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l.dmirdo Faria

rlbumil de Contas, apparclho de tan-cvi.ii.ln tm coiitaliilldado da llopnbliua liscalisaeu» de seus gastos, está.ns respectivas delegações na ordem«o dia, já que a com-
missão de finançasdu (.amara resolveulazer cortes nas gra-llficaçôcs e no pes-soai das delegações, ccogita ainda aquellacasa do Congresso demais uma reforma noreferido instituto. Es-ses os dous aspectos
mais salientes da
questão «que nos lc-varam a procurar oSr. Eduardo Faria,fnncoiouarlo que scrccommundou, no ca-so, á nossa preferen-cia, por ter sido che-fe da Delegação dcSanta Catharfiiu, cler recentemente, co-mo representante doTribunal do Conlas,
tomado parte noí.ongrcsso dc Contabilidade que aqui 'se

reuniu.
U Sr. Eduardo do Faria tem a crençadc que nenhum daquclles nioviiii

(luz o modo do pensar do govii'.:nulo este, empenhado como esl.
I-iiii-ii* as nossas finanças, náo pensaavaliar com as delegações, que represoufreios aos esbanjamentos que sc vinhamfazendo dc longos annos por todo o paiz,iuviIlihIo-sc os créditos votados, como seo orçamento votado mio valesse nada. A.-.nona movida pcln maioria dos chofes dcrepartições ao Tribuna] de Contas o suasdelegações c provocada justamente poraquelles que pretendem evadir-sc á fiscali-saçâo daquclles apparelhos. Dahi a confl-aura com que o Sr. Eduardo Faria pensaque náo se realisará nenhum dos planosa que -.Iludimos, o diz:

l'ara demonstrar que os embaraços
que sc invocam como causados pelas dele-
guyucs náo passam dc mera fautasia da-
quelles (pie estavam acostumados a náocuijiprir .-. lei, basta citar um facto que sc
passoii numa das-delegações. Depois dcliishtllailn a delegação c das communica-enes officiaes, começaram a chegar proces-sos c mais processos, nos quaes as menoresformalidades eram desonradas; O chefe, na-
turahnontc, devolvia-os para o cumprimentodas formalidades exigidas por lei e nãocumpridas pelos chefes de repartições. Umüi-t entrou mi Delegação um che"fe de re-
partirão que foi communicar haver resol-vido fechar a sua repartição, porque nãoeslava disposlo a satisfazer lautas exigen-ci*,s. accrescentaíido que já estava velho enao linha tempo para estudar o Código de
Contabilidade e, ainda mais, que ha 14annos cra funecionario publico e nuncavira tanto exigir. O chefe da Delegaçãofez-lho ver que as exigências não eramdelle e sim da lei, ponderando-ltie tambem(liic o que exigia não era nenhuma iióvidn-•le trazida polo código, mas formalidadesexistentes muito antes das delegações e doCodigu de Contabilidade c que a unica no-vidade que poderia, haver em tudo aquilloern a Delegação que vinha obrigar o cuni-
primento da lei. Quanto ao fechamento darepartição, disse-lhe que nada tinha a vercom isso, por se tratar de uma medida decaracter administrativo que escapava á suacompetência. O chefe da repartição ficouirritado o declarou que daquella data em(le-inle não queria mais" saber de negócios,com a delegação". Quer saber quaes as exi-cencias que obrigavam o funecionario a fe-char a sua repartição? A concorrência ad-niinistrativn o o empenho da despesa. Co-aio tudo isso existisse muito antes do Co-aiSfo de Contabilidade e das delegações, aconclusão a tirar é que aquelle chefe de re-
partição nunca cumprira a lei.í.omo esle muitos outros * factos têm ap-
parecido, que demonstram claramente a no-
çao que muitos chefes dc serviço tinhamuo cumprimento dos seus devores, e quecontados,'dariam magníficas paginas defino huniorismo. Sei dc um delegado fis-cai que concedeu um adeantamento em pe-ciodo addiccional. Todo burocrata, princi-pianle, ou como se diz nas escolas superio-ros; os calouros; sabem que isso.foi sempre
prpniliiüõ pqV lei.Acha que o pessoal das delegações édemasiado?

Acho-o insufficiontissimo. Basta di-Mr que umu das maiores delegações, a de«uo Pnulo, por exemplo, tem apenas cincomembros, inclusive- o chefe, que fazem to-'lo o serviço, desde continuo n ministro do''mimai: dc continuo, quando recebe do-comentos na delegação, passando recibo,scbscriptn o expede officios; de dactylo-
P-jplio, quando faz officios á machina o
Jjitros documentos; de escrlpturario, quan
jfo informa papeis, regista as despesas noslivros, protocolla e faz annotações nos res-
pectivos processos; do archlvista, quando
Cataloga c guarda os processos; de director,
Quando dá parecer e de ministro, quandoresolve os processos em sessão. Essas fun-
!V>es são exercidas pelos membros das de-

mon.orCP«r0£Ufld0' »" ««'« «K'. «tò
,,,» „iri*° mals oconomço cxtlncÍJi-Ji „«iue alias vae ao encontro rie mXs dcsCJOS

sáo!?íffg^^°"de"-f,^i:
nn exposição «Ic

áo du
palavra, de iTuT^liarims/na^^h0'' "'
mo,iyos)<üm qU0 justificou'-^
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ar cserupuloaaniorrtc

"desiSnm» ,V nS nu0 Io WW- «sc
iimivu. ' 8C nao Pudermos chciiar a
E ,"..} da - «WmcnUr n perfeitamente «inl-&&mffl$&eámm.luiiuo . ii «ara isso ílnv i'*-,*-!,.,.... »..nc,
tas

'e-Slda^-^r^ ,SS0-Jluy Barbosa faz vecessidade da creação do Tribunal de O
er a
Coir-

legacõows-Jâ ",ifí!s5idad'! * utilida«Ie das de**
r,.i l esU ah* exposta cm alcarismos
$£*.*. KClc*>->*'. 'ine bem demonstra,"a
vManuW T ZT^ or-*"»-»t"i« «n? que

! iJ ,/Ja •,0lll° do serem coustaiilemrn-e excedidos os créditos distribuídos efe-tas despesas sem credito, scm que liouvia menor responsabilidade dos
esse

cotos tra- ^"Z'^^* de,c«»««<» "5o seaSSdá
orno, por- d" múa^nirí «N",0 mí "ní.dos m<*'vo*
á em res- «r ôúe nlé?, *Laf <ic,e*•?í-¦,c•,'• E* preciso no-

¦•¦•> em .,'Uí ", ""'<lc, t"1d0,ist0 '"«via ainda a fal-
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u uu yuiiyuo uu gua UHiiymp)
Novos appellos, que um exemplo suggere
l-sperando a visita do herdeiro do Ihronoiu liiino, o governo dn ilahiu teve opportiinl-ilude do nrepnrhr magníficos aposentos, des-liuoaos iiipiello hospedo excepcional, i-cco-I.iondo mobiliário caraclcristlcamciito ua*(.l.mnl. da época cm quo n nossa marcenariau insplravii nos modelos da orlo portuguezádo Mil u do XVIII scenlòs. Existem aqui, no

»-*¦**———m.

Io modesta, a nossa opulencla artística ino*
'•.*.*,! cuidados análogos. O Institui» Histórico
Id Haliin leiu-so occiipadn do cas» o não í

milícias das antigas alfaias, dos objectos. «Li
miibllin, das urinas e miiiiturlas de nrelici-
rns, do anti.',o paço imperial d» Ilrasil. &a-m

r-,i», ,-. ---****a determinada por lei, e cnia
nor -narí^ SS?^6 ,Ta W ««aís-OáS
m, i£ íic dcssc instJtnto. Para não roubar
X ,sVD 

-?*'0 ao cs udioso des!,ai coisas^ de-monstro o quç venho asseverando, basean-
pubhcados em alguns relatórios do Tribunaldo Contas, declarando, porém, qno -auem" «l««o trabalho de'conrer todos oi r™
inn.7?,9.' tm ,ncnhn,n» Aelln deixará dc cn-
dT%"• ^S .i-I*?-1;'rid",dcs atui «Póntó-dns. I*. preciso declarar tambem que os ila-dos abaixo apresentados se referem atdi"--, quando ainda não existiam as dele-«ações, pois que com a vigência destas nãoe mais possível a aeproducçáo dos íactosdessa natureza.

Vejamos as despesas feitas além dos. cre-ditos distribuídos em 1898: Thesouro .Na-eional, 31 37e:948,*?309: llccebcdoria do Dis-Iricto Federal, nO-*05fl>!J82" Alfândega do
itíS, f0* JÇ"-«25&Í79!*M,W»'5 Alfândega deiMacahe 4:885.?375; Alfândega e delegaciafiscal de Santa Catharina, 303:9108170: Al**
aVÍ^-wq^^K^^"501*1 d5 í:eará* réi9""JJ1«J19?388; Alfândega c delegacia fiscaldo Rio Grande do Norte, 821:992$020; Conta-doria da Guerra, MB :834S13I; Contadoriada Marinha, 1.207:1569592. Estes dado» dcdespesa nao estavam completos quando foi JU. .„,,,„„..
dí, duísl to0d«"««'í ía-an,It" balancet« rcooltados por còlleecionádorcsoo. quasi todas as repartições, o que equi-vale dizer que im levantamento definitivodo '.balanço do exercicio deveriam ter seelevado a importâncias muito mais vulto-sas.

I ^B __p__b_3^sBibR^*y • )f^" • ^^P^^^SfâBBfeE^^SI I

A policia, iciente das explora-
ções, vae agir energicamente

O Sr. director du llccehcdorlu do Distri-
elo Federal dirigiu ao Sr. marechal choPo
di* policia do Districto Federal o seguinte
offieio:"Tendo o aifento fiscal do imposto do

iin demais que as instituições cariocas acom-1 consumo, Miguel José Vaccaul, trazido a»
punhassem o seu movimento. Ninguém da | conhecimento desta Dircctoria que, porcor-rendo a secção a seu cargo, que compre-

Iieiidn as ruas do Ouvidor, Sete dc Selem-
br». Saclirt, llecco das Cancellas e I.nrgo de
S, Francisco de 1'nula, tem eneontradoi li-
vros do imposto de vendas iiioivimtls visa-
dos por iiidividuiis i|tie se iuculcnui a» com-
inercio como representantes do fisco, com
intuito do exploraçáo. — venho solicitar de
V. lix. a necessária repressão.

No estabelecimento c.immercinl do Ki-
chard &• Cia., ii ma Solo dc Setembro n."
42, sobrado, o livro dc vendas mercantis es-
tá rubricado com o nome dc "Alencar", em
diversas quinzenas, o na '.'.' dc maio cnm
o visto e assigiinlura de "Alencar Lcíil,
12-6-1024".

Outros nomes são tambem encontrados,
como "Paiva Júnior", sendo alguns iuiiitel-
ligiveis, constando quo taes indivíduos tèm
procurado extorquir dinheiro dus ruspecti-
vos comincrciunlcs."

¦sas* »

PROSEGUEM OS AVANÇOS
DAS FORÇAS HESPANHOLAS
dksmente.se que os rebeldestenham im adido a zona

1ntehnacional de
marrocos

MADIIID, 21? (ü. P.i — Offieial — Com-
mtmicam dc Marrocos: Os hcspauhócs pr»-scjpicin os seus avanços coiri poucas baixas,
conseguiu.:!.-, os seus olijcctivos. Num só eu-
contro o inimigo leve trinta e seis baixas,
enlrc ns_ «pines uni cliefe. Os mouros ves-
tiam uniformes das forças rcgularcs penin-sularcs, com o intuito do at trair os licspa-
nliócs a umn cilada.

LONDRES. 26 (llavas) — Telegramma pro-ccdcntc do Tanger declara não terem o me-
nor fundamento os boatos dc que rebeldes
da região hcspanhola tinham invadido a zona
internacional de Marrocos. Continuava a rei-
mir absoluta eulmn em toda » referida zonu.
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Cama, de cslylo colonial, destinada ao príncipe Umberto, na Saítict

fcgaçõçs- uma vez que dellas só têm os seusuclrgados e mais ninguém, a não ser umservente, pnra limpesa da sala em que fun-ccioniim ns delegações. ¦
pane quaes as attribuições das delegações"o Iribuhál nos Estados? Estudar, infor-mar e resolver sobro as ordens de paga-monto dc todas as repartições federaes.nosmesmos, tendo cm. vista o empenho dnocs|iesu, ns concorrências e os contratos,• eiiilo tudo isso feito no prazo do cinco

j"as; estudar, informar e resolver sobre
processos de outras naturezas submcttidos
ji. sua deliberação' informar os recursos dl-rígidos ao Tribunal'do Contas, Verificar os'¦¦ilaticetes mensaes de todas as repartições
WÇocadtidoíns; registar os créditos e as des-Pesas feitas por conta dos mesmos, nos res-Pectivos livros; íazer e expedir officios; la-
j.ni.r aclas das sessões e tirar copias des-
"iii c* dos 'lospachos para publicação no'nano Offieial"; fazer a tomada de con-
l«s annual dc todos os "responsáveis e darparecer; estudar e julgar as comprovações°e iideantanientos, além de outros serviços,
(Vi ln'cc'so notar que com esse trabalho
Wío pelas delegações o serviço das Dele-ksçta* Fiscaes, realisados com muito maioriiincio do funceionarios, numero esse aliás
."-_"f-ciente. ficou muito • reduzido na par*.Referente á despesa, uma vez que os pro-¦r,,l"s vão ter directamente ás delegações,

_ ¦ estudam e resolvem, 'jirescindlndo¦•'"n do estudo da Delegacia. Se se qnl-
que
ler

Passemos agora ao exercicio de 1920:Alfândega do Rio do Janeiro, sem distri-buiçao de credito, 1:2308034* aldin dos cre-ditos distribuídos. 2.144:1298064; Estradade berro Central do Brasil, 48.139:278**002;bstrada de Ferro Oeste de Minas, réis ....
U-V-V-IW002'' dele«acia fiscal do Pará,22:4o4:954; delegacia fiscal do Piauhv,8:98d$.1.4fii delegacia fiscal do Paraná, réis342:4995424; delegacia do Thesouro cmLondres, 06:7618331. Estes dados de Icvan-tamento definitivo do exercido deveriam tersido modificados para mais rra despesa, poisque os dados acima mencionados não estãocompletos, por falta de Iodos os balance-tes. Nesse exercicio deixaram de enviar ba-lancetes ou os enviaram incompletos: asdelegacias fiscaes do Amazonas, Maranhão,
Ceará, Rio Grande do Norte, Parabyba, Per-ivambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. EspiritoSanto, S. Paulo, Santa Catharina, Rio Gran-do do Sul, 'Minas Geraes, Goyáz e MattoGrosso, bem como a Directoria Geral dosCorreios, Rccebedoria do Districto Federal,Thesouro Nacional, Imprensa, Casa da Moe-da e muitas outras.

Vejamos ngora no exercicio de 1921 em
quanto montaram as despesas feitas, além
dos créditos distribuídos: Contabilidade da
Marinha, ouro, 1:629$02,'l; Bcpartição Ge-
ral dos Telegraphos, 394:797S104; Estrada
dc Ferro Central do Brasil, 54v6ó2:99*)?97.1*.
Não enviaram um só balancete a Thcsoura-
ria Geral do Thesouro Nacional, Ia c ü*
Pagadorias do Thesouro: Rccebedoria do
Districto Federal, Alfândega do llio do .In-
neiro, Dircctoria Geral dos Correios, Casa
da Mobda, Imprensa Nacional c ns delega-
cias fiscaes do Pará, Maranhão, Rio Gran-
de do Norte, Piauby, Alngoas, Sergipe, Ba-
hia, S. Paulo, Sairta Catharina, Rio Gran-
de do Sul e Matto Grosso, não se podendo,
pois, apurar os excesoss havidos nessas re-
partições. A delegacia fiscal dc Goyaz cn-
viou apenas 12 balancetes, verificando-se,
assim mesmo, despesas feitas além dos cre-
ditos distribuídos na importância dc réis
159:5268620.

Passemos ao exercicio de 1922: despesas
feitas além dos créditos distribuídos: Re-
partição Geral dos Telegraphos, 12:55315693;
Alfândega do Rio de Janeiro, ouro, réis....
59:586$722; papel, 671:2818140. Na delega-
cia fiscal do Rio Grande do Sul, apesar de
incompletos os balancetes, apurou-se que
foram feitas defesas além dos créditos dis-
trlbuidos na importância de 5.805:8508837.
As demais repartições deixaram de envia'
balancetes ou os enviaram incompletos.

O exercicio de 1923 ainda não está lod,
apurado por falta tambem de remessas ili
balancetes, se hem qno n lei puna os falto-
sos. O relatório do Tribunal de Contas, poréni, demonstrará qne as despesas sem cr,:*
ditos distribuídos ou além dos créditos liai
foram excedidos, havendo até saldos eu
muitos créditos, devido A acção fiscalisa*
dora das delegações.

Para terminar, repetirei as palavras'. iii
Ruy Barbosa: "Se não pudermos chegar u
uma vida orçamentaria perfeitamente equi
librada, não nos será* dado presumir qm
hajamos reconstruído a Pátria e organlsadr
o futuro".. '

¦ «oa* —

ío', mobiliários do gênero, pacientementeicollados por còlleecionádorcs. A fonte dc
procura foi sempre n Bahia, que, sendo o
ponto do povoamento mais remoto do paiz,i, por força dessa clrcumstancia, onde se en-
contram em maior somma os exemplares da
nossa opulcncia artística neste particular.Mas, sabe-se que os amadores de outros pai-zes, especialmente dos Estados Unidos, an-
duram sempre á caça dessa opulcncia e quenenhuma lei a acautcla. Por diversas vezes
já so tem levantado essa questão. Parece queo governo bahlano vae providenciar naqucllc
sentido, evitando a emigração do moveis c
outros objectos dc arte. Na Itália n saida deobras artísticas é embaraçada por leis rigo-
rosas, executadas nas alfândegas. Comquan-

I
be-se que muitos desses objectos se .encon-Iram em museus da Europa. De quo modo VPela emigração clandestina.

A cama destinada ao principe herdeiroitaliano na Bahia, que a nossa gravura rc-
produz, õ um exemplar magnífico da artecolonial brasileira e é um exemplo favoráveln uma lei de defesa das nossas riquezas ar-tislicus. Parece quo a nossa legislarão a res*
poito é de uma debilidade, que, se deixa ven*cer pelos menores esforços dos collecciona-dores estrangeiras. E c isto que impressio-nu. Que os nossos appellos suggeridos pormais um exemplo vivo de qne temos o quezelar, não caiam em máo terreno. Ha na Ca-mara nm projeeto a respeito, que bem pode-na ter andamento. .

Os cargos de chefes de di-
visões do Departamento

Central

liinuiiiiiiiiiiiitiiiiiiiininti iniiiimiiiniinniiiiiiiiiK-ii iiiiiniiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiil*»
TERMINADA, DENTRO DE P0U--
CAS SEMANAS, A MISSÃO D0

DIRECTORIO MILITAR ?
Acredita-se que suecederá a Pri-

mo de Rivera o marechal
Weyler

LONDRES, 20 (U. P.) — O jornal "Mor-
mng Post" publica, hoje, um telegramma de
Madrid, dizendo qne, segundo se affirma
em certos círculos, o Directorio Militar de-
ve terminar a sua missão doutro de algumas
semanas ou de alguns mezes.

Alguns acreditam que suecederá ao Dire-
clorio um governo chefiado pelo marechal
Weyler; mns o corrçs'p'oiidchte crê quo fôrn
dos círculos políticos, a opinião nacionnl
demonstra o desejo de que voltem oo po-dor os políticos profissionaes nora que bo
convoque o Parlamento.-, -mem

Christiano X

> Porem, que «* deleja^õei resolvam tuV mente, na, Jiuropa.

A eleição io general Colle» á pre-
sidencia io México sanecionada

pelo Congresso
MÉXICO,.26. (U. P.) — O Congresso Na-

eional sanecionou a eleição do general Cal-
les" á presidência da Republica.

O "futuro-chefe der Estado acha-se actual-

A Dinamarca festeja, hoje,
o natalieio do seu so-

berano
A Dinamarca abre hoje uma excepção nu

marcha serena de sua vida intensa ao labor
fecundo para agitar-se cm festa por motivo
do anniversarió natalieio de seu soberano,
Christiano X, o espirito ponderado e culto

a cujos exemplos de
morgia e do toleran-
ia devo o mundo o
urprehendente eijui-
ibrio qne caracterisn

) desenvolvimento
laquclla potência eu-
opéa.

Ao descortino das
ittitudcs administra-
ivus c políticas*', dn
orôa da Dinamarca
e devem a unidade
-bsoluta e a prosperi-I a d e crescente do
íaiz que a considera-
;õo e o prestigio in-
tcrnacional envolvem
mm ambiente de lar-
ias sympathias.

São, pois, de todo
ponto justas as ho-

. ¦ menagens que. S u a
Christiano X Majestade Real Chris-

tiano X receberá . do
seus felizes subditos dircctanieiitc, e nus
outras unidades pov intermédio dos agen-
tes diplomáticos, aqui,* especialmente"; oiide,
por certo, o encarregado, de negócios, Sr.

S.M.

Kl 
_ -¦ , *J**  -*- •*-•*- ¦ *.*)«."'i.vii|u juliu tuillllarl Kruse, lera ns homenagens mais can- nistràção dos corpos dc tropas e estabeleci' nhosas do governo e do novo do Brasil, mcnto3 militares,"

Só podem ser exercidos por offi-
ciaes superiores e effectivos

O Sr. marechal ministro da Guerra expe-diu ao chefe do Departamento Central o sc-guinte aviso:
"Estabelecendo o regulamento dessa re-Partição que os cargos.do chefes das divisõesCC- e C 3) devem sor exercidos por offi-ciaes superiores, cfrectivos, com o curso dusua arma, c, considerando quo pelo avisoii. 9, de 12 de fevereiro de 1920, se depre-hende que só um offieial cffectivò pódc sub-stituir o respectivo chefe, de accordo como art. 13 do citado regulamento; consideran-do que está chefiando a 3* divisão o mnjorreformado Zcferino Graciliano Penalbcr des-dc 12 de agosto de 1922, fazendo, portanto,porte do Conselho Administrativo, de con-tonnidade com o '§ 5o do, regulamento doserviço administrativo dos corpos de. tropao estabelecimentos militares; cousiderando

que pôde sueceder ter aquelle major de sub-slituir o chefe da divisão, vosso immediatoem luerarchia militar c scr, portanto, fiscalo relator do conselho, e vos parecendo quenão podendo elle vos substituir, não poderáIn mbem exercer o cargo do fiscal e relator doconselho administrativo, consultacs, cm of-fiei» n. 73. de 7 dc junho ultimo: o)- se*pódc
permnncccr na chefia dc uma divisão um of-íicial reformado, embora com o curso de suaarma; li) no caso affirmativo, se pódc omesmo fazer parte do conselho administra-
tivo o substituir o chefe da divisão, iiumc-
diuto cm hicriirchin inlltnr ao da repartição
e, por isso, exercer as funcçôcs-do' fiscal *e
relator do mencionado conselho. •'¦ \ICm solução, vos declaro: que,.de accordocom o artigo 4, letras a c b do regulamento
approvado por decreto n. .11.853 A, de 31 dedezembro de 1915, só a officaes superiores
e effectivos compete o exercicio dos cargos
de chefes da 1* e 2* divisões desse departa-
mento, c assim em caso algum poderá umoffieial superior e reformado excrcel-os, o
que aliás já so deduz da doutrina exposta
no aviso ncima citado; que, quanto ao item/., de accordo com o regulamento já men-cionado, embora o chefe da 3* divisão (C 3)
possa ser um offieial superior reformado,
não deve ellc exercer no conselho de admi-nistràção as funcçôcs de fiscal e relator, por-quanto não è o substituto do chefe do Depar-
lamento; e isso aindn em fuce do disposto no
.*? iV do art. 10 do regulamento para admi-

0 que diz a pobre mulher
apunhalada

F0RAGIDÕrÔ~CRIMIN0S0
\ cabeça inclinada no travesseiro, os olhosscal Jorrados' a desfortunada mulher foi ie-vjvn-lo, a um e um* numa fiel reconstitui-

ção, os detalhes da scena sangrenta.•—' Surprchendcu-se, então, com o queaconteceu...
— Não senhor. Eu sentia dentro em mim.como a. aylsar-mc, a v>z mysteriosa da con-sciencia prevenir-mc de que aquelle homeme um desses indivíduos sem nlma que deninguém sc apiedam...-— E não evitou eiiíóntrol-o ?—• Sempre evitei. Mns elle perseguia-mecomo so losse a minha própria sombra. Mi-

*___! IB^.____m__a ' % Bk\ ^L-*i_K I^KS^Br

Hnfn&sr lfft& ^BP.te-*;

(-

Sebastiana Castro César
nha vida, desde que o terrível homem pas-sou a residir ali, transformou-se inteiramen-
te. Já eu não tinha mais aquclln tranquilli-
dade de espirito que me confortava tanto.Em sobresaltos constantes, recciosa, nn cx-
pcclativa das mais tristes scenas, passei aviver Os meus dias Iodos. E quanto mais elleme procurava, quanto mais rodeada a minhacasa e os meus passos, mais c mais eu orepugnava e temia...

Arfava Sebastiana de Castro Cczar, a vi-clima da brutalidade sanuuinaria do temi-vcl Carlos Gomes, cujn primeira lembrança;uo sair, outro dia, da Detenção, tal qual aA NOITE divulgou, foi praticar mais umafaçanha.- Tivera, a infeliz unia noite agila-da, pois a febre alta lhe assaltara o somno,nugmentando-lhe, desse modo, os soffrimen-los Mesmo assim, ante os olhos espantadosdos internados mais próximos do leito dcSebastiana, nn 23*1 enfermaria, clla proseguiua narrativa dolorosa :¦—Pois bem. Elle não queria • comprchcn-der o rancor que me inspirava. Fi|-o saberdisso, algumas vezes; mas, indiffcrente a tu-do insistia, insistia, no propósito inabalável,niiuno sabia mais o que fazer...E, accelorando-lhe a respiração:—Hontem, .então, Carlos Gomes me appare-cou de punhal na mão, raivoso c resolutoAvaliei o perigo a que me expunha, màntcri-do a minha altitude de absoluta negativalilie, porem, como que realisando o planoconcebido, ouvindo a minha recusa formalferiu-me, brutal, por tres vezes...Cansou Sebastiana, e abrindo os olhos numespanto indagou:
— K elle ?

, —Fugiu. Desappareceu. A policia já sou-be que cllc está bem longe, mas ha de pren-.

Revive, em Vienna, a
educação artística
0 que, será a Universída-

j de de Musica e Artes
i Representativas
Ricliard Strauss será o seu reitor

honorário, sendo os professo-
res verdadeiras celebridades

(COMMUNICADO IlíiFJlOWÍHT 11. BEST)
VIEWA. setembro' (T. IM -- lÀlá rii*zciulo a sua iippariçâò nesla cidade ulgiimiroíisu inlciraiitcnte nova na cspliera imisl-cul c (le eduenção artística.
As aeadenilns dc musica c conservatórias

de vnrios grilos c eali-
lircs podem scr encon-
Irados ein todo o num-
d» — nu menos nos
paizes em que as me-
ninas çnsadoui'ii3 go.\-Iam de espraiar os «ie-
d»s agudos niis terí.-i-
dos dos pianos. Iteser---oii-sc, porém, n chia-
,le de Vienna, no cm-
Innlp, còllocar a edu-
•'ação musical nu sun''esphora própria", or*
ganisuiido uma Uni-
versidudo de Musica e
Arlc* Representativas.
() seu titulo (no cn:.»
íe qne .aibaes vm

pouco lie nllemãoi é
Itochüeliiile fiicrMú-

sil; mnl Dtustellcnda
Km.st".*A nniversldqde *
uma orgnnisnção novn.Durante uuiijns gerações, Vienna foi a Mec-eu de todos ,.s ninautcs da musica c dos

límsicos .im* dcscjavani aperfeiçoar n suaarlc. ICm IS17, fundou-se o Conservatório dè
Musica, sol. o pulriconio do iniperador Fran-*ci*co I - isso !'»i no tempo em qur. liluel;,
Mozart e tlayden lomeçavani a peneirai- »
inundo da fama c lleethõvcn e S*hubcrl ape-
nas principiavam n npparccci'.

ICm 1901). ti conservaloi-iò foi transforiria-
do niiina Academia do Kjladoi 0 seu novo di-
rector, .lo.sef Marx. conseguiu agora refun-dil-a numa "Hòséhcchlile". Tudo o nue ern
bom na universidade foi conservado, e mui-tas outras cousas melhores accrcsccntada***.
O cipirito das velhas ç ricas tradições dí
prccinincnpiii musicnl foi combinado com us
mnis iiiojlernos c clYieieiites niétliodos. Orcü.í.r lioiioi*a:*i[. da Universidade será o fii-ii.'.'so iiiucslio lliebaiíl Stiaiiss. nntor de''D. .loão" o "Salomé": o reitor cffectivòserá Joscf "liar*:, 

professor dc estylo. MarxItcinhardt dirigirá a escoln de drama; Ale-
x.indrò M*nudcrcr, chefe di Sociedade Pb!-
liírinonica dc Vióiiua, será o (jirófessor d»
Escoln dc Orcbeslra: Paul Weingartcn. sue-
cessor de Sauer, será » professor dc pi.in...tendo egual posto Ilelhóid, intimo amigo dò
grande Brahms. E isso é apenas o inicio dc.
umu longa lisln dc celebridades que iráu
Iritbálhar ria Universidade.

A instituição, na sua nova fôrma, vae scr
composta de quatro faculdades e escolas: 1)
Uieoria da musica; 2) canto c artes repre-
srnlntivas: II) piano e órgão: 41 orchestra.
Gudã escola lera um deão e á frente «Ie
lodn a Universidade estará um reitor -— to-
dos sujeitos anmialmcnle ú reeleição por
parle dos seus collegas.

Na instrucção se observará o niinimo d»
rigidez: nn administração o máximo de dé-
m.icracin. Cada professor lerá absoliilamen-
te liberdade ua preseripção dos cursos c ms-'
thodos de eslndo no seu respectivo departa-
incuto.

Além disso, afim de favorecer o máximo
desenvolvimento do genio e talento indivi-
(liiacs, será pcrinittidn aos estudantes a mais
absoluta liberdade de estudo. Os exames se-
rno baseados nos resultados gomes apresen-
tados pelo alüihiío.

A Universidade está destinada a marcar
iun grnndo passo no desenvolvimento d»
educação musicnl.

Ilichard Strauss

0 6ULT0DAS ARVORES
As creanças do Instituto La*

Fayette fizeram uma festa
expressiva

A enlradu da-primavera trar comsigo a
vida novn c a vegetação so veste do galas.As creanças, irmãs dos pássaros, nn innoccn-
ciu, cantam o bailam cm torno das arvores.
E foi isso o qne so deu, lionteni, no Insli-
tu to I-a-Fiiycttc.

As professoras Iluth Costa Rodrigues •
Eulina -Hcnriques promoveram unia festa
ao ar livre e sob o copado bosque do jat-dim fizeram desfilar as classes infantis,
ora cm bailados, ora em rythmicas mar-elius coin cânticos, ora cm evoluções gy-mnasticas. Por fim, recitaram-se poesias a
ouviram-se saudações á primavera, ás ar-
vores, aos pássaros, na eloqüência das to-
cns infantis. O numero sensacional foi o
plantio de um arbusto symbollco, so som
do Hymno ás Arvores, entoado em coro
pelos alumnos. Aeto esse que terminou por-umu salva do palmas e vivas á primavera.-Assim, entre alegrias, passou a tarde da
hontem, no Instituto Ua-Fayctle. • te'

•Sebastiana, os olhos brilhando, fitoualvo, a janelia escancarada. IJ como sé*'a',.e-sai- de toda a sua desdita, sentisse cÔnVpái-xao pelo malvado quo a ferira, ella deixou

em
pc-

escapar, num suspiro e entre, dentes™ Antes essün..^*

.45 TRAGÉDIAS EM S» PAULO
¦*>,.» mm.* -.

Na hora da separação, golpeou a
companheira a navalha

S, PAULO. 26 (A.. A.) — Conceiefio
Ferreira, casada, com 26 annos de edade,abandonou o marido ha cerca de um annoc passou a viver cm companhia do serventerio pedreiro José Ribeiro. A familia deJosé reprovou esse- aeto c, procurando a
policia, pediu a sua intervenção para a se-
paração de ambos. ,*>.•-¦

Conceição, desgostosa, reuniu seus liave-res e, quando procurava sair da casa, Jos*inipediu-n, alírando-a sobre o leito e des- '
ferindo-lhe profundo golpe de navalha iii
pescoço.

A viclima prestou declarações á policia,sendo soceorrida pòla assistência publica.- mem -

*•«*«_

Não é verdade que aeroplanos tri-
lemães tenham voado ^sohre Paris

PARIS 26 ,(.U. P.)-- O presidentado conselho de ministros, Sr. Hi-rriotdesmentiu pessoalnieiite a inórmàção for-necida -pelo jornal . "La Liberte", ,{eter voado sobre Pari?, um aeroplano alie.-mao c ordenou rpie sejam processados tmjoríiao <ms espíillianj ^gatog (Uaxmaptífc g

; ,'M_ l
:-m--mW -«--^à^^in-è^i^f* ^^Sw i s i ftílifíím-ay
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ÍCOS € Novidades] Serão renhidas as eleições
para o governo do Estado

de Nova York
O Sr. i»lr***t.«r do »«nrtaiwnti» Nacional

de fiam!» hibllca comnllnu houltm ,»„}¦*•i.i*.ii.t».|j .In Ciu.lelerla «obra a ptmllilllda-
iit de t*ri*ni internado» no lloipllal dm
Umo* alguns dornle» if* lepra., por «a
acharem miperlnUibuai e^crmariaioiílln».
pltil t», .sil-ii-ti*.», Atei iilii. nula do novo.
varniianto, Miipamiteiiinnlí, w trata dt tinia
j rovldencla natnrul « oynipallika. Mai,
quem, por amor da «anile malillra, «compa-
i-4-a «-• llçOes ile tem luiiuiwere», ii.li» pode
drlser de ficar desconcertado coaiirinellian»
ir nntljla, por grande qu» *ej« a Ignorou-
da du caiimientador profano. Realmente,
com eiiai cou«it*i, com cie» aato» emana-
dos da* mali aliai autoridade» eanneoedorae
dn aiiumptn, trin-ie a tentação de nue k
(..lencia progride tanto qua o» Mt» couccl-
tos »ío rrformadoi diariamente,

Ainda outro dia, nor exemplo. <*teve en-
tre n Ai tim eipwlaílita norte-americano da
lepra, qtie n»»mi a noiia orianluerao d*
<r.e» serviços, faelo quc alia» noi wwiou ei-
tranheia, c neste meimo logar ontôn eom-
nwntémoi, porque em deiaecorto com «a
informacõc*. officiaes. que até feMltodte
not lembravam a deficiência de taci ier»l-
«oi, « a falta de lejurosarlo».
! Aflora, a nota dt hontcm. Já fala naa "en-
fennerlaii" do Hoipltal do S. Sebaitllo. que
jiara 0 Or. Cario» Chas»» Bio * hwpital,
nem tem enfermarlae, icnBo Initallaçôe» de
outro neme. como cllc próprio declarou em
dlicuni, official. fello naimelle «tabelcc -
mento, t Ja citado pelo "t.-QnfítlA «Je Al-
incida. l»oi:i cntlo é para ali qut oa sábio*
.!¦ Saude Publica mandam o» nono» laia-
roí, e, em Uo fjrantlt numero a ponto dei
superlotar aa tae» enfermarlaiT V Incom-
prehenilvel. Por outro lado amwlla-i* para
o hospital da Candelária, Isto 4, para o doa
Uearo», que é rico e lnxuoio, tem duyWa,
«orirn, situado calre fabricai e quartéis, e
íomo tal contra-indicado pela própria icten-
ela. «uo í Isto o que nos tem ensinado. Ma*.
gòm3 testa <U Saúda Pu*iea. • d« •«*.
serviços, estSo grandes mestres, o •mcllior
0 nio io ter oplnl»o, e dlaer-et ep>e tudo
vao multo bem, c que a incdleloa nacional
progride...

