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CHSTECTO ITambem

erifinento nacional
Lúcio Costa e a sua excursão artistica pelas

velhas cidades de Minas

na África do Su!!

Considerações sobre o nosso gosftTe. estylo
Tudo impre... imnrcssõcs tlc y.agciii

.lona quando's'8. viaja*. Mas Iodas ns impres
«Sefciuc se tcirii poucas; muito poucas, per-
iTAiV d tempo selecciona as essençiacs
rfPsúpcrfhias. Umas gravando mais, dc-
MwVia anníando outras. ...-"'¦h"'assim quo o nreliilectn patr.ee, Lu-
,.|'o Costa, artista de raro valor, nos falou,

,,miostíi iüiuíediata n pergunta que
mtSt hoje .obre a sua recente viagem

;s-lnos alongados o mais próximos á beirada
_s-l Conservando, emfim, esse - conjunto (te pe*

são tudo, e

rzzà

_liii—»«in,| 
"iiinim-"— **m**mf*vn'

Uma <l«s nias mais interessantes da
Diamantina, consèriHiudo em quasi lo-'dos os .seus uspectós a feição hispano-

árabe

quêninos nadas que, entretanto,
que cncei-rain, nn Sua insisnificancia, uma
qualquer cousa (le immaterial, uma qual-
quer cousn que, a obra rie arte contém e que
níío se sabe, ao certo, o (_ile"É' mas que tom-
move e attrne.

Tudo em atchitceturn deve ter uma razão
de ser; exercer unia füncção; seja cila qual
fúr. V: preciso acabar de vez com as meo-
herencins c os absurdos, que, a lodo uionien-
to, vemos em nossas casas. Varandas, onde
mal cabe umn cadeira; lanternins, que na-
da illuniinani; tejhádinhos, que uno abri-
fiam nadar jardínaiã-. em logares macces-
siveis; escoras, q«c'.l_bnbuiii peso escoram.
Acabar com essas' 5*Sf-*ueii»s complicações
qiicí a titulo do cmbellézamento e a pretex-
lo de effeitoriçcoratilvo,todo construetor se.
acha cotó o direito'dc "crear",ceujo verda-
deiro fiiu ii. alerhVde "épstcr Ics bourgems ,
justificar,.o custo ,_xcess_ivd em que licar a
olirii; ie.-jnáscarar. a, tiiif-èricrridade do mate-
rial te acabamento. JQjká

.Vè-se* muitos conselhos, que tomara se-
jám.õnvid^.snííiiíràiii-sc estas considera-
çjiès flii. maior
Costa*. ,. , .....

— Xpveciaiido .i_" construcçóes dc outros
tempos, dos tcuiTios em quí' sc construía
sem n preoeciniíic/io -do' chamas a atleiicno
nela esti-nviígaiicia das tormnS c pelo alar-
de dus cores; senti cm toda a sua plçuitude
õ disparate dò certos edifícios, alguns mm-
In licllo-, nws-tlc um (át.rVo. t_rüc absoluta-
inciilc não, se urlapla áo. noissu ;íluiia. Açno
lindos os ¦ tcllipdos nnslo-normãúdo- coucr-
tos dc iirdcsla; tclliados.de muito ponto,
muiln inclinação. Têm um encanto todo cs-
pecial c-inuito concorrem para a impressão
do acóuchegó que l.ém os "coltages ingle-
zcs. Sim... mas olhe um pouco pnra c*_sc
nosso céo ! O nevoeiro, a iicv. o trio suo
eousas que não-ae podem importar. A beiic-
/a absoluta uão existe. O que iiuiiv.lpgai
está liem. noutro pódc parecer

Considera-se como cer-!
ta a derrota, natf elei-
ções, do partido go-

vernamental
—,.-' i .*•_- m ******

O partido, que se julga já
vencedor, é favorável k
separação da África do
Sul do Império Bri-

tannico !

sóloÍBíBüa flüliar Han
Matteoti

Devido aos temporaes os aviadores portu-
I guezes ficaram ali detidos vários dias

íiffiri, quer nrtsmo em Lisboa, pois, até o
próprio governo portuguez ignorava o para-
deiro exacto dos aviadores. Agoru, sabemos

.—^—— — — —-~~..* . - * - -• zz.**- * * * **»'

assassinado!

de Lúcio

LONDRES, 18 (U. P.) — Declursin o»
matutinos haver apenas uma fraqnissima
esperança da victoria do partido governa-
mental, cujo "Icader" é ti general. Smuts.

nas eleições geraes
reallsadas. hontem,
em toda a África do
Sul.

O correspondente do
iornal "Daily Mail".
em Cidade do Cabo,
itetegraplia dizendo
que a derrota do p«T-'
tido governamental *
agora apparentemen-
te certa e que por
isso ou o general
Hertzog, "leader" dos
nacionalistas, ou o
coronel Cresswell,"leader" do partido
do Trabalho, -será o
novo primeiro minis-
tro. ..