••

calorisacSo do trigo, poderia «««n»'"'»»^
noi a respeito das altas possíveis diMPi»*
duelo i o governo norte-americano nao bo
oteupar* com a valorisação daquelle prodo-
cto. Acontece, porim, quo ao mesmo tempo
•;e sabe que os agricultores organisaram
uma companhia de dcfeia, com o capital de
vinte o sei» mllhôc» «le dolIarM, «<•««£*
cue se interessar* na valorisação, de aeconto
iam uma cooperativa de eomn»ercl»ote». qtie
ostabeleceu um coniellio nacional para citi-
mnlo dos lavradores. .#,„»«

A organisaçüo norte-amerieana offerece
dona aspectos de aelnalldade para o nosso
paia. Primeiro, teremos dê ¦ prevw.MiiM
centra as consequenclaa dictatorlaea ao
üruef. bem organliado a P0»»,v«-^^„.ILnt"
vencivel. Até hoje, as farinha» norte-amerl-
canae goiaram tarHa» tipeclaei, em com-
pimsacâo de tarifa» análoga», qua protegem
a entrada do nono café not mercado» da
grande Republica do nortt. A lei ptohfticio-
nista, conduilda ali ao» entremoa qne se
conhece, augmentoo immenso o consumo uo
café. Por fôrma que temos arma» naa mios.
Promovida, porém, pelo» particulares e dire-
ctos Interessado» no commercio, a vatorlia-
cio do trigo ha de affectar-nos dt maneira
qnc us manobrai doa Impostos de importa-
çSo venham a ser deficiente». Ao mesmo
tempo o café, entre nós, nao eonieffuin am-
da provocar nm movimento análogo de pro-
duetores e exportadores, estando oa tramites
dã valorisação «iijeitos as responsabilidades
exclusivas dos poderes administrativos.

Este o segundo aspecto da organisação
norte-americana, que noa chega como um
modelo. Náo eerla possível offerecer as re-
nlstenclas de nm consórcio aos ataques do»
baixistas 1 Eis a pergunta, qut brota como
base de snggestôea opportuna», Lstancada»,
durante longo tempo, por effeitos da grande
guerra, aa tmportaçoei pa» a Allemanha e
mira ontros centro» de coniumo europeus.,
os mercado» norte-americano» como qne
monopollsaram a collocação do produeto
brasileiro. Dahi, a prosperidade doe ensa-
çadores e a» conseqüência» de um vertadei-
ro protectorado commereial. Dahi, também,
o plano da valorisação, qne bem poderia ser
fortalecida «gora pelo consórcio do» pro-
duetores e intermediários, a exemplo do que
se esti faeendo nos Estados Unidos com o
trigo.

DM Fll.ll» DK HOOSKVELT SERÁ*
O ( \M)II>A10 DOS REPU.

IILI-CAN09
.NOVA YOIIU. UR (U. IM — A «colha do

Sr. Throiiuri» llaoievelt, filhn do grande
citsilit.tu iln nifinm nome e siib-teeretarlo
d* Marinha nela Convencia Republicana do
IMudu il» Nova York, pnra candidato do
parlido ao cargo da governador do lidado,
proiliuiu uma alteração sonilvel na tllnaçlo
imlltlca estadual.

O Sr. Itnoscvrlt terá como adveriarlo o
candidato democrático Sr. Al Smith, actnal
Kovernailur do Kslado. Smith foi um doa
principaes membros do partido democrata-
co indicados para candidato» A pre-ildencln
da llcpulilica na recente Convenção desse
partido. Até a nomeação do Sr. HooMvelt
pelo partido republicano, tffeetnada hon-
tem, acreditava-se quo o governador Sr.
Smith nio encontraria dlfflculdade tm «cr
reeleito. , .lí' evidente agora, entretanto, que ¦ lnta
entro oi Srs. Ilooievelt e Smith leri multo
renhida, em vista do» txcellentet antece-
dentes» doi doia candidato» e & Influencia do
nume do Sr. Ttooiovclt.
m%9mm09&9&m%X9mtmm %mt%%m1mtmm*

PENHORES?...
Menor juro # Maior ofterta

54 Vestir na Guanabara —
B. Carioca, 54 - é conhf
cer n Imprewle deilum-
bradora do predomínio ao-
ciai.

¦tt*

fJHEGA AMANHÃ 0 AU-
TOR DA MORPHOLOGIA

DA SUPERFÍCIE DA
TERRA

DE PROPORÇÕES SEM PRECE-
DENTE AS INUNDAÇÕES

DE MOSCOU

i ¦»«*» . ;—5
Designado pira a guarni-sae -Je

Porto Alegre
Foi mandado »enir, por 90 dlás, na jguar-

nlçio de Porto Alegre, o 1° tenente Creso
Harros Jorge Monteiro

GJktâ

Dr. Bs.telUta Waf-vj»9. .nhrií*ri,93„(,v4ín.Vres» e cirúrgicas) Halos X. Labor, a. loa II.

Dr. Rejaaldo de"!»Vag|o. citaten st-
nhoras. Z. Carioca, 18, 1 as 3, 5'», 4"- e 6".

a melhor easa do fer.-,.....», lonçae, tattaen
o treaa do eoslnha

111 — ItUA S. JOSF.» — 11S
Defronte do Hotel Avenida¦mota

IDEAL
SEGUNDA-FEIRA

A congregação de dous grandes ele-
mentos para um sueeesso único.

Verei» como, atra» de un» lindos olho»,'
um homem pôde ir ao fim do mundo.

Esses lindo» olho» são o» da delicada
e sclsmativa

Mary Aator
Interprete, ao lado dc PAT 0*MALLEY

e de HAYMOND HATTON, de

ORENEGADO
Uma SUPEIWEWEl^UNIVERSAL, em
6 actoi, cujo elogio o próprio publico

fará

Também o mago, o querido do aexo
feminino, o brilhante

Thomat Meighan
dar-vos-ã uma nova encarnação dos

RAFFL/ES c dos LUP1N, em

0 MODERNO ROCAMBOLE
8 partes ultra-suggestlvas da

PARAMOUNT

WmW&^ tíftBA.*1
mmt—

Dr. Edgar Abrantes.Twtam*Tubereuiost
pelo Pncumothorax. Largo Carioca, 18, 8 as 4.

DR. PEDRO^OARÍlirRO - P«telro,
mols. internas. Cons.. as 4 horas. S. José, 16.

mm*
n» I MaH* Recém-chegado da Europa.ur. «i. mona Dt,enías da „ri|, t dos
cabellos. Assembléa, 66, 4 is 6 horas.

Dr. Mme! de Abrea SdSoCi:
pia profunda e Intensiva (8 M A 200 kv.).
Bvaristo da Veiga, 20. C. 442.

0 major Zanni adiou, de novo,
a sua partida de Hong-Kong

O DESTEMIDO AVIADOR ESTA1 LI-
CEIRAMENTE INDISPOSTO'. 

HONG-KONO. 2« (U.P.) — O aviador ar-
gentino major Zannl, que realisa aetualme.n-
te uma viagem de circumnavegação, adiou
novamente a sua partida desta cidade até
amanhã, devido a achar-se ligeiramente in-
disposto.

. O destemido piloto espera chegar a Shan-
ghei e seguir viagem para Kagoshima, ama-
nhã mesmo, ou no próximo domingo.

WHI8KIE8 E CIN8
ARMAZÉM COLOMBO — Praça 3. Alencar

• ' ¦ . i mim ¦

Para a defesa das tradições
- políticas, sociaes e reli-

glosas
A ORDEM INTERNACIONAL DA
LEGIÃO BRANCA FOI CREA-

DA AONDE?
USBOA, 26 (A. A.) — Os jornaes desta

capital informam que, segundo consta, foi
creada a. Ordem Internacional da Legião
Bi-anca, para a defesa das tradições politi-
cas, sociaes c religiosas de cada paiz. O grão
mestra da nova ordem ò um principe, per-
tencente a uma Casa reinante, cujo nome,
porém, ainda não 6 conhecido.

Horquina
melhor tônico para os cabellos. Formula

,';' .. ' ¦ -do Exmo.
Or. Werneek Machado

A' venda nas principaes casas de Perfuma-
Hás e Drogarias.

HOJE-)o(-HOJE

A FONTE DOS AMORES
Um mimo de doce poesia, em 8

actos, e

A FLOR 00 VICIO
Com a emotiva e amada
Betty Compson

7 partes da PARAMOUNT e uma
de suas mais bellas super-

producções.

O profcHMor Ponck o huii
grande signlflcnçflo pc-

rante a scieiivia
R* panagelro ilo "Cap Polônio", ipie deve

chegar aqui amanhl, o professor Alberto
Penca, que noi editará durante algum dias
toa ina paisagem para o Congresso dt Hlsto-
riu a Geographia, que ie abrira a 12 de ou-
tubro tm Iluenos Alrei.

O profenor Penck è uma personalidade de
Srande 

destaque no melo identifico. Além
t doutor em phllosophla e sciencias i dou-

tor "honoris causa" pelas Universidades de
Oxford, Colômbia o Cap Tom. Ii« professorde Oeographia Superior na Uiiivorsldailc de
Berlim, director geograplilco do Museu dc
Oceanographla t presidente da Sociedade de
ueographlã dt Berlim o que demonstra so
tor elle ttptelalisado em eitudo» geograptii-cos, apesar da primitivamente ter sido gen-logo, tendo ae formado em l.eipzig, ondt nas-
eeu aos 9S do setembro de 1858. Serviu como
profenor em Munchen e Vlenna d'Austrla e
eomo professor permnlado aa Univcrsiilaile
de Colômbia, Nova York, em 1009.

Para completar tuas investigaçàe» geolo-
gleas • geofraphleas. realisou diversas via-
gens dt estudo» â Escandinávia, Inglaterra,
Franca, Heipanha Eseosila, Irlanda e o No-
vo Mundo, ttmprt Interessante para oi pes-
Sulsadores. 

Esteve alguma» veies no» Esta-
oa Unido», tMim eomo no México t Ame-

liea Central.
Foi-lhe também dado ensejo de, em 1905,

percorrer a Afriea, especialmente o Egypto t
Transwaal.

Larga 4 ¦ soa blbllographta e impossível
nos seria reproduiil-a aqui. Bastará, porém,ealfentar os sens trabalhos sobre "Geleiros
bos Alpes" t a tua obra capital sobre "Mor-
phologla da Superfície da Terra", além de
vários ontros escrlptos sobre clima o geo-
graphla humana.

Attcndendo A Importância da Individual!-
dade que not visita, o professor Penck será
recebido no cae» por commlssões do Insti-
tuto Histórico e Geographlco, da Academia
Brasileira de Sciencias, da Sociedade de Geo-
graphla, da Sociedade de Cultura Germânica,
e por varie» professores da Escola 1'olytc-
chnica « Collegio Pedro II.

Em dia aprasado com o professor Penck,
será rcalisada no Instituto Histórico uma
sessüo em homenagem á S. Ex., presidida
pclo conde de Affonso Celso, sendo a sau-
datfo feita pelo Sr. general Moreira Guima-
ries. Nesta mesma sessão, A que se associa
a Sociedade de Geographia, será feita ao ge-neral Hondon a entrega do diploma de sócio
correspondente da Sociedade de Geographia
de Berlim.

'«*¦»>' —

Ainda nao foram restabelecidos
oi serviços de telephones,

lua e bondes
MOSCOU, 'ü, (U. P.) — l*n» funceloiiarlo

du «iiilmhiiiin lirlliiimlcn neiln capital en-
vlou um tclccniminii dUciulo quo a inunda-
cil>» dessa eliladu está tomando proporç-los
sem precedentes. As autoridades dominam
n «.Itiiiiefio, poréin almln nío conseguiram
restabelecer os serviços dl telephones, lut
O bondes.

Até agora nlo ha noticia de victima».
«te*

Requisitado para secreta-
rlar uma junta de alis-

(a monto
O Sr. marechal ministro da Guerra soli-

citou do seu collega da Fascnila providencias
nn sentido de ser posto á disposição do Ml-
nlstcrlo da Guerra o escripturario da Calaa
de Amortlsavao Dr. Oscar .lugurthn Couto
Junior, para servir como secretario de uma
junta permanente de alistamento militar da
1" clrcuinscrijiçâo de recrutamento, confor-
me pediu o commandante da 1*

i ia» i
região.

Palm BcaM
LEGITIMO AMERICANO

Novos desenhos na

UMA FABRICA DE TAPETES f
DEVORADA PELO FOGO

EM NICTHEROY

Forani nomeados» á tarde, os pe-
ritos, para prof eguimento do

inquérito
As autoridade* iiollelucs ila I* clrciiin-

icrlpç/io ilo Nlclliiiriiy nada apuraram aln-
ilu solire n origem iln fogo que destruiu O
orcdlo em »iuo funccloiiavii umn fnlirira de
tapetes da firma austríaca Wlcliau A C„ á
«un Viicoiide de Urugiin.v. .107. Até as pri-
inelras horas da tardo haviam sido soinen-
lo conhecida» a» dcelura-jAes de uin dos so-
cios da firma, José llesakowskl. detido
pouco depois do ilniilro, quando desembar-
cava de uma barca dn Cantareira, o qual
disse apenas á poliria qne regressara de um
jantar em companhia do uiniflns nesta cn-
pilai. , , ,ü fogo, que Irrompera no sobrado, «les-
tmlu totalmente umn parte do prédio o
no pavimento lerreo s6 fora mencontradoa
pedavos de madeira cailiniiisadns o os des-
troços que desabaram do tvlhgilo.

O prédio está segurado por fil)'000*, nn"Argus Fluminense"! t a fabrica na Com-
pmiliia "Slella", cm egunl quantia. Siillrc-
ram também muitos prcjuiios, cm virtudo
do combate offerccldo ao fogo, os prédios
vizinhos. ,

A policia deteve mal» dous empregados
da fabrica sinistrada.

O Dr. Fontcncllc, delegado, que está pre-
siri Indo o Inquérito sobre o sinistro, no-
meou, á tarde, peritos ,os Srs. coronel José
Corrêa de Aicvedo, engenheiro Alexandre
Bittencourt e o Sr. Alberto Duarte.

mm*
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I EMPENHAR ?
96 n. CASA G0NTHIER

48 SUA LU1K DE CAMfiES 4T

I Empresta o VALOR REAL

Baixou o preço do assucar,
mas augmentam os de

outros gêneros
JUIZ DE FOUA (Minas), 28 (Serviço cs-

pccial da A NOITE) — Em virtude das pro-videncins officiaes tomadas, a respeito, o as-
sucar liaiaoii dc preço aqui, sendo vendido a
11500 o kilo. Outros gêneros alimentícios
continuam, entretanto, subindo dia a dia,
tornando-se cada vez mais angustiosa a si-
tuação das classes pobres.

mm*

Qn«r certidão de sua provisão
O Sr. ministro da Guerra enviou ao Su-

premo Tribnnal Militar os papeis em que o
voluntário da pátria, soldado reformado Mi-
guel dos Anjos, pede certldSo da sua pro-
vlsáo.

Lindíssimas gravatas e ca-
miaas de seda, recebeu "A Oa-
pitai", a easa que tem o mo-
lhor sortimento de artigos para
homens.

DR. NIC0LAU CIANCI0
Assembléa 62—R. Áurea, 42—Tel. 324 C.

¦ ¦  ¦" -tf—-

O GENERAL CAVALCANTI DE-
SIGNAD0 PARA FAZER UMA

VIAGEM PELOS BALKANS
Essa designação é considerada
como uma sentença de exílio

MADRID, 28. (U. P.) — O sub-secretario
do Ministério da Guerra, incumbiu o gene-ral Cavalcanti de uma missão especial naItália o nos Estados dos Balkans.

O teneral Cavalcanti partirá breve paraesses palees afim de estudar a respectiva
orfanrsação militar.

IjONüRES, 26. (ü. P.) — O correspon-
dento da Central News em Mailrld. Informa

i que a deslifnaçSo do general Cavalcanti na-, ra fazer uma viagem pelos Balkans i vir-
tualmente considerada como uma sentença

I de exílio, Noticla-se anteriormente que esse1 general e outros "leaders" militares se ti-
nliam declarado favoráveis a uma mudan-
ea no governo. O Sr. Cavalcanti, porém, en-
vlou umn nota aos jornaes affirmando quenáo toma rarté em Intrigas políticas.

 .... ii , m—M i.i

Melhoria de collocação no
Almanaek Militar

O Sr. marechal ministro da Guerra, de
accordo com o parecer da Commissão de
Promoções, mandou collocir no Almanaek
do Ministério da Guerra, o nonio do 1.° te-
nenle do engenharia Eurypedes Thcophilo
de Serpa, acima do 1." tenente .loão Mnsson
.l.-.cqucs, e os primeiros tenentes Adalberto
Itodrigues do Albuquerque c Waidcmir Ara-
nha Meira de Vasconcellos, acima lambem
do 1.° tenente João Masson Jaequcs. *

UM DISCÍPULO de haffles
Raffles c Arscne l.upin deixaram disci-

pulos, o discípulos que muitas vezes excedem
os mostres nos golpes audaciosos e agels.

Um desses diselpulos,
Inlvcr. o mais ardiloso
aciilia dc mostrar
i-unnto pódc a argu-
cia dc um sujeito dado
n vigarices.

Acontece quc quasi
sempre estes Indivi-
duos são dados a ro-
miintismos c o. fauta-
sins. liste nosso lie-
me de hoje pretendin
ser UM MODERNO
ROCAMBOLE.

O mais curioso, po-
rem, é que, como o
leitor púile ver pela
phfitogviipbia que pu-
iilicamoü, este famoso
vigarista sc parece
muito com o actor

THOMAS MEIGHAN c para levar até mais
longe a illusão teuciona contnr-nos atrevi-
damente ns suas façanhas lia próxima SI>
(ÍUNDA-FEIHA cm pleno salão do CINEMA
AVENIDA. Ora para quc lhe havia dc dar
este MODERNO ROCAMBOLE I...

mt—

Repetem-se as delivrances
criminosas!

DM FOTO DE SETE MEZES \%\%
DONADO NA RUA MAIIOI F/,

DE SAPUCAHY
. ¦ - . m • * • ——

An rircunialiiiirla» em qun fui m.
contrario

Seguia a Joven, ctiiiiicnlaiuln, pila -u»
Nabiicn de Freitas, dlsti'aii'0 e fells, cm ili.
rerçito a casa em «pie trabalha, Ia, »wun
caminhando, «inundo, ao ¦•ppr-ixlm.u- v <jt
cancella da rua Marque» de Sapucahy, t«v«
um aohreialto, vendo, caido junto ao» tri-
lhos da Cenlral d» lirasil, um embrulho <|-,
pequena» dlniensAee, Ante» do abalxiM*
para oxamlnal-o, o Joven Luciano da i:..-t¦
pensou oneerrar elle um desse» cupctlleute-t
de bruxaria, conhecido» por '«despacho»", *¦;
teve logo a idéa de iiiiitilisaUn, dr moihi
rápido. Assim, aoeendendn um plioiplmro,alçou fogo aos papeis que envolviam o ,«m-
lirulho. 'Km pouco ai chaminés se pr.,;i4.
gavam. crescendo, e instantes após l.uelsna
dlstlngula, aterrado, por entre as lalmrcdis
um corpinlm do creança I

Com um bastio de madeira, -ponde , n,,
ao cabo dt Ingentes esforço», retirar o pc.
qitcnino morto. Estava intelramciiti* mi s
apparcntava ter icte mezes de vid» tntra-
u,crlna. .... „ ,Pouco depois as autoridades poli.-iac da
14" districto, sclentcs do estranho achn-Jo,
coinpiireeiam ao local, fazendo removei* o
cadavcrilnho para o n-ccrolcrlo.

A resnclto foi instaurado inqiieiltn.
i *** _.

i mmm
Mais um preso que foge da ca-

deia de Santo Ângelo
SANTO ÂNGELO (Rio Grande do Sul), 23

(Serviço especial da A NOITE) — Conti-
miam a registar-se aqui fugas de presos da
cadeia publica, tendo sido o ultimo a ova-
dir-so o dc nome Annnias Espirito Santo.

> mn** . ii

Examinae
vossos olhos na

Casa Vieitas
São mcdlcos ocullstas da sua seccio ide

Óptica os Drs.: Álvaro Dias e Castrioto Pi-
nheiro, especialistas cm doenças de olhos.
Os exames são gratuitos e effectuados das 10
ás 11 c ile 1 ás 5. — Rua da Quitanda, 99.

ÁGUA FIGARQ SffiS.SS,.^
perfumadas, pharmacias o drogarias.

O governador de Santa Ca-
tharlna de regresso da

Europa
Chegará, amanhã, a esta capital, de re-

gresso dc sua viagem A Europa, onde foi em
tratamento de sna saude, o Dr. Hereilio Luz,
governador dc Santa Catharina. S. Ex., quc
viaja a bordo do "Cap Polônio", vem cm
companhia de sua familia o do Dr. Olavo
Freire, seu secretario particular • do Sr.
Hanoel Viscontl»

Licença», na Guerra, para
tratamento de saude

O Sr. marechal ministro da Guerra con-
cedeu licença para tratamento de saude por
seis me?.cs ao 3o official do Iiocpital Central
do Exercito Pedro de Alcântara Pereira Li-
mn; por tres mezes ao adjunto do Collegio
Militar do Ilarbaccna major honorário José
Maria de Cnstro Neves e ao servente do
Collegio Militar do Rio de Janeiro Juvenal
Joaquim do Nascimento; c com todos os
vencimentos ao Io tenente Túlio Paes. Leme,
pnra tratamento dc saude.i mam .„

K0LA S0EL
d o melhor fortificante.

Formula do Prof. Sarmento Barata, dal
Kae.de Medicina de P. Alegre. Dcp. Araújo]
Kreitas & C. o Itodolpbo Hess & C— Hio.l-tf-**afer«-aBiahiaint'3£~>r**Mit 

tf
CUIDADO COM OS OLHOS

EXAMES GRATUITOS DA VISTA PARA AP-
PLICAÇAO BXACTA DAS LENTES A

USAR, POR MEDICO OCULISTA
Rua da Quitanda, esquina da Rua Buenos

Aires — A ÓPTICA
mm*

Vac ser incluído no Asylo
de I. da Pátria

O Sr. ministro da Guerra mandou ineluir
no Asylo de Inválidos da Pátria o 1," sar-
gento Adclpho Alves de Oliveira,

As roupinhas para meninos
e meninas da "A Capital" re-
presentam tudo o quo ha de
mais moderno e elegante.

CASA LAMAKQUE
Viagens dlrcctas para qualquer partemundo. Condições especiaes.

Ar. Rio Branco. 14 — Tel. N. 6SS8

do

0 FILHO DO GOVERNADOR DA
BAHIA VICTIMA DE UM DE-

SASTRE DE BONDE
• ¦¦ ¦ «¦*» m a» -»...—

E' satisfatório o seu estado
BAHIA, 26 (A. A.) _ Centena., de pes-soas tém visitado cm palácio, o joven Ml-

gael, filho do Dr. Góes Calnmn, governa-dor do Estado, victima de um desastre dc
bonde, quando domingo ultimo, na rua do
Caqucnde, tomava um vehiculo da linha
Nazareth.

BAHIA, 28 (A. A.) — Continua a ser sa-
tlsfalorio o estado do joven Miguel, filhíi
do Dr. Géc* Caimon, governador do Estado;
3ue 

foi victima de um desastre d« bonde*
omlngo ultimo, conforme communic&mo»

em telegratnmas anteriores.
"GUARDA-MOVEIS"

(Sob o patrocínio do indust lal Lcandio MartlnM
Chamados : Ourive». 41. T. N. 1500¦ -'T

TODAS AS TARDES
de 4 y2 ás 6 Vz chá-dansante
na "A CAPITAL". De 5 ás 8
funcoionará no "Roof-Oarden"
o Apperitivo dansante.

Amanhã, soiréo dansante
de 9 a 1.

ACI00 UniCO -ARTHR.TISM0
RHEUMATISMO-ICTERICIA-CALCUIOS

.MOLÉSTIAS DA PELLE É ECZEMA
FIGADO -RÍNS-JBEXICA

Dous créditos para o Minis-
teri0 da Guerra

Em mensagens dirigidas ao Congresso
Nacional, o Sr. presidente da Republica so-
licitou autorisação para a abertura, pcloMinistério da Guerra, dos créditos dc
1:367$110, para pagamento ao tenente-coro-
nel de 2.' linha Heitor Telles, c dc réis
21:027§4'<!0, para pagamento do differença
do vencimentos a quu tini direito diversos
ministros militares do Supremo Tribunal
Militar.

' ¦ «tt» i

BALÕES!...
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Amanhã das 2 ás

5 horas a todas

as Creanças qu»

visitarem a

CASA COLOMBO
. LEVOU ÜMA PATADA
O carroceiro da Limpeza Publica Manoel

Loureiro, dc 2ti annos c portuguez, na rua
Silva Manoel, recebeu uma pulada dc ninar,
no ventre, tendo sido, por isso, medicado
nn Posto Central de Assistência; Depois de
soecorrido. Loureiro recolheu -se ú sua re-
sidencia, i travessa Navarro 21'J, abi fic:in.
do cm tratamento.

Nenhuma casa no Bio tem,
como "A Capital", um sorti-
mento tão completo e elegante
de chapéos de palha e feltro
dos melhores fabricantes.

TEVE PERMISSÃO PARA
RESIDIR EM JAGUARÃO

1A0 veterano voluntário da pátria Pedro
Paulo, foi permittido fixar residência em
Jaguarão, sendo addido ao 3." regimento ilc
cavallaria divisionaria.

mt—
Azeite puro ? "Colombo"

ARMAZÉM COLOMBO — Fraga J. Alencar
«tf

Formiga tem novo promotor
publico

FORMIGA (Minas), 25 (Serviço especial
da A NOITE) — Chegou a esta cidade o
Dr. Hodolpbo Faria, nomeado rceenlcincn-!
te promotor de justiça desta comarca. Fo-
ram á estação cspcral-o varias familias (ie
nossa sociedade, diversos funecionarios fo-
renses, advogados e outras pessoas.

O Dr. Faria assumirá, breve, o exercício
de bou cdrgo.

mm*

¦ mmm ¦
Excluído do Asylo de I. da

Pátria
O Sr. tn.ircclinl ministro da Guerra man-

don excluir do Asylo dc Inválidos da Pátria
o soldado reformado cio Exercito, João AI-
ves dc Macedo, licenciado cm Carangola, no
Kstado de Minas Gcraes, devendo seus ven-
cimentos, actualmente recolhidos A llicsotirn-
rin do 10° regimento de infantaria, ser cn-
viados á Directoria Geral de Contabilidade
da Guerra, para ns fins convenientes, con-
forme pede o conimandante da mesma uni-
dade cm officio n. 1.208, de 2 do corrente,
dirigido no da 7* brigada da dita arma, visto
não saber do paradeiro do «Iludido asytado,
que desde março do anno findo não com-
parece ao citado regimento para receber os
referidos vencimentos.

mm—

JUSTIÇA MERECIDA
"Vlnle e cinco annos d* soffrinitntei

atrozes, de dyapnéa e accvssos asthmatlcoii
terríveis e constantes, sem uma noilc ilc
somno tranquillo. Innumcriis vezes vi mi-
nha vida limitada a poucas hon... não ob-
alante appellar para todos os recurso* e nt-
dicamentos, entre elle.i, ao contrario, mui-
tos encontrei prejudiciac». Ilojr, sinta-mo
feliz cm tornar publico que, com o uso At
pouco» vidros de Kremins, quc aliás, tem
gosto delicioso, dtUappareceram completa.

mente os accesaos, a falta de ar e a inl rin-
qulllidade do «omno, sentindo-m« p-.rOite-
mente bem.

No escriptorio da firma Fernando?. Are*
vedo te C, á rua Sacadura Cabral n. IS!,
da qual aou sócio c na minha residência, i
roa Voluntário» da Pátria n. 147. fico » in-
tetra disposição de quem desejar m»i.« ia-
formes desla verdade."' Eternamente agradecido, aufiscrevó-me, etc,
— KIo. 7 de fevereiro de 1921. -- fa) Al-
fredo FernandeH da Costa Mattos.

Testemunhas: Dr. Joio dc Freitas Bastos,
Ruarque de Macedo t.

M. N. de Si (negociante), Barata Ribei'
ro 257.

José da Costa Sol (negociante), lt, At
Paüsagem, 69.
(Firma» reconhecidas nos tabellic.es Milanci

le F. Hermes.)"Kl

Matto Grosso volta, aos poucos,
á sua paz habitual

CORUMBÁ* (Matto Grosso), 21 (Serviçoespecial da A NOITE) — O nosso Kstado
vae, gradativainente, entrando em completa
paz, e a população, mais animada, volta A
sua antiga (i-anquillidade.

mmm

Uma reunião na Associação dos
Despachantes Aduaneiros

Effcctua-sc, amanhã, 27 do corrente, ás
41|2 lioras da tarde, uma reunião na Asso-
ciação dos Despachantes Aduaneiros, ver-
sando o assumpto dessa assembléa em torno
dos interesses da iner.ma agremiação e da
approNimação dos membros da classe a ella
ainda não filiados.

Para essa reunião, (jue se rcalisará na sede
da associação, á rua do Rosário h. 62, Io
andar, pedem por nosso intermédio o com-
parecimento de todos os interessados.

mm*. <AZEVEDO «a BRANCO
ALFAIATES DA ACTUALIDADE

R. Gonçalves Dias, 64, Io andar. Fone C 1212.

Ecíá funecionando o Jury de
Juiz de Fora

JUIZ DE FóRA (Minas), 2(5 (Serviço es-
pccial dn A NOITE) — liislalloii-sc o ses-
são do Jury desta comarca, devendo entrar
em julgamento o rco Maurício Charles Nu-
nes, nutoi* d» assassinio dc um sargento do
lixercito, lia mezes passados, nesta cidade.

O Jury fuiiccioiiará durante quinze dias,
julgando vários outros processos já prepa-
rados.

mm—

ST. Osbornc--Instituto de Radiologia do
:. Manoel dc Abreu. Evaristo Veiga 20. C. 442.metia

Excluídos do serviço militar por"habeas-eorpus"
Foram mandados excluir das fileiras doexercito, por effeito de "habeas-corpus", ossorteados militares Julio Francisco Martins

e Tancredo Franco Burlamaqui,

AS NOSSAS EMPRESAS
A assembléa de amanhã do Lloyd

Atlântico
A sociedade anonyma Lloyd Atlântico, que

opórn cm seguros terrestres, marítimos, au-
tomoveis e contra roubos, realisa, amanhã,
ii tarde, na sua sede, no edificio Martinelli,
ii Avenida Rio Rratico, assembléa para apre-
acntação do primoiro relatório de sua dirc-
ctoria. Verificarão os necionistas dessa cm-
presa nacional, então, os magnlfcos resulta-
dos da sua aetual administração: cm nove
mezes dc funecionamento o Lloyd Nacional
tem nas suas operações nm saldo liquido de
924:658? 168, sendo dc notar quc foram in-
teiramente amortisadas nesse balanço as
despesas de installação da companhia, que
foram na importância dc 97:00115518. O pa-
recer do conselho fiscal do Lloyd Atlântico,
como era de esperar, salienta, com louvores,
os esforços dos seus directores, que são os
Srs. José Martinelli, Roberto Cardoso, João
Carneiro de Almeida e J"ân Eaptista Rozo.
para esse brilhante resultado,

í\ VERDADE E' ESTA:
O PO' 73 ARROZ

LA0Y
continas, a s^* . melhor e a nâu

ser o mais caro
PEnFUMAWA LOPES

Praça Tiradentcs ns. 36 e 38 c Rua
Urusuayann n. 41 — KIO

mVisiHimmsmkmmZ^imrmmmmKmimm'1
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Fez presente do furto que
praticou !

O Sr. J. J. de Souza, estabelecido coni
armarinho A Avenida Mem dc Sá n, 283,
notando, ha dias, quc do seu estahclecimeu-

{Io, haviam dcsnpparccido tres camisas i!c se-
; da no valor de 240$ e outros Untos parou
I dc meia, procurou as autoridades do l!!*»
districto e apresentou queixa a respeito.

Suspeitando, porem, de um scu cmjiic-
gado, um menor de 14 nnnos, o negociante
veiu agora pegul-o cm flagrante furtando
niei.i (luzia de gravatas c, prendendo-o,

; apresentou-o ás referidas autoridades.
Interrogado, o menor tudo confessai!,

adeantando que havia dado o primeiro (ur-
lo de presente uo seu amigo o barbeiro An-
tonio da Silvn, morador á ma Aristiiioa
Lobo h.< 14, em poder do qual foram ap-
prelicndidas pelo investigador Moyscs dua!
das camisas já usadas.

I Silva e o menor forani detidos na delega-
| cia, .aquclle rusponsabllisado pelo rustiiut*
¦do furto c este para ler o devido destino.

¦ mim-" ¦ ¦. —

tasfiíHiio o paStenio io
bispado üm SSarra do

Pirahy
Foi adquirido, por subscripção, um

dos melhores palacetes da
cidade

BARRA DO PÍRÁ11Y (Estado do Rio), nl
(Serviço especial dn A NOITE) — A com-missão pró-bispado desta cidade desobfi-
fiou-se, hoje, do compromisso assumido daconstituição do patrimônio episcopal, ]ias-sando-sc no cartório do 2° officio uma es-
cnptuca de ncquisição, por elevada som-mn, dc um dos melhores palacetes da cidn-dc, para u icsidcncia do prelado, c entran-do paru o restante do palrimoiwo dinheiro
cmjtpoliccs.

Ficou, assim, definitivamente resolvida a
permanência dn sikle do bispado nesta ci-dade, estando a população da Barra do Pi-ráhy satisfeitíssima pelo feliz êxito da incumbciicia confiada áquella commissão.

Mais tres leiteiros multados, em
Nictheroy

Na corrclção hoje reolisada, a Inspeclo-
ria da Fiscalisação dos Gêneros Allmenti-
cios de Nictheroy multou, boje, por infra-cção do regulamento dn venda do leite oseiteiros Romano Souza & C, proprietáriosda Leitcria deste, á rua da Conceição, 36;Manoel Rodrigues Souza & Irmão, com cs-tabulo á rua Capitão-Mór, 36, e os proprie-larios da Leitcria Santa Rita, rua Marechn'r>codoro, os quaes distribuíam leite na vi;niblica cm laias que não estavam hermeti

tcamente fechadas-

aa*
Adquira ¦: com vantagens LINDOS

MOVEIS

Le Mobilier
41, Rua Uruguayana

A visla pelos MENORES PRBj
ÇOS e íKü-cciladamcntc com JURO!»
BANCÁRIOS.

-mam-
Caiu sobre uns cacos de vidro
A menina Yolanda, dc dous nnnos i|«

ednde, fillin do Sr. Álvaro Marins, quando
brincava no quintal da sua residência, «
rua Salvador Correia, 62, casa 33, caiu so-
bre uns cacos dc vidro, ferindo-sc pclo ros-
lo o braços.

Teve os soecorros da Assistência.
Tem PANNOS ?,T1£.\I SARDAS í Use o

Creme ÂHed
1'rnnilc crençâo americana, o CREME I»
SODA. Sem rival pnra pnnnos, Barda*», cspl-
r.Iias, manchas, ruças, cravos, etc. -- No P«w
Royal c cm todns as perfumaria."*.—-mm*- ,
Uma dactylographa atropelada
Foi na praça da Republica que a dnctylii-

S*rapha lülisabeth de Souza, de.íO annos de
..dade, moradora á travessa Cerqueira I.inMU
55, apanhada por uni auto, soffreu esçoí
riações gcueralisadas. A Assistência soa»
cori-éu-a.

Jf*i f******-——»
' 
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75 rios Branco, Preto e Itanhaen
vão ter navegação contratada
S. PAULO, 2G (A. A.) — O Congrcsse'n Estado, autorisóu o governo o contrat»'

is serviços de navegação nos rios BranW»
{'reto e Itanhaen, •*'
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_, ÚLTIMOS TeLKGI^AMMAS
S DOS ÕRREiPQNOCHTES,
$B5PECIAÍ30A «NOITE

ÍNO INTERIOR 6 NO
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militares
A INTERVENÇÃO FEDERAL

NO AMAZONAS
A C. de Justiça da Câmara

acceita o projecto do
Senado

Reuniu**?, hoje, cedo, antes d.i sessão do
plenário, a coinmissão rie justiça, rin Cniuiirn,
.iiim de ouvir o parecei' solire o projeclo do
Siiiimlii 'lii'' •J.jr.ila a intervenção federal no
Ainnzonns. inibqlho rio relator i longo o
rlicio de roiislilcrae/ics doutrinárias, con-
cluinilo pm' íiccoilnr, "iii-lutiiin", o projecto
(ti Senado,

Iwe ponto de vista foi acceito pcln com-
ialtslo. lendo, no eint.itil». um dc seus inein-
ln!,-, riisciiriliidu rios fundamentos do pare-
ecr, para aceitar as «mi» concliisOes, Un-
Ifndla '\c- ••'' não Irotuvu ric violação da
i.'iimi republicana federativa, mas lão só-
íníiilc ii.epliali.i governamental. Um c «>n-
Im rasos, pnréni, requeriam, a sen ver, u
jrtiei uwão federal.

Imii, ninda, nessa orcásino. discutiria a
éoiiiluil.i do pnsldcnle «Io Superior Tri-
liuii.il. >. maioria era dc parecer (|ue r.ão
l,iilii recusar-só u assumir o governo riu Es-
laila, vislii como cia unia de suas ntlrlbui-
r'.'s eniisllltieiohnes e cuja recusa poderia
ír.iimiiai ulí em perda dn presidência. 0 pre-
• ileni • «In cnniinlssiíii Iui mais longe: ou-
Icnrila que 8. líx. poderia mesmo ser pio-

Mns us debate*) náo foram nlém. Desejava-
v? ipie o parecer fosse lírio no cx;ieriívnlc,
nu plciinriii. I-: iissllii encerrou a discussão,
ai.ílgiiatido-SB >> parecer.

,\|i|ii'iiv.'i('ii pcln Ouniira a monitoria
|*ur:i Miitto Croísi»

pela Câmara, eni ultimo
decretando a moratória,

i Estado ric M.iliu (lios-

siüa„es do interior
fluminense

Meu o cônsul brasüeínjüs officiaes da re-i
Dr. Dario freire

I.IVi:iti'inil„ sil t\. A.) — Pallccoii nes*
tu vi.i.iitv ii Sr. Da riu 1'relro, enntul ítfNl do
i'1'.i'.i, i|uu .npii cxvuin ein* cargo «Iode ju-

SERVA PODEM ENGA-
JAR-SE NO EXERCITO

I ir

,i (ulailo, huj..'
ii. um prujecl'
;;,i ilias, para

0 general Azevedo Costa c sua offi*
i-iulidndc, no Cattete

0 Sr. presidente da llepublica recebeu, á
tiii\l.\ em audiência, o general Azevedo Cos-
I.i e a ofHcialidnriij rie seu eliminando, ihiü
•í foram apresentai' a S. Kx., por lerem
chegado a esla capital.

Itegrcssam pelo 
"Macapá" os Io e 3o

hnlnlSiôVs dc infantaria
S. LUIZ HO MARANHÃO, 'Jl! (A. A.) —

A linnlo rio vapor ".Macapá" passaram pelo
porlo desta capital com destino uo sul os
1» c .';" batalhões dc infantaria, que haviam
ido no Amazonas a serviço da legalidade.

Os bravos soldados foram muito acclam.l-
lios pela população desta capital.

O batalhão patriótico dc Floriano*
polis vae começar seus

exercícios
FLORIANÓPOLIS, 2G (A. A.) — O ba-

talhâo patriótico que está sendo organisado
pelo Dr. Abelardo Luz, superintendente des-
ti capital, começará por estes dias os seus
exercícios de tiro no stand do ll" batalhão
de caçadores.

EstA sendo muito favoravelmente com-
mentado o facto ric haverem o professor
da Kscola de Aprendizes Marinheiros, te-
nente Wanderlcy Júnior, c o secretario da
Capitania dn Porto, Arlindo Luz, inscriptos
os seus nomes como simples soldados da-
quèlle batalhão patriótico.
Os jornaes de S. Luiz ouvem offi-

ciacg e soldados da columna
Menna Barreto

S. LUIZ UO MARANHÃO, 20 (A. A.) —
A' passagem por este porto, oe regresso, das
forças federaes que estiveram no Amazonas,
os .jornaes entrevistaram diversos soldados
e officiaes sobre o modo por quc sc condu-
zlr.nm os revolucionários daquella região,
oliteudo informações sobre o tenente Uibeiro
Júnior.

O jornal "O Dia", dcpois de tratar do as-
stitiiptõ com ironia c sarcasmo, diz: "Da-

quella revolução tbeatral, pouco resta: o
triumplio immeriiato dia columna Menna
Barreto e o ridículo tenente Uibeiro Júnior,
que fiam sem acção. justamente no momen-
to cm que devia escrever coni a ponta da sua
espada uni capitulo rie heroísmo." 

Como ficou organisado
o programma da ex-

cursão do presi-
dente Sodré

8. Ex. p arl ini, .iiii.tulifi, .1
noite, nu .NicIluToy

Parle, miiuiihii, ils II lioras ria noite, em
irem especial iln l.cnpiilriluu, o Se. Dr. rei
1'i.iiio Sodré, |ticsiileulc rio Estudo rio llio-
S.Ex. vae fazer uma demoraria exeiirsflo
no interior fluminense, nfim rie inaugurar
novos serviços públicos c liispcecluiinr dl*
versus obras quc estilo sendo executadas
pelo governo,

Na comitiva de S.Kx., alem rio scu seerc-
larlo particular, coronel l.uiz Dantas, sc-
gulrão lambam o seu njiidiiniu rie ordens c
>i Di. Pio liorges. sccrelario de Obras Pu-
blic.is.

j A excursão do Sr. presidente do listo do
do Itio. dc ncCordo com as Informações for-
nceiilas pela serrei a ria do Palácio dòi Infift,
obedecera aii seguinte progrniíiinn;A comitiva presidencial partira amanhã,
snbbario. ás 11 horas ria noite, da estação
rie 'Mniuh.v, cm liem especial.

Nu riia 2S chegara a Mucohé, As 8 lioras- da manhã. Nesse dia, o Se. presidente vi-
j sil.irá n estrada ric Neves e, depois rio nl-
I moço, que será no mclo-dln, liispcccIonaVá1 o canal rin no Macilllc o visitara a Associa-

ção Coiliuicreliil. Atiós o jantar, S.Kx. re-
ceherá as pessoas que o desejam cumpri-
mentiu-. Nu dki ccgitinlu S.Kx. visllnra
a Casa dc Caridade o o (impo Escolar, par-
lindo iis II horas da m.iiihii. Depois dc
umn parada rie lã minutos na estação ric
Paciência, S.Kx. seguirá parn Conceição de
.Macubii, onde chegará ás 'J bolas da larde,
visitando as obras .Ia ponle. n Kscola Pro-
fisslònul Presidente Pedreira, proseguindn
na viagem, após o juntar, ás II horas da
noile.

Nu dia .IU S.Kx. passará na estação dn
Triunvpbo, ás 7 horas da manhã, visitando
Trojano ric Moraes, seguindo depois paru
Símio Iifiuiclo, onrie permanecerá até o dia
1" ric outubro.

No riia 'i riesse mcz 8.lix. partirá ás li
ria iiinivliá. eom ricslino a Maeueo, visitando
riepois a Kscola Profissional Viçoso Jardim,
em Cordeiro, seguindo depois paru Canta-
Sailo, onde permanecerá meia hora. Depois
ile servido o juntar em Itaocára, onde fará
algumas visitas, S.Kx. partirá paia Sanln
Anlonio dc Purina, chegando abi á noite.

No dia ;!, u Sr. presidente irispeCcidiiníá
as estradas ahi cm construcção. visitará a
cidade e assistirá á inauguração do busto
do Dr. Aurcliuo I.eal. Nu diu seguinte
S.Kx. visitará o prospero districto dc Mira-
coma, a estrada dc Palmas, voltando a Pa-
«lua, dc onde .partirá, após o jantar, As 11
horas da noile.

No dia íi, S.Kx. passará cm Monncrat,
almoçando cm Bom .Tnrdim, onrie assistirá
:i inauguração da usina electrica de Rio
Grande, seguindo depois parn Friburgo, onde
jantará, partindo, depois, ás 7 horas, para
Nictheroy, onde chegará ás 10 horas da
noite. ¦

. «sas» ¦¦

Or

Tcrüo, no Hiilitiilo, i|iic «le-
i.i.Ulivsu <lo st.u eiíTgo

O Sr. inarcclial iiiinlstro d.i (luorra expe-
•lia ao .'IiclV dn llrp.ii lamento d» Pessoal du
Guerra o *e;uiu',v aviso :"Ulll Mihiçào ao rcqucriiiiculii do '-' te-
iionlc de ." elnsse dn resenii da 1' linha,
Dclvaux Nunes >l.< Sliiuvlra, iicdiiido enga-
Jnineiito para o contlilgento du Serviço
Geograiiliico Mílllur, uo imito «lc 1" sargeii*
lu, Mijvit.\iid(i-su a dciiiissAo du poslo, dc
accordo cnn o art. Uii. letrn "li", item Ia
o r. r.ul.iin.ni.. para n cnrpn ric officiaes de¦J' classe da reserva ria I* linha ou do K.ver-
cito da .'• Iiuli.i piiileiu IU leniente se ,ili-t:ir
ou contrair cngajniucuto no lixcrcltu, Anua-
da «rn 1'nrç.is Pollclues, riimprlndo aos

coiiimanilaiilcs ric corpus .• demais uiitorlila-
•!.•¦> mlllliiros levar caso netos no vosso co-
iilieeiiiieiilo, parn quc possae» proviilcuciar
nn sentido •!•• sei em os iiicsuius demlttldos
de seus icspóclivoj postos, dc accordo com
u mi. ro dn clludo rcgiiliiniento.

«a

VERDADEIRA CELA-
MIDADE A INUNDA-

ÇAO DE LENIN-
GRADO

iíiir/o Freire
llio de 1017, gosnndo «le geraes sympathlas,
quer entre ns seus collcgas, quer uos círculos
officiaes e nos rio coiúmcriio c da sociedade
local.

A "Cruzada Militar"
considerada como um
um centro de prepa-

ração militar
As suas praças terão que sc

submeti or a exame para
a obtenção da cariei*-

neta rie reservista
O Sr. marechal ministro da Guerra espe-

diu iiu cmnnianriunlc riu 4* região militar o
settuinlc aviso:"Dccl.-irn-vos que o I* batalhão Patriótico
da "Cruzaria llcpuhlic.iua", organisado cm
Bello Horizonte, sub os auspícios do gover-
no do listado de Minas Geraes, segundo os
moldes da respectiva Força Policial, deverá
ser considerado como um centro dc prepa-
ração militar destinado ás suas praças, as
quacs, para o recebimento dc cadernetas dc
reservistas dc 2* categoria do Exercito, dc-
verão sujeitar-se aos exames de reservistas
ric que traiam as riircctorias approvadas cm
28 dc abril dc 1923 c anncxarias ao regula-
menlo para a Directoria Geral do Tiro ric
Guerra, approvado por decreto n. 10.013, dc
20 do mesmo mez e anno.

Paru a execução desta ordem (leveis mnn-
dar relacionar as praças maiores dc 10 an-
nos c providenciar sobre a inspecção ria in-
strucção rio alludirio batalhão pelo Inspc-
clor dc tiro c instrucção militar dessa
região."

mam

A LIBERDADE CONDICIONAL
Dous que conseguiram os benefi-

cios da lei
Como Incursos uo crime ric furto. Itcynnl-

riu riu Cunha Heis c Manoel Mnia riu Nasci-
incuto foram denunciados •¦ processados pelo
jin/ii d.i .V Vnr.i Criminal, cujo magistrado,
u Dr. Carlos Aflojiso do Assis figueiredo,
coiideniiioii-us a scl» ine/cs dc prisão, cada
um, além ria multa ric .'. ";", pur sentença ric
20 ric ii';.ir,lu «lu rnrreilte IIIIIIÒ.

Us dous eiiiiilciiimiilos, allcgando quc ha-
viam tropeçado pela primeira ves nos ric-
gráo» do crime, ici|iiercrani, no juiz quc os
coiiricninou, os benefícios rio decreto dc sc-
lembro corrente, quc estabelece o livrumcu-
tn condicional.

O referido magistrado, em considerações
jurídicas, deferiu, hoje, o pedido, determi-
liando que a pena seja suspensa por doas
annos, e marcando o praso ric quatro mczcs
para que os réos paguem as custas do pro-
cesso. •»

0 Reich protesta contra a ele-
vação, na França, da taxa

aduaneira sobre as mer-
cadorias allemãs

LONDRES, 26 (Havas) — Segundo o "Daily
Mnil", o llcich resolveu enviar ao governo
franeez um protesto contra o facto das mer-
cadorias allemãs importadas em França pas-
sarem a pagar uma tuxu aduaneira de 2G %
do seu valor.

O governo allemão nllega que essa eleva-
ção de taxa é contraria oo Pacto de I.on-
dres.

mam

Os guardas dos postos fiscaes
não podem ser afastados

de suas funeções
Em solução A requisição feita pelo delega-

do fiscal no Pura, do guarda do posto fiscal
de Montenegro, Luiz Minriello, para ecrvir
como auxiliar do serviço de escripturação
pnr partidas dobradas, nu Delegacia Fiscal
respectiva, o Sr. ministro dn Fuzenda man-
dou declarar-lhe quc ó prejudicial aos inte-
resses fiscace, a permanência de guardas dc
postos fiscaes c repartições congêneres fora
dc seus logarcs.

mam

Afundou um navio dc guor
ra, encalhou um mer-

cante allemão c ou-
tros espantosos

prejuízos
LONDRES, 2« íl'. P.) -- A Exchange Te-

legraph Comp.iiiy publico um lelegrauiiiiii do
Copeiilinguo dizendo quo segundo noticias
rceeblilas ric llclslngfors, as Inundações cou-
snram espantosos prejuízos á navegação uo
porlo rie l.ruliigrnil.

Afuiidóu-so um navio «Ie guerra, c um vn-
por allemão encalhou.

A divisão riu Siiviel do golfo riu Finlândia
soffrcu grandes tliininos materiaes.

Todas as grandes famílias tiveram ordem
de fornecer dòus operários puru os ir.ib.i-
llios ric reconstrucção,1 mam >

r^ULTIMAS INf0r\M«t;0e5
viWI&A5 e. MINUCIOSAS
\dbT00A .A HEPORTAGeW 
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DA "A NOITE"
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O Hospital Sanatório
do Empregado no

Commercio •

A Câmara va» approvar »
cessão rio 4\-|ialacio rio

Ministério tia Apri-
cultura

lím sua rciiiiliin ric hoji*. n commisião dn
Júsllcn «lu Caniarn assignou parecer oppr»-
Muniu a cessão feita pelo governo, do ex-
palácio «Io Ministério da Agricultura, na
Praia Vermelha, ã I.'nlão rins Emprogudos no
Cuiiimerciii, para a insinuação de um liospi-
liil-Miualiirlo.

OS VALES-OURO
(I Iliinco du llrasil forneceu n< vules-ouro

para a Alfândega u razão dc .".»'J.'.0 papel por
líiliiil miro. 0 rinllar Iol cotado por esse bnn-
co a ,>'í'-'o á visiu c a IWilHi ii praso.

C0MMIJN1CAD0S
^JtVRaWSKrtTlVaHtaTNHHHHHBHB

MINISTROS EM CONFERÊNCIA
COM 0 SR. PRESIDENTE DA

REPUBLICA
Estiveram no palácio do Cattete, hoje,

mi conferência eom o Sr. presidente da
jlspuliliea, o.s Srs. niinislros da Fazenda,
Vinção, Justiça e Exterior.•¦—. , mem ;———^—

0 ministro da Marinha agra-
dece a visita do embaixador

Badoglio
0 Sr. -ministro da Marinha, acompanhado

do ícu ajudante de ordens, esteve, hoje, na
F-iiibaixada italiana, afim de agradecer oj
visi Ia que lhe fez b cnüialxador Pietro Ba-
(liiglid,

¦ —¦»¦ ¦

As matrículas no curso de
Aperfeiçoamento da E. de A.

do Serviço de Saúde
OS NOVOS ALUMNOS

0 Sr. ministro da Guerra fixou as ma-
Irieulns no Curso dc Aperfeiçoamento da
Kscola de Applicação do Serviço dc Saudc,
nò periodo rie lõ ric setembro corrente a lu
<lê janeiro de 1925, cm '25 médicos c 10„phar-
insccnllcos, c Tiiandoti matricular os seguiu-
les médicos: Coronel Artliur. l.obo da Silva,
tcueulc-coronois l;r:nieiseo^.Percini da Silva
''fls, João Láriislau Ramos, Olegario de An-
riracle Vascóncellos; capitães Alfredo Oetavui-
>"> Dantas, Munocl Artliur Danlas Scvc, An-.
'""io Americano do fírnsil, José Vieira 1 ei-
*Pt6 e Adolpho Calvet Velloso; primeiros
Ipiiéiitcs lluphael dos Santos Figueiredo Ju-
"i"r, Agnello Ubirajara da llocha, -Gilberto
mi Fontes Peixoto, Abelardo Çalmon ue
Oliveivn, Augusto Marques Torres, Frederico
Elsenlohr, Atuliba KlierJ João Baptista ^dos^ntos, Antônio Pinheiro Carvalliacs, Jose
w Arruda Vallim, Godofrcdo Vieira Wmter
f -loso Carlos dc Araújo Gertum; segundos
t.cnenles Marino Machado dc Oliveira, Lu-
'nem de Carvalho Teixeira, Affonso dc Bar-
r"s Carvalhacs c Cícero Pimenta dc Mello;
Jbartnact-utieos tenente-coronel Arthur Bo-
ringues de Farias, majores Cândido 13. Cor-
JS capitães Carlos de C. Ciinlin c Affonso
.arecz Paninhos da Montenegro, primeiros' '«"entes Odorico ric Albuquerque Barreto,
'do 1'ortoearrcro, Paulo Maria de Argollo c
'.astro e lleynaldo de Souza Castro,, e sc-
Sundo tenente José Cccilio de Arruda Filho,

Elevação rie etapas rias
praças

O Sr. marechal ministro da Guerra de-
clarou ao chefe do Departamento da Guerra
quc os valores fixados no corrente anno,
para a etapa das praças ria 1" e 2" baterias
isoladas,rie artilharia dc costa e 13" batulhâo
dc caçadores, ficam elevadas de 2?800 a 8$
os das ciladas baterias e de 3$IK)Ü a 3%'iOO o
do mencionado batalhão.

Porque os Soviets decreta-
ram a lei marcial

LENINGRADO, 26 (Havas) — O governo
dos Soviets explica que a providencia decre-
tando a Lei Marcial foi tomada afim ric se
poder acudir com mais facilidade ós regiões
devastadas pelas ultimas intimidações. Em
alguns pontos a normalidade está quasi res-
tabelecida.

Os prejuízos soffridos pelas Industrias dn
região são avaliados em dez milhões dc ru-
blos.

mam

Designação de dous médicos do
Exercito

Foram mandados servir no 4* regimento
dc artilharia montada o capitão medico
Dr. Josí Rodrigues Bastos Coelho e na
Fabrica de Cartuchos c Artefactos dc Guer-
ra o Io tenente medico Dr. Sylvio Santos

.Barbosa.
mam

Por qae foi exonerado o admini-
strador da Casa de Detenção

de Maceió
MACEIÓ', 20 (Serviço especial da A NOI-

TE) — Tendo sido apuraria a desidia rio Sr.
Minervino Pinto, administrador da Casa de
Detenção, no caso da fuga recente de cinco
sentenciados do mesmo presidio, foi a referi-
da autoridade exonerada do cargo quc exer-
cia.

Dos presos evadidos. apenas um foi ca-
pturado ati agora, achando-se diversas es-
coitas militares no encalço dos restantes.

mam

Com o craneo esmagado pelo vo-
lante de uma machina.

Com guia das autoridades do 23" dislri-
cto foi removido para o uecroteri oum in-
feliz operário da I.ight, Bernardo Duarte,
dc 19 annos, dc nacionalidade portugueza,
residente á rua Barão dc S. Felix, 73, o
qual, trabalhando nn rua Coronel Rangel,
cm Cascariura, fora apanhado pelo volante
ric um machina, que lhe esmagou o era-
neo.

üricsventurndo era solteiro o gosava de
muita estima entra seus companheiros de
serviço. .

mam

Para o exame do material mi-
litar emjriáo estado

COMO DEVEM SER CONSTITUI-
DAS AS COMMISSÔES COM*

PETENTES
O Sr. marechal iii Ins tro rin Guerra expediu'

an cominniirinnte dn 4* região militar o sc-
guinte ii visos '"Estabelecendo o artigo 83 do regulamento
para administração dos corpos dc tropa c
estabelecimentos militares quc as commis-
sões dc exume do material considerado cm
máo estado, serão constituídas pelo fiscal e
mais dous officiaes «Ia unidade, nomeados
pelo presidente do Conselho Administrativo,
e o paragrapho único do artigo citado, quc,
sempre que fôr possível c não acarretar dc-
longas, será requisitado paru membro du
commissão um delegado riu repartição ou
serviço dc onde procedeu o material, con-
salta o 1* lenenle de administração, Severo
Coelho de Souza, com exercício no vosso
quartel-general, cm offieio de 5 de maio ul-
timo: Io, sc n nomeação do representante
ria repartição ou sen-iço imporia na exclusão
«lc um dos membros dn commissão ou sc esta
continua Inalterável, cabendo no dito repre-
sentante a funeção dc consultor technico; 2%
sc, resolvida nffiriiíativanicntc n ultima parte
do item Io. c dado o caso dc ser o represen-
tante o official menos graduado ou o mais
moderno, no mesmo cube lavrar o termo de
exame ou oo official da commissão-nomeada
pelo presidente rio referido Conselho de Ad-
ministrarão.

Em solução á dita' consulta, vos declaro:
l", a nomeação dc um representante da re-
partiçãô"ou serviço dc onde procedeu o ma-
terial cm exame, parn fazer parte ria com-
missão respectiva, conforme determina o pa-
ragrapho único do artigo 83 do regulamento
dos corpos dc tropa c estabelecimentos mi-
lilares, não cxclue nenhum dos membros ric
qne trata o mesmo artigo, cabendo ao rc-
prcscntnnte em questão o papel dc consultor
technico; 2\ esse representante deverá ser
sempre de graduação inferior no presidente
da commissão fiscal da unidade, c assigna-
rá o termo, feito pelo menos graduado dos
membros da commissão no logar quo lho
couber por sua graduação."¦ mam ¦

Mesmo quc, no momento, nio
pretenda comprar, V. Ex. deve
visitar as nossas exposições de

CHAPÉUS
AGASALHOS

CONFECÇÕES
São as ultimas novidades petps

menores preços

CASA
FONSECA

7, Gonç. Dias e Uruguayana. 1

DR. JORGE SANT'ANNA
CIRURGIA-OYNECOLOGIA

Tratam, das doenças das senhoras pelo
niethodo de Bier e pela diathermia. R. As*
scuiblca, 23, de 2 ás 6 horas.

Annexação de dous municípios
para effeitos de administração

da Justiça
MACEIÓ*, 26 (Serviço especial da A NOI-

TF.) — O governador do Estado baixou um
decreto annexando o município de Arapt-
raça ao de Palmeira dos índios, para effel-
tos de administração da Justiça.

mam

Um asylado militar que vae
contrair casamento

Tendo o anspeçáda asylado Sebastião
França de Lima requerido licença para con-
trair casamento, o Sr. ministro da (iuerra
concedeu a licença pediria desde quo, futura-
mente, não traga despesas para os, cofres
públicos. ¦ mam ,

Um menino de onze annos, vi-
ctima de accidente, perdeu

um dedo, em Nictheroy
Quando trabalhava, hoje, nas officinas da

S. A. de Gaz de Nictheroy, á rua de São
I.ourenço, foi victima de um accidente,
perdendo o indicador da mão direita na
engrenagem de uma machina, o menor Dur-
valino Pompeu de Oliveira, de 11 annos e
morador á rua do Indígena, 172, pelo que
foi medicado no Posto de Assistência.

¦ — m ¦

0 novo encarregado da conser-
vação da Fabrica de Ferro

de Ipanema
Foi nomeado-o capitão de engenharia JoSo

Cândido de Araújo Oliveira para se encarre-
car da conservação da Fabrica de Ferro d»
São João do Ipanema, sendo exonerado do
cargo de director da mesma fabrica o ca-
pitão reformado .losé Francisco Ferreira da
Cunhu.

i mam >

A estação do empréstimo
franeez de 1920

PARIS, 25 ( Havas) — Os títulos do cm-
nrestimo franeez dc 1920 do juro de 5 "|«,

fórum cotados hoje na Bolsa a 80 francos c
30 cents. ... . - mem

0 MERCADO DE CAMBIO

Designações na Armada
O Sr. ministro da Marinha designou o)

capitão de fragata graduado engenheiro ná-
vai Luiz Augusto Pereira das Neves, para
servir ua Directoria Geral do Arsenal do
Marinha, desta capital, c o capitão de cor-
veta engenheiro naval Arnaldo do Vallo
Lins, para servir na Directoria de Engenha-
ria Naval, sem prejuízo das funeções quc)
tem na Directoria do Arsenal de Marinha
desta capital. '

matam

Quer ser novamente nomeado
despachante ;

Tendo Eugênio Lopes da Silva requerido
nova «omeação para o logar de despachan-
te aduaneiro junto á Alfândega ria Bahia,
por não ter podido prestar fiança no praso
regulamentar, o Sr. ministro da Fazenda
determinou providencias no respectivo dele-
gado federal, no sentido de ser exigida o
observância do "decreto n." 4.057, de 14 de
janeiro do 1920.

mam

MElfa

ttTOMANDO E RINDO'
o melhor

PURGATIVO
SaÊ? E- T. MELLO & C

Caíra 2475 — Rio da Jantar»

Vão servir na Policia Militar des-
ta capital

Foram postos á disposição do Ministério
da Justiça c Negócios Interiores os tenentes-
coronéis Oscar.Gualbcrto Dias de Moura c
Arnaldo dc Souza Paes do Andrade, major
.losô I.ibanio Ferreira Parga, capitães Ma-
noel Henrique Gomes e Augusto Telles Fer-
reira e 2o tenente Raymundo Fabricio Fer-

• rcira Parga, para servirem na Policia Mili-
tar do Districto Federal.

¦ mam > .

INDEPENDÊNCIA
Mobiliário para uma casa, com 38

216508 — Rua do Theatro n. 1. Tel.

Exonerados de inspectores
de tiro das 2" c 3a regiões

Foram exonerados os capitães Urasilio Car-
neiro rie 

"Caslro c Augusto Telles Ferreira
rios ciirgos dc inspectores rio-tiro c instru-
cção militnr da 2" c 3* regiões, respectiva-
mente. mam •

Na rua mais central.de Juiz
de Fora

'¦«¦»»> 
«»¦»¦¦—-¦

UMA CASA COMMERCIAL ASSAL*
TAD\ E ROUBADA EM GRANDE

SOMMA
JUIZ DE FORA (Minas), 2R (Serviço es-

nccial da A NOITE) — Os gatunos assalta-
ram a Casa Syrio, na rua Halfeld, ric onde
roubaram mercadorias cm um valor supe-
rior a dez contos de réis.

A policia procura-ricscohrir os autores rio
icrime, quc foi levado a effeito na rua mais
central desta cidade.

5 17|32 a 5 21|32
Sob ama Impressão menos favorável, em

conseqüência do desenvolvimento da pro-
cura, que se tornou maior que a offerta de
letras, o nosso cambio passou a- funcclonar
em declinio. Com effeito, os bancos Inicia-
ram os saques a ft 6|8 e 5 21|32 d., com dl-
nheiro a 6 11|16 d., para o particular, mas,
augmentando a procura para remessas, re-
cuaram todos, suecessivamente, a 5 9|16 d.,
com dinheiro a .1 5|8 d. Ficou o intrcariu)
desse modo mal collocado, porém, uma ver.
que cesse a procura e a offerta se torne
maior, o scu restabelecimento sobrevirá.

Saques por cabogramina:
iA' vista: — Londres, 5 15|32 a 5 9116;

Paris, $'509 a §525; Itália, SIM'; Nova York,
9íl!20.a 98830; Hespanha, 18307 a 13309;
Suissa, 1S8M; Bélgica, SISI); Hollanria,
3S740; Buenos Aires, papel, ;i?400 a 3SI70;
Montevidéo, 8S3G0; Japão, ;*f'^20; marco-
renda, 2$3MI.

Fòràihi affixadas, officialmcnte, as se-
guintes taxas;

A 90 d|v.í — Londres, 5 9|1G a B 21132»
Paris, S503 a $515; Nova York. 9S(i9().

A' vista; — Londres. 5'15|32 a 5 1913^;
Paris, l?507 a S520; Itália, ?I21 a 5131; Por-
tiig.il, ¥315 a 8328; Nova York, 9Í5S0 a
9S780; Hespanha. 15290 a 1S33II; Suissa,
18830 a 18875; Buenos Aires, papel, 88450 a
35510; (ouro), 7S8,"iO n 7?975: Montevidéo,
85300-a 8?3(i0; Japão, 38900; Suécia, 286Q0.;
Noruega, 18300: Hollanda, 38720 n 83795;
Dinamarca, 15670; Canadá, 9,8580; Chile,
1.250; (peso ouro); Syria, 8513; Bélgica,
84(55 a 480; Rumania 8056 ,'a 8066; Slovaquia.
5298 a 5305; Allemanlia, 78000 por triliâo rie
marcos; 2Ç340 por marco da renda; Áustria,
S141 por mil coroas; café, 8508 a 5520, por
franco; soberanos, 528500; libras-papel,
448500.

O mercado dc cambio durante o dia chegou
a descer aié 5 17|32 ri. bancário, mas, por
ultimo, a procura revelou-se menos intensa
c as taxas voltaram a subir.

Com effeito, passaram os bancos a sacar
a 5 19.132 ri., com dinheiro a 5 21132 d„ para
o particular. ..'¦¦..,

O mercado fechou firme, com o bancário
i 5 19(32 c 5 5!S e o particular n 5 11J16 d.

i Cotaram-se ós soberanos, por ultimo, a
52-3700,. .

Falleceu a viuva do escriptor
Eduardo Prado

S. PAULO, 28 (A. A.) — Falleeeu b>n-
tem nesta capital a Exma. Sra. D. Caro-
Una da Silva Prado, viuva do saudoso es-
criptor paulista Eduardo Prado, autor da"A Illusão Americana".

A extineta, cujo trespassa se verificou
apAs prolongados padeclmentos, contava 65
annos de edade e era cunhada do Sr. con-
selheiro Antônio Prado, da condessa Perei-
ra Pinto e dos fallccldos Srs. Dr. Martinho
Prado Júnior, Caio Prado e Anesla Plnliel-
ro da Silva Prado.

i mem •

0 CAFÉ' REGULOU ESTÁVEL

0 Alto Adige assolado por vio-
lentos temporaes

ROMA, 26 (Havas) — Violentos temporaes
assolaram a região do Alto Adiftc, causando
importantes prejuízos. Uma barraca foi nr-
rastuda pelas águas, morrendo afogadas cinco
pessoas.