Receia-se que oj.rc-
soltado das eleições
«ie.r.1 um

¦¦ i ¦¦ i m-*~-*******mmmm+

Depois de quatro dias de notícias eontra-
áfetorias e incompletas, veiu, afitfpf,: um
despacho claro: o "Portugal^ ainda hoje de
yi/inhã se 'encontrava em. llanoi, ali reli-
(io ;m*7os temporaes reinantes..

E só hoje, e. mesmo assim se o tempo
melhorar, e que Brito Pa.es e Sarmento Bci-
K?<. pretendiam parlir para uencer a sua
Ultima etapa: Macau. Se. tal cousa se. deu,
o "Portugal" deve estar a altinijir a meta

onde. elles se achavam hoje de manha i
quaes os seus projeelos immediatôs. Espere-
mos com fé dc que elles os levarão a bom
termo., E talvez, hoje.

LISBOA, 18.(11. P.) -- Tele. rum mas rece-
tildo» nesta capital, procedente» de Macáo.

General Hertzog cimos na
Sul, pois

Hertwn. («lio -partido parece ter (consegui
a maioria de votos no escrutínio de_ lio

ridículo.

verdadeiro
África do
o general

uido
on-

tcm-i riivorcc- fortemente a se-ifiraçau da
África (iò Sul do Império r.rilanmco c o
icstalicli-cimcnto das antigas Republicas IIol-
lacWETÒ^8 (U. P.) - Os.dados in-
completos recebidos solire a eleição gera
•eilisada linnlcin indicam que o Rcucn.1
Smuts perdeu a maioria de que dispunha
no Parlamento; .

O partido sul-nfricuno obteve vinte c cm-
o tralialhista dezoito e o nacio-
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esta liem. nnmro iiu.ic )-..... : """...i co logares. o tralialliisi
Pena é que algumas pessoas nuo possam ™'.* _,, ;
isso coniprclieiider. K o gue ainda faz mu is n a '-^ -,s 

1R (Uaya,
„c,._ feqüc essas "algumas pessoas' sejam l^j^ j'nlpov,(lncin'¦''•* •"•"*¦¦ tidilVios do genjir-l Sm

Aspectos cvrtosos de Macau: <r catliedrát, nma vista «eral dn cidade t a
Montanha da Guia e o pharol

t-Wintí-Tio. .mineiro,Vudagaiido das impres- |icn_ i que essas '

Soes 
"que ili.li trouxe». Ki.faUiido-nos dl»^ .InútS Meiile-'--.

moiíó, não tardou logo, tamliem, o illustre . Toiiiavainor, o":\t
inoslrnvn nn .

ia'ra umn conversação do Imiianlio in-
o ii até dc sl_(nífi.cri**ão nacional; iam-
lhe não eliiünainos n atlcnçíí.o para sç-
mio falta dc tr-mo de Liieio Costa,

nrtistu eiu jtfnlar estas cpiisidõraçocs:
— Dc iiiii.hu S-iuúciii a Diamantina c pe-

qucna iknioia em Saliani, Ouro Preto c Ma-
rianDu, tenliirci uiieniis dar as imp.rrs-.ocs
geraes que tive o ãs idéas que cilas iu.-
suj.gcrlrani, M»m eiitràr oní detalhes teclioi-
cos qm suineiile aos iirchitòclos podeni in-
leressár. Confcsso-llic que foram muitas líü-¦urpresas. liucbnlrci um estylo inlciranie.u-

empo do artista, que. em
tudo, nioslriiva uno lhe sobrar, entao, incs-
mo pi
lercsS'
liem I
mclhahtc .falta dc \xr_
(iiie. tudo cunipivliciiuTdo, tioz e*-te remate
-- verdadeira cliave dc ouro ~- as suas üe-
ciai ações á A NOITE:

— Não í pre-iso que exista a p.coecnpa-

as) — Os jornaes «c-
ia derrota

leito'.'*' A
isTr^üi-

jã se constata o Iritiinpjio

da derrota iIob par-
. ..iiits ims .<^^0Si .

• i-eiiovaçwo- do Parlamento Ma Vida

desejada. As noticias sobre as quaes ba-
seaiiios estas linhas dc commcntario foram
aqifi recebidas de manhã. Durante o dia,
sem duvida, que outras chegarão. A diffe-
rene.a de meridiano é enorme enlre Macau
c d Kio de Janeiro. Ile forma que. se o
"Porlugul" putliti e as communicaçôcs te-
hgriiphitxts funecionam regularmente, . é
ríluita provável que até o anoitecer seja aqui
recebida a noticia da chegada a Macau dos
dous bravos aviadores portuguezes.

A noticia de hoje. clara e positiva, veiu
acabar, com a ansiedade, qne por ioda a

Africana, onde .,.. ¦-.--• -.. . , >.
dos elementos tralinlInstas na Çidade^do-^
ho c outros districtos. Segundo as ultimas

* Cra lóru dc duvida que um
gabinete foi derrotado.

foram postos em circulação. Tudo isso, ile-
vido á falta de informações precisas, quer

dizem qne cs aviadores Brito Pas» • Sar'-
mento Beires ach»m-«i -retidos em Ifcnoi,
devida ao forte temporal qne durante nlp-ana
dias retnoti nessa região. Oa intrépidos pito-
toa toncionam parlir hoje de manhã para
Macáó.

LISBOA, 18 (A. A.) — TelejTamma -c.nl,
recebido de Macáo esta manhã, diz qne o«
aviadores Brito Pae» e Sarmento Beires con.
tinuuin retidos cm Hanoi, devido ao furte
temporal reinante.

-LISBOA. 18 (U. P.) — Realisou-se esta ma-
drugada no Aèro Clul» entlmsiaatlca msnifea-
tação popular ao pao do aviador Brito Pae»,

Gomo vae se sabendo pe
foi pratiGddo o liedion-

dome
Até entre os partidários dõM>
scismo causou indignação o des*

apparecimento do deputado,
socialista

Já foram presos todos os indigf
tados autores do M^

romã, is cu. p.) ^°mMlw&duM
logrado depulado socialisIa GiacõmT»• Mat*
-otti parece agora ilcriiiitivainent-ACornftr»H
Sdo eom o -neontro feüo WírJbH

licia dc objectos pertencentes, no Sr. Dumi-
i inclusive entre outras coiisas uma peç_í

SÍ veslinri.. ensopada de ^'^'.^.^Unl
também eusungueiiludo o uma £»*?!&$£!dc cartões de visita com o nome de Dninini
e n indicação "llurcnu da Imprensa do IU.-
nisterio do Interior". •"•; ,'-_

Também está identificado o automóvel d»
que. se serviram os sicarios para a .iratic..
do hediondo crime. "!_'

ROMA, 18 (Havas) - E i"';0utcs'a;,?}„S,,'í
o desapparcclmcnlo do deputado Malteotu
provocou indignação geral mesmo entre ça
partidários do fascismo, 'todavia, a situação,
é presentemente muito mais calma qne noa
dias anteriores; quasi todos os ,iornncs re-
conhecem que a questão estã em bom ca-
minbo. Com effeito. os autores do çnaa
já foram presos e o Sr. Miissoluu ae**J*
sinceramente fazer .iustiça completa, scjait»
quaes forem os culpados. - . 

¦•**.
A nomeação do novo ministro do In(cfior#

a substituição do director geral da t)fg«*

noticias, já era
membro do gabi

tro prf-

GRANDE DESASTRE FERRO
VIÁRIO NA WESTPHAUA

Eleva-se a 20 o numero de
mortos

BERLIM,-18 (Havas) — Acaba íe chegar
a esta capital a noticia de grande acciden-
te ferroviário em Iserholn, na Westplialla,
tendo havido 20 mortos e numerosos feri-
dos.

Faltam outros pormenores.

n.ir^jvf-iono. quanto_à.snrlé de Sarmento ...,__. ...
Beires e lirito tPkes. n:â*hvatos alarniairiitt-fu,iio ne>-ie mnmcnt;» reaHc*. uma «xcnifSo ne-

rea entro Lisboa e Macáo,-acompanhado do
piloto Sarmento Beires.

WmommmkT^ADEPOU QUE ESTÃO COM
OS VENCIMENTOS

EM ATRASO!

Colleiiio »V. S das Dores, de Diamantina, conslrncção anterior
meiro império, e. que. pertenceu d Corda

tf diverso desse colonial dc estufa, colonial
de laboratório que, nesses últimos annos.
surgiu e ao qunl, inlcliziiicntc, .ja se estA
habituando Ò povo, :i ponto dc classificar o
verdadeiro colonial dc innovação. Ao lado
dns cnnstrttcçõcs biirrocns, jesnilicas, archi-
ieclúrn francamente religioso, ha a arehitc-
rtliru civil, dc um aspecto muito caracteris-
tiro, c de particular interesse porque nella
sc encontram os elementos básicos para so-
luj-fiu intclligèiito de um projeeto oe appn-
liencia muito simples, porem, bastante com-
i>ti*\o e dilficil: O projeeto e u cnnstnicção
dai pequenas casas, cisas de cinenenta e
duzentos contos, que u todo momento c
ein imins us cantos sc constróem'.

Kncoutrei nessas cidades, mini deplorável
nh.inilono, á merco dos caprichos da popu-b"âo local, cm gcr.il som uma conveniente
educação artística, uma infinidade dc dota-
llicii Interessantíssimos, desconhecidos * qul,
no Itio, ou pelo menos lutnlmcnte despresn-
d"-: asnim como certos elementos de influ-
cneln liispano-nrnlie que, note-se bem, de-
vem ser aproveitados com muito cuidndo
para qtm so evito tudo e qualquer cunho des-
cabido de orlcntalismo cm nossas coustru-
••«•-cs. Hciim-s forlcmonto balnnceadns, tra-
lados cm madoitii com caibros npparcntcs a
perfilados, balcões com hnlaustrcs torneados,
porlas dc ricas ul mofadas, ferragens, gelo-
alas, alpendres, etc. São detalhes esses quo
convenientemente documentados, multo con-¦'urrerflu para melhor definir n nossa nrchi
teci ura.

l'ol, all.is. com esse louva vel ititiiiln (|ue
" Sr. .losé .Marianno Filho, nrosldéhfo dn

Icdildc Driisllelrii (lc BellílS Artes, nu- COII-
vliiiui puni csluilnr a cliluiic tle Olatnaiitl-
ua. uiiue muilo fiiiilltiirniii o meu triihiilhu
u iiii-rlilspo I). .liiiiipilm Sllvcrlo de Souru. o
Sr. Dmiicval dn Knnsecii. presidente du Ca*
uiiiia Municipal, e o Sr. Cícero Mcnercs,
.'ms qimcs muito grato fiquei.