Romaria catholica a Congo-
nhas do Campo

JUIZ DE FORA (Minas), 20 (Serviço es-
pecial da A NOITE) — No proximo dia 5 de
outubro, a Liga Catholica desta cidade fará
uma romaria a Cougonhas do Campo. A via-
gem será feita em um trem especial, com-
posto de dez carros.

E' grande já o numero de peregrinos In-
scriptos.

» >«»¦» 

O ALGODÃO
Accusou o mercado de algodão, hoje, nm

movimento desenvolvido de entradas e pe-
queno de entregas.

Mas, esteve firme e Inalterado aos preços
anteriores. Entraram 1.148 fardos e sairam
283, sendo o stock de 7.290 ditos.

¦ mam ¦

Cotou-se o typo 7 a 49S500
Funecionou o mercado de café ainda, hoje,

com os Vendedores um tanto aceessiveis,
mas resistindo ás injuncçôcs de baixa. Ef-
feetivaineiite, cederam o menos possível, rie
sorte que os preços pouco baixaram,- lendo
sirio mais aniniiírias as vendas effectiiarias.
Foram regulafcs os embarques e pouco im-
porlnntes us entradas.

O typo " colou-se a 498500 por arroba,
tendo corrido 06 negócios lia taboil mais ou
menos aclivos. Veiirierniii-se na abertura
6.232 saecas, com o 'incrcario estável, mas
sob a Impressão tle tuna baixa rio 80 a
pontos nas opções rio fechamento
dn bolsa americana.

¦Entraram 10.836 saecas, 6endo 8.09o pela
Leopoldina, 1.291 pela Central e 850 por
cabotagem.

Os embarques foram de 12.526
sendo 957 para os Estados Unidos,
para a Europa c Rio riá Prata.

O stock hoje, era rie 245.167 saccas._
¦  o movimento á tenno regulou activo,
fechando-so a praso. na abertura ria Bolsa.
21 001) saecas. Cotou-se para setembro a
50S; nara outubro u 498300: para novembro
a .195350; para dezembro, janeiro e fcvcrci-
ro á 498500, compradores.

O mercado rio café regulou durante a tar-
rie mais aelivo, Ienrio sirio fechadas por ul-
timo 7.792 suecas, uo lolal dc 11.071 ditas.

Fechou calmo.

PRIMEIRAS NOVIDADES

A' VOGA
Começou a receber a» primeiras

novidades para a estação calmosa.
Variadas collecções de tecidos, rio>
vos modelos de vestidos e de cha-
péos, rendas, fitas e atavios mo*
dernos.

Preços mínimos.
167, RUA DO OUVIDOR

TAPETES-CQRTINAS-STQRES
Apesar de tudo ainda é a nossa casa qne

vende mais barato. O maior sortimento, os
mais variados padrões.

9 - LARGO DA CARIOCA ~ :,
Souza Baptista & C.

40
anterior

saecas.
10.681

O TEMPO
Temperatura de hoje : máxima,

23°i5; minitoa, 2 0o, 4
—-—- «s» > «» ¦———

BoletimdaDirectoriatleMeteorologia
Previsões para olpériodò de 6 horas

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

Districto Federal e Nictheroy — Tempo:
entre ínflavei e ameaçador, sujeito a chu-
vas e trovoadas.

Temperatura: ligeiro declinio á noite;
ligeira ascensão de dia, com máxima entre
24°.0 c 2ü°,0; inormaço.

Ventos: variáveis.
lEstario rio llio — Tempo; entre instável

c iimeaÇurior. sujeito n chuvas c trovoadas.
Tcihperatura: ligeiro deeliitio ;'i noile:

ligeira ascensão rie dia, salvo ai léste, onrie
será estável rie riia: íiiormnçO.

.Tenileneia gérhl rio aié, após as 6 horas
ria tarrie rie amanhã": Ainda perturbado.

Estados rio sul — Tempo: perturbado com
chuvas e trovoadas esparsas.

Temperatura: em ascensão.
Ventos: dc uordcblc a sueste, frescos.

lEMULSÃOdeSCOnj
léo remédio mais natural ¦

I para dar ás meninas saúde, ¦
H vivacidade e sangue rico. I

mW OURO nara Dentistas
De todos os quilates, garantidos,

pelos menores preços : !!
Secção ric afinação do metaes precioso* - i

VIANNA. IRMÃO & C. R^8|^|
(Antiga Espirito Santo)

n

para operações de
OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

PROFESSOR JOÃO MARINHO.
Cathedratico da Faculdade de Medicina
DR. CASTILHO MARCONDES

Assistente da Faculdade de Medicina |
AVENIDA MEM DE SA 335

End. Telg. Sanclr - Tch Noite 1092-1093
Os casos rie cirurgia são allendidos de

10 ás 12, salvo os urgentes, que serão a
qualquer liuru. ly/ B

-,#

Dr. Humberto Gotuzzo &^»
£o e intestinos, 7 Selcmbro, 109, 3 às à horas.

... 
'sirfUütoià&jL 
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' Rosa Baibo.a.Campiglio
UIIUÍCTOUA lí«» COI.I.Pdlt» NOSSA Kl'.-

NIIOIIA HA KSTMíl.l.A
KttovAn . .n.ii<i,"l'¦-.< i* i.rii.i, PraueU'

|./« rn ItiM.ni da li«nlm - familia, Nelmn
IU....1.. . familia, Jnaqnlm 1'errolra u

**i I.I.I..II.I. peniiurnuoi, ,.,:..i.i«..ii« .. tu-
das at (u'».i,m ¦!««.• o» „..«i,j.....ii..lho im
diiloriiiu gnitH* pur ipie nvatiani dn passar
vwn ii iirnlii de sim eMitinusa MtMÃBi ma-
Iluda o lia HOSA IIAItltOSA CA.MIBUil.IO.
• . iiiíí,,i«i Ili |......,!. ., ...UÍIU..I. >' IM.Mgilk

(•«ra «tssiolir n missa de 7* din que *cra re»
mda fcgumlii-feria. 'JU do corrente, fl* lü I 2
Imras, no aitflMiior dn rgrrju de S. I'ran«
d«icíi lie Paula. Ueule j* M coilfciiam
.«ii.iii.n .«ui.* gratos.

Maria Isabel Leal Corrêa
ii» Ml'./.

tl'r.i..el»r>i 

Uugoiu» Uni, sriilu.ra «<
fillu". Fliv, l.t-iil ila Silveira v filhas
Isnlwl Lral l»cl«olo o filhai. Rosn
toai o Dr. Prnnclico nomes Vallc du

llir.m.iu 0 senhora iausentes) t1 domi.ll P««
•entes, convidam n t'"!»» o* seus parcnloi
> iimiitns pura nisislir u mina «nte por nl-
ma de >uu sempre lembrada Irmã.* cnnha*
du. Ila. IOKR1 0 (nuo MARIA ISAUEI. LEAL
COIIIUU nuindani celebrar pdu íOXto lllttl
de sn. f.ilbcli.ic.tti, á» ti 12 l.uriis du din
'.*u «lu corrente iivaundu-fclrid, mi idlur de
S. Miguel, «lu egreja du S. 1'ranclsco do
Pauin, iini.riissoiuu.-se desde Já agrndediloi
pur mnis • ne acto «lc religião u amizade.

Maria Marinho Guimarães
l.lndoso Marinho GulmarSos e se-

«Hs :i'1"r*1 agradecem n lodns n\ parentes
| o demais pessoas mitiga* que compa-

<i receram á missa «lc '• dia por nliiiu
!e suu exemplar o saudosa mãe «• sogra, foi-
Leiria u *.".• do mez findo «¦ novamente ns
convidam para assistir n dc BO» dia, qno
mandam celebrar iin 1<> hora-, do «lia 20
di-jte nn-/. segunda-feira, no altar-mór «la
iiiíililz d., ttliii'!.!, un l.irgn «io Machado; un-
Iceipiinilo desde Já os seus agradecimentos.

Por causada Guiomar
A QUESTÃO FôiTtÈSÒLVlDA A

SOCO i: A NAVALHA i
«¦••ii. a unlmnçAu pruprla dc tuei ivuuitto*.

transcorria, sem oulrns aeeldentei, u lialll
,m k',«-nl ul • rnrimvalesen .bi rm. ¦•'"«.'¦ Mim-
ilrln. pondo um àeui.tecliiif.itn liui«iwl*lo

>-l.. alterar n . .¦,..íí,!..«i- reinante. h" «im*
.•um lluu tbcii ii, 1 rir 'i '¦"«• iiui.uu'." Pi.c-
in ter convldnda ., ilnnsor p»r um oovalltej"
rn, » teu amante u Isiu *»* nppo/i d.il.1 mi
ilnai.do.se entre «>« dois violenta dlieusiío.
Serenaram oi iiiilimii emu a InlervençHo-do'miras peiiuM o u ludos piireclu ter, aiilm.
fl«.iilU,,i|ii » Incidente,

Afiilin i.Ao aconteceu, entretanto.
PAiM, o cavalheiro iloifelleiMo, sem conter

n mlvn quo lhe cnuiurq n nttilude dc Ma-
rliMimi Nurberin dus Santos, n nmiinlv «le

.,«¦«¦¦. operou-o ¦¦¦io nutro* ninlgoi. A"
iivlilnl-n. contra dle se precipitou aliava-
Ibatiilo-lhe n coxa dlrcilu n iigKVcdlndo a
su.-» a Jnyniü llarlioilo, du 22 anuos, ompre-
ti.ulo im rummerclo e mnrudor á ruu l'i-
gue'ra d.* Mello, ll, 137, que interveiu na
lula. Em vguiiltt. ii aúressor. fugiu, des*
nppnrcecudii p«*i.i iu.i da Constituição,

D. fcrbh.i. a «'¦se tampo, transporlndoi
cm iii.ilii.liiudii «Ia Awlitancln. puni o Pos-1
•o Central dn inos.im. «.1.1 receberam ns
necessário» curntivm, findos os quaes •*••
eollierm.i-sé ús mui* r.-slilenelas.

A policia «ln 1" districto tomou conheci-
mento d» fnclo, registnndo-o.

mtm

,!«
Uma Marinho Guimarães

Kcrtinniln Marinho e Mnrio Marinho
**}' ( ii*iiiiirãi"'i couviilani seus parentes o" amigos a assistir n mlssn dc !I0** «iia
r quc, por nlmn dc sun qurriil.i c sem-

W>' lem irarin »¦:>¦- o n\ó iniiiiriiiin cclclirur
iiiiuiibã, sabbado, 27 du corrente, ús 10 ho-
rus, nn allur-inór dn egreja de N. S. da
Candelária, confessaudo-ilics desde já u sua
graliiltio.

J0IA8 PELO CUSTO
Kl K 20 •_• DK DESCONTO

Por motivo de balanço
Al.-n.i« preço» :

BOLSAS PRATA DE LEI. A CBO HE'IS A
(iltAMMA

I Annels dc ouro e| brilhantes, denta 70$
I Annels de ouro para rrennçn, dciile 10*
| flrlncós «Ic ouro. desde ., 101
| Brincos I.n íinrçoiinc. . . -. s*

Puls. plallncte, ultima moda OS
j " cicravus, folheadas a ouro., 13" llertlne, folheada a nuro— II*
! Relógio pulseira, onr» <!o lei 78$

Collares do prata dc lei USM
Calva coin Hoaarh «000

i o tudo mais «om «jraiitles abatimentos.

| JOALHERIA LUCIO & RAMOS
| 41 - URUGUAYANA - 41

I.NTIti: OUVIDOR i: 7 DE SETEMBRO

Maria Marinho Guimarães
«•• F. Marinho & C. convidam seus nmi-

*»fr gos n assistir n missa «lc UO"* diu que,
í em suffrngio da alma de sua saudosa

.uiiiiíii. nine dc seu sócio Pernuntlo Ma-
rlnlio, mandam rezar amanhã, sabbado,
Ui «io corrente, ás 10 horns, no altar-mór
du egreja de N. S. dn Candelária, liypothc-
cando-llics «lesde já o.s seus agradecimentos.

Commandante Alberto Durão
Coelho

• A familia Durão Coelho faz celebrar
tvi uma missa amanhã, sabbado, 27 do

I corrente, ás 0 horas, mi egreja dc São'dti Francisco de Paula, '.V aiiniversndo
do fnilocinicnto de seu saudosissinio chefe.

*BjfflTEEX^^

Agradecimento

UO Cm lOIÍUo aa ilOOS COIO»
E* o cliá ila Moda

Tendo sido operado pelos illustrcs, com-
piítentes c distinetos Drs. Jorge de Moraes
o Rolando Monteiro rie uma hernia volumo-
ri. datando tlc vários annos, vimos por
iiitiio ricslc tornar publico o nosso agrado-
cimento n esses dous luminares da Cirar-
ijiit. — Vraneelino llarbosa c Albino da Cos-
;<i />•« Enfermaria dc São Zefcrine, leito
». 10.

Nilza da Silva Anigoni
Dr. José Ribeiro Arrigoni e esposa con-

fessam-sc eternamente gratos a todos os pa-
rentes c amigos que compartilharam na

firande 
dôr da perda de sua idolatrada fi-

ha NILZA.

AGRADECIMENTO
AO EXMO. SR. DR. RAUL CRUZ

Tribnto do gratidão de um pae reconhecido
Avesso por Índole a fazer elogios, não

posso no emtanto furtar-me ao agradável
dever do vir tornar publico, a verdadeira c
milagrosa cura, feita cm meu filho Caeta-
no, pelo humanitorio sacerdote da sciencia
Dr. Raul Cruz, pois já descrente da cura de
meu filho, que soffria dc uma ENTERO-CO-
l.ITE GRAVE, fui por indicação dc um ami-
go procural-o em scu consultório nn phnr-
macia Engcnho-Novo, depois de ter recor-
rido a diversos médicos sem obter resultado
algum, encontrei não um medico, e sim um
verrindeiro c hábil amigo, que em pouco tem-
po restittiiu a snude do meu filho c a tran-
quillidade cm um lar nfflicto. Agradecendo
do intimo d'alma ao Dr. Raul Cruz, peço a
Deus a conservação do tão preciosa esisten-
cia, cm beneficio dos que soffrem, hypothc-
eando a todo o tempo a minha immorrcdou-
ra gratidão.

Rio de Janeiro, 25 de setembro dc 1924.
Caetano José da Silva Santiago.

Rua Visconde dc Scpctiba, 33.

lissiios
paravestidos

Dominamos a concurren-
cia, offerecendo ao com-
prador—rico ou modesto
—Calçados finos e com-
muns, Gravatas, Cintos
modernos, Camisas, Pyja-
mas, Cuecas, Meias, Len-
ços, Ligas, etc. a preços:::: realmente módicos::::
TERCEIRA CASA *ZAM0R
41, Rua da Carioca, 41
EXPOSIÇÕES DIARIAMENTE ATE' A'S 22 HORAS
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Afim tlc prcvenir-sn cnnlra »•
ilocnçnü rnilemirun própria» do imi<

.dunra ile «'stnçiío, limpa <• iloninfectn
» bcu iirjitiuiHiuu cum nlguns

Comprimidos dt

UR0TR0PIIM
\SCHERHIGy

o grande preventivo indicado pelr. «ciência.
Limpa e deainfecta a Bexiga, os ftiii* c ai
Via» Urinaria». Absolutamente inoffensivo i
tolerado por creanças e adultos.

Consulte seu Medico
Exigir sempre os Comprimido» dc

Urotroplna "Scherlng"
em estojos originaes com um tubo á 20 compri
midos.

Linon todas as co-
res, larg.
metro . .

80!c.

SIM ! "DIP" CURA JSffiSâ;
patos do cão. Vidro, 4?. Rua Vasco da Ga-
ma, 12, Drogarias c casas de sementes.

Linho Francez, to-
das as cores,
larg. 100|c. me-
tro

Cambraia de linho
todas as cores,
larg. 100c|. me-
tro

Linho Belga, su-
perior qualidade
o todas as cores
larg. 1m,20, me-
tro

Tussor de linho
todas as cores,
larg. 100|c. me-
tro

3$800

9$000

8$500

FLORES NATURAES
— Os menores preços —

CASA JARDIM
RUA GONÇALVES DIAS, Si) - Tel. C. 2852

SALGADO GUIMARÃES & COMP.
participam aos seus amigos c fregue*
ees, que mudaram seu estabelecimen-
to para a rua da Quitanda n. 26.

MOVEIS MODERNOS E
DE ESTYLO

A LIBERDADE
Tendas a dinheiro e a praso no varejo e por

atacado
Fabricai: Rua S. Leopoldo, 77 e 79 e travessa

da Universidade, 51 P. X.
Deposito: 147, VISCONDE DE ITAUNA, 149

NORTE 313
JACOB SCHEINKMAN

Loteria da Capital Federal
Resultado da extracção de hoje:

55399  20:000$000
45391  5:0008000
52446.  3:0008000
81593  2:0008000
24154  1:0008000

Loteria do Rio Grande
Resultado dn extracção dc hontein :

10924 (Assis)  100:0008000
18G29 (RiO)  10:0008000
2572 (P. Alegre)  '3:0003000

.13241 (Rio)  2:0008000

Sortes grandes—Centro Loterico
e

A CASA DAS MODAS
Convida V. Ex. ir ntò á rua Copacabana, .600.
Dará uma bonita lembrança rio CUTEX, gra.
tis, e um tubo pequeno do novo fixador STA*
COMI5, por mil réis.•mtm

DOENÇAS DAS SENHORAS
Dcsnpparcccm com o uso da IBATIMOLINK

app. pelo D. N. S. I'. sob o n. 1023. Nas
pharmaeias e drogarias e nn rua Buenos Ai-
res, 131, sob.

¦ *«» 

HA MAIS DE 40 ANNOS
Existe o Elixir dcCamoniilla Granjo, paru

a nilivio efjicnz dos que soffrem do estoniii
l«o, fígado e intestinos. Experinientne e te-
reis h prova.

14$000

8$O0O

•

FEMiNfl continua com o firme propósito tíe" es artigos por preços reduzidos.
Convém confrontar os preços afiaixo o

a reali vantagens
Perfume Fnnal  frasco lo}" Charme d'Ossay, original  32$

" sort. de Houbignilt  258
Narcise de Chino  158

Loções de Cot5\ sort  158
'* dc Houbigaht, sort  15?

Pasta Colgate. . 38900" Botot 28
Meias dc pura seda, todas as côrcs  par 168800" de pura seda c| baguutte ajour  188000

" de pura seria c| baguctte bordada  191000
dc seda muito fortes  98300

" de superior fio de «Escossia  108000
" rie fio de Escossin, malha finíssima  7301)0

Camisas de finíssima cambraia, feitas e bordadas á mão 14,?
Calças tio finíssima cambraia, feitas c bordadas á mão 148
1'oudrlére cm celluloidc, alta novidade,  desde 198500

Rolsns dc couro, artigo fino  15?
liolsas dc seda, lindos modelos   28$

Em LUVAS de pcllica e suede, os modelos de mais fino gosto. Echarpes o len-
ços para agasalho — o maior e mais variado sortimento.

Gonçalves Dias 75-Central 2893

Folha

Sparterle
lha ....... 2S800

Eponge
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

IT»*£v.^v^-Sít%

Dr. Silvino Mattos,
especialista em denta-
duras, pontes, serviços
a ouro, clarlficução de
dentes congestionados,
fixação rie dentes aba-

ludos, electrotherapia
dentaria, moléstias buecoes, etc. 7 Sotem-
bro, 231. Dns 7 ás 5. Tel. 1555 Central.

¦ mtm

%k^^xij
RASOS*

Alfaiataria

ALBERTO
50, Rua da Carioca, 50
Simplicidade e conforto
m
tom-

ULTRAVIOLETA, Pelle,
Çnbçllos, Kraquezii sexual.

1'Ubt-rculusc, Anemia. Assembíéa 54.- » ás ii.
DK. 1'EOKO MAGALHÃES.

ALEPTOL
Composição: Peptonato de Iodo, pepto-

nato de ferro, methylarslnato de sodlo, nu-
cteo-phosphato dc cálcio o vitaminas do
agrião. E' uin preparado sob a forma de xa-
ropc, gosto agradablllissimo, destinado prin-
cipalmentc ho uso das creanças.

O ALEPTOL 6 um elemento imprcscindl-
vei á allmenta?ão da creança, uni poderoso
tônico infantil que deve scr indicado nos
casos de dystrophias pretnberculoses, tnber-
cnlosea ósseas, escrophuloses, estadoa asthe-
nicos, etc.

Modo de usar: Salvo juizo do medico, a
dose deve ser de DUAS colhercs de topa por
dia antes das refeições.

Laboratório Pasfeur da Bahia
Depositários:

Pinto Costa & C.
RüA GENERAL GAMARA, 01

— RIO —
RUA ALVARES PENTEADO, 38

— E. S. PAULO —

ARTE
ELEGÂNCIA
BOMQÒSTO

São os requisitos
que distinguem os

Mobiliários e as
Ornamentações da

RED-STAR
RUAS '•

69 —• Gonçalves Diaa — 71
82 —- Uruguayana —.82

HEPATINA N. S, DA PENHA. Inful-
livcl nos males do figa-
do, estômago c ieterlcia.

F0RM0SINH9
KUA OO OUVIDOR. 136

Telep. N. 1693
LUVAS. LEQUES, MEIAS,

CALCADOS FINOS. etc.

m mm
CALÇADO "DADO"
A MAIS BARATE1RA DO BRASIL

Avenida Passos n. 120
A Casa Guiomar não querendo comparti-

lhar com as outras casas nos lucros fabulosos
com que sâo vendidos os sapatos encarnados
abre preço especial para este artigo e puraeste mez.

fina pcllica encarnada salto L.
Rigor da Moda

XV

50$000
Pelo Correto, mata 2$500 por pae.
Remettem-se catálogos lllustrados.
Grátis para o interior a quem os eociiltar.
Pedidos a

JÜLIO DE SOUZA
i is» ....... ¦ ...

i>Wc*0... Z»ÀA3t. Jj&& /.r©.«_x//~" y\ J
MOVEIS MODERNOS E

OOLGHOARIA
Vendas a praso e

por preços sem competidor
CASA DO JULIO

do Sevcrlsno Augusto Pereira
Mem de Sá, 33 e 34. T. C .1178-mtm

ILUSTRES E
PLAF0H1ERS

li melhor c o mnis variado sortimento cm
diversos ostvlos

BARROSO. WINTER & C.
RUA DO ROSÁRIO, 153.

nuM»w^*n\r' ^ < * TV
ípjãiü

CASA AZAM0R
OUVIDOR 55

tmimmntm

^UJãUanv^iJHBBTMiíAWinu-x

2§ E 27 OE SETE
ÚLTIMOS DIAS 0A LIQUIDAÇÃO REAL E DEFINITIVA

que estamos faxendo

louças, füryctaQS, trens do cozinha, do mais puro alu*
mm atlssnão, ferragens, ápmt> dc aíwt® c para

presentes, ote., olc,
A PHKÍ.OS IXFIMOM

VERDADEIRA LIQUIDAÇÃO PARA ENTREGA DA LOJA AOS
SRS. OLIVEIRA COELHO & CIA.

mwm cÀsfl &zmm
RUA DA CARIOCA
ENTREGAS A DOMICILIO —

31
*mtm a Sdorélsü
1SETEH. Lcitâo doe ultSmoo saldos.

Vendas ao correr do martcllo.

¦i -MiegM i — im imrm^t&mm&i .i-imikh»—' üw^wwwww ,

MARCA REGISTADA DA
VICTOR TALKING MACHINE COHPANY

B uolcnmachiM faiantc ••é m iQstruinssto fe Bi 1
VENDAS EM PRESTAÇÕES DE

175$000
i. POR ÊVS^^

A lllustração mostra
uma Viclrola n.

quo custa

1:7505090
I73S 4oz*

OUVIDOR 08 n . . n. . . . S. BENTO 45'
eio Paul J. Chnstoph Coxpany s. paulo |

i

0ASA

m m
V. Ex. não conhece

A

ra?...
Deverá HOJE mesmo conheccl-a,
confrontando os noasos artigos c os

Preços por quanto os vendemos

6a Dias de Liquidação
Crepe da China e radium,
metro  168800

Palha de seda grossa, me-
tro  128300

Setim Liberty, larg. 100 cl.,
metro.  148200

Crepcsctim Francez, larg.
100 et., metro  388000
iro  388000

Crepe-marrocain" broche,
metro.  298600

^ nota da semana
Meias, toda seda c| bague-

te, par  108800
Filo para cortinado, larg.

4m,20, metro  118800
Morim fino, peça  158800
Bordado suisso, larg. 15

cet. metro. .-.'  18000
E TUDO MAIS ASSIM

Barato de verdade
46 Rua da Carioca 46
Via» urinarias Curn radical da blchor-vias urinarias rhngia< Tratnmento das
moléstias venereas. Dr. Relmiro Valverde.
Largo Carioca, 10, 1 ás 6.

AZEITE
CCSOLAR»

o melhor de todos, á venda em todos
os armazéns

Fir Rpfftt Lins McdlC0 e operador. ViasUr. RCgO *->«»urinarias. Partos. Doen-
ças dc senhoras. Cons. Av. Rio Branco, 175.
3 ás 5. Resid. Bambina, 37. Tel. Sul 841.¦ i*r- ¦

vigon»

TÔNICO SlíM ÁLCOOL - Formula de Dr.
Rocha Vaz. — Amargo* Jüstoinnciil. Alue o

( niipetilc. Poderoso cstiiniilnnlc. Tônico dos
nervos e do cérebro!

Gonç. Dias 51
Tel. C. 5511

CURIOSIDADES
JAPOUIEZAS

.VOVIDADES E.V AR-
TIGOS PRÓPRIOS PA-
RA PRESENTES. AR-
TICOS DE ADOKNOcm
PORCCLLuWAS flnm.
SATZDMA, BRONZES,
MARFINS. TAIlTAItU-
OA. 11UDREPBU0LA.
XARAO, KIMONOS DR

EDA c de CREPON
DE ALGODÃO.

m*m 

TELHAS e TIJOLOS
Materiaes de 1' qualidade. Deposito «In

Cerâmica SanfAnna
450 — RUA FREI CANECA — 430

Rio de Janeiro

CASA TITO
ii

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

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

MOVE 13
Sem exemplo de contestação, a nossa easn

é a que vende melhores moveis e mais
barato que qualquer outra congênere.
Dormitórios, estylo hollandez.. 1:0505000
Salas de Jantar modernas  1:0005000

LEÃO DOS MARES
Rua do Passeio n. 110 — Largo da Lapa

MOURAO & AMÉRICO
Peçam catalogo para o Interior. Tel. C. S?2

!•»»
Rvnkilis dl> ca,,e«« — CARLOS curou-sl
Oypnillü (Ic irinnifcstaçõcs «ta sypluiu
(dores de cabeça) com 2 vidros tlc Liict.j'1
cm 30 dias, gastando 129000. - RODOLPHO
tomou 10 vidros de outro depurativo em *
mezes, gastou 35?000 e não • ficou bom. -
LUETYL só em boas pharmaeias.

mtttm

COMPRIMIDOS
Em tubos, convenientes pnrn levar no boi'

so, têm VV. SS. agora, ao scu dispôK *
Magnesia Divina. Tonui-se. um nu doní •!«':
tes comprimidos depois «Ias refeições, pn™
alllviar-se dc <iunl«|iicr dôr ou liiconimotm n"
estômago, devido A indigóstüo ou iieiílpz.
Os* médicos receitam a Magnesia Oivuw
eoiistniiteiiientc, o «iuc prova sur nui reiiu'-
dio de eonfiniiçn. Hncòntrn-se cm lotlns !»
pbarmne.iiis e drogarias, cin pó ou cotnpf/-
midos, deliriosíiinciitc uromutisiiiln.
. Ai'P- D. N. S. P. ii. 1.085. 'U\S'fl'i

?

k
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Theatro Joio Caetano
(Ex S. Podro)

Estréa no dia 4 d« Sstabra
l«Ma

Theatro Mo Caetano (ei-8. PeflíO)
Companhia Victoria «Soares

ÚLTIMOS DIAS DE ESPECTACULOS!
HOJE  Ah S %  HOJE

A opereta flo A. Fra nol, com musica do Leon Bard

11 IA D9 BAL Til
GRANDE SUCCESSO DE TODA A COMPANHIA !

Og prinçipaes papeis da opereta estão a
cargo de Vicente Celestino, Eugênio Noronha, Ro-
berto Vllmar, Lais Arôda, Carmen Dora e Julltta For.
raz, que constituem mn excellente sextetto.

I Segunda-feira -— Granflioso festival Pró Casa5 dos Artistas com A CAVALLARIA RüSTICANA. -¦j Bilhetes á venda.

e**>*

Theatro Municipal Concessionário:

WALTER MOCCHI

From the 4th. to the 20th. Pela Ja veZ ESTRFA
OCTOBER 1924 no BraSÍl 4 DE OUTUBRO

BÍíHQlW
COMPANHIA INGLEZA

DE COMÉDIAS
PI PIMffk ADTIQTIfW MigB UMNBKELLY, do Court
UL,t.l ,VU -IIVIIOIIVU. Theatre; Miss ADAU DICK,

d«. Ilaymarket Theátre; Mr. UOYII UAVIDSON, do Court Theatre; Mis»
liLMA ROYTON, do Majjostic Theatre-, Mr. NOKMAN CANNON.doCritei.um

IV. ;•-.-: Mis. KITTY DAItLIXK. do Court Theiitre; Mr. SPENGER GEACH. ,
do IU. mnrket Theatre; Mr. M. C. LKBY, do l.ondon Theatre.
Nota — Todos estes artistas são primeiras figuras em'

seus tkeatros e bem conhecidos e apreciados do publico de
Londres.

m^&^w<mm**J****mm*m*t^^^m*%***^**mr*m*^^*0^^^0^*0l^0^0

DE?QCDTADin. PEGO' SlY HEART, tres actos de 3. II. HANNEIIS.
KCrCKIUKIU. 1'LUSFOURS, tres actos dc H. A. VACHELI. e

SIMPSÒN; COLLUSION, tres aclos de E. HAfiOLD TBIU.Y; A BILL OP DIVOR-
CEMENT, tres actos de CLEMENCE DANE; THE LILIES OF THE FIELD, de HAS.
T1NGS TUl.NEB; ELISA COMES TOSTAY. tres netos de CLEMENCE DANE; GE-
NEItALPOST, tres actos de J. E. II. TERHY; THE NEXT BEST THING, tiw

aclos de TURNER.

I
.

n.nr n_rLn_n_-iri~i~ ~i—i* ******* ¦ —»-—*» — * ¦ . «¦¦!- - mm*,

DESDE HOJE ESTA' ABERTA UMA

ASS1GNATURA para
I ESPECTACULOS 8

sendo 4 por semana aos seguintes
PREÇOS: — Frizas e camarotes «le IV ordem. 100SOOO; Camarotes dc _',
......fiOi); Poltronas, 18$0Ü0,- B alcãn A e D, 12$000; Balcão (outras filas),
i-SOOO;

OS SKS. ASSI fiNAXTES T. M 10 Io DE ABATIMENTO

The subscription List lias alrcady bc.cn-1
ojiencil and iutrested can signe saine in 1
lhe Office of lhe Municipal Theatre lie-
twòen thc hours of 10 a. m. 6 tn ã p. in. |

A assignatura c feita nó escriptorio do
Theatro Municipal (lado da Avenidn Rio
Branco) todos os dins úteis, deste 10 ho*
ras da manhã.ús li da tarde.

«_

A' LA GARÇONNE
S.liio Mei-tizzi, especialidade c-m cortes de

íalièllos a Ia garçonne c A ingleza, gabinetes
ftpeciacs jiara senhoras, ci^-.nçns c manicure.
«Inseriu, 13'J, próximo ú Avenida. Tel. N. 586.;

mnm

TODA SENHORA deve usar paraj
sua toilette intima, como desodo-

rante e desinfectante,

Dioxogen

CAMPESTRE
Amanhã, ao almoço: peixada do forno,

'ripas i moda do Porto, cabrito com arroz
*o forno. Ourives, 37. Tel. Norte '.UM.

AUTOMÓVEL
Haynes

Vcnile.se uni, com 12 cylindroa,
<"5 H. I'., motor n. 21.2_>4, licencia-
'lo _<»_> o n. 4.650, para uso parti-culat- com jogo de capas e pneuma-ticos novo», cm leilão, amanhã,. 27,
á» 4 horas da tarde, pelo leiloeiro
ÇANDIOTÀ <;m scu armazém á rua
Vlos. n. 39.

-m*m*
ApEIt comprai-, vender; concertar ou fazer
."'{.inins coni seriedade? procure n ".loatlieriii
Valentim",. rila Gonçalves Dins 37, fone?9!»'i V.

Doença
íraq 

" s nervosas e
uesa da vontade

Pi-nquésa phvslca e de Idíus, desanimo
ouvida, medo, indifferençii, tristeza, «ngu.v
ji . nianiiis, sustos, iita«|ncs. etc. «sloiríngo c
intestinos. Emprego local e geral de radia-
Ções nlti-n-vlniclns dc Boch;..o dn siiggesln.
Selos metliodos mais modernos. Or. Cunha
C"M. II. S. José 61. 3 ás 5. Tel. 4625 C.

1874 — 1924
.A Drogaria André, i-ommu. íornndo seu
¦J0 mino dc existência, eslíi brindando sim
otstlncla clientela com jn-ccos o-cetieioiiaes.
«u» J de Setembro n. 3'J.

PALÁCIO CLUB i
HOJE

v 
''Qb 

/ ba,lar,nas
/&/ clássicas

^^/características
La Preciosilla — Musette —
Benvena —Miss Doly — Car-
men Mendoza — Aida — La
Niekyta — Dizy — Bonjour —
Rodania — Hennie Lafitíe —

Manoelita

OA PLATÉA
PRIMEIRAS"A diirai do liai Taliarln". nn Joio Ca••

I MO
Com a r«ipreientai__o. lionlem, em pri-tnalra, da "Uiu|iie__ do liai Tabarln". a com-

pauliiit Vlt-inriii Sonic* teve mais um me.
ce» ío no*lM lou.nm «ilu. que vem reall.anilo
eom atirado i-vl«lenle ilo |iuiiliro, nn ex-Hío
1'etlro. A ronheeltlu onerela «le l.omliardo
lem nqui «Ido interpretada por variai rom-
panhlas estrangeiras de fama, de modo que.4 o faclo de ie dlier que a edlçilu da eom
panhia que Brandiu Sntirlnho dirige agra-
dou, rei alia ene suc.ei._o. I.ffrctlvamciitc,
foi uma honesta representação essa da "Uu*
queia do Hal Tabarln", no Joio Caetano,
liontem. Decentemente montada, a opereta
leve um desempenho bastante afinado, ten-
do tido constantes oi applauioi dadoi poruma avullada o. sintenrla. palmai euai queforam mali Internai em torno de Vicente
Celeitlno a Carmen Dora, una tiveram de
acceder a pedldoi de "bis" do auditório.