Krtiih até ahi alRumus observações tra*
/Idas pin- l.iicid Costa, então, ngora, as con*
ilusões du erudito e do uttlslni

— Naturalmente serA preciso condllar
Incs vestígios de umn época passada com o
"raffliicincnl" da vida moderna. Surge .'.;»¦
lamento nhl ii principal larefii do nrcliltç*
do, R- iireclso qtir nâo se faija uniii slmplç»
mliipliiçuo. nem Ifui puiicu iiipii Iiiiioviiçhu
cnm ilclnllici mnls ou menos carlcatoa.

' Nn mui crcaefio o nirhlleclo precisa levar
nn consideração Innlu o presonte i'onin o
imsiikIíi c ns icmleneliis futuruir. I-. preciso
npiiivcltiir o quo herdainns de nossos iimih.
Mui fii/cl-n 1'onsri'vnnilo, atiles i|ue tiniu, a
lielleru das -uroporcõesi proporções gorais

iiiiile ila linhas liorlüoiilacs dominam.
riiinilu ao todo num lilinresslo do çnlnm •
ti-iniliillllilMile: píoporij-os i.eeunqánai

çno dc sc fnzer um estylo nacional. Nio. O
estylo vriii por si. Não é necessário andur
eslvlisaudo papagaios c nbacaxis... Basta
quê enda architecto c cada proprietário te-
nlm .siiiccrnmeiile o desejo de lazer uma
obro que preencha dn melhor mnucira pos-
sivel os fins a que sc destina. lima compo-
siçâo que satisfaça á vista, e onde o espirito
repouse. Sejamos simples. Sejamos sinceros.
Evitemos a mentira. Evitemos o ridicnlo.
Evitemos todo excesso de complicação na
architectiira dc nossas casas.

¦ ***** ¦

0 QUE SE YÊ NAS RUAS

DO RIO

Um auto difficultando o
trafego do mais concor-

rido trecho tia roa 7
de Setembro

AGademismo retardatarío
e aspirações do pensa-

mento novo?

ifc& JfSnS' **ctAÍ^Sríy'i ¦'__ '• ¦'¦_.¦-. /.- ^. i* ___W______\ fei_H_ "*
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l»ara liem se avaliar do descaso com que
a Inspectoria do Vehiculos encarn os ser-
viços que Hie são affeclos, basta npreciar
este flagrante que npnuhamos, hoje, uo civ

CONTOS DE NIL E UNA"NOITES"
— >*>fi

As historias e lendas de Malbi
Tahsn

Sob o titulo acima, vamos iniciar ama*
nhl, a publlcaçüo da uma série de pequenos
contos do original escriptor Ingle» HsnK
Malha Tahnn. _

Pelo gencro que escolhemos, s pelo sutor
unico que sdoptanios, podemos garsntlr ejua
a nova publicação vae agradar bastante aos
nossos lollorcs. Ilealmente. Os trabalhos do
Malbu Tahan — "Hoba-cl-hlia I . MU
historias sem fim". "Illstorla-i ntlladaa^

I pie. — Já dc si Inloressonlcs c cheios de bom
hiimorXsmo, cslfio sendo culdnuo«aiiieiUa
li-iiiliirlilos pnr nm dos nossos coiupiinhet*
ros de trabalho, I.scoIIiciikih -- ciiliio jft «i**-
temos — contos ligeiros, dc enredo sempre
original, <-, i|tic, por uno conterem a menor
pliraso nu ulliisâo poriiogrnpiilcn, sao. por
Isso mesmo, nltanientr inornes c eiliicalivos.

A taes qualidades ns nossos leltoros sa-
herdo dar, certamente, o Jnslii valor.

*%*m
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SERA, MESMO, DESTA VEZ ?

Até os elementos commnnistts do
Reichstag dão seu voto ao pia-
no Dawes sobre as reparações
ni.UUM, 18 (ü. I».) — -. coiitilllMltó dns

roln.Oei rxtrrloros ilo nelclislug tratou,
liole. dfl tlltiaçilo tlns eslraila» ilç ferro nl*
Iniiíl.. com reftçít) an relatório ila coinml*»
min tlc peritos f)awe..