NOTICIAS
O aaaiveraarlo 4a 8. B. A. T.

A Sociedade llraillelra de Aulorei Thea
Iraes, agora installada nm altoi do theatro
João Caetano, completa, amanha, tela annoi
de fundação. R' uma associação eom largo
futuro, apelar do poueo tempo de vida o dos
obstáculos «pie suai dlrertorlai t#m enfren-
tado. No sen selo estão congregados oi nos-
sos autores mais reputados. A S. IJ. A. T.,
em cuja directoria actual, pela operosidade
demonstrada, se destacam os nomes du
Alvarenga Fonseca, Joio Comaga e Cardoso
do Meneses, esti reconhecida pelo governo
da Hepublica como de utilidade publica, e
lem accArdos e correspondência com todas
as congêneres estrangeiras. Commemorando
o facto, haverá, amanha, is 4 l|. da Ur-
de, sessfin solemne na lua sede. sendo ora*
dor offirial o Dr. Paulo de Magalhães. Em
seguida, num doi salões do theatro S. Pe-
dro, haverá um chá-dansante, offerecido
pela sociedade aos empresários qua tém
montado os originaes dos aulorei filiados
a «Ila.
A festa de hoje ao Trianon

A empresa do Trianon commemora hoje
o meio centenário de representações da co-
media "As noras dc Mme. Hrlonne". dedi-
eando os espectaculos ans seus traduetores,
Mario Domingurs e Mario Magalhães. Nas
duas sessões, o applaudido tenor brasileiro
I.rigarri Arantcs, acompanhado ao plano peloautor, interpretará tres canções brasileiras
estylisadas de Marccllo Tupynambá, o II-
lustre macstro-compnsltnr patrício, « que
serão: '"Versos nn areia", de Menoltl Del
Pichia; "Guitarra", de Agleclna do Carmo,
e "Amor", dc Homero Prates.
A temporada Alvea da Canha-Bertha Blvar

A companhia portugueza de declamaçfio.
quc trabalha no Palácio Theatro, di ali. ho-
je, a iiisluntc. pedidos, a emocionante peça
Ae Dario Niceodemi, "Alma forte", trabn-
lho magistral de Alves da Cunlin. Amanhã,
a ultima soirée de "A labareda", quc se rc-
pele na matinée de domingo. Na soirée de
domingo será representada definitivamente,
pela ultima vez, "Alma forte". Terça-feira,
mudança radical no cartaz, para serem re-
presentado. cm premiere, o acto cheio de
poesia o de sentimento, "Resurrciçâo", de
Raphael Pinheiro e a peça em dous netos,
dc Liiiares Hivas "Corbardias", traduzida
por Oldemiro César e I.lno Ferreira.
A noite de Renato Vianna

Na próxima quinta-feira, a companhia
Leopoldo Frões conimcmonirá a recita do
honra de Itenato Vianna, o dramaturgo pa-
tricio autor de "Cigolõ", que continua o
encher a platéa do theatro Carlos Gomes.
Do programma dessa noite constará, além
da representação dos Ires actos da "Gigo-
lô", a alta novidade da "iA Ceia dos Car-
ileacs", de .lulio Dantas, interpretada pelas
tres primeiras figuras femininas, da coinpo-
nliia, Sras. Carmen dc Azevedo, Iracema dc
Alencar e Sylvio Dertlni. que nlcançaram
grande cslto cm S. Paulo, respectivamente
nos papeis dos cardeaes Rufo, Montmoren-
cy e Gonzaga.

Para essa festa Ilenalo Vianna. que Inl-
ciará o cspeclaculo eom uma bellissima d
empolganto Oração á Mocidadc. escreveu um
monólogo para ser interpretado pelo aetor
Armando Hosas. Os bilhetes podem ser des-
di: já etícommcndado. na bilheteria do Cnr-
los Gomes.
Adiada, a primeira do Kopublioa.

Ficou parn segunda-feira, a primeira an-
nünciada para hoje, no Republica, da revis-
ta "iPiparotc". Assim, alé domingo, estará
om scena a revista "Chá c torradas",
A festa de hoje, no S, José.

No S. .Tose realisa-se, hoje, em duas ses-
soes. o festival dos autores da revista Olha
o Guedes", ali em pleno suecesso. Carlos
Bittencourt c Cardoso de Menezes, faraó
executar o magnifico progranvma annuncta-
do.
"Cavallaria Rostlcana"

Está em ensaios últimos, a opera Oval-
laria Rusticana", que será levada i siicna
segunda-feira próxima, no João Caetano,
pelos appiaudidos artistas patrícios, Sras.
Lydia Salgado, Dolorcs Belchior, Maria-gdl-
th Guerdon, Srs. Wilmar, Vicente Cclesti-
no e corpo coral do Municipal, no especta-
culo-monstro, em beneficio do benemérita
Casa dos Artistas. Todos os elementos an-
nunciados para aa duas partes de concerto
c de variedades, comparecerão áqueilc espe-
ctaculo que promette um verdadeiro sueces-
8Ü 
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quo boje festejn meio Oenteatrio,
con uo programma em qae tomam
parte o Ulnitre maeatro*compoattor
Maroello Topynaubá e o diitiaoto
tenor Edgard Arantes, que ezeoata-
rão ai canções brasileira* estyliia*
das "Versos na areia"-, "Guitarra e"Amor".

Rra<riFltoR e:.r

Amanhã e domingo ultimas vesperaes dessa encantadora comedia, que se despede de scena segunda-
feira.

Terça-ieira, primeiras representações da linda comedia "1830",do poeta paulista Paulo Gonçalves,
para estréa dos distinctoi artistas Olavo Barros e Bosa Oadete.

OUROe J01AS
dos Leilões do Monte Soecorro e
Casas de Penhores. Compram-se e
vendem-se na JOALHERIA ÍNDIA-
NA, Becco do Rosário, 1, esquina do
Largo de S. Francisco, e Uruguaya-
na, 110. Attende-se a chamados
pelo Tel. Norte 3111.1— mm* 1—i

AUTOMÓVEIS

ESSEX'
Construcção Hudson
Modelos 1S25 com
PNEUS-BALAO

T. I,. .VRIGIIT AC. Lda.

ÍU2 — Ev. do Veiga

—mt
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I'^TW^^-- HOJE  A'a 9 fA
A JA' CELEBRE REVISTA I

JA' LÂ 6ARÇ0KHE|

EMPRESA PASCHOAL SEGRETO*
THEATRO CARLOS G0ME9 — A's 8 W

L. Próes — "GIOOLÔ"
THEATRO JOÃO CAETANO — A*s 8 %1
A DÜQÜEZA DO BAL TABARIN

THEATRO S. JOSÉ ~ A's 7 % e 9 %
OLHAJLiSÜEDES»«***«. ~

DR. ALFREDO ALVES PINHEIRO
Cinirfiifio Dentista. Hua. Sete «le Setembro

!.'. 18(1, Io nnd. Dns 8 da iminlii. ás 9 du
noite, Telephone, G. 1800.

BANCO DO BRASIL
EMPREGO DÉ FUTURO

Prepii.i-Hm-sc rápida menle - cnndidatos .no
concui-so do mcz de outubro vindouro. Ensi-
no pratico c positivo. Aulas dc repetição.
(_i.iii(l. numero dc approvações nos ultliiios
concursos. Avenida Rio Branco, 131, ,n au-
dar. Uns 8 ás 11 c das 5 ás 8 dn noite.

Hr Fernando Vaz CI™r«!8o do H. d_ur. rernanuo »«*s. Pco.de Assis, ci-
rurgla (jernl. Diagnostico e tratam0, cirurgi-
ei. das ..ffecções do estômago, intestinos «•
vias liillnres. Ulero, ovarios, urethra, bexiga
t rins. 

'Trai", 
«lc eitncér. hemori-hagias, turno.

res <!«> ulero e dn bexiga pelo r.-idium. As-
seinblcu '.7. Res. C. Uomfim, 008. T. V. 12_3.

mmmmmemmmmmmmmmm mm* mmp

Dr. R. Pitanga Santoi^» £
e ânus. Tratamento especial das hemorrhoi-
i»t, sem operação. Passeio, 66, sob., de 1 ás 4.

Dr. Jorge de Moraes ^SSnSS.
Aires. 58, 3 ás 5. R. Aprasivel 86.B.M.3253.

INJECÇÕES
A domicilio. Preço módico. Enfermeira

habilitada. Tel. Ipanema 1804.
¦ mnm ¦  ¦¦¦ '—

CASA ROCHA
Instrumentos de Engenharia, Náutica e
Óptica. Installaçóes modernas pnr . con-

certos de apparelhoa de precisSo
56 - RUA DA ASSEMBLÉA - 56

.an
Dr. Oenosio Pitanca — Tuberculose,

PneJ^oWrix arTiffcTíll"Ourives 43. 3». 6»,
e sab.' — 4 1|2 ás fl horas.

Dr. Frederico Nabuco9eM£ÍM^
urinarias. Sete Setembro, 113, ás 3 horas.
2" . 4" e 0". C. 2&415.

. —a» i '.¦¦;'.' ¦'.-

HOJE -— Sexta-feira  HOJE
A's 21 horas — "CA8AR E' BOMj

MAS...", film em cinco actos por Bebi-
se Legea. .

A'k 22 horas i. — Grande suecesso de
ISABEL1TA MJ1Z, notável dani-aritin lies-
panhola.
Poiiwinas 1%. Camarotes e buignòlres 10$.

GIIILL-ROOM — Todas as noites diner
c soiippr dansants. PAN AMERICAN
JAZZ-nAND. i

rm
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THEATRO REPUBLICA — A's 7 % e 9 %

CHA» E TORRADAS
[PALÁCIO THEATRO — ás 8 3 4

ALMA FORTE

100:0OO$O0Or-'" AMANHA
CASA GUIMARÃES

ROSÁRIO,71

ASTHMA, BRONCHITE
ASTHMATICA

Os accessos agudos cedem promplamcntc,
a expectoraçáo è facilitada e a calma sobre-
vem com o P6 Indiano de Giffoni. (Vide r
modo de usar no rotulo). Pnra os casos
tlironicos, Gottas Indianas de Giffoni. Nas
boas pliarmaeias e drogarias. Deposito: —
Drogaria Giffoni, rua 1° dc Marco n. 17
Lie. D. Ni S. P. n. 3.1. de 26-1-1000 e nu-
mero 189. dc 16-9-911.

QUE MASSADA!
„ Quando o Sr. estiver com dír de dentes, lembre-se da

GAFIASPIRINA
R' o mellior que existe. V.om nma dose, nllivip immcdialo.
Adinii-avel. Iniiibeni, pnrn ns ilôres ile «llicva o tte onvi-
dos, t-oini) pnrn ns nêvralgiás, resfri.-idos, "rcsft&.r.", ete,

Licenciado pela D. G. ig ftFFECTft ° ™M° _____ "S BINS
S. P. sob n. 208 em Em tu,,"s dc 2() °ci» envelopes cafuspirinà -do

7„1Q.1Q1g dous comprimidos.

CAFIASPIRINA  5$0004«5Q0Pregos do tal.» original ggffS;;
mm*m*m*m

ÁGUA PU RG ATI VA
DE

SIR JAMES MURRAY
EOUAL ÁS ÁGUAS DAS AP AMADAS FONTES EUROPÉAS

MEIAS
Todos podem Vender Meias,

mns ninguém pôde offerecer
ns vantagens da

CASA STEPHAN
Nos preços, qualidades c va-

riednde.
Só. vendemos bons marcas o

qualidades garantiria..

12 Rua Uruguayana 12
(Unicn Casa só «1_ Meias ila

Capital)

I v

II

OS MINGAUS
DE

FMi BY
SAO

SABOROSÍSSIMOS I

Reduza sua
conta de luz

Lnnipnriua cleclri-
O ca. Elegante e e.ea-
Q > tioinic... Coiisurno
^ 80 Rs., por noite.

^ CASA BRAGA
Ç\J Rua 7 «le Setembro,
». 107 c (.onculvca

ülao, m

QUEREiS SER BELLA?
fr.ae- o preparado scietitifleo de bellea*

JUVALINF. Nns pcrfiimnrl..!! c iia rua Bue--
nos Aires. 1!I1,-sobrado.

-mem ,-
Dr. Ernani F. Alves c,iru,-i{'"> .crai «

,, ., ; doenças dns sé.-
nnoras. It, S. José, 19, ús l c 30. Tel. N. 718».

GRANDE FALTA !...
Todos nue iléi..nrc_i de possuir n "Crnnrle.

Tnlíolln Oi-nellas", coninicttoni unia grande-
falto, lista óbrii interessa «iesrie «> unu. «>pu-
lento biiuqt-.eiro i«o mnis humilde trabalhador.
A' venda n 3" edição, om todas ns Livrarias
e Papelarias e nu casa Pereira Bastos. Rna
Ouvidor. 07. Tel. 32il Norte, preço 201., pelo
Correio mnis 2$000.

-,mt»m

0 Medico Homceopatha da Familia
Edição de 192'4. atigm» ..ladissinin, n _o_C.ll)

Ind.i'.p.ens._vcl ás p.f.ons que s» traiam .c'_homn-npathln. — ..LMRin,. fiAUOÒSO A r 
'

KUA MAU1.Ç1IAL FLOHIA.XO «. 11, Blfli
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f\nm à»mti iii»Je. ,
b O, V. Alfredo da lim» Hramlío, funrrio-
Rarlft do 1). N, di> ssiid* Pulilira: o Dr. Iterinter r«reir», clinico ncnU canltali «i»hn
• II» S.vlvia, filha do .Sr. Henrique 1'errclr.i•l# Araujo, rscririo dn 7* Pretória Civel;
cir. Arialji.it Santos, nono rMlm»do com*
pAi.bi.iro de trabalhos icnhoril» Alice, Min»
do falleeldo Ur. darrcto Durão t Dr. Mario
i tiriluir», nnno collega de imprcniat a me*
nin» llfc». filha do Dr. Sccundlno llibeiro
Júnior, iuspector escolar.

«A data de linle tv^jita • f»asi»gem dn
annivcrsario natalicio do Sr. Mario I.lm».
director secretario da Cai» da Saude Dou*
tor Pedro Limito. Contando Imiiimwai
relações do aml/mte na nona sociedade e
um vasto circulo de amigo», Mario l.ima
teve mais uni» vci ensejo de receber innu*
mero» abraços « multas felicitações.

—• Y.r annos lioje o Sr. Adolpho >l»deIr»,
uosio estimado companheiro de trabalho.

— Fc» annos hontem a Sra. D. M»ria Vir-
mios IluihüMi, viuva do Sr. Antônio Corria
Barbo».
CASAMENTOS

Mealisou-se no dl» 18, na .1* Pretória Cl*
vel, o casamento do Sr. Ilomulo Mello de
Oliveira com a viuva D. Albcrtln» Soares
de •Mello. Pni.inyinpharnm u aeto o Sr.
Abílio Ataria» Dias de Carvalho, Dr. Ge-
raldo de llczcnrio Martins e D. Kuiydlce
íionçalvcs Haiti». Após o casamento, os
noivos seguiram para Nova Iguassú, onde
foram residir.

Na sexta preteria Civel. i.*all.ia-«r,
«manhã, o enlace matrimonial d» senhorita
•Mneitula Cavalem, filha do negociante reli»
Cavah.ro e de suo espos», D.Maria Teixeira
Cavalcro, com o Sr. Oclavio l.auri», do
commercio desta praça.
NASCIMENTOS

A^OTTE mm. SêttU«frlrâ. 20 de Bele mbrõ Ae» IOS*

O primeiro tenente do exercito I.uiz de
Wrnry Cumpello e sua ICxma. esposa. D.
Laura Campello, tém o seu lar augmentado
com o nascimento de um menino <jue rece-
licu o nome de I.uiz. O casal tem recebido
muitos cumprimentos.

Acha-se cnrlqucclilo o lar do Dr.
ainrii» Veiga c de sua Exma. repôs» D. Eu-
iiiee Martins Veiga, com o nascimento de um
filho, que na pia baptismal recebera o no-
me de Mario.
ALMOÇOS

Por motivo da recente nomeação do pri-
mein» tenente Jcsuino Corrêa de Sá aju-
dante de ordens do Sr. chefe de Policia,-•eus amigo, vão offcrecer-lhe um almoço,
dentro dc breves dins. A lista de adhesões,¦continua na portaria d« Policia Central,
com o Dr, Oscar Garnicr.
VIAJANTES

Em companhia de sua Exma. familia.
deve chegar amanhã a esta capital a bordo
do "Cap Polônio" e de regreaso de sua via-
Bem á Europa, o Sr. Dr. Ilercilio Lu», go-
vernador de Santa Catharina, que fora ao
Velho Mundo cm tratamento de sua saude.

E' esperado amanhã da Europa, pelo"Cup Polônio", o Sr. Manoel Viscontl, que
vem acompanhado de seu filho Aristides
Visconti.
ENFERMOS

No Sanatório Guanabara foi operado, ho-
je pela manhã, com feliz exito, pelo Dr.
Carlos Dolir. o menino Carlos Armando, fl-
lho do Sr. Edgard James Filho, offieial da
Bibliotheca Municipal c netto do desembar-
gador EIviro Carrilho.
LUTO

Falleccu hontem, em sua residência, i
rua da Estrella, n. 20, o Dr. Antônio de
Castro Lima, inspector eanitario. O extln-
cto que contava 60 annos de edade, deixa
viuva e os seguintes filhos: Ruy, Raul. Re-
nato c Rcynaldo de Castro Lima e as senho-
ritas, Haydée e Odctte. O enterro foi realisa-
do no cemitério de São .loão Raptista, com
grande acompanhamento de amigos, collc-
gas e admiradores do extineto.
MISSAS

I
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FALSOU

Rezou-se hoje, na egreja de S5o Francis-
co de Paula, missa de sétimo dia por alma
do Sr. Luiz Maria de Mattos, pae dos Dr».
Luiz Mattos Júnior, Silvino Mattos, Joaquim
Maltos e da professora Maria Mattos Rosa.

Na egreja de São Francisco de Pau-
Ia. celcbrou-sc, hoje, ás 9 horasL missa de
trigesimo dia por alma do capitão Josí de
Souza Henriques, antigo immediato de na-
vios do Lloyd Brasileiro. O extineto era,
<*asado com a Sra. D. Pretestata Simões
Henriques. e cunhado do Sr. Pompillo de
•Monte Alvâo Simões, do alto commercio de
nossa praça.

Curai-vos.*••»¦ pelo NATURISMO!
Ttegimeo de alimentação, exercicios, hy-

giene e forlificantes natuíaes: GUARANÁ
puro para intestinos, estômago, esgotamento,
rins, etc. — Café de Cevada, alimento sabo-
roso e mais barato, -r- Extracto de Malte, to-
nico enérgico e fácil. — Plantas medicinaes e
Livros de grandes Médicos que ensinam a
cada pessoa curar-se a si próprio com pouco
gasto c sem perder tempo! R, S. José 23.

sii M MELHORES GANETU-TINTEIRO E UPI8EIRM
PAUL J. CHRISTOPH COMPANY

Ouvidor 98
Rio

i. Bonto 45
Sio Paulo

Sempre que fer preeise
um taxativo alcalinp para o figado, recorra-se, com confiança, ao

I SAL HE

A Perfumaria Lapenne
Previne soi tens freguezes que aoi tabbados vende eom grande reducçio

todos os artigos de perfumarias e objectos para toüette e presente.
I RUA DO THEATRO I

JOI AS DE GRAÇA!...
Verdadeiros milagres. Sô os pôde faier •

JOALHERIA THESOURO OO CASTELLO.
Alguns preços: Relógios Omega, desde

80S000. Correntes de ouro, desde 259000. Re-
loglos pulseira de ouro para senhora, desde
701000. Cruzes com brilh&ntes e pulseiras,
desde 150$000. Anneis com brilhantes, desde
100$000. Objectos para presentes, desde
159000. Pratarias antigas do Porto, granima
desde 150 réis. Jóias de graça 1

URUGUAYANA IV. »

RABIODOL
O tônico mais possante e dc melhor gosto

nas drogarias e boas pharmacias.mm
MOBILIÁRIOS

para escriptorios. Cadeiras com molla
R. Alfândega, 69, CASA MARTINS.

1309.
¦ mmm ¦¦

AS RUGAS DOS OLHOS E O MENTON são
o túmulo do amor: — hoje devo a alegria dn
vida aos PRODUCTOS ELECTRICOS MIRA-
BILA da ACADEMIA SCIEXT1FICA DE BEL*
LEZA que trouxe ao RIO, 400 PRODUCTOS
DE BELLEZA que são 400 maravilhas, pre-
«lindos com o GRAND PRIX, na Exposição
Internacional do Rio e noutras a que tem cou-
corrido. Escreva hoje mesmo c peça estes
produetos que custam 159000, (pelo Correio
17$000) em 8 dias verá que as rugas progres-• sivamente vão desapparccendo. Resposta me-
diante sello. Rua 7 do Setembro, 166, Rio."atalogo grátis.

NOIVAS '
Madame Tavares, especialista em borda-

dos i machina, sclentifica á sua cllentella
que se mudou para a rua Dona Romana 188,
bonde Lins Vasconcellos.
—— mmm ., .

Descontos de

"LUTETIA"
PAQUETE DE GRANDE LUXO

Para o Rio da Prata... 26 de Setembro
Para a Europa — .... 11 de Outubro

Viagens RIojLisboa em 10 dias
Cia Frane. dc Navegação Sud Atlantiqne

Avenida Rio Branco, 11 e 13 —Tel.
6207 Norte

EMPRESTIMOSS3
Rua do Carmo 71

uroa
Maior rapidez

Teleph. Norte 76<
1» ANDAR

SIQUEIRA CAVALCANTI & C.
(Casa bancaria uob a fiscalisação do governo)

BRINQUEDOS
Castro & Waldemar Praça lô de Novembro V2

. i ^»__» ¦
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' mu usaecAPERAif aAbreu Sobrinho. Rmn.upait.s-Rip

Empre.lt-.. dinheiro 255 ffií
commerelaes e a particulares. Juros modl-
cos. Inforraacfle» pelo Phone Villa, 4021.

i — i '
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GESELLSCHin

Serviço rápido e de luxo para Lisboa, VI-
go, Bilbao, Hock van Holland, Bouio*

gne sim e Hamburgo.

Cap Norte
a 80 do corrente, ao ni

Cap Polônio
Sairá a 80 do corrente, ao meio-dia.

Sairá a 18 de outubro.-

THÈODOR WILLE & C.
Agentes

Avenida Rio Branco 79-1° andar
Telephone Norte n. 41

MME.¦¦¦ LINA — CHAPÉOS
Participa' a suas Exmas. íreguczns e ami-

gas que mudou o seu atelicr de chapéos paraa Avenida Rio Branco 142, Io andar, onde
encontram um lindo e variado sortimento dc
fôrmas de seda, palha. Recebe cncommcn-
das e acceita reformas. Tel.. Central 5068.

Horlicks
|\ Mal.ed Milk

tÈSml
IO °I«

'I-
°1«

em todos os artigos de inverno

Rua 7 Setembro, 134 -Rio

Jóias! Jóias! Jóias!...
Desconto de 10 e 20 "\° de abatimento, só na

A REDEMPTORA
Rua Larga -44

Alguns preços :
Correntes folheadas a onro, desde:
Anneis folheados a ouro, desde....
Brincos f. para liquidar'Brincos dc onro de lei
Anneis com brilhantes 1!
Relógios para homens
AHIanças de onro de lei..
Caixa com rosário. 
Collarcs dc prata de lei....
ruis. fantasia, desde.

2$
IS
1$

10$
70$
22 j
íis
6$
19800
1$Ú00

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

dos, nariz e garganta, Cousultas dc 1 ás 5
^iscmblta, 60.

LOTERIA FEDERAL
AMANHÃ

100:000$000
Por 83000

SEGUNDA-FEIRA
20:000$0@0

for 13600
Os bilhetes para essas loterias

acham-se A venda â rua •!.* de
Março, 110.

Nazàreth & C.
Bilhetes sem ágio. Rua do Ouvidor n. 94.

Pagam todos os prêmios da Loteria Federal.
Posto de venda dc estampilhas.' mtm
Rungalow. Üucr construir ou reformar? Quci-ra vir á r. Carmo. 41. .sala 5 das 15 As 17.

O Cofre MINERVA
destaca-se entre ós seus congêneres por uma
npparcncia que desde logo inspira confiançai'
li' a sua. qualidade que o tnz vender. Casa
JOHN ROGER. 'Quitanda, 158 e 158. RIO.

«¦»»_*»

TABOAS DE PINHO, NOVAS
GflANDE STOCK

1 x 12 x 18, 1 x G x 18. Preços barntissimos.
Galdiuo D.? bmith, llua do Mercado. 3ti„

i
LEITE MALTAD0 H0RL1CK'S:

Na falta do leite materno.

Barata Chandler
Em optimo estado garantida pneus novos,

pouco usò, vende-se; pôr ter de ausentar-se
o proprietário. Ver garage Cascata, Avenida
Gomes IVeire n. 143, tratar largo da Ca-
rioca n, 17, 2.°.

Gaíiiiiçte Dieiitario
Vendè-sc' ulii .completamente .novo, Instru-

mental da White: c da;Ritter. Trata-se á
Praça ' da-Republica n..235,'-com o Sr. Pc-reira da Silva...

No período da dentição
. ¦ <; sempre UtH o

POr INFANTIL
Agentes: Infante & Cia.'Rua Chile, 27? Sob.' ' 

i É__B '. i . i.

ACCNIIARA Es,á <ristc? a3 s,Iasl
WWIIHIIIH regraa são dolorosas!

e irregulares? Tome Cápsalas Sevenkrant"
(Apiol, Sàbina, Arruda). App. D. N. S. P.
n. 94. R. 7.de Setembro ns. 61 e 81. Drog.
Hiibcr e Rerrine. Tubo 7-3000.—__-__-_ mmmmmmmmmm

"~ Prédios — Terrenos
Leilão ou Particular. Ninguém deve vender

ou comprar sem procurar o leiloeiro Palladio
Rua S. José n. 57. Central.5538.'Serviço com-
pleto dc informações .photographias o auto-
movei para levar ò pretendente ao local..'

ARACAJU*, 11 (A. A.) — Dainni, a se*

Sir. 
a inteira da mensagem que o Rr. flr«e-

a Cardoso, presidente do listado, dirigia A
AiiembUa legislativa, iwr ovcaslüo da aber.
tura dos seus trabalhou"Srs. congieislstai. — Manda-me o dil*

fiosltlvo 
constitucional aprcsentar*voi, nes*

a yoisa primeira reunião de seisfto ordl*
nsrla. unia inciisngem versando sobre a si*
tuagfio dus negocias públicos e indicando
quais as providencias convlnhavels ao» iu-
tereues do Estado.

Entretanto, pelas raxSes que já sAo de
veno conhecimento, encontro.me forçada-
reente na cnntingecla de desempenhar-ma
dessa obrigação, o mal» restrictn e resumi*
daroete possível, ante a extrema provação de
que ainda uma ve», ac»ba de sair trlum*
pnante a Republica, assaltada, pelo fratrlci*
dlo nefando e traiçoeiro.

As primeiras palavras qne me ciba dlrl-
glr*vos nesto momento em aue o nevoeiro
c»rreg»do de uin grande pesadelo se dissipa,
vibram indignadas o unisonus com outras
votes que repercutem pelo pais em fora, no
protesto velicmcnte e forte que so levanta
do fundo de todas as alma*, contra o atten-
lado selvagem e monstruoso da covardia
ambiciosa da indisciplina e da audácia in*
con.clcnte e anarchlca.

Ao mesmo tempo se repassam cilas de In-
tim» e profunda confiança nas resistências
moraes da nação, na vitalidade do patriotls*mo conservador, a multiplicar-se em milha-
res de barreiras Intransponíveis, que sâo os
peitos fortes de soldados o civis, promptossempre a construírem o redueto do protectore invicto da honra das instituições e do nome
do Brasil.

Vimos de atravessar, senhores represen-
tantes do povo scrgip»no, um Instante Insl-
gnemente critico na vida nacional. A indiscl-
plinae o perjúrio; o ódio vil ineoercivel das
ambições tresloucndas c das paixões degene*
rescentes c abjectas, estimuladas pelos sue*
ceislvos exemplos da impunidade, prepara-ram i legalidade uma atro» surpresa,

No mesmo dia cm que se completavamuous annos e quando ja ninguém pensava,senso como num éco longínquo, nos rumo-res da criminosa sublcvaçâo de 5 de julhodç 1923, eis que outra mashorca, de propor-çoes muito maiores do que equell», trama-da, ás escuras, e assegurando-so de recur-sos apreciáveis, desencadeia-»» na mais pra-grçssistn das cidades da reglfio central do
pais. capital de um Estado sobre todos ma-ravilhoso e magnífico.

Conheeels ji de sobra as origens e o cursodesse tenebroso movimento. A Imprensa dl-vulgou todos os horrores desse banditismosanguinário, contrastando suggestivamentecom ns actos de estupenda bravura das tro-pas legaes do Exército, da Marinha, do» ele-mentos das policias dos Estados e da juven-tude civica, orgaulsada em batalhões sagra-dos, como o dc Leonidas, accorridos pres-surosos a fa»cr-lhe frente, a jugulal-o, mer-ce de Deus, batidos e destroçados pela co*norte dos bravos da Republica.
Acantoados. acabaram os rebeldes por fu-glr desorientados, abandonando a bella capi-tal paulista, onde, por tantos dias, campeã-ram a brutalidade e a violência, o terror eo s»que, victima de ultrages innomlnaveis.
b de cabeça descoberta, Srs. deputados,

que devemos estar de pA ao fitar o nobrearrojo do presidente Dr. Cnrlos de Campos,e a firme serenidade desse spartano de almaineontaminada, isenta de qualquer desfallc-cimento, que encarna a grande personnli-t\ade histórica de Arthur Rernardes, o varo-nii presidente quo affrontou todas as teme-ridades.
Nada o fes esmorecer ou entediar, nemobstáculos que pareciam Irreductivels, nema desenvoltura insolente, ullulante e amea-

Sadora 
da refrega. Ao contrario, reiumiu to-ios os gestos da sua indomlta vontade nestaformula sublimada: "Vencer a desordem,custe o que custar 1" Quem diria, Srs. depu-tados, que a essa distancia, tão longe de tndoe de todos, a semente desgraçada vieses tam-bem germinar entre nós ? Tão bem quantoeu, conheceis os factos em toda a expressãoe circumstancia.

Quatro officiaes transviados dos seus de-veres, um delles já affeito As aventuras dasalvação, revoltaram na madrugada de 13 de
julho o 28* batalhão de caçadores. Atacaramo palácio do governo e o quartel de policia;alvejam a minha residência particular e,dentro de poucas horas, dominam todas asresistências c se apoderam da cidade.

Detido com os demais auxiliares do gover-no e com o meu irmão, Dr. Hunahl Cardo-so, aíóra os militares que continuaram fieisA honra do seu juramento, permaneci in-comniunicavet durante 21 dias, expostos aminha pessoa e vida a constantes ameaças.
Graças ainda á acção prompta, enérgica ccfficaz do presidente Arthur Bernardes. Ser-

gipe foi salvo da odiosa o negregada rebcl-liao. F.orças de terra e mar, ás quacs se an-nexaram ponderáveis e aguerridos contiu-
gentes policiaes dos gloriosos Estados da Ua-hia e Alagoas, a 25 de julho, sob ò comman-do do valoroso c experimentado cabo de
guerrn, general Nonato Marcai de Faria, de-ram desembarque em Estância, e, através dedesconfortos e difficuldadcs de toda a sorte,
por caminhos lamacentos e invios, batiam a
2 de agosto, ao primeiro fogo. os revoltosos
no. 'seu vasto cnlrincheiramcnto, em Itapo-riingn.

,Em conseqüência disso,-as tropas victo-riosiis entraram cm Aracaju* logo depois ea 4 so dava u minha reposição no governo.. Cougratiilemo-nos, Srs. deputados, com onobre Estado de S. Paulo, comnosco mesmp,com o lirasil, cm sunima, pelo termino-da
sediçao paulista que aqui se ramificou e seestende ainda por dous outros Estados doNorte e rendendo graças a Deus, pecamosoo Senhor preservar-nos a preciosa vidadesse varão impeiterrito, desse patriota con-victo e obstinado que éo preiciaro presidenteda Republica, ür. Arthur Bernardes?'

Situação financeira e econômica, — A re-
çeita orçada para o exercieio de 1023, cm4.995:4333400, produziu 9.061:960S007 so-
brepujando a estimativa cm 4.066:2553607.

A despeza fixada cm 4.995:0493740 ele-vou-sc*a 7.73,1:370.3324, excedendo a previstaem 2.738:3203581.-Comparada a receita ar-
reeadada cóm a despesa rcalisada, apura-se
um saldo de 1.328:3193683.

Addicionaiido-.sc a esse saldo 11:3433800,
subvenção federal íi estação tle monta Ibura,
e ,170:5983936, vindos do exercieio de 1922,
cvidencia-sc.quc o exercício de 1923 fechou
com.uma sobra do 1.506:162-3419,: assim i'c-
partida: Receita a anmtllar, 10:4783083; ein
mão de responsáveis, 4:0033172; nos cofres
do Thesouro do.Eslado, 600:5318810; noBanco Estadual de Sergipe, 891:1493354.

O excesso da receita arrecadada, cm com-
paração eom a orçada,,verificou-se relativa-
mente com relação a todos os impostos, ac-
centuando-se principalmente nos dc exporta-
ção, .industrias c profissões, e transmissão
dc: propriedade,- na seguinte ordem:
960:809$403,,561:1753675 c 290:1903340.

A eolirançn da;diviila activa ca renda do
entreposto, lambem demonstraram um sensi-
vel nugioento, aquella de 131:5313259 cesta
dc 165:8808671, sobre o exercício anterior.'Nn exportação, predominaram o.assucar, o
algodão o seus tecidos. O imposto territorial,
embora incipiente entre n6s, teve, por' sua
ven, íiotavèl progresso, ultrapassando ao cal-
Colado, em 73:2183968, e ao produzido em
1922, çm 62:5643628.. _

A divida consolidada c representada por
23.028' apólices das emissões de 1904. 1906
e 1912, na importância de 4. 605:8008000.