Os otoiiiontus commtlitUtai dn l.oiciutng
nliaiidoiiiirniu oi esfuixos que faalam pura
embaraçar » adopçío das medidas prujaelu»
ila-., a ilcraiu um voto da confiança a favor

¦S'.$S;.ra W> Kto^m^'írVw«TiKio üwtvwo wUlotíft

O miro 4.773, photographaão ao meio-
dia de hoje

rsclo da cldado e num dos ponto» mais
.oncorrldo». O faclo é huaj hoMam, pelas
i hnrus da tarde, o bondo n, 4411. ua linlia
«Pr"" Foímosí" Indo ao çacontlo do auto

pírtlcular 4773, que çra dirigido na ocea-
silo pelo scu proprietário, u Sr. Jw»
herto Gomes, projcctoii-o sobre o estreito
mmcIo «àmnl Icnnihi-u. Isso, na rua Sela
So Sctemliro, no trecho entre a rua Gonçal»

o, Dlai c a avenida lllo Ilraiiro. Pois bem,
at? ao inrlo-illn «Ir ItoJe, lal mial ficou çm
conicnuencla ila côIIImo, permanecia n rc»
ferlil» auto dlflleulla..d..u transito da rua,
nuc JA c rstrelti* ile mal» para a sua con-
,. rrrncla de lialas as Imras. li, a ramcllo,
Informa n po ola loeal que o auli. 47«S ali
iiidu so eneòhlra para ser lubmttlldo á
vlRtdvil rcgulainriitsr, rerciiiniila lalvr- qua
ii Insprclorln em «iiiMlíu ileillra mais «««
ntiii do «luc iiirsmii A remoçim liiimrillala
dos vehlouloi slnlslrndo^ •¦-"-  -

livra ttauilW dal suas.»»

OS FUNCCIONARIOS DO CON-
SELH0 MUNICIPAL E 0 COL-

LEGA ABONADO...
Receiosos. os fregueses vacillam

em dizer a verdade, que dei-
xam. comtudo, transparecer

Eu não posso falar. moço. O aenhor me
corapromette e quem soffre aa conseqüências
sou eu mesmo.

Foi essa a resposta qua nos deu, esta ma-
nhl, no saguão do Conselho Municipal, um
dos funccionarios do legislativo locai, quan-
do o inquirimos anbre a veracidade da noll-
cia, quo nos haviam trazido, de que um
usurario explora os que trabalham uaquel-
Is casa cobrsndo-lhes juros de S *|* mensaes
aobre an Importâncias com que os soceorre
no correr do eadn mes.

Insistimos, c o referido funecionario, das»
cobrindo na sua frente o nosso photographo,
atalhou, para se esgueirar a desapparecer:

Ru jA disse: nao posso falar sobre, esse
assumpto.

Ainda fomos menos fslls cem o segundo
entrevistado.

Nio sal disso — rssponden dsscon-
fiado.

Nessa oecasllo approximou-se o porteiro,
qua viera prevenir nio ser permittido ao
photographo bater ali qualquer chapa sem
llcenga de autoridade superior. Foi entio
que o insgneslo explodiu, fssendo estremecer
os quo nio contsvam com o estampido. O
homem cocou a cabeça, c Ia mobillsar o seu
pessoal contra o photographo, quando este,
ss retirou spresssdo.

Conseguimos, silos!, fslsr a dous antros
faneclonarioi. nm dos quses rol loge de-
elsrsndo: ......

r: um official da secretaria do tal Ju-
dsu. O homem 4 Impiedoso, a nio perdoa
nem meimo uma pobre viuva qne lhe vae

Íiarilr 
reducelo na divida de juros do de-

unto marido!
K como sa chama ella? indagamos.

O homem olhou-nos desconfiado e rea»
penden . .~- Chama-se... Ah ! nio me lembro...

Mas o outro, que sorria sn Isdo, atalhou:
Ora. é o Baptista, cujo primeiro nome

n5o me lembro. I.lle tem escriptorio nil ua
rua do C.iirnio, líins 11811 me lembro o nu-
mrro.

E suo grandes os Juros ?
De csfolar I Klle cobra tanto como S V
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Uma conferência do Sr. Graça
Aranha na Academia

Brasileira
Annuncls-se para amanhã, na Academia

Brasileira, a loitura dc uma eonferencis do
Sr. Graça Aranha, sobre o movimento lilc-
rario moderno. Esta noticia tem despertado

s mais viva curiosi-
dada naa rodas litera-
rias a artísticas, on-
de JA se dis que o
pensador da -"Estlieti-
ca. da Vida" fari sur-
presa aos seus confra-
des acadêmicos — por
uma analyse vibrante
do academismo retar-
dalnrlo e das sspira-
ções do pensamento
novo.

Esta manhã, em 11-
geiro encontro dc sca-
so, o Sr. Grnça Ara-
nha, respondendo a
uma pergunta que lha
fizemos, assim expôs
o seu intento:

— O movimento
modernista, qne se
.observa na literatu-

Graça Aranha ra o na arte, fora da
Academia, e a qne te-

nho dado o meu esforço com toda a sym-
pathia e confiança, está suscitando imnrcs-
ánes que bem convinha esclarecer melhor.
E, naturalmente, tanto por motivo de fran-
queza Intellectual como por um dever mo-
ral, achei que seria justo e opporluno fa-
xcl-o na própria Academia. Isto quer ul-
ser que exprimirei o meu pensamento sem
rebuços sobre assumptos que interessem no
mais alto ponto o presente e o futuro da
literatura braallelra.

A conferência do Sr. Graça Aranha, a
que vêm assistir diversos literatos paulis-
tas, estA marcada pare As t> horas da tarde,
perante a Academia reunida, com entrada
absolutamente franqueada a Iodos qua de-
sejem ouvir o brilhante escriptor.

an mes, seja IA para quem fftr.
K o director da secretaria sabe disso 7
Creio que nfio. Do contrario, tomaria

providencias,... *g.
Olha. moço, an nio lha w»ao dlser

mala nada, porque « senhor ê de Jornsl •
m» comproinette...

Procuremos ouvir outros fiineelonarloa da
Calota dt. ouro, maa todos ellcs, sem negar
o facto. procuravam cmulvar-sc o qualquer
Informação; receiosos de qualquer represn-
lia, Esta o que ninguém pAde saber ile onde
poder* provir, uma VM que, segundo ellcs
prnprlua advertem, n director da acrrrtarln
«MA nn Ignorância dn esploraçln.

0 qua t verdade, entretanto, i qua ei fun»
eelonarlos do Conselho Municipal, notada*
mfute 11» menos graduados, estão A esperu
dus resiircllvos vencimentos, r» que lhe» vem

iho ili. que inesim* a r-ninv*.» .............. tfatisi-ni.ii um N-^^nBltnrflo.^Um^tom

casa do legislativo carioca i forçndo a re-
correr.

Grave de mnls para que acolhêssemos sem
nma investigação mincioia tal denuncia,
sobro rlln fonww ouvir, tambcm o br. Dr.
Horta Barbosa. O director dn secrelnrla do
Conselho Municipal sorriu, ao saber ao que
íamos, ali cm seu gabinete, e respondeu:

A denuncia pecea pela base: nenhum
de uAs, aqui, mesmo todos os intendentes
juntos, teria a força sufflclciilo para levar
a Prefeitura a retardar o pagamento do
funcclonatlimo. em interesse de quem emer
quo sela.

Ma», ha atraso...
Ha, realmente, mas porqus a Prefel*

tura não tem dinheiro e o actual prefeito,
contra o habito de seus antecessores, não
quer iicuMI-a emprestado ao llancn do Bra-
sil. f.|nrni com Is.o soffre, nlIAs, * o fun-
cclonallsmo.

-- Quanto aos empresilmos...
NSn é possível uma rrspesta posl-

Uva, o lon poniiir, eomo o natural, nenhum
de nós tem ijur ver com as trausnei-oos
nue iiiialqiirr runcclonarlo dn repartição fa-
cs IA fAra. Se slgmn delir» eniprcslar dl*
nhclrn, dn mu, IA na rua, ou se algum uu*
tra • acellar. ii a alies podo aftcclar o
caio. Nép nada lemoi «on ias».

Aldo Finsi
rsnça Publica e a prisão, numa 86 »o!t*
ds quatro cúmplices do crime, constitueat.
sem duvida, satisfações dadas A opinião pn*
bllca. Assim se explica a tranquillidade d*
que gosa o pai- depois de tão tristes aeonk
teeiincntos. e o fracasso das raras tentatH
vas d« greve e outras manifestações de pro* :
testo, verificadas apenas em alguns pontog *

do pair. Até as grandes organisaçoes ops»
rarias, socialistas, cathoiica» ou do outros
credos políticos não hesitaram cm aconse*
lhor aos seus adhercntes a mauterem-sl
tranquillo», alistendo-se do toda e qunlque_|
espécie de manifestações.. Somente sa ro4
gistaram alguns Incidentes sem importância,
entro estudantes fascistas o nnti-fnscistas*
em certas universidades. _

P6de, pois, dizer-se que a sitnnçao, Jamall
verdadeiramente perturbada, è hoje de ab«
soluta calma. A normalidade foi rcstabcle*
cida, sem que tivesse havido necessidade de,
por parte do governo, sc rccorrrr a medidas
excepeionaes. Como Ali aqui, us nulon_da«.
des pcrmiltem que. tnnto os partidos poli»
ticos como a imprensa, continuem a gosag
da mais completa liberdade na nprcciaçae)
dos acontecimentos. _

MILÃO, 18 (U. P.) -A commissão exe-
cutiva dn Confederação Geral do rrabaino
deliberou apoiar incondicionalmente n acçlc.
parn descobrir os nntores do desappareal»
mento do deputado socialista Mattcutti, heaa
como denunciar todos aqucllcs que, direct*
ou Indlreclamentc, tím qualquer responsa*
bilidade nesse caso. .....

A commissilo conclta as classes trabalha,
dorna da Itália n se manterem calmas e ra*
pcllircm toda insinuação que possa crear *
confusão nos espíritos c impedir que a acçia
contra os criminosos deixe dc surtir o re»
sultado desejado.

nOMA, 18 (U. P.) — O ex-flub-secretari»
do Interior, Sr. Finzl, mandou uma cartn
ao "fiiornale d'Ilalia", dcplornndo os ata*
quês quo esse Jornal tem feito ú sua pessoa*
apoiitamlo-o como teudo a sua responsahie
lidado conipromctllda 110 dcsapparcclmcnt*!
do deputado Mottcotli.