Foram durante o anno resgatados 51.1 ti-
tulos. num montante de 102:6003000. Som-
márido-sc essa quantia com a de 4.12:2039000
de juros pagos, verifica-se umu desiicsã dc
534:8033000. Os juros do 1» semestre-deste
anno, estão quasi todos satisfeitos, ,ii tendo
sido éffccluado o sorteio para o resgate.
Além destas apólices, responde o listado por
mais 2,000 do valor-dc ,-00*000, coustituti-

va» dn capilal em pBrtlclpnç.0 no Ranço l'.j*
ladual de Sergipe, cujo conlrnto soffreu nl-
guiiiís nioilificiiçõc» proveitosa» pijra o me*
«ouro, as quae» cm breve serAo levada» ao
vouliccluiciitu de VV. Mi*.

O valor offieial da esportaçgo attingiu a
4(1.1)03t:.Hiií>27... enutra 30..187t1ft3S119, cm
\m; 17.08713811501,-em lt»3li
I9.418:5i_0?747, em ll>20| 31.33A«703?ft«a.
em ItHli. e 2'J.027:02i|í'jiiil, cm 1918. Kite
breve esboço da situação financeira dn Es-
lado, ô um indicio seguro do seu progresso
econômico e justifica sobremaneira o animo
eom que venho cumprindo o pragritnma de
governo que mo tracei. Sem temor pela»
obras t serviços de grande monta, nlo tive
receios de melhorar os vencimentos do
fiiucclonallsmo, que, em verdade, nlo eor-
respondem ainda A media, justamente dose-
jada. Elevando por essus causas a despesa
a pouco mal» de 60 *|* dos gastos presumido»
no orçamento, cuja» verbas, por nua ves, se
revelaram quasi todas Insufflcentcs no pri-
melro semestre, inclusive o saldo que veiu
de 1II2.I. o Estado contou para faier face a
uma despesa do 5.473:211*_!'0.'l, com........
...977:995*118, pulsando, nssim. para o sc*
guntlo semestre'uni saldo do 304:7851210.

Não fossem os tenebrosos acontecimentos
JA relatado» e quo Deus conceda a Sergipe
n ventura de não mais so reprodoilrem •
nada de anormal se teria passado na rida
administrativa do Estado.

Todos os órgãos de soberania», na melhor
tinllo de viitas e auxiliados pelo esforço de
todas as classes, marclias'iiui e felizmente
voltam a marchar sem deslises nem tropeços.

•Vo Jnstiett. — Continua o poder Judiciário
n receber ao executivo todo o respeito e con-
síderaçâo O seu funcclonamento corre le-
galmrnte, sentindo-se apenas a carência da
reforma dos seus códigos de processo e nrga-
nlsnçâo judiciaria e o regimento de custas
para melhor facilidade das partes nos piei-
tos.

Segurança Publica. — O governo tem to-
mado as precisas medidas para a garantia
dos cidadãos, estando a Força Publica pas-
sando pela reforma, cuja necessidade, a bem
da paz e da ordem, as tristes c ultimas oc-
corrcnclas já descriptas demonstravam.

llmiicne. — No ultimo período do meu go-
verno, nenhum surto epidêmico se registou
no Estado. Renovado o accordo com o De-
parlamento Nacional de Saude Publica, que
havia tido denunciado pelo» motivos que vos
expus na mensagem do anno passado, entre-
guei toda a direeção dos serviços correlates
a esse importante, ramo da administração,
aos delegados federaes do Departamento, c
as vantagens tim sido sensíveis em benc-
fieio da saude publica.

tnstrueção Publica. — No empenho de dar
A instrucção em Sergipe o maior e mais
appros-avel desenvolvimento em observância
dos methodos mais modernos e cfficicntes,
para o que, além de edificar prédios esco*
lares apropriados fizeram baixar o regula-
mento n. 867, de 11 de março ultimo, enviei
n S. Paulo o illustre professor Abdias lie-
zerra, esforçado e competente director geral
da Instrucção Publica, que dcst'arle, com
maior segurança, observará na pratica as
medidas cujas reformas o ensino exige.

Tanto a instrucção primaria cnmn a se-
cundaria, continuaram a ser conveniente-
mente ministradas. Náo existindo no Esta-
do nenhum estabelecimento de ensino supe-
rior, concorri para a fudação da, Faculdade
de Direito Tobias Barreto, cedendo para o
seu patrimônio, a titulo precário, o prédioonde funecionava o grupo General Valladão,
que fora transferido por conveniências da
população escolar desta capital para o novo
edificio que fiz levantar A rua da Victoria
e destinado á sua Sede. Foram terminadas as
construccõcs dos grupos escolares Dr. Ma-
noel Luiz, General Valladão, José Augusto
Ferraz, nesta capital; Scveriano Cardoso,
em Buquinseis, do Simão Dias, e as escolas
reunidas de Santo Amaro, a concluir-se, está
o grupo Coronel João Fernandes, cm Pro-
prlá. ,

Installci o serviço de illuminação electri-
ca em Instância, Lagarto e Dores, remode-
lando por completo o da Capella. O Instituto
Parreiras Horta, devidamente apparclliado,
aguarda apenas que chegue o illustre scien-
tista que lhe dá o nome, para iniciar o seu
proveitoso e humanitário trabalho.

Sob a inspecção do Dr. Archimedes Gui-
marães, seu proficiente director, está sendo
terminada a installacão do Instituto dc Chi-
mica que rcaes benefícios virá trazer não so
á instrucção profissional como ao aperfei-
çoamento da agricultura do Estado.

Estão principiados os trabalhos de refor-
ma e augmento das redes de agua e esgotos
desta capital e a cargo do abalisado mestre
ür. Saturnino de Brito. Grande parte do ma-
terial está comprado, c, para isto, o Estado'.ispendeu 1.525.528 francos francezes e
1.482 libras esterlinas.

Prompta a estrada de rodagem de Araca-
ju' a S. Christovão, foi o trafego suspenso,
devido ás excessivas chuvas do inverno. Embreves dias, porém, será reiniciado o trans-
ito.. A feitura dessa estrada foi contratada
com o governo federal á razão dc 8:0003000
por kilometro, nada ainda tendo o Estado
recebido.

A estrada de rodagem de Salgado n I.a-
garto está cm trafego c proseguem os traba-lho» para o sen prolongamento nté Annapo-
lis, .sob a direeção do governo, que. a con-
tratnu com a União; suh-contratando a par-ticulares, o que pretendo cgualmente fazer
com,a'.de Laranjeiras a Ilabayana.

. Continuam com actividade as constrticções
da Penitenciaria Modelo e do Hospital de
Cirurgia, cujo arsenal cirúrgico foi com-
prado direitamente na Europa e já se encon-
tra cm poder do governo.

No intuito de dotar esta capital do serviço
de traceão electrica c do melhorar ó dc illit-
minoção do, maneira a satisfazer ás neces-
sidsdcs de uma população sempre crescente
c considerando que difficil seria ao Estado,
cm face dos encargos das obras de vulto
que tem em execução, realisal-o com a prom-
ptidãò exigida, celebrei contrato com a fir-ma Andrade de Almeida & C, por si, e comorepresentante de Siemens, Schkrt, S. A. e A.Sociedade dc Motores de Utz, que orgnnisa-
ram a. empresa dn Tracção do Aracaju', játendo sido começado os trabalhos. Esse coii-trato, quando submcltldo á vossa approva-
ção, mostrará que não descurei dos interes-
ses do Estado e das aspirações do publico.•TV par destas obras e das de calçamento dacidade, que o meu governo vem ¦emprcheii-
dendo com o maior interesse, em conjunto
com o municipio, muitas outras foram reali-sadas, cuja enumeração juigo-liie dispensa-do de fazer.

Instituto Coelho e Campos. — Em francofunccionamenlo e perfeitamente montada.'',encontram-se as prineipaes ufficinas do In-stiluto Profissional Coelho e Campos, estan-do cm vias de acabamento o Pavilhão deArtes Grnphicas e o 'destinado a completara installacão dn secção dc madeiras.
Centro Aqricola Epitiició 1'cssoa. — Inicieia colonisação estrangeira, com a localisaçào

nos lotes adrede preparados nesse esta-Uelè-cimento, dc 22 famílias nllemás. Penso quesurhrá boni resultado" esse tcnlamen, quevirá animar os proprietários agrícolas quetanto sentem a* falta de braços para o ama-nho das suas terras. O Patronato S. Man-ricio. que ali fiz erguer, com capacidade pu-ra 200 menores, aguarda apenas a'termina-
ção do mobilario pára ser inaugurado.

Departamento do algodão. — Continua oDepartamento-Estadual'do Algodão sob adireeção intclligcnte c pratica do professorThomas. Nas estações cxpcrimcütacs dc. Mi-guil Calmou, Simões Lopes, José Bezerra;Pereira Lima e Cândido Rodrigues. ¦ o plàn-tio de sementes selcccionndas na prosou!"safra, anitipc a 500 .-hectares, pçrmittiiídouma colheita cio cerca de .100 fardos. E*.assás, animador este reçultado. '
Senhores deputados:-tenho, sssiui, quanto

ás circumstanc.ia} <lg força .Jjiálpj* ç ?s cir-;

o consumio suw-kiok do en.
sino d o thiiuinai. iu? jus.*

th;.\ im; s. i»al-i.o
Os Jornaes de S, Paulo e destn c»p|»aj n4)

tlcUr.uu, Im dia», quo o Trlliiimil de Justiça
daqucllc Estado negara registo A lulutu cir.
ta de liarliarel cm direita, por que o i ..n.c.
lho Superior do Eusluo coiiiidcrár* Mt»
aquelle doeiiiiicnlo I

Deante do meu protesto formulado ;.|,
impiviis.1 paulista, o Conselho rr.-iifi,-,JUI „
Informações anteriores e a curtu loi regli.
tatl.1.

Ao mesmo tempo, o Sr. ImrSo de llimle
(ialvAo, presidente do Conselho Superior da
Ensino, escrevia no "O Pai»", o esta folha
publicara em sim ediçAo do dia 13, um» carta
que tinha este tópico principal :

"Sr. redáctor. A bem da verdade, eill*
marin que so tornasse publico que o Sr. s».
mini Porto, no qual se refere uma nota lldi
hoje em vosso Jornal, ¥,' IIACÜAM... LM |i|.
REITO. TENDO SUMI O SEU T.Tt'1.0 l.\;.
«AI.MENTK EXPEDIDO."

JA se vè iiue a noticia publicada cum u-
iii.iiilin «lurhlo foi baseada cm uma INTuu.
MAÇAÒ FAI.8A fornecida pelo próprio Cem
selbo Superior do Ensino 1

li' lastimável que a desorganisação ri»
que su encontra a secretaria do Conttlh»
fosse a causa principal dos graves prejul/oi
materiaes o moraes quo o meu nome e e
meu credito de advogado soffrcr.im, an»»,.
do fui upoutado no paiz inteiro como ua
falsificador de diplomas I

Vou, porém, agir, judicialmente, contra oi
responsáveis.

Terminando, dou, em seguida, a certidão
do registo do meu diploma :"O secretario do Tribunal de Justiça de
Estado dc S. Paulo, bacharel Clovis Canlo.,
Certifica, a pedido verbal de pessoa interes-
sada que, revendo o Livro n. cinco dc llc.
gisto oe curtas, do bacharéis e dc doutorei
ein direito a cargo da secção administrativa
desta secretaria, delle consta, n fis. 210, «m
data dc 13 de setembro dc 1921, o rcglite
da carta do bacharel Samuel Porto, diplu-
mado pela Fac. Livre dc Direito do Rio di
Janeiro, cm 25 de março de 1UI8. O referido
é verdade o dou fé. Secção Admiuistnttir»
da Secretaria do Tribunal de Justiça dc Sio
Paulo, quinze de setembro dc mil novereo*
tos e vinte e quatro. Eu, Clovis Canto, se*
cretario, a subscrevi."

Rio dc Janeiro, 25 de setembro de 1921.
SAMUEL PORTO.

Pódc-sc considerai* de uti-
lidade publica os GRAN-
DES ARMAZÉNS DA CA-

MISARIA AFRICANA
Avenida Passos 21 e 54-A

Os próprios frrgurzea c o» qoe lá com-
pram a I* vez. assim o reconhecem, tara
hão os preços qae vão abaixo :

Camisas peito dc linho, pregas.... 9'jfll)
Camisas percal francez l-i-.ifitl
Camisas percal 16*500
Camisas tricoline lisa, 2S<50u
Camisas tricoline listada, a _iH>.'iOO
Camisas tricoline linho e seda 32.000
Cuecas percal, a. -l;'JCil
Cuecas mousselinc, •• 6-5000
Cuecas eretone 5*501)
Capas de gabardinc de 2508 170*000
Meias mousselinc 133500
Meias toda seda c| costura 83501)
Meias seda C$000
Meias seda, _» 43500
Toalha de rosto, 23500
Toalha fclpuda dc rosto, 33009
Toalha fclpuda, superior, 531)01)
Toalha de banho, ÍISSOO
Colchas de cores c brancas.
Tapetes muitos padrões, para quar-

to, 18?509
e muitos artigos que é impossível deferi*
minar .

TODOS AOS NS.
21 Avenida Passos e 54-A

i mmm .

Precaução contra
as imitações!

Pnra obler o SAPOL1N legül*
mu, eiTli.iqiie-se dc que a lata
apresenta o nome exacto desli

produeto
A 

GRANDE >iopul'!.-idadc que tém
alcançado em todo o mundo oi

esmaltes'c oulrns especialidades Sa*
polin tem tentedo muitos negocian-
tes pouco escrupulosos * negociar
fraudulentamente, explorando a fa*
ma dos nossos produetos, chegando
alguns ale a imitar as nossas marcai
o rótulos..

E" mister, portanto, que os c«>nsu-
tnidores se certifiquim de que todo»
os rolulos aprcücütani inconfuudi-vclmente o nome

S-A-P-O-L-l-N
Esle é o verdadeiro o npparecc cu»
Iodos os produetos genuínos.

Fabricantes :
GERSTENOOltFEIí BROS.

Nova York, K. U. A.

Anti-Echimosis Faral
Creme sem egual. pnra tirar cravos

espinhas, rugas, signues de bexiga, sar-
das c manchas da pelle.

Essências Puras
Pura bulas, licores c pérfuiiilslns

DROGARIA BERRIN.
Rua Buenos Aires, 18

Experimenta o

IRSENOVITA
O mais prodigioso tônico

.... Trata*
nicnlo •D0EKÇAS VENFJEAS

curn radical pelo néo^sillicrshl.varsan c 111.1**
cções mercuriáés : intlólõrcs, ilialheruüi •
raios iiltra-violitn. Dr. Co-;io BorcülòJí'',/»?
assistente da Fac. de Med. Das 9 ás 1
das- í ás ti, Tcl. C, '1801. S Josí, »»'l

elo

t-.- 
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Notável a ultima confe-
rencia do professor
Truchy sobre syn-

dicatos
'_.«¦¦ in

a evolução desses agrupa-
mentos ua França

A .iiiifcrcneia de sabbado, 13 cia setembro,
rriiliimla no Instituto Praneo*llrasilelro dc
Alta Cultura, pelo professor llenry Truchy,
foi nuili unia demonstração de auai perfrl*lu. qualidades didaet ras realçadas n«la
clara u hem coordenada exposição dos fa*
dos. ralou o eminente economista francez
eobre a "Organisação proflitlonal dos em*
prvlt.iros".

Bslo vocábulo nSo tradui eiaelamente, a
noisn ver, o termo francea "cmplnyeiiri".
Ctnprmnmol-o, entretanto, em obediência an
prugnimnm em portuguex, organisado para
«ii rmiferrnrias dn professor Truchy.

lista nrgnnlsaçío profissional e represcn-
tubi por associações formadas entre pessoas
_tereemlo a mesma proflssfio e visam o es*
tudo - a defesa de seus Interesses communs,
une sr. estabelecem principalmente entre o

OS ACONIEOMEN-
TOS MILITARES

A NOITE —Sexta-feira, 20 4<[ Setciul.ro cie 1021mm mmm :.i*mmttr*k**witni,*ti i"»l*H H

Foram reempoauH.M •• _m_or_d«_<-a
mui.lrli.iwa do Interior do

Ammomm

nnnlcaefio recebida pelo governo, ioda •vida administrativa no Interior do Kstado
!„_. "f""*"*»***. -»»ío itampOMido» mi
BtelSíit ' C*r'01' °' W*,ril,4,''*,rtM "»»•

A qainila retirada, foi, de novo,
entregue

."*£*_?* »5- (A. A.) -Foi recolhida á
.Ç«cJ___do B."IM,° Ao V*M< » nuantla dt.1:3851000, entregue pela tenente l.emos(unha, revolloso. que dali fAra retirada,

O governador militar dá audiências
diária»

«*____*____ _?• **• V.-.0 coronel Barbo.
_!____"'_ wW_ _° Meí?'c'o «-o governo do Ei-
li_l ' _!" d,do «"•¦•nclai diárias para at-
ii _f P_Moa,_ MM tém interenes liga.dos A admínlslroçSo.

O inquérito do governador militar
do Amazona*

MANÁOS, 35. (... A.) - Unira aa cisnes
___,.__v"dor'\_* •-,,v** d<> B»***0. *•"»causado a melhor Impressio a rondueta do

! «e acha A frente do
promovendo um Imjnc

—'e a rebelllfio suffocaoa.

A população do Amaconat eapera a
interveiigio

MANÁOS. 25. (A. i.\.) - A população doE«ado mostra-se confiante im accJo do«;.agricultura. Sno uma revi* Congresso Nacional, decretando a interven*itígas "corpornllons de mi- çao federal noslc Estado, o que <S desejo ge*ram. do sceulo XII no XVIII | ral dos amazonenses.

O novo irmão protector da Santa
Casa da Paulieéa

piverno o o puiinco e oa respeetivoa asso* .„,„„rt „.rni)Kfl mu
clsdoi, SSo agrupamento» profissionaes, de governo do Bst_d_,n.ic proveram os syndlç.tot regido, por rV eahimstl. .'"«ni,,nr.tn lei r-.in-.-inl rstubelcclda cm 1884. altSm

do'.iilbtll. Mltlns &S leis direitoac outros-. tnnnim.
,s*e_le. trinta últimos annos, um Intenso

lorcselnionlo destes agrupamentos sc ussl-
,*i>..Iimi, em Pratica, cmnprehendendo opera*
rios e patrôc:-., pertencente» an comiiierclo,
•'. Industrias c 4 .agricultura. Silo nm
.Isce-ula dnn au 

"

lirri" (|iie existir:
3 dcsappareceram, primeiramente, no gover* |
r..i dc .urgot, depois de cuja qufdn resus-
citaram, pnrn novamente serem supprcss&s!
pila revolução, cuja nsscmblfa constituinte,
cm jnr.lin de 17IH. legislou, interdizendo i S. PAL'LO. 20 (A. A.) — A Santa Casa
(jnaesquer associações rio gente da iih-siiui ! conceden n titulo de irmío protector ao Dr.
profissão o*.: officio. destinadas :. defesa ile Di". o Faria, director clinico daquelle bos*••pretensos" Interesse, contínuos. A legisla- pilai, como recompensa dos abnegados ser*
r»n revolucionaria linqnrtl.-i época não ad- viço. prestados por áquelle' facultativo du*
inilti.1, rin absoluto, qualquer Intermediário rante a revolta. Kssa distincçio é a maior
cntrc.o govcrno;.oo indivíduo. 15 mais tarde crae a Irmandade pôde conferir aos seus
d Código Ponal da 1811 firmou a prohlbiçSo membros,
dò qualquer reunião de maia de vinte pes- '."¦¦* i mmm
luas. nem ospccinl licença do governo.

Assim, pois, no começo do XIX sceulo, cm
assumpto dc ...sociuçócs profissionaes era
a "tabula rasa", entretanto, dl. o conferen- ji<ist.i, taes associações são tudo quanto ha!
dc inali natural c justificado, e cilas se fo- I
ram estabelecendo lentamente, de facto, em- V* err-av ______ altn_ii*Z__ _l_ff_m_t___a__
liõra juridicamente inexistentes, especial- *! crear »*>¦ «IIUBÇao ClItfiCUltOM
mente' na região parisiense. E os próprios' nara a *,,«* •'**•******¦ ******—*

governes foram fazendo concessões, confor*
inc i Ae assignalar, em 18fl_, peln .tiilorisa-
i_o da associaçSo "des maitres cliarpcn-
lieis"; c eni 1821 n chamada associação do
grupe da Saintc Chapollc, que rennia onze
profissões da industria do3 construetores <le
rases ("industrie du bntlment").

K-n fevereiro do 1818, se fez uma lei pro-
êlan_tndii a liberdade, de associação, de novo
g-ppriialda em 1852. Km 1864 o Código Pc*
nal dc lí-11 soffreu a modificação legal da
Mippressüo do delicto, chamado de "coall-
fion", a.írupnmeuto ephemcro dc patrões c
operários, lím 1867, ap.s a «xposiçSo inter-
itaclohal então realisada, .i altitude gover-
bãtnental liberal sc acrentuon. Influiu para
isto a presença, em França, de grande nu-
mero dc patrões e operários inglezes. Os
francezes apresentaram um memorial ao
imperador, pedindo a instituçào do regimen
Inglês; nr. oue foram attendldos pelo gover-
ilo.-ilicral dc então, autorlsando*se a forma-
vin de associações profissionaes. Em 1869.
iela primeira ve., a liberdade de associação

íijurmi cm programma eleitoral subscripto
;i> ..-rn b.tta. I_ a 8* republica, baseada cm
:w.a propor.ic.io parlamentar que vinha sen-
i;o discutida desde 1867, subscripto por ho-
i_en_ que sc notabllisaram depois na poli-
(íoi*. fríinceza e dos quaes _ único sobrevi-•-.n!_ Clémenceaii, consagrou o movimento
ile opinião favorável á liberdude de asso-
íiação, legislando liberalmente, pois os duas
tinicas exigências feitas pelo governo foram:
_ apresentação dos estatutos das sociedades'
qus se formassem ca relação nominal dc
leus directores ou chefes.

O confcrenclsta declara que vae estudar
esses agrupamentos profissionaes a datar
d» lei liberal de 1834. Pretende destrinçar,
no meandro complexo de sua estrueturu,
aquillo ipie sc pódc chamar os agrupamon-
tos profissionaes vistos de fora, completa»-
do n estudo du matéria na próxima confe-
tenci». A primeira pbase destes agrupamon-
Ias foi de desenvolvimento lento, não in-
tírvindn quasi elles perante os governos,nesta phase dc iniciação, até que se for-
aiou, no espirito dos que os constituíram, a
consciência do intellesse colléctlvo a este
subordinando o individual.

0 professor Truchy entende cpio, em
França'; ifroiivc severidade demasiada iío
julgamento desla ,plias'e^|nlcial dos syndi-
.'.tos profissionaes, KnfA.ma these'de dou-
torado em direito, de rlímiio seu, foi dito
atí, a bnutade. afinal «#f.al a tantas outras
de que a resultante piStica -unica ' dessas
associações era um banquete annual, em
que sc distribuíam condecorações. 

'A 
partir

lie 1.10 foi notável o progresso pratico des-
»as associações profissionaes, que ae forta-
teceram e se multiplicaram a ponto de
suplicarem cin numero os syndleatos patro-naes, dc 1900 a 1908, ussoclando-se tam-
nem uns com os outros. Contribuíram paraisso facto, o tenior da concorrência cs-
(fangeira o do .yndlcalisrno revoluciona-
no operário do começo do século, A união
«os patrões sc impunha, portanto; união
essa vista com _ons olhos pelos governos,

Pintar at preta lê Mirhr
ét vossa can

para a sua ilecoraçio interna,
Todns as difficuldades desapparecem

aproveitando

As decorações modernas
em papel pintado da

Casa David,
Elias só por si ornamentam o

interior e
Fazem realçar os seus mo-

veis e tapeçarias
PROCUREM VER OS NOSSOS

MODELOS.

Ouvidor, 71 a 73
rELEPRONE NORTE 601

¦SM»

DS SPORTS
Corridas

l»IVi:itS ,S — ü' i|im .1 certa a . u«m*ia
da Sonhador n« reunia, de d_mui__. II
PfiMinnl.ta de /e.uiln. tem rcjvll. ilo ai ra*
.Ac. Dit#s ultlim. • dias.

Mlui»U>. tralmlliiin d# lalope Urn»
a dlitancla dt |.&ili> inelroi.~ 1'avurita, montada iwlo Joclte» Annan*
np llnuas, •pr-ur.ptiiii imje «m npliiiMs eon-
.lÇ0>p,íiis illslaneia de I.JSO rnetru*."- 'Violento galupou forte. hoje. na mn*
ma distancia.

Arruplano t Saltrno. montados |wrD. Crus Júnior t r. Zabala, eitiveram, bole,
nn IJrrbyClub. onde tiraram prova nas dli*
landa* doa parco» em que estão Inii-riplu-.
, — Qiftantv, montado por (I. ferreira, «a*lopou forta na distancia dt t.JMl metros.
Iiurtaiulo.se bem.

llrllbaiite. nt«atelra, Barbara e Tur*
rio trabalharam de «alopt lario. uma vol*
Ia fechada.

¦*- Mlmi AU, Nwn t Incendia. Juntos, Iam*
htm filtram o intimo estrelei»,Tapsjúi trabalhou largo na distancia

.300 «ei
trabalho

PSé'

At tropas britannkat afattam-te
de Moral, detido á pretiío

doitoreoi
BAGDAD, 26. (U. P.) - Üm batalhão de

soldados britannicos e indígenas, commnn-
dados por officiaes inglezes, retira-se sobre
Amaida, a sessenta o .inco milhas a nordes.
te de Mosul, devido ao avanço dòs' turcos.

mmmCOPACABANA
25 e 27 r. Dias da Rocha

dt l.iOÔ melros. Não no, agradou o teu
lho.
I.anini, montado por J. Gomei, tra*

balbou forta, hoje, na mesma dislincla.
__. Moreno t Major tambem trabalharam

forte, na distancia di I.7S0 metro».Diamantina, dirigida por li. Amnehaa*
legul, apromptou hoje em optima» condi-
COM. Kclypse, Ramalero a Mmr trabalha-
ram forte, na distancia dt I.SOft metros.—• Osirli t Benl galoparam forte, áquelle
na distancia da milha e estt cm I.IWÍ me*
Iro, e sob a direefio de N. Goniales.

Caracabú trabalhou moderadamente
uma volta, mostraad» ter om excellcnte pa*
relheiro.

•i» Rtplrlta galopou forte na distancia
de 1.(109 metro».

Móleeote tirou optima prova na distan-
cia dc 1.760 metros.

r- Vimos ainda trabalhar de galope lar-
gn oi parelheiros: Pimenta, Tocantins. Mara*
thnn. Cocqnldan. I.ljttnlls, lltvery, Palmei-
Ia, Mulatlnha. Itonus. Rarlo, lamherc. Ca*
pata». Okapl, Ouvidor, Pretória, ynerol.
Ilajon. Lord, ta China, .lafanan. Monnmen-
to, Noivo, Nl.llnstij-, Ju qui* • Stambul.

FUeram esercleio de saude o, animai-;:
Fragoso. Nympha, Mosquettt. Iteve d'Ar-
mel, .Te_it Band. Parsguay. iladerna Dandci*
rantei, Ciravana c llevaneha.

football
ATE' PARECI. PILHEM At — A Liga Mc*

tropolltana acaba de tornar publica mais
uma modl.lcafào que fet da tabeliã do seu
campeonato o torn-.lm. Ji nfio lia conta
o numero dt vezes qne tssa famosa tabeliã
tem lido refeita, que ai ditas dos Jogos
tim sido mudadas, o que, seguramente, nfio
t um indicio de boa ordem. Vamos ver
ae a nova tabeliã, que leva os jogos da
serie A at* 10 de outubro e os das series 11
e C até 2(5 do mesmo me», ser* a ultima
a itr apresentada pela sociedado da rna
do llospicio.

AS THESES NO CONGRESSO DE POOT*
BALL SUL-AMERICANO — A Confederação
Sul-Amcricuna de Football te/, distribuir
pelas sua, filiadas a seguinte reiavâo de
thests a serem debatidas iri próxima rc*
unlito de Montevidéo: "A los efectos dei
articulo 2 dei Reglàmento de lo Oficina
Internacional, .tenso ei agrado' de K-evar a
sua conocimiento -qus ei Conscjo Superior
tíí U Confederado» Sudamerlcana de Foot*
bali, que deberá reuttirse en Montevidéo eu
oportunidad en que se realize ei Campco-
nato Sndam.ri.a_o de Footbnll dc 1924, dc-
ber. considerar las siguicntCs cuestiones:

; Campeonato cada dos afins — El Con-
sejo Superior en una de sua aesibncs de
1923, resolvi.: "Pase a Ia orden dei dia
dei prAxirúo Congrcso, ei proyecto que es*
tablece que Ou» Campeonatos Sudamerlea-•nos de Football sean realizados cada dos
aftos."'* ¦ •

Concursos el.mSnator.os fr fl_tini:ia.ion
de -campeonatos, — En lo qne respecta a
los pcoyectes de enmiendas rcglamentarlas
referentes a "Concursos - eliminatórios" j*
Financiaelon de campeonatos", quc no han
sido resueltoi .por haher omitido Ia mayo-
rla.de Ias Asociaciones afiliadas Ia corres*
ipondiente decisión. no obstante habcrlcs
sido solicitada reiteradas vecès, tamhiín
scrín Incluídos en Ia < orden dei dia dc Ia
-próxima decisión dei Consejo Superior,
salvo que • para ese enton.es las Asociacio-
nes omisas liubieren pronunciado ai res-
peeto.

Jugadores extrangeros podran disputar ia
Copii America. — La Federaclón de Foot-
bali de Ohilc propuse. para ser considerado
en las -próximas sesioncs dei Consejo, ia
slgwients proposición, que se transcribe con
sus fundamentos, a sua efectos: "PodrAn
participar en los concursos por Ia Copa
America, además de los jugadores iratlvos.
los aficionados extrangeros que acrcdltcn
estar domiciliados, como minimun, dos

Belloe é confortáveis prédios apa-
lacetado.,dctloua pavimentos, com nfios cn e, palá eWy0. c„i0res defendérin."
accnmmotlaçoes para família de fino . Es oportuno hacer resaltar que cl Regia-
tratamento, scrâo vendidos em lei* j nicnto do Ia Confederaeión Sudarnericana
lão, terça-feira, dia 30, pelo leiloeiro <Ie Athletismo c_nsl*n_ esta dlsposiciór..
IIIIIO Estima esta federaclón que este tempera*

¦a»
CASA

KUA DELPHIM N, 77
Aiuga-se e póde ser vista dai 13 ás 15

horas. Trata-se na mesma,
i .an» i ..i .ii i i

Spey Royal Whisky e 01 d
Tom Gin

M. Rarbosa Netto. & C, eommissarios e re*
presentantes cominercincs, estabelecidos nes-
ta capital .4 rua General Câmara n. 06, so-
brado, acnbam dc ser distingnidas com n re-
presentaçúo de W. & A. Gilbey,' Swtd, fa-
hricantes do celebre Whisky de Classe "Spey
Royal", c do Castle Old Tom Gin, de fama

„„. „ -¦¦,,-. ¦#.*¦« ...mundial. Aquelles commerciantes offcrece-qne encontravam- ahi pnntos fortes dc apoio | „ A m\rR vnriag KarPâfinhas,.mlnialu-Mra resolução de proülemas technicos, que, n-. de „„, e 01lU„ pro,iuct0i de qne terâo
cm pouco tempo recebido n primeira parti
da. da qual o commercio da praça está' ad-
quirindo grandes eneommendas, por inter-
medio da referida firmo

se aceentúarnm com a guerra de 1!)14 e d
problínias econômicos conseqüentes a esta.
Surgiu então mnn nova característica dos
«.mli.atos profissionaes: a sua "organisa-
Cao inler-pt-ofissional".

O conferencista salienta que a descripeno
Ws está fazendo dos agrupamentos profis-
Jionaes _m França i o resultado de um tra- uma ao almoço outra ao jantar, é a dose
"alho, não pequeno dc sua parte, de coorde- Indicada nas enfermidades do estômago, fl*
"ação, cm assumpto que se nâo apresenta,I gado e Intestinos: prisão de ventre é a causa
(lestlc logo, com a clareza desejável. A or-' de iniiunicras pencas, llvre-se tomando P.
«nlsação profissional patronal nilo se deli-! LULAS VIRTUOSAS. Pílulas de Papa na (

DUAS POR DIA

níia> com "simplicidade. 
O conferencista«nsídera tfes aspectos nesta organisaçfio.0 primeiro _ _ refere A intensidade de cada¦n» destes agrupamentos. O segundo nspo-«o ii o "regional". São indivíduos-de cer-

ws regiões, que não tendo elementos parn
J* agruparem segundo suas respectivas pro-
jjssocs, adoptam a característica regional." terceiro aspecto è o resultante da "or-
MnisaçSo intcr-profissional".

"clntívamente ao primeiro aspecto, o
tonforenclsta considera-o sob duplo ponto"e vista: um primeiro grAo ou andar, è osyndieato; nm segóridò grío, 6 à ícdcraçSoi
J"s syndleatos. Este regimen federativo, nfio
' Pectiliíir nos patrões. Ja existia anterior-mente entre operários. (À cada um destes
fl?ls gráos correspondem dois typos: o re-
Jional e o nacional. Por sua vez a federação
«os syndleatos-ae' póde Inspirar na base
s«ograp1iica e na base tcchnlca. Exemrtlo
Je federação nacional:, a "Federatlon Na-
""nal du Batlment et des Travaüx Pu-
wics", formada de onze federaçSes reglo-
"aes. Exemplo dc federação de base te-
Clinica: a dos caminhos de ferro, a dos au-
lomovcis ,etc. ei aspecto regional das fe-
"«ações é devido ao facto da nuo esistlrenitfn muitas regiões da França technicos em
nnme.ro sufficiente para orgnnlsarem as-
«ociações de Mias espcclalldndos. Formam-5f ontão ns "Uniões- Industriaés c Commcr-
Sa«s", dc que existem hoje 400 em toda a
"anca. De algum tempo a esta parte, as
"eaçnes regionaes nío obedecem ao molde
wministrstivo da divisão departamental."s,a_rttpamc;vtos regionaes «c faaem pelo
J«8iao natural. Clcmentel foi um dos che-,•M desta nov» orientação realonalista. oue

Podophylina. Vidro 2$50O. Ilua do flosarlo 172

Recusa de recebimento de notas
de duzentos mil réis

CORUMBÁ* (Matto Grosso). 25 (Serviço
especial da A NOITE) — O commercio local
recusa-se a receber diversas das notas de
duzentos mil reis e us alfândegas'.e bancos
só ao recebem em pagamento directo ou em
contos, não as trocando de fôrma nenhuma.

a
abrange agrupamentos de industriaés. com?
mei.iàntes e agricultores. Lyon e Nantes
são as cidades que possuem as mais fortes
destas organisações. *-..-. V

A organisação Interna profissional ultra-
passa tambem o quadro regional e alcança
o nacional. Entre patrões, essa organisação
se fez após a dos operários. Para isso con*.
tribuiu, sèm duvida, a .hrase histórica ,de
C.lcrncnecau, quando declarou que, vendo
os operário» formando um bloco, só vé po-
éiras de patrões. A unificação patronal me-
receu sempre as sympathlas govwAamen-
taes. Dessa unificação . typo a "Confe-
deração Geral da Producção Franceza", or-
ganisnda em 1910, eomprehendeiido 36 agrn-
pimentos patrohacs c 1.200 patronatos
francezes. O que se observa nas Industrias
se repete na agricultura e assim, desde 1019.
se póde considerar «ompletado o cdlficlo da
organisação nacional, neste particular. WS-
ta a commentar um trabalho de ilmpllflea*
ção em via de reallsaçllo. Na prosima confe-
rcrcel,. tratará da organisação Intcrnaclonai
-CS.

quc
mento es un gran estimulo para los jovenss
extrangeros .sé. nfilien a las colcctividadcs
naclonalcs, aumentando asi su ftterza y
cohesión, y no formen hogares aparte cpmo
hasta- áhora «ucede. Como anto Ia Oficina
Permanente no se ha plantendo, basta-la
fecha, ninguna cuestión mas qne deba ser
resuelta en las sesioncs dei' Consejo Supc*
rior que se rcaMzarrín dentro de un mes
en Montevidéo, su. orden dei din, — salvo
que sc cttnipliese ei requisito de excepclón
á que se reficre ei art. 2 dei Reglamento
de lá Oficina Internacional — quedara limi-
tado, en cuanto a esn disposición, a las
cuestiones a que hago referencia en estn
coinunicación."