HOMA, 18 (A. A.) — O indivíduo Antonlé
Vulpi, um dos implicados no dcsnppareclç
mento do deputado socialista M.iltcuttl, ê,
qua fora preso Iiontem, em Ucllabla, Intnr*
niKudo pela policia sobre o assumpto, de*
clarou que quando o deputado foi lançado)
violentamente no Interior do automóvel qua
o raptou, tintou dc nc defender o methol
que ponde, lutando contra os seus deten*
tores.

Nossn oceasião, um dos delinqüentes vi.
hrou violenta punlinladn 110 ventre de Mata
(coli, niiitatiilo-o. Antes de expirar, o depus
tado grltuu varias vezes "Viva o sócia*
Usino I"

Apesar de todos 01 esforços e de todas s«
diligencias poticiaes, o corpo do mallogndej
parlamentar até ngora não foi encontrado.

No espirito publico de todo o pala esU.
arraigada a idín de que botivo um crime d|
assasslnio,

ItOMA, IA (A. A.) — O deputado AUM
Flnzi, cvstth-secretarln do Interior, solicite**!
dn maioria da Câmara dos Deputados a na*
ineiHiio (le umn cotnmlssão que ficari ea*
rnrregnilu ile abrir um Inquérito a respeitai
da acção ilo referido deputado numa Subi
Secretaria ile Estado e sobre a sua vida po*
bllca i- particular.

O Sr. Aldo l-lti/l dirigiu nma raria A laa.
prensa, ilefeudciido-se «Ias accusaçüea t*\%
lhe são feitas.

ItOMA, 18 (A. A.) — A viuva do Hepu*
tado MattrotM foi recebida em mnltancl^
pelo isrdesl Gasparrl, secretario ds l.tteia
do Vatlcauo.
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Segundo felegraiiímu desta manhã, a tm-

prensa tln City continua deslumbrada com 11
nstucitt do ito.sso governo, orgunisnndo o
comitê do coriüõle tios ordimeiilòs, Paraly-siiiido os trobulhos legislulivOs; porém, uexistehciii ilaijuellc 'urgãu cxlra-parlumenttir
proínctte retardar esle nuno, mais tlu quenos outros, u elaboração dns leis de meios.Sabe-se que só em setembro as suas suggés-toes apparecerão. Uatiui nté lá, n commis-
sao de finanças du Cumaru, instrumento
constitucional do referido controle, perma-neeerá de braços cruzados, ti espera... O «o-Veruo, acccntitiindo os propósitos dc subtrair

DR. ARISTÍDES CAIRE J OS CASOS DOLOROSOS
Donativos para o monumento per-

petuador da memória do sau-
doso clinico.

Pa.-a serem reunidas A subscripção abertapoi amigos c admiradores do saudoso Dr.Atistitles Cnire, afim de perpetuar, com ummonumento a erigir se no Jardim do Meyer,a memória tlatjuelle abnegado apóstolo "
silencia e grande proteetor dos pobres,hlltltl 1/Irtl? >In ),.-).... ... .. .* '

!Por oceasião do ultimo! 156 KILOMETROS EM 151 Defendendo o ei

dn
dos

recebe-f.!.JIÜ™.!!!»".s ."" \*™°**<\ co"serv„„d»-g j WÂfM&Mf^^
X}va11 Augusto Pereira tie Souza, 108; C

inteiramente estranho aos intuitos dos notaveis das suas prefercuciias, não incluiu IHo comitê nenhum membro do Senado ou dn
Câmara. Por fórum que a dieta orçamenta-
ria, que è áttribuição privativa do Congres-
•o, ficou transferida uo executivo, por in-
termedio da sujeição do órgão, ' escolhido
Sela 

Câmara, aos desejos do comitê, esco-j
lido pelo Sr. presidente da Républiica. ;
As palavras do Sr. Antônio Carlos, dirigi-I

«ias nos relatores dos orçamentos, procura-1Mm remendar os estragos desta verdade. O
leader, de reslo cohereute com as velhas
doutrinas que sempre pregou cm vão, sugge-
riu a idéa dc cada relator reduzir o mais
possível as despesas, em termos de dcsappa-
íecer o déficit, que as propostas limitam \•m 60 mil contos. Os manuncines dn Receita
estão exbaustos, garantiu o leader. Como re-
pjedio de urgência, lembrou a discrimina-
fão de verbas. Descendo a minúcias, o le-
«islativo controlará a condueta do exe-
entiyo I

Nós sabemos até que ponto o executivo
attende aos limites orçamentários. O gráode sinceridade dos seus propósitos economi-
cos ficou patentendo no exercício corrente,
eom o siropjes cxemplp dos automóveis of-
ficÍRcs, ha dias, aqui recordado. Nem o
vomite, dos notáveis, nem u commissão de
finanças da Cnmara e num a discriminação
de verbas podem servir de ponto de parti-3a, desde que não haja sinceridade e pru-dencia na administração. Postos á disposi-1
gfio do comitê, até setembro, porém, é justo !
flite os relatores da Câmara façam alguma '
lousa, ainda que sejam palestras finaueci-
ras, que enriquecem o notioiario e divertem
¦ publico.