PilOGR'.-MMA OFFICIAL PARA A IIBCE-
PCÃO DO PALESTRA ITÁLIA. — Foi or-
ganisado, pelo Vasco dn Gama, o seguinte
programma! Dia 27. Recepção na "gare" dn
Central, dq Brasil, As 8 horas, pela dir*cto-
ria incorporada,'';, autoridades sportivás c
associtidos. A's 8,10 h„ chocolate offcrecldo
a embaixada, nn Confeitaria Palace. A's .1
horas da tarde, passeio da embaixada aos
principaes pontos da cidade. A's 7 horas* da
noite, visita ã sede do club,, A's 8 horas,
jantar intimo. -- Dia 28. A' 1 1|2 boras da
tnrde, jogo preliminar, no campo do Anda-
rahy A. C, entre os primeiros teams do
Carioca F. C. x S, C. Mangueira, cm dispu-
ta da taça "Caimpestre". offcrcclda peloIlcstaurant Campcstre, rua dos Ourives n.#
37. A's 3 l|_ horas da tarde, jogo entre os
primeiros teams do Vasco da- Gama x Palcs-
tra: Itália, cm disputa da taça "Stand V_r-
nlsh", offcrcclda por C. Machado <t* Cia.,
i-mi Buenos Ayrcs n." 77. A's 7,55 horas, cm-
bnrque da embaixada para S. Paulo. '

'Aviso da directoria. — A entrada no
campo do Andarahy A, C, scrã pessoal, me-
diante a apresentação da certeira social «
recibo ii.0 9. Archib.in.adas, 5$0_0: gemes,
8.000. Bilhetes & venda desde sabbado, ao
meio dia, no Campa' A run Moraes c Sil-
va e nns seguintes casas: "jl.tro_", Un»-
áuayitiã, 97: "Tintas Finas", Buenos, 77. .

OAIB DE BEOATAS DO FLAMENGO. —
(Nota official) — A directoria, em siia ut-
tlma reunião, resolveu pròrbgar atí 31 de
outubro,, a resolução anterior que beneficia-
vãos sócios atrazados c cujo praso finda-
Va cm 31 do referido mez de agosto, c, ou-
.trosim. de aceordo com a resolução dó Córi*-
sclho Director, prorognr ns vantagens pre*
sentes para os candidatos A admissão no
quadro Social deste club é da mesma fór-
ma1 para os torneios inlcrsoclos,

O CASO CAftlOCA E A -FEDERAÇÃO
PAULISTA DAS SOCIEDADES DO REMO.i-
Lemos na "Gaíeta" de. S. Paulo, de 23 do
corrente, com o titulo aclmai "Alguns jor-
tines do filo informaram, ba dias, que a
Federação Brasileira das Sociedades do He-
mo, a entidade máxima do. .porte náutico,
com síde naquella capital, ern favorável A
Metropolitana, no fnmoso caso carioca. A
i.roposito. nossos dlstlnctos confrades do
"Hio4ornal" tecem alguns commentarios,
mosirando-se contra essa intromissão no
debatido caso que empolsn us attenções dos
sportistáa da capital da Republica.

lEmaddltr.mcnto a essn nota. podemos ac-
crcscehtar quc esteve, ha poucos dias, cm

ne ««ii krra, um emliwrlo carioca ipie vehisiniiif a Federação l.iull.ta das Soeieiladv-idu lleiiit),,,
IIOUV» reuniAoi algum tiithu.lu.mu iiks*'mo.,,
tíae resolveram? Ao cerln nAo «abemos,•oilemo», i.iniii.iiii, «dcanlar que nossa en*li da 4. náutica, . favorável A Mcir nnolltanu

e. tm ultima liypothei*. prin reconlweiineii*lu. lio DUtrlrlo Federal, dr duai .iilidaiks
_.u_ Wlllwin iporlei Itrreilrci. iilo .. daMetrnpolllana e 4a Amea.

1'eln iiMnoi, foi Íim o nue noa Informouum çtllinado naredro naulieo."• A IMlOXIMA VINDA DO PAULISTANO AO
Ilio, **. Ao que fomos Informados, a dire*rtnrla dovalonisn r.ll. do Flamengo, afimtle rondlgnamtnt. cnmmemorar o seu ilH*annlyrriarlit de funda.Afi, quc ae passa no
proilmo futuro mea de novembro, e»U cm
negoçlaçi.ea cam a sua collega do ti, A.
Paulistano dt Sin Paulo, para qne o m.imn
manda ao nio, > sua representação sporti*
va. iito _, football. basket_all, tennU, athle-
titmo, ttc, para enm oa rubros negros se
encontrarem cm competições amistosaa. Fo-
moi, ainda informados dc qut estan compe»
tines serio rtalisadas nos dia* 15 • 16 de
novembro, no campo da rua Paysandú, e a
parte athletlea, no stadium do Fluminense.
A O TEAM DO lll-ASIL QUE ENPIIENTAltA
01)0 BOTAFOGO — Pessoa de destaque na
dirccloria do valoroso grêmio da «raia Ver-
mellia, Inforninu-nn», hontem A tarde, nue
o seu club apresentar*so*&, no jogo de do-
mitigo contra o Botafogo, eom o seguinte
teami Ksnlnola: Porto e Bbtalco; Rubens,
•luca e Neves; Maciel, Octacilio, Fragoso.
Acyr e Bvenclo. .. .

U.MA liSTIti-A NO S. C. BRASIL—* No
jogo de domingo próximo, contra o Botafo-
go. fnrA a sua rstr/a no principal team do
valnroin Sport Club Ilrasil o escoltente cx-
trema esquerda l.v.n.ío, que ainda no anno
p:i«.sadn fet parte do primeiro team do Vil-
Ia Isabel F. C. da Liga Metropolitana.

Kv.nclo formarA com Acyr, a ala esquer*
da da equipe brasileira.

FOI TRANSFERIDA A FESTA DO FLA-
MENViO — A dirccloria do valoroso, cam-
peão de terra _ mar, cm sua ultima reunião,
resolveu transferir a festa dansante marca-
da para amanhã, por motivou de força
mnlnr.

E' liem possível que etta festa seja effe-
cltt.td.-i no dia . de outubro próximo.

EM S. PAULO
CLASSIFICAÇÃO DOS CONCORRENTES

AO CAMPEONATO DA APEA—Com os jogosef.cctiMdo? ilnniingu ultimo em São Pnulii,
ficaram u.slm collocatlú. oi clubs coucur-
rente no c.impeonato dn Associuçâo Pauli:--
ta dc EsporU-s Atlilctlcos:

I. logar — O Ypiranga e Corinthians, com
4 pontos perdidos cada um|.

2° logar — O Pallstano, com 6 pontos per*(lidos.
_• logar — O SSo Bento, com 7 pontos

perdidos.
4* logar — O Syrio, com 3 pontos perdi-«los.
6• logar — A Portu. eza e o Santos, com

10 pontos perdidos, cada um. .
6a logar — O Germania, com 11 pontos

perdidos.
7' logar — O Braz e o Palmeiras, eom l'J

pontns perdidos, cada um.
8° logar — O Internacional, com 16 pon-

los perdidos.
NOTA — Não figura o nome do aPlestra
ttnlta nesta classificação, .por-ter o mesmo
desistido de disputar o campeonato.

CABELLI DEIXOU O SYRIO — Da "Ga-
lata", de São Paulo, de 23 do corrente: "O
conlieeidu jogador «truguayo Cabclll, quo
pertence, ao Syrio, está jogando no Yankee,
dc São Salvador, da Bahia.

Os jornaw haitianos elogiam a actuaçúo
do veterano ..."amador"-oriental."

Depois digam quo a Bahia não è boa
terra... ':';'• 

BOX .
" OSÍPKOXIMÒS ENCONTROS *NO CENTRO
ATHLETICO SAMPAIO ia* tOa admiradores
deste violento Sport terão' opportunidade de
assistir ho próximo dia 4, o tão esperado
match de desafi.o entre Jack Corbett,. brasi-
loiro c o boxeur italiano Ceei Galhardo; .que
vem precedido de grande fama.'.'Ambos.-os
eontendores estão na .melhor forma em que
pode estar um bom bbxaúr- .<'¦ .

O MATCH — O match Jack -Corbett Ver-
6us Ceei Galhardo lerA a duração de 15
rounds de dois minutos, calçando ambos lu-
va» de quatro onças com ataduras com-
muns. • '

— HAVERÁ' TRES IMPORTANTES PRE-
LIMINARES — Antes da luta principal, ha-
vera tres importantes preliminares entre os
pugilistas conhecidos que são o* seguiu-
tes: Guaracy Marinho x Licinio Leite. E:<-
sa luta, que será em disputa do titulo de
campeão de peso "Galo", do C. A. S., te-
rã a duração dc 5 rounds, de dói (Ss minutos.
Calçando oa eontendores luvas ds sela on-
ças. .-.-• • . '

IUCARDO SANTOS s PAULINO DE FA-
RIAS — Ambos os boxeiirs acima estão Ire-
lindíssimo., para essa luta. Ricardo Santos
campeão do todos os peíios do C. A. S..
confia venrer o campeão do exercito, no ter-
ceiro voiind por k. o...:. "'-'-: ''•''.-'„
•'—A terceira, preliminar constará de.uma
surpresa. ¦ '

OS TREINOS PÚBLICOS DE DOMINGO NO
C' A, S. — No próximo domingo, os affi-
cionados (lo box terão a. opportunidade de
assistir os ultimos treinos públicos que v.m
fazendo o valoroso peso leve Rodrigues Al-
ves. DlvéMos boseurs deste Centro, entre
os quaes Huascar Leão. .lack Corbett. Hum-
berto niois e Euzebio Máximo, treinarão com
Rodrigues Alves. Haverá treinos de sombra,
sacco. punchlíigball, corda. etc. As entra-
das serão vendidas na bilheteria do Centro,
no preço de 850O, sendo que as senhoritas
não pagarão entrada. .

BasketbftU
C. R. DO FLAMENGO — A eommisfio

de basketball escalou os seguintes amado-
res, para o Jogo cbin o S. C. Brasil, a sc rca-
lisar. hoje: Rizo, Mario, paulo, Salntive.
Aymbir., Felix, Dario, Nelson, Alberto. Cos-
tn l.Clte. Aloysio, .lullo. Machado, Egberlo,
Nev« e Burradas. Oiitrosim, pede o com-
parecimento de todos ás 8 horas cm ponlo,
no campo da ruh.Onnnaba.ra.-

Noticiário "¦:¦;,. ;-v'-
A PRÓXIMA SOIRE'E MENSAL DO CR.

DO FLAMENGO — Communicam-hos da sc*
cretsri» do Club" de Regatas do Flamengo
que a solr. e mensal que deveria réallsnr-se
a 27 do corrente, foi adiada, para o dia 4
de outubro próximo, sendo egunlmente
transferida a cerimonia terminal de esco-
telros t matlníe dansanle do dia 28 do cor-
rente, para o próximo din 5 do outubro.

i i mm i ' ¦¦ ¦¦'•"

ANNIVERSARIO DE UMA
GRANDE INSTITUIÇÃO

DE CLASSE

Ai solemnidades de hoje nu
Sociedade União dos

Foguistas
Na dala de hoje, a Sociedade União do»

Foiulitua completa umi. um uun.ver.ario
a dá posse A sua nova dlu-ctorla, i-uju mnn*
dato findará em UA de setembro do 10'....

II» 'il anno» pns-iiidoi, um gi-i.pu de fo*
gulita» du marinha mel .ante hr.i.iivira, um
punhado de abnegados (ruiu h. dores ruiv
dava esta Soclcdatlc, esquecendo convenlen*
ciai, Intereisoa. cnm os nllm» fitos uo bem
estar da cnllectivldadc. Toda obra huinnnu
se earacterlia pelo teiitnincir, o a Iniciativa
desse» marítimos foi coroada de exilo, de
inconteste luccessn,

Isso altestn n biilhanlo festividade, a Im-,
ponenta sesiAo «oleinne «nu* serA levada a
effoito na sua adilc uo.lai. edifício próprio.A rua Senador Pumpeu l!_5, Aa 7 lioras da
noite, festa paru a qual foram convidadas
a» altn. autoridades da capital dn Ilepu-
«lica, bem assim representantes dn nação.
• imprensa o nssoci.ici.es co-irmãs.

DlrlglrA os trabalhos o Sr. .losé Domin-
gos Alves, reeleito presidente, foguista cuja
vida lem sido votada, quasi por inteiro, A
referida soe'.dade.

A tua ultima administração, segundo nos
Infui-imim, uugmcntou considernveiuienlc o
patrimônio du sociedade, c foi auxiliado
pelo Sr. Domingos Fernandes, thesoureiro
reeleito, e pelo Sr. Manoel Scverlano Cnhrnl,
reeleito 1* secretario. Sem duvida, a obro
do benemerencla du União dos Foguistas .
a tua Polyclinlca, confiada ao Dr. Henrique
de Ilarros. E' advogado da sociedade o
Dr. Mario Bolívar Peixoto de SA Freire, que
ser. o orador officioi da festividade.

Será empossado, tambem, no cargo dc
procurador geral o consocio Sr. Alfredo Ti*
n oco.

Recebemos da secretaria da mesma socic-
dade o seguinte convite:"De ordem do Sr. presidente, convido os
Sr», associados a comparecei-, hoje, si síde
social, para a sessão solemne commcmo-
raliva do *_!<> aimivcrsario du sociedade e
posse da nova directoria, convite extensivo
As suas Exmas. familias. — (a) Mnnoel
Severlano Cabral, Io secretario."

1» i
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Alves do Mniolda, A-* ('. I». Mmln Vln/ro-ln
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Foiiiiii sepultados hnje:
No cemilerio de S. Francisco Xavier —

Antônio l-Viiiniidis dn Silvn, lluspltul du São
io llndripiCK, run Vis-

Eiru
LeUâo

O JÚLIO venderá em leilão, ter*
ça*feira, á» 2 horas, na ilha do Vian*
na, 2 chatas dc ferro, para SÓ tone*
lada» cada uma; 2 lanchas, uma dc
madeira para reboque e para 25 to*
neladas de carga, e outra para trinta
passageiros; 1 barco dc madeira,
para 40 toneladas. Será tudo vendi*
ilo pela maior offerta. Estas embar*
cações poderão ser examinadas no
local.

mmm

Kul.nsliAo; .loão 1'aiilt ............... ..... ...
coiidc dn Gávea n. QU; II .mi Fcrniiniles Din»
rua Fulleie n, 21); Miuin Ft-rrcira Machiulii
llosiiitiil Nuelimul ilu Allciiiidosi l--|ilpli'iiili
.lo.ii* do Oliveira, rua Muxwt-li n. 211. | A Ilcn
Niirniiliii dc Cnrvtilho, rua Visennde du Fl*
guclrciln ii. .Vi- Maria J-nt_.it. filha de Ma-
noel Pinto do Castro .liininr. rua Ctuulii
de lloniflin n. 354, easu XXIII; .lnin|iiliii
llrnrliiii'.- Muitos, rua S. Pedro u, 95l| l»i*
nah Maria Vieira, ciimpii de S. ('hristiiv.ii.
li. A; Alhiiiin Franco dc Mallos, Santa Cat.n
dn Mlsuricoi-dlu.

No cemilerio de S. ,toito llaptlstii — Nf.i*
noel Vicente dc Ilarros, rua llcul (Iraiiilcxu
n. 41, rasa X; .loiío Francisco Cnits, llospitnl
du S. Francisco de Assis; Arthur do Castru
I.imn, rua da Estrella n. 20; Maria Sentiu*
rinha Pacheco, rua das l.nranjeiras n. _57,
casa I.

No cemiterio da Penitencia — Augusta
Dutra do Araujo, ladeira do Gusmão n. 2.i.

— Scrfio inhumados nmanhil:
Nn cemiterio de S, .loão Ilnptistn — Pau*

Io Nunes Guerra, cujo feretro salrA Ai 10
horas, da rua Theodoro du Silva n, 145;Luurlnda, filha de Joaquim Soares, salndu
o enterro As 9 liorns da rua Dr. Campos th»
Paz n. 29, e Vasco, filho de Manoel do Ama-
ral, fallecido A rua S. Leopoldo n. 78, cas:»
IV, rcalisiindo-su o cntcri.iiucnto ás 11 hn-
ras.

OS INVENTOS PRÁTICOS E
ÚTEIS

CâttpJaima electrica "Carmen"
. 0 poder inventivo brasileiro é prodigioso..SSo cm grande numero os npparelhos e obje-

ctos inventados pelos nossos patrícios on pe-
! los que entre nós vivem, destinados a todos
! osji_iiste.es. Alguns encerram cm si v.enla-
Idéiros- absurdos, que nunca terão resultados
i práticos, outros, porém, importam cm expeí-
i lentes descobertas, offoreceiidp, applicaiiões
! utilissini.... nn vida.
I No numero destes ultimos está a calaplas-
jma electrica "Carmen" que hoje nos veiu
presentear o Sr. A. Ramos, representante
dos Srs. S. Coelho & C. I.imit., estabeleci-
dos á rua dos Andradas, 26, 1». A cataplas

¦ ««_ »IExtraordinário!
Estupendo!

Pii.iio_i._al!
... í o trabalho do "Petit Encanto", o me*

nino prodígio qne se encontra no palco do
PARISIENSE,, ás 4,.0, 8,15 o 10,20. Na tíla.
Alice I,ake e Bcrt _b*tel| em "Presando Mo*
ral". 2*-feira: — "Mâ. Verdadeiro"."ií—T ¦ mm —.

Barbacena entnusiasmada com
uma noticia

(BARBACENA OMInás), 25 (Serviço es.ie-ciai da A NOITE) — Causou satisfacánnesta cidade o ntuiuncio de uma casa ata-*endistn promptificando-se a vende;- assu*
car refinado, em condições de embarqueicm Juiz de Fúi-a, n l?.16t> o kilo. Essa in*
dispensável mercadoria, cujo preço certa»
mente baixará açora, i vcralid.i" actual-*
mente aqui a l?80l) c 2íflno o kilol

BOTAFOGO
Confortável predio, á rua D. Ma*

rianna 172, esq. da rua Menna Bar*
reto, com grandes accommodarjõcí,
será vendido em leilão, pelo leiloei*
ro JÚLIO, terça-feira, dia 30.i-mm i i— ,,. ¦

0 "Lutetia" no porto¦ Cerca dc II horas da mnnhã, lançou fer-ros na. Guanabara, depois de rèalisar esccl-*}
lente viagem, o-transatlântico francez "Lu-*
tetia", procedente do 'Ronlcaux 

c escalas d.
costume. iDepois de receber a visita regu-
lamentar da Saude do Porto, cujo mediei.
verificou serem optimas as condições snni*.
farias dc bordo, a unidade da frota da Sni!-

j Atlnnllque foi atracar no c;\es, ondo d.u
i du (embarque aos muitos passageiros quu
I transportou para esta capital. O "Lutetia"

_.." «r.-mnn"» _"V.m_"_____._'- ' ',' ^'".vl"] .arPou 1,0J« mesmo, & tarde, om demandaima (.armen é uma applicação da elec rici-, (i()S portos iilatinos conduzindo crescido nu-dade produzindo calor para ser aproveitado mero de pa ssaKcirosn maior io ra destiiiianos casos de moléstia cm que se rccommenda 
" 

Buenos; Aires ma,on*1 
com «stiin».

o sacco quente
Náo tem o inconveniente notados nesses

saecos nas compressas e noutras cntaplasmas
O calor da electricidade transmittida a um
sacco preparado, sem grande dispendio dc
energia, e, portanto, produzindo economia, éo bastante para o fnnccionaniento desse novoe útil npparelho.

i »¦_. -r—~—' ^«fc» ¦

UM, TRES, QUATRO
URUGUAYANA

«1.1

PARAÍSO
' I

Dr Ca.h-n Atanin cirurgião.Ur. V.fi.lTO iUaUJO clinica privadaHospitai Evangélico. Pbone Villa-22.1.

ARTIGOS DÉ SPORT
Tapetes . olesdosnm W^e* ia

Malas e movela de Vtma .

0 resultado das eleições mania-
paes da capital da Bahia

BAHIA, 2(5 (A. A.) — O resultado das ciei-çoes municipaes nesta capital é o seguinte-Paraíso Jorge, 3.07. votos; Rodrigues 1'erci-ra; 3.8(il; Gomes de Oliveira, 3.R.8: CaioMoura, ...8.Í1- Silva Costa, 3...._j Diniz Gou-
«alves, 2.29(1; Pedreira de - Freitas, 2 93. -
Estcves de Assis, 2.8G8; Atlinlydio Caldeira.
1.082; Guilherme Gomes, 1.85(5: Izidro Mon-feiro, 1.662; Bmmanuel.de SanfAiiua, 1.647-Sebastiáo Pei_oto, 1.285; Gonçalves da Cruz,986: Freitas da Silva, 525; Aurelino Pereira202 e Murlllo dos Santos, 112.mm

Modelos
Verdadeira oceasião por duas se-

manas: Vestidos e cfaapcos a preçoscxcepclonaeá de grande «íclame, '
"Elegâncias". Kua S. José 120, sob.

Novenas em honra de N. S. d.
Piedade

l-ÀRDACENA (Minas), 26 (Serviço espe-'oiaí da A NOITE) — JJstão se ireallsaudt»
atpu, na egreja matriz, com grande còncor-renda de fieis, as novenas cm _ion.a AoNossn Senhora da Piedade.~—  i «W» — , ,•í"^•^•:•*^•:*•:"^.^•M"W-*:•^••x••^.•*.:~:~^.K••H«*•-:-'•••

I BR. PIMENTA DE MELLO .
í* *.«
* Ourives, 5 — terças, «trintas e saliba-í
£ dos, oe 1 ás 5 horas. Affonso Penna, 19.2
... segundas e sextas, de 1 ás 3 horas. 5¦-J*>*5»*»j-»*i»*i**í**i^*•j»»j*»j*»;*--^-.fc. .¦%-%»*._>_?*»». .v,,,,, . . , t,*„*,J." 
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Grande festival no Jardim
Zoológico

'Admiravclmínte bem organisado, o fes-
tlvnl nnnunclado para o próximo domingo,
28, no Jardim Zoológico, em beneficio da
Escola popular gratuita do Kngenho Novo,
promettc' concorrência fora do commum.

Do programma constam as seguintes at-
troeçí-S: Exercidos' gymnsstlcos'. pelos
lilumnos do, Òymnasio Vera Ornav-exercidos
de escoteiros, pela Assoclaeüo Brasileira de
Rscotcírús}, fnncçürt'ao ar livre,'{pela cs-
nlcndlda troupe "TütiS", acrobntat, eiiuili-
brlstas, trnpcslsfas, etc.,'tomando twrte o
oolebre primeiro tony brasileiro "Tiitú", o
inventor do "pinto".

A funeção do Circo comceari As 3 horas.
lApósa funcçiio do circo; haverá cànlõrlns

e corridas,, pelss creanças dá Escola C.i Ax-
coverdo, rcaHsando-se. tambem,' na platia
do' th-ttro,' animadíssimo "chá*dnnsantc".

O 
'festival 

durará do meio dia ás 8 horas
lin noite, conívartistle» Hlumlnação. entre-
üiii- ao clectriclstn Sr, Pompillo Ramo» ;".

' Tocarão duas banáas- rousicaes.

0 2° anniversario do Centro Aca-
démico "Fernando Mendes

de Almeida"
Em commcmoração da passngetn do scusegundo anniversario, o Centro Acadêmico

Fernando Mendes de Almeida, constituído pe-los iilnninos da Academia dc Commercio doRio de .Inne.ro,. realisa nn próximo domingo,
28 do corrente, ás 3 liorns, no salão nobredaquella academia, uma vesperal dansanle,
precedida de uma sessão cívica que relembra-
rá. o acto magnânimo da Rcdemptora. pelaspalavras inflaminndás dc vários oradores quesc acham inscriptos.

A parte dansante, que contará com o concurso dc uma das nosSns melhores orches

UMA EMPRESA BRITANNICA
DE CALCUTTÁ DESEJA IM-

PORTAR FUMO DO
BRASIL

As providencias do Ministério
da Agricultura

'Por solicitação do Consulado Gemi da In»
fiInterra, nestn capita), o Serviço do Infor-inações do Ministério dn Agricultura i-òmêt.ten á "Bi-itisli índia Export _t- Import Tia.ding Co.", com sede eni Calcutá, uma rela-
ção de exportadores dc fumo cm vnrios Es.tados do Ilrasil, bom como informações so-
bre os preços de venda desse produeto nuo
mesmas praças brasilainis. E como a re-ferida companhia deseja obter amostrar des-sc produeto, o Serviço du Informações, soli-
citou ns mais importantes casas exportado*
ras do pai. que satisfaçam os desejos da-
qucll.. companhia, fornecendo. he's as ne-
cessurias indicações.

COMMfJNTCADftS
Maria Vieencia Mac-Dowell do_

Passos Miranda
(30« UIA)

As familias Passos Miranda e Máo-
Dowcllj muito penhoradás a todos
quantos pessoalmente ou por meio dd'
cartas, cartões e telegrammas as con-'

I fortaram no transe doloroso soffrido com
a perda dc sua muito querida MARIA VT-' CENCIA MAG-DOWELI. DOS PASSOS MI-trás, genero Jn«y-band", e um excellcnte HANI)A,dcscoiiheceiido muitos endereços •serviço dc hufret , será um ocontecinicn- na Impossibilidade-de a todos agradecer, oto nosso mundo elegante, pois a cila compa- fazem por este meio; convidando, egual*recern .cnmn rfp fA-himn . * .%____.,__ .__i. n .»_.._!_.  <..í;_, _ _ . _ i . «*.' .. °rcçcrá .como

sociedade
de. costume, a nossa melhor mente-, para assistir.a missa de 30° dia qu»por alma du inesquecível finada será ceie

brada amanhã, 27 do corrente, ás'í) 1|2 h»
ras, na egreja de S. Francisco de Paula.

Commandante Paulo Nunes
Guerra

Os jornaes de Barbacena tran-
screvem uma entrevista do

Dr. Bias Fortes
BAn. ACENA (Minas), 28 (Serviço espe-

ctal da A NOITE) — A entrevista conce-
dlda nessa capital nclo Dr. Bias Fortes,
chefe politlco locai, sobre o n^tnn' róotrienlo
político causou aqui muito boa impressão, ua ouva n, ii.i, vuin i:?endo sido transci-ipta por nossos jorwacs. terio de S. João Baptista

Fallcccu hoje, 26 do corrente, ás S
commandante

. cuja fere.
,-_•-  _., ... 10 lioras damanha, de sua residência, á rua Theodora

da Silva n. .145, Villn Isnbcl, para o ccra_

f 

Fallcccu hoje, 26 do cor
horas da -madrugada, o coi
PAUI.0 NUNES GUERRA,

- tro sairá amanha, 27, ás ll
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BILHETES DE POJOVOAL"

Pelletierd'Oisyeo"rald"
Llsboa-Nacau

A NOITE — Sex.n-fftlM.. 2.» «li- »fi4iniiiro di- 1021

... LISBOA. 10 de setembro. — Pelletler
¦ UU.v, o relebre aviador /rancei que eon*

Swilii 
brilhantemente a vlatiem aérea Pa*

a-Toklo, eslá publicando uo "IN-tH Pari*
•a." «ma at>ri* da artigos que conitiluam

• ralai* de mu vlaftera. Kl» eomo elle se re*
faro à vlaiem l,lslioa*Maeáu, levada • cabo
teloa noitot heroleon eompalrlotai. O da*
folnenlo do aviador fraocoa lem um irai*
io valor. Vera de um estrangeiro a 4 formu*
lado |i»r quem lem no assumpto • maior
•otorlilsdes"Bk Ragdad IW* a ventura da encontrar
*tt meni ramaradaa portugueses Brito Paes
«a S«rr.f..t.• de lt»ires, «ino deviam atllniir
Macau a Ti de junho. Uo primeiro, sobre-
tado. lisi* o Imprtsslo da que poscula um
•ipíi.ii m.ij.-i, unu rera flrmexa e uma
toullur* imi • vs.la, falando perfeitamente o
Iran.e.

NAO SE ALTEROU A POLÍTICA
EXTERNA DO CHILE

• i • t •» * •
n-iaiuiaei »>tiipefaclo o apparelbo <m que

lajaraiu os dois aviadores a o mecânico.'ra om vHIra "Breguet", da bombardearaen-¦aoetora», 590 bp., pouco roenoi qua um
¦Olho. I. eram Ires a viajar! uebaiio•» atas do apparelbo haviam iaetallado
Ia eaoraees reservatorloa cjiindrlcaa qua
liam conter 1.600 litros de essência e

pareciam flactuadorea.
Nio pude oecullar perante oa mens cam*-

Ndas poringueses, a admiração qna eentla
ae pmesa. Nin era ji pequena a fa*

ler roadMido aipiella B. N. 9, do
i a lla.--.did. l.*-al-<> at.' Macaa pare-

Ha-aae lemerldeile louca. l-oucoi pilotou co-
tabeco capa-ea de um* tentativa semelhante,
Wapoado d»» meios tio ponco apropriados.
_saltado, Uril.t Pae. e ns seus «•ompanlici»
rm. ehegaram an seu destino, li' um fei-
f* «lt* grande valor."

flirvmo-.. a propósito, qne se fazem pre-
parati.»-, .um uma recepcio festiva nos
ioli ares da aviação mundial, devendo ser
l»i>»i-ti'*i os cortejo» fluvial a terres-
Ire. —A. V.

•tas*

mu por
K_.,v,,
EJsbM •

A pula dt Exterior foi confiada
ao Sr. Aldunalt Solar

WASHINGTON. 90. (t!. P.) - I',' crença
geral do» mrloi «liiilomalleo* <la«|iil, eipe*
tialiiieuin ..... circulo» iul*amerlcanoi, quea (xauift.rmavio política operada no Chile
com a retirada do pre-ldcnto Âlessandri, do
poder, nin alterira de nenhum modo a
ijiioalao da arbitragem da Tacna e Ariea,
ora alfaia ao presidente doi Citados Uai-
do*».

lembram o» entendidos qua a salda do
presidenta Alciundri dAo lem a mínima re*
ucio com os aiiumptoi externos, prendea.«Io-íu eselu.lvamenta a deiavcncaa de or*
dem Interna.

Além iIIko, »' pasla do Exterior do novo
governo foi confieda ao Sr. Aleuaato Solar.
o.ue «!fM-iup.*iih<.ii varias comtnlssi.es dlplo*
nmllcas ligadas ao caio da arbitragem.

mm» i

Sorte que mata!
.Ganhou a sorte grande e mor-

reu do choque
O n.mera do "Dentsch Uio Zeitang" «le

II do c*m>nt». nniici» o doloroso caso do
•11 «min Sr. I! In rei Krneat, residente cm
Blanenaa, Sanla Catbirina, quo morreu om
«•niieqaeaeia do eh«M|a- da noticia de ter sa*
t>h» *"»» ...rir grande.«"nmpron » Sr. Uirard am bilhete inteiro
(|a Loteria dr Sinta Catharina e ooube ler
aidn premiado n «ca bilhete cam 70 contos.
Sofírrmlo «i» ccrl» leio do coração, aquellc
Benher. na rrcrbrr a boa nova, foi accom-
Mirtürfn ai» subi... mal. rccolhendo-sc ao
BaipiUl "Siidam". na.|iiclla cidade, onde
veio a fillw-r. ciuaando a «..ia morte grande
peur, Halo maia qae foi ella em circora-
¦Unrias. lia, impreaaionanteii. "V-l

Í ESQUADRILHA AÉREA NOR-
TE-AMERICANA CHEGOU

A S. FRANCISCO
• SÃO PRANCISCO; Kstados Unidos, 2(5
IV. P.) — Os aviadores tenentes Smith.
a**Nelson, que r*lão terminando o raid dc
elrcumn.vcgxçio aerca do globo, chegaram

'•qui honte.in. is Ires horas c vinte minutos
da tarde. O tenente Wáde, «pie foi obrigado
• fazer ligeira descida ao sul dcsln cidade,¦chegou .'.»: quatro horas. Cerca de quinze
anil pessoas neclumaram os bravos pilotos.mm» ¦

1-mmiHiimimimitiimiiiniamanhã!

CONTOS
mmiiiHUNiiiiiini tiiu.r

r.tiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiMHi-mmmiiiniiiiiiiiiiiniiniiiif-

I PLANO POPULAR

E. SACHET, «1 s
i|ti.lli..il,.l,,luilli..lilllll| ..,,, 1.11111111111111

Duas super-producç.les e 10 números ao
palco — Meiunda-felra roíris

Jadrie Coogan o Charlea Cheplia am

O GAROTO
lotereiiantfstlma producclo ela Malr**

Paramount
VIOLA DANA era

PELA HONRA ALHEIA
maravllhoaa prodaeelo da M. Paraaiaaat.

No palco (3, Cot)— Estriam 11 graa*'dioeoe, numere* do varledadee.

HOJE — WII.MAM IAKNI1M em
O VINGADOR

Magnífica super-produetâo da Fos-Fllm
lem II aclos.

IIESSIK I.OVB em
A RAINHA DA ALDEIA

IMupeuila super-producção da FOX-FILM
cm li actos.

NO PALCO (3, 6 e 9)

MUSICA
%*0*0**m0^*m*m**m0^^0mi»*****m**m0mmm*0*m

RtHltol I. Oeimiunn
lleullia.in anianlt*. ..-. 0 lioras da noite, no

saldo do Instituto Nacional de Musica, u re-filai do laureado profanar «le*.ie eslnlirlr-
lítiicutn, o i.i,i.»Mio ,1, Oclaviano fínncnlvei».
I.iani.la t.nliejatiieule ci.nlieciilo d», nono
mundo anistie... Alem dellc, lomnrAo parlenn recital as lenliorilni Zil.ili ile Moura Uri-
to, Kither liraga e Nalr Duarte. Hasta enasimples noticia para se avaliar do inlercsic
qua lem deipertado ene recital.-Al«*m disso ha. para maior Interesse, o
programma organliado. que t o legulntei

Leopoldo Miguea —> Parisina (poema syin-
phoni.o Iranicriplo para dous planos peloaulor), pela senhorita Zllah de Moura uri*
to o J. Oclavlano; l.list — Tormenla de
neva (eitudo transcendente): Chopin — I**«-
tudo, op, lia u. II, plano, pela senhorita Ks*lher Hragn: Leopoldo Mlgucx — Promotheu'poema symplionlco tranicrlpto pnra dous
piano*, pelo i.ul.1.'!, pela Srta. Nalr Hua.-

te e .1. Oclavlano: Craiiadn» — Allegro de
concerto, plano, pela senhorita Nalr Duarte;
Leopoldo Miguea — Ave LibertasI (poema
eymphonleo, tranicrlpto para dous planos
prlo autor), pela senhorita Rsther Draga e
.1. Oclavlano; Llsi-t — üans le bois (estudo),Paderewslii — Capricho (gênero acarlatti),
piano, pela senhorita Zllah da Moura llrito.'¦ ii «ssan i , ,

Um fiscal para as obras da Fa-
zenda Modelo de Matto Grosso
Pelo Sr. ministro da Agricultura foi des.-

finado o inspector do Poslo dc Fronteira de
nella Vista, «Io Serviço dc Industria Pasto-
rll, veterinário Anlonio Teiseira Vianna, em
commissão, dirigir, administrativa e tech-
uicomcnlc, ns obras «lc installação definitiva
dn fazenda Modelo de Criação de Campo
Grande, Kstado dc Matto Grosso.¦ —as»

GOMES - ALFAIATE
CASA KOSMOS

Rua Gonçalves Dias, 4 —¦ sobrado
Acaba do receber bello sortimento de fi-

nissiinos tecidos inglczcs para verão e con-
vida á sua distineta clientela a fazer umavisita ao sen estabelecimento.

¦MN*
Vicentini quer enfrentar o vence-

dor do encontro entre Fritsch
e Bretonnel

PARIS, 26 (U. P.) — O "rnanager" do
pugilista Vicentini, de nacionalidade clil-
lona. tclegrapboii ao promotor de box Sr.
Solai, pedindo um mateh cm Paris, com o
vencedor do próximo encontro entre Fritsch
e Bretonnel.

¦ m*m» ¦

A SCENA DE SANGUE NA POR-
TA DO IDEAL CLUB

0 aceusado foi absolvido
*»Jais um aceusado dc homicídio foi absol-

trido...hontem, pelo tribunal popular. Trata-
Bc.de AIvj.ro da Rocha Saraiva, que. confor-
tne noticiámos em nossa edição de hontem,
¦uma noile de. maio do corrente anno, na
poria dó l.leal-Club. á rua Uarbara de Al-
varenga. desfechou vários tiros dc revolver
contra «.ntonio Coelho, mais conhecido nas
rod.is da -.'jogatina por "Antonico Branco".

A sentença .jue absolveu o aceusado, nc-
Uando-lhe :i ...iloria .Io crime, foi lida pelo
juiz Dr. Carneiro da (".unha. ás 8 horas da
noite.

PÜ DE SPORT
IJOLTAS PARA BANHO

CALÇADOS FINOS _ Úllímòs modelos
K. OURIVES 23
Tel. N. 2119¦ m**- «SKLÜCrA*.

A crjiçiio ttpsfn sçmcna. de "Selceta", que
ast-A po'sl.*. :i !-íi*",Iíi amanhã, Waz, como sem-
pre. .ali*..! .le '...11 completo serviço de in-
ínrniaç«".e,s -riiieiniílojgraphici.sj alguns contos
«• hoyeHas dos n.cihores autores, destaca..-
dó-sfl' "\ tiislez.i .ic. ser odiado", por K.
CSprlil.'. Meri.110; "o noivado", por May*iVj*ii!R'.. e "A heranfit", pos* I... [tossi.

8 Terça-feira I

ilniiSD
¦Loteria do Rio Grande!
H Vende-se em toda parte I

fifi *»
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Está reunido, em Palermo, o Con-
gresso da Imprensa

PALERMO. 20 (U. P.) — Inaugurou-se
aqui o Congreoso da Imprensa, com um dis-curso do deputado Uencivcgna. O orador
pregou a união profissional dn jornalismo,excluídas naturalmente as divergências po-liticas. "Hmboia a lula nos traga vanta-
gens materiaei e moraes, ha um complexo
dc eircumstaacias que importa a todo o jor-nalismo, principalmente naquella parte quediz respeito ás reslricções da liberdade dc
Imprensa."'

«a*

0 pifllon
rVonei it Paula, o attiita diplo-

maio pela Escola ie Bellat
Artes, está no Rio

A NOITE fará uma exposição dos
seus últimos quadros, com o
produeto dos quaes o infeliz

artista custeará o seu
tratamento

A*Iia-se, no nio, chegado hontem. pelainanli.'., ll» 11.vi-m.I-. 1.» I..t.i.l" d*, llio, O
pintor A, Nunes de Paula, diplomado c pro-
niiad.i pela Kscola de llrlliit. Aries, n quem
a Infelicidade «•oll.ru, <!.<isundo-o «niasl cito.
A NOITK Ju se lem r.-i.-rlili. 11 Nunes de
Paula, verdadeira vocação para a arlo da
pintora, discípulo de victor Meirelles, poi-
suldor de vario*, prêmios. Inclusive a gran*
de medalha do ouro, e dlstlnguldo por IL
Pedro II, que o convidou para unia viagem
A Italia.

Atacado da nina terrível mo.o-.tla, qne lhe
roubou uma vista, tornando-o da outra «pia-
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Fraternidade operaria
chileno-brasileira

Culi-i-tfa «l:e l:n;ii «fírrorlilii
pcloM IpppIiIps 1I0 €"lill-tt
i\ AkkoHiiçí.0 iIoh 0|ip-

nu-ioK ila <'. Cur-
cavado

BffM(na*u niiianliã. 'il, dt D lioras da noi*
I.», umn •>» •<*-»» 3'.i.-iii.i.-. na »'ilt* da ,\»"-
»¦..«..... dns ii|i.*..,ri..s ila Companhln de l'ía-
(ão e r.viil..-. t..r..»»;>.!»». A rua Jardim llola*
nieo, 11. -lia. para n u-.rp..*.i.i dc uma laça..ii<-ivii.l,. pelo» operarloi da flepubllca do
Chile, como lembrança, Aquella aggromia*
Vito tle ,-.»II •,;..-.,

A ..iffii.i ser., cnlregiie por uma commis***.» de int.-ii.L.it.v municipaes. que ali eom-
pi.n-•<•<•.... . ,|. .í.ilimi.t.* para o deiempenho
da lionn..., ii.i-f.i,. de que foram incumbi*
dos, KilurAn prcientrs lambem o Sr. em-
baixn.lor chileno ¦¦ altas atttnrlila.le» brail*
lelr.is. Após «1 encerramento da scsüo, lia-
ver A lialle. dedicado no. preienlei.1) programnía da frota e.tA aitim orgaul-
mmIo:

I* parle — llrcepçAo do Knmo. Sr. em*
l»..i\i..li.r da Hepubll... do Chile, eommlssAo
dc intendentes munlclpar,*, nllas autoridades
do paix, nMoclacAcs, Imprenin e demais con*
vi.tados. J* parte •— IntroduccAo dos pre-
sentes, no recinto social, .1* parte — Orga*
ninaçAo da mesa para a rralIsacAo da sesifio
solemno, pelo presidente da assoclaçlto. 4*
parte —• Abertura da senAo solemne. 5'
jiarte — Kntrega do mimo, em nome do>
».p.*rail«i« da llepulillca do Chile, pela com-
ii.is-.ao de inteudcntci iniinlclpncs. 0' parte— KxecuçSn d» ll.vinin. Chileno, pela banda
da colônia pnrtiigucra. <• parte — Discurso
tlc agradecimento i.elo orador official, l\*iui".
Sr. Dr. lUphnel 1'lnlieiro. 8« parto — Dro-
ves alIoeucoM pelo-, represcotnntcs das as-
loclaçôcs representadas, ti* parle — tiraii-
«li..*... bnlle dedicado .'.< peisoas presentes.mm»

Os homens de olhos azues.
os peores maridos.,.- -,»•-*.- - -

At aventuras são para elles de
uma attracçao inacreditável!
laONIinitS - .Igii.lo — (,\. A.) ||{,f...t.i.i.-iti.» 1.1» 1.....-.-.......... norle*amcrlc».io

li.ll.r.i.i.l». |»i...•.¦».¦..•> il.., ,i«.|,ii... ,j1( 
¦

rarlorin de «livoivlo»., oliofou ,\ conrluUa!..li.ii.tui.* uma .1 .i.,i...i paciente, .|... rmmaioria de <*<in»tniit*fn -¦ :».l. I..I...I. H^ uii.ll...
roa loura, levavam vunlugum fu .....,,...
Temos o "iieiiilanl" a eilia e.lalMl.-. M,nutra ...^..n. ...1.1 aqui. m Liglalerra. par,,.,chefe do encrlplorla de ast»litenrla ...»!.. *,,
em l.ff.l*..

De.einpenliantlo duranle 17 nnnn-. e4n,.,
ciillcvn* os fiincçitcs de scu cargo, .... ,,acho com ouloriilmle para alfirniur ..... (|,acendo com o que ponde .• «ll... durani* «»im longa carreira, os liomri.». de ollit.-. *,tu*\
*.;'... 01 1 ...... iu.n.i..-. qm» iiutii filha J]l... pi'.»!.- oncoiilrar. Segundo afflrma tli.os donos de Inc». olhos revelam iit.lln».-,'
Iircsi.livcl para u iiroflsailo de I...,, -,,„,
Numorar, pusisr tempo, gulenlrar a niulhtr1* o seu Ideal. Ai aventuras silo pau .;••
de uma attraeçi.. Inacrcdllaveli é .....,,.',.
sa moitrem surdos As suas sedurcles; . ,VZ
forca icrA capa*, do relel-oi prenos .*..,.. |.c„,
do inalrlmonlo legitimo ? pergunta o jgn,erloiinrio.

Créde na voi ila experiência, conrlu* «;;,
De cem maridos que abandonaram o i_r .;.,'.
mestiço, noventa possuem olhos antes.

So o amor cointillasse estatística-,, coiu.dos dos olhos umes...

Nio ae deixe (Iludir
ICsila o «lellcloso "AZUITE POI\TIJ0üEZ

CHATO". Se o seu fornecedor não o tiver'peça. pelo Telephnne C. 1107.. •

GRANDE ARMAZÉM — C\ES DO 1'OKTO
Vende-se um dos melhores desta capital,

provido de moderna installação de elevado-
res c cabreas moveis. Capacidade para cem
mil snecas de café. Facilita-se o pagamento
Trata-se ã Avenida Itio Branco, 48.

O infeliz artista, photogrnphado
nassu redacção

cm

Um artigo do "Diário da Bahia"
sobre as vantagens das corren-
tes immigratorias e suas ne-

cessidades prophylacticas
BAHIA, 26 (A. A.) — O "Diário da Ba-

Itia" oecupa suas columnas de honra com um
artigo assignado pelo medico Colombo Spi-
nola, director do posto de Prophylaxia Ilu-
ral de São Felix, estudando as vantagens
das correntes immigratorias e suas neces-
sidades prophylaticas para adaptação ao nos
so clima, etc. mm*

Rotisserie Progresso
PREÇOS RAZOÁVEIS

44 — LARGO S. FRANCISCO —. 44
mém*

JERSEY

0 Olympico vae enfrentar o Que-
luziano

BARBACENA (Minar.), 20 (Serviço espe-
ciai da A NOITE.1 — Será reaberta, domin-
go, a aclual temporada desportiva do Ground
Olympico, qne se baterá com um combina-
do do Queluziano I". C. Preparam-se varias
homenagens á embaixada visitante, aqui es-
perailii nii«|itelle dia, ás duas lioras da
tarde.

Antes dc comprar, veja os preços da casa

Orlando Rangel-83, Assembléa, 85
"Commerce Reports"

Recebemos o numero de I do corrente des-
Ia revisla, ediliidà pelo Departamento «Io
('.iiintiie.cio dos Estados firi.los c que, como
dc costume, insere numerosas informações
sobro o comuierêiò internacional.

Saldos da Fabrica de Todos
os Santos, em cortes e em
retalhos. Theophilo Ottoni,
03. 1°. próximo da Avenida,-. m*m ¦¦¦

Relatório ia Superintendência
ie Porto Velho

, Foi-nos enviado o relatório apresentado11 Intendcncia Municipal de Porto Velho, Es-tado do .Amazonas, pelo Sr. .loaquim Au-
gusto Tanajura, respectivo Superintendente,
por oecasiâo da installação dos seus traba-Ihos em 2 tle abril do corrente:anno.

¦ mm*

B. I. C Meias de pura
seda de Lyon
As mais durável)

EXIJAM A MARCA
IMPRESSA

Um presente á A NOITE
Os Srs. A. Pinheiro «6' Companhia, commis-

sarios commerciaes, estabelecidos á rua l."de Março,- 10*1. sobrado, mandarnlm. de pre-sente á A NOITE, amostras de goiabada
marca "Moça", fabricada por M. Oliveira'«t
Irmãos, dc Ilecife, e qm» constituo-uma so-
breinesa preferida, ao mesmo tempo que c
nm alimento precioso para fracos e conva-
lescentesi

st cego, Nunes de Paula, aluda assim, não
abandonou a pintura, para a qual, como i
di», senle unia inclinação indomável. Fa-
zeudo trabalhos, mesmo no triste estado
do saudc cm que se encontra, procura pro-ver, desse modo, á «ua subsistcncln.

Claro é que, 110 meio cm que vive, isso
nada lhe dá, c, assim, quando divulgámos
n permanência desse artista cm ltezcnde,
abandonado c esquecido, n alma generosa«Io nosso povo, necorreu em seu beneficio,
enviando quantias que, por nos-so interme-
dio, lém sido encaminhadas para elle c, de
certo modo, concorrem para alliviar-lbc da*s
penas da indigencia.

Ao entrar nesta redacção, Nunes de Pau-
Ia, veiu pedir, com os seus agradeci mcn los
n esta redacção, In.nsinillissenios a «'üh gra-
tidão e o seu reconhecimento, a todos os ca-
ridosos l.cinfcitorcs. Foi com esses recursos
que ponde tentar a viagem no llio, trazendo
sete tela-s que pintou, mais impulsionado
pela centelha divina da inspiração, «Io que
com o concurso dos seus órgãos visuâcs"
que estes elle quasi não possuc. O seu cs-
forço c, nestas condições, digno dc nola. Os
seus quadros são os seguintes: "Uma lar-
«Io no ltatiaya", paizagem; "Um g.ito cs-
preitando um canário, na gaiola"; "Jliscel-
lança", representando flores c frutos; "Pôr
do sol nas Agulhas Negras"; paizagem do
ltatiaya; "Effeito dc luar"; ?'Crepúsculo",
paizagem cm um caminho perto dc Rezende;
e unia orchldía.

Com o produeto da venda desses quadros
Nunes de Paula deseja pagar o seu traia-
mento medico, que, tendo «lc ser feilo, pela
rndiotherapla, lhe fica, naturalmente; onc-1
roso.

A NOITE, a pedido do mesmo pintor, vae
promover uma exposição dcs»scs quadros, jafim" de que o publico possa admirai- o cs-
forço c a tenacidade clc quem, vivendo da I
arte, c para a arte, consegue, com os olhos |da alma, supprir o mais grave c triste dos
defeitos pbysicos. Dc6linanU.O7.se a um fim
dn caridade, par(l esses quadros o seu autor
não fnz preço, esperando indulgência no jul-
gamento dos seus trabalhos, dadas as condi-
ções cm que os mesmos foram executado..

Nunes de Paula embarca hoje, pela mn-
drugiidu, para Rezende. R lá, no isolamento
;e na modéstia cm que tem vivido, aguarda-
rá o resultado da venda dc seus «ii.adros,
para poder, então, contintiar o tratamento
«lc. que carece.
_—i ¦ mm» ¦

Os contemplados
pela sorte

Comiitunícaçüc» recebidas aqui pela
< jiwi Gaúcho, a acreditaria agencia rii*.
lolcriaa da rua Chile 3, informam
ler airio pago em S. Paulo o premio
rin 50 contou da loteria de Sanla Ca*
iliiii-inu. ila extracção de 10 do cor*
rente, do bilhete n. 15128, a um ca*
vtilheirn cuja idenliriade não quiz
ileclarur, sabendo os concessionários
daquella loteriu que, nu extracção de
22 dcsle ntez, o bilhete 2150, pre*
miado com 50 contos, foi vendido ao
alfaiate Sr. Julio Iloffmann, resi*
«lente cm Mnfra, Santa Catharina,
tenrio sido o bilhete vendido cm
Ciirilvba: "**•*•

mm»

Reune-se a Associação Brasileira
de Pharmaceuticos

Hoje, ás K horas da noite, haverá uma re.iiiilãi. im Associação Drasllelru dc Pliarm*.ceutlcoj, cuja ordem do dia consln dos ú*.guiiitcs trabalhos: Montepio pliannaccu.tico. pelo pliaiinaceutico Ur. Souza Martins'I5m defesa «lo l.iquhlo de Dahin. pelo tíw-maceiilico Virgílio Lucas, chimico do l.i|)0.ralorio .Militar

AMANHA 100 CONTOS

PELOS CLUBS
ENDIABRADOS DE RAMOS — A queridasociedade carnavalesca leopoldinense "Kn-

diabrados dc liamos" renlisa, amanliü, mais
11.11 dos seus bailes mensaes, o qual, a jul-
gar pelo que se tem observado das vezes
.interiores, ..(trairá grande concorrência e
alcançará não menor brilho.

Kssa festa para a qual fomos, especial-
incute, convidados será realçada por uma das
nossas melhores orchestras.
''i»tBBHaMBnaHnHHnHaaB«_a_H__i

))

FOLHETIM D'»A NOITE» (66)
LU.C. CHARDALTt-

AS-V1 

1

íííim uu uuyu
((F-vtraordinarias aventuras de um

gaiato dc ouze annos)
. < ' XI
.MAIIANGOUIN

,:*'" — Como ' cruel, Malaga !•' — Meu caro, eu sou como aqueles cães In-
flezes que só conhecem 6 dono c mordem

{jíi.ndiffcrentciricnte todos quantos se appro-
v àiinani. Que inc importam o seu primo, as

Suas primas, os seus tios c todos os seus
parentes*? Só o vejo a si! Sc esle meu modo
ue ver lhe não convém tanto peor, nií.s o'certo' ' 

que não mudarei.
0 janota não podia permanecer insensível

. este'brado partido da alma de uma mulher
tão rcquçstada.iia Opera'. l'oi, pois, com um
profundo ciitenieciinento que beijou a gar-
ra de Malaga.*' — Conheço a. sua affeição, minha queri-
da, ..* por certo não ignora o quanto ella
me é preciosa, disse elle, mas essa affciçâo
Icva-a muito longe! Po" mim, declaro que
Bão quereria nunca a fortuna de Luciano,
Be mo fosse necessário coiupral-a* a troco
da sua vida.

— Vamos, nada de sentimentalismo, ata-
Ihou Malaga, o falemos rasoavelmeute. Co-
•no terminou «o duello?

A (lansarin'a sabia a esse rètipéitò ludo
quanto queria saber, porque lh'."o dissera
o prineipe, mas lhe co.ivi.iha fingir.que ig-
noiava tudo. Prevendo um movimento de
revolta, queria provocil-o para bem «lhe
apreciar ;l causa, c poder destruil-ò prom-
ptaiiieiite.

Luciano recebeu nina formidável esto-
cada no peito, respondeu Oetavio, hesitando
cm presença do que ia dizer. Para lhe evitar
unia grande caminhada, que lhe podia ser
ralai, levamol-o parn casa de meu tio...

Foi uma grande espertesa, observou
friamente a dansarlna.

Fiz tudo quanto era posivel para o
impedir, mas o prineipe insistiu de um mo-
do lal, que me vi obrigado a ceder.

oCmo receebti o general o sobrinho as-
sim ferido?

Melhor do que eu podia julgar, depois
da péssima opinião que cu lhe dera dellc.

Kis um facto que, se Luciano viver,
lhe custará a si, Oetavio, metade da fortn-
na de scu tio ! Mais tarde veremos como rc-
parar esse erro. Agora, meu caro aniigo.
permitta-nic nina pergunta, talvez indiscre-
ia, mas que decerto me perdoará em favor
do motivo que m'a dita, isto é, o meu in-
teresse por tudo quanto lhe diz respeito.
Como foi que o general, depois de receber
lão bem seu primo, acolheu o pedido que lhe
devia fazer de um adeantamento, a titulo
dc empréstimo, de uma centena de mil fran-
cos, de que tem tão urgente necessidade ?

Confesso-lhe, minha querida, que não
ousei fazer esse pedido, respondeu Oetavio,
atrapalhado. Esse julga que eu podia ter
evitado o «lucilo...

Muito bem ! Como o pedido não foi
feito, não foi, por conseguinte, recusado.
Está salva a honra, mas vasia a sua bolsa.
Vae tudo de bem para melhor, acerescentou
n dansarina, zombando c com ironia. Seu
primo ganha terreno, emquanto que o se-
nhor... perde-o 1...

O mancebo levantou-se para passear ao
acaso pelo aposento,.

—- Malaga. disse elle parando subitamento,
promette nãò se zangar eommigo ?

Malaga, reclinada no sofá, voltou-se a
meio, c vendo Oclavio inquieto e irresoluto,
sentiu-se assaltada pelo receio de alguma
imprevista asneira...

Este idiota, pensou ella, <*• capaz de ter
praticado alguma tolice irreparável.

Ií amenlsando a voz e o sorriso replicou:Zangar-me comsigo, e por que ?Pronictta-mo não se agastar, nem cha-
mar-mc parvo, e far-lhe-ci uma confidencia.

.— li* triste ou alegre esso confidencia ?Triste, porque è a confidencia da mi-
nha mina; mas, como dizia, ha pouco, está
salva a honra 1

.lá não é pouco I
Fala seriamente 1
Certamente que sim ! Julga por vtntu-

ra que, pelo facto de cu ser dansarina, igno-
re o que seja a honra? Sabemos perfeita-mente o que isso è, quando mais não seja,
de reputação'.

Minha querida amiga, vendo, está ma-
nhã Luciano moribundo, meu tio deveras an-
gustiadò," senti niorder-mè um remorso.E depois ? •' '; ¦'¦'¦•

Pensei que dependia unicamente de
mim, pronunciar apenas uma palavra, parafazer, a felicidade de tres pessoas, infelizes
todas, por minha causa.

•— E pronunciou essa palavra ? exclamou
a dansarina, cujos lábios trcmlas de ansie-
dade, e que( teve de fazer um violento es-
forço para conservar á voz a sua serenidade
habitual.

Não I Quando ia para a soltar, fiz uma
reflexão.

Vejamos ,a reflexão, disse Malaga, iátranquilla, scnlindo-sc fora de perigo..Inspirou-m'a .n sua recordação. Não
me pareceu conveniente terminar •de seme-
Ihante modo, sem «to-menos a prevenir an-

Casas em prestações
Sem entrada inicia!

XA "A COXSTRüCTOliA", com uma
pequena economia .lc 20$00l) mensaes
V. Ex. poderá mandar fazer a sua ca-
sa, para pagal-a cm VIO prestações, nin-
«!a mesn.0 que V. E.v. não possua o
tetreno. Itua Üruguayana n. 112, 2"
andar. Tcl. Norle K181. Raa da Concci-
ção n. 2, sub. Nictheroy.

i. mm*
0 Sr. Maura de regresso a Madritl

MADRII), 26 (U. P.) — Chegou a esta ca-
pitai o chefe do partido conservador Sr.
Antônio Maura.

zO seu luxuo-
Uso e confor.

tavel
paquete

l«ORANIA
Sairá á 1 de Outubro próximo
Para: Bahia, Recife, Las Pai-
mas, Lisboa, Leixões, Vigo, Sou-

thampton, Cherburgo e
Amsterdam

Para passagens c mais informações com
os agentes geraes:

Sociedade Anonyma Martinelli
10G - Avenida Rio Branco - 108

HABIMTAE-VOS NO:
CAMPEÃO LOTERICO
38 Rua Sachet 38

"CARETA" *** "
Com uma edição repleta dc Interesse «aliteratura, arte e noticiário. "Careta" app_.recerá amanhã o leni. ainda uma ve», cer-lamente,, n grande procura .• a ao.-e.t„.'ij

queas classes seleccíonadns dc leitores bra-silciros lhe dispensam. O aspecto t.--«..'-i._continua sendo magnífico.
mm—Bello predio a prestações -

Muda da Tijuca
Vende-se o da rua Madeiros 1'asfarn n 67reco 70 conto». Facilita-se o íagamenlo cn-^trando. «o comprador no aclo, «penas com ..valor do terreno. Plaula e Informações tiAvenida ido Urano n. 43, loja «ais. i -'

PvnrrTipa tratamento garantido com o.«•¦-.lica, 
especifico J'YOL, appr. pela S.

P. — Manoel Duarte, Goiiç. Dias, SI, en
trada Rosário. .'I", ' ' '5"* o sabba.los.

Inaugurado, em Spezia, o Con-
greso da Associazione Electro-

tenica Italiana
IIOMA, 2(5. CU. P.) — Iiiauiíurou-se cmSpezi;. o congresso da Associazione Eleclro-

Icnica Italiana, co.n a assislencia <ie iiiiiilós
enghhcirós esti*an)?eirús; O conaresso ser;',êsçlusiyriiiienté dedicado ;*. illuminaçüo clc-clrlcn' devendo-se fazer experiência Aa nl-
giins apparelhos ull.-a modernos.

••FOiY*lfOiV"
- E'. um numero esplendido o do "Fon-
W>n , «p.e entrará amanhã em ctrciilacjò.¦iu sua capa traz uma critica ã moiln aclual.abrindo o tc.\lo com uma chronica sobreassumpto «!«• aclíialitlade. Segnein-sc tasçcçocs do costume, destacando-se n "Pa-
«.nu da Cidade'*, "Saibam Iodos.'..", -\m.
go Hoy .contos da semana, nneedotas lo-picos, informações uteis c outras pneinasoe interesso.

Ericeifádq o concurso do príncipe d»»-,.poetas, "l-on-l-on" abriu uin outro "Uin
concurso nacional", para sc apurar qual »maior notável dos brasileiros vivos, ciii jo-«los os ramos da actividade do

TAPETES E ptEADOS
para mesas, corredores e salas. Cortinfl-,stnrcs c. capachosO mellior sortimento - Preços redozidn.
CASA RAUL CAMPOS

EX-SECURA CAMPOS
RUA 7 SETEMBRO, 84

Moveis «le vime, malas, artigos daí^ |
» *mm » ...

Sangue impuro? Elixir de Inhame
» mm* i—.

PARA ESTREITAR OS NEGO*
CIOS DO PARAGUAY COM
AS POTÊNCIAS SUL-AME-

RICANAS
Acaba de fundar-se uma com*

panhia em Assumpção
Cotnmiiiiicii-nos o Serviço de Iriformsçôii

da Ugi-iculluni, Inlc nor

RAIOS X E ULTUA-VIOLETAS
Tratnnfchtò moderno c intlolor dos eeze-

mas, uleeras, "ftiruiiculos c doenças da pelle.Photographins (raios X) cm domicilio. Dr.Dn-
inascciio de Carvalho. S. Josó *J9. T. C. 5282.

O MAIS ADHERENTE
O MELHOR Pó DE ARROZmm»((Brasil Commercial"

Como os números anteriores, o presente
a .'*j ljsil Co''*"*ereial", revista cuja pon-tualidade é a melhor das recomincntlações,
esta cnidadosamenlo coiifeccibnaclo. Obe.le-cendo .*. direcção do nosso illuslre confradeDr. Pitihein. de Almeida, a "llrasil Com-mercai conquistou; no seio ilas publicaçõescongêneres um logar ."destacado, que dia a
dia mais eleva. O presente numero traz far-to serviço dc informações, abordando as-sumptos econômicos e financeiros, com fia-
grante autoridade, lista incontestavclmen-
te um bom numero este de setembro.•mm

GERSEY DE SEDA
Echarpes, etc, Preços da Fabrica. Gon-
çanves Dia», 13, 1» andar — Tel. C. .1997.

Amortisando a divida externa da
Bahia

UAIUA. 2G (A. A.-j — Cumprindo a crite-
r.osa orientação fiiuiiicoira do governadordo listado, o Thesouro estadual; por inte»--

, .  -¦¦ médio «Io l.ondon Bank, í-cn.cllci. miinl.e.i-tecipadimente, um negne.o, aqgiua], por tos conlo« dc réis par..'¦-Ellielburge? Svndl-ai.r-r de mim. esperava .«lar um%,it,0 dcs- M_ Un.ite.l. dc Londres.c'Blace prestação da di
ÍUntinúu) lem ao do correu.»,

Producções musicaes
Costa .Ttinior, filho do saudoso maestro

dc egual nome, é um joven que segue as pe-gadas daquelie festejado musico patrício.Deliu já são muitas us producções populares.Agora mesmo, a edição "Ais", de S. Paulo,
põe a publico o fox-blue "Pep" e o "sam-
l.a astronômico", "Marte falou... mas a
Terra não ligou", «pie lem versos de üaiidio
Viotti.

 A Secção Chopin» da casa de musi-
cas dn rua sete de. .Setembro n. 141; acaba
de edil...' uin samba dc grande suecesso c
declinado á festa da Penha. "Eu não sabia"
».,o titulo que tom a nova composição mu-
sical, impressa para í/iano e quo promctlefazer grande suecesso.

méi» >

no Ministério-
Comniercio:'¦ Acaba Ac fuiidar-se, em Assumpção, sol.o titulo de 'Companhia Commercial Ame-¦¦"-•ana-, uma sociedade «me lem poi' fimestreitar o intercâmbio -.mire os ¦pri..cit>art
paizes An America do Sul e o Paraguay.'I ara .•cali.saçào do sèu òlijectlvo a Com-
piinhin desejo amostras dc produclos bra-nleiros de iicceilação naquclle mercado,com ns rcspccti..as informações, liemcomo uma relação dc firmas do Brasil qúc,pelo comniercio, possam ii.crcnichtnr o in-
Icrciiinbtd com aquella Republica.'.Neste sentido o Serviço de InforninçõMenviou aquella con.pa.ilvia rela.-áo de .'..riíisirmãs commerciaes desta praça e. dos Es-lados do Sul o solicitou ás associações do*mesmos Estados a sua Intervenção jualnao commercio pura que possam ser satlsfêi»los os intuitos da ".Companhia Coiiime»*ciai Americana".

Dando publicidade a este fado o Scnv-
ço de Informações fal-o na inlen.ão d«
loriiar mais conhecidos os propósitos .1»

Companhia Commercial Americana", dn
Paraguay, para que possam as casas brasi-
I.ciras eiiviar-llic as amostras c iiiforiiM.ôc*.solicitadas,"

m**>, -•—
das Águas de Coloai»

é a Rainha.
Perfumaria Lapenm
Rua do Theatro, 9

mm* -•
llil'a

'«-Sta-ut* "*¦
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Hvdrocele. ?lra.?.l?,P„>?,p*;ra5ao pe,t> Pr*
„ . Leonidio Ribeiro, rua S. José19 — Io and. Tel '*C. 3033.

O BENEFICIO DO INVALIDO
FRANCISCO LAVRIA

Eslavo bojo em nossa redacção o invalido
. Francisco Lauiria, conhecido vendedor de bi-

| llietes de loteria, o qual nos pediu avisasse-
; mos ao publico que o festival, em seu lie-iro dcs- 

|et Li.i.jte.1 dc Londres, como pagamento dn ...rício, quê sc devia"rítútíiFà 28 ab":««r-
imua) àeni JO do coucuts, | transferido para o dia 1!) dc outubro.

¦^rfeji.' ¦-' ¦'^•^¦'Vr'J**^*Jmmmm*-.
¦*- I ¦ liM_ffTi *..- - ir.lim _£_

MEDICAMENTA"
Recobemos o numero 27 da "Medicine"-

Ia . córihccidá c apreciada revista .1»; Medi"
cuia e Pharmacia, que se publica nesta capi-
lal, sob a direcção c crillabòráçaó dc médicos,
pnarmaceulicos c chimicos.

Dqdicad.i pai-ticuiarmente á Tlicrapcülici
pratica c á Pharmacologia, trazendo dc coi-
tiime uma capa illüstráda, a cores c um s.ip-
plemento com respeito a interesses profis-s.onaes, nos mostra o presente i.uiriero inais
um "clichê" «Ia serie "Casas de Saúde", qu8
e a nova casa de saudc Dr. Oliveira Mott.i,
e bem assim um texto variado distribuído
pelas tres partes em que regularmente so
divide a revista, sendo que a primeira lem
o seguinte sümmario: "A saúde è »-'0'sa
que se compra", por T. A. "O controle do
tratamento da syphilis pelas rcãcçõcs s^*
rologicas", pelo Dr. Joaquim Motta; "••
doença do sonino", traducçâo, pelo Dl*.
Renato Kehl* "O processo do rejuvenesci-'
menlo ou Ò irietliotlo dc Vorónoff", 1"-'!''
!>r, Hey.ialdo Aragão; "O cblorelo Ac calclú
tia Tlierapeútica". eòncltujão; "JJxorcl.cld d."
medicina i.o Llrasil e os diplomas esti-si,1;-c ii-ys"; "Jubileu do Dr. Sloürá Rrasll •
"Confcroncin pelo sem lio1'; "-MediCamciilÃ'

..ovos".
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