Aceeito pela commissão de justiça do Se-nado, o projecto de reforma da lei de ac-eidentes no trabalho, apresentado pelo Con-sellio Nacional do Trabalho, por solicita-
«ío do poder legislativo, foi dado á discussãodo plenário daquella casa do Congresso..14 soffreu o projecto segundo discussão,
e apenas um senador resolveu emcndal-oexactamente para supprimir da futura lei
uma innovação que representa justo avan-
ço na nossa legislação social. A emen-da excluo os operários agrícolas dos dispo-sitivos da lei. E' uma injustiça. Por que não
merecem os trabalhadores rurues os bc-
ueficios concedidos uos operários de todasas outras actividades? Porventura não estão
olles sujeitos aos riscos profissionaes que a
lei cuida regulamentar? Demais, o projectosó procura responsabilisar os patrões agrí-
colas que têm a sen serviço mais de deztrabalhadores. Os pequenos agricultores, os
que tAra apenas seis ou nove operários nas
suas culturas, estão isentos dos ouus da
lei.

O projecto procura também beneficiar
os empregados no commercio, o que re-
alça a crueldade da emenda que exclue
os operários agrícolas do direito de go-sar as vantagens da lei de accidentes. Mns
isso tudo o que demonstra é a indifferença,
o descaso com que está sendo apreciada,
pelo Senado, matéria de tão relevante im-
portancia e de tão palpitante actualidade.

Ji nio queremos alludir ao problema im-
migratório, que poiflerá soffrer um embaraço
na sua definitiva solução, conhecendo os in-
teressados em encaminhar braços para a
nossa lavoura a maneira por que o Congres-
ao legisla, quando se cogita de amparar os
operários agrícolas... ,

¦•>**
Chocam-se as opiniões a respeito do Con.

selho Municipal, havendo desde os que o
consideram um órgão de boa marca até os
Cfue o julgam o peor dos ajuntamentos poli-
ticos, a exemplo do Sr. presidente da Repu-

-blica, quando suggcriu, na sua mensagem, a
reorganisacáo do Districto Federal.

Uns e outros se extremam e exaggcram.
O legislativo da cidade faz cousas más e faz
cousas boas. Quando se distráo faz cousas
optimas até, de alcance, maravilhosas, quedeixara um pobre mortal com a língua para- i
lysad* na boca... Ainda agora, navega us
águas da terciira discussão ali, nin projecto"prohibiodo que sejam empregados como as-
sentos ou encostos os sacCos contendo gene.ros alimentícios". Quem já pensou numa lei
com tanta sabedoria ? Para conceber aquelle
projecto, para redigil-o e parn lcval-o evan-
te quantas dores de cabeça soffridas I... Um
critico malicioso veria nelle um meio indi-
recto de proteger a industria dos bancos e
cadeiras. Nós, não I Nós descobrimos na as-
tncla de semelhante projecto apenas a de.
fesa dos gêneros alimentícios, sujeitos ás in-
continências de certos individuos, -que não
*t contentam apenas cm repousar a anato-
mia discreta dos eorpos... Em todo o caso
bem pode acontecer que outros intuito» es-
tejatn animando o Conselho a votar o pro-
jQCtOa

Na soa mensagem o Sr. prefeito, depois
ne declarar que havia arvores demais accos-
centou que havia bancos de menos, nos jar.dins e praças publicas. Provavelmente com
• prohlblção do projecto hão de nugmcntur
os freguezes dos bancos, «pie o Sr. prefeito
pretende augmentar. Esta explicação aqui
fica para evitar o veto systematico, com queo Sr. prefeito tem fulminado as idéas sábiase opportunus do Conselho...

Azzi, .IO"!; Pedro Nlcolau, IO*!; André Para-
puncho 28: Duarte Cerdeira, 58; AlfredoRedondo, 108; Emílio Alves de Brito Júnior,
por Brito Júnior & Cia., 10$; Abel Fortesua "- ¦'¦
S
d
5S. Total — 1093000.
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PENHORES?
Menor juro & Maior offerta

IÍÍMÍ_^£!S^ n7;

Total dos donativos para Antônio
dos Santos — 36:861$500

Elevava-se, até, bontem, a 36:2783000, ototal de donativos recebidos e publicadospela A NOITE e destinados a proteger u pe-queno e infeliz operário Antônio dos San-tos, cuja sorte continua a merecer o grandeauxilio da caridade publica, como mais umndemonstração se poderá ter na lista tle da-divas dc hoje, que é a seguinte:
Escola Joaquim Manoel de Mnccdo, 558;ftlaria das Neves, 58; liinpregutlos da Livra-ria Francisco Alves, 398; Luiz Alves, 2$;Alba Martins Cosia, 88-100; G. Mullcr, 10$;Anonymo, 58; Cacilda Santos, 20S; Anouv-ma, 103; Operários de Souza Machado *&

(.iu.. 1808: Operários da Fundição M. S.

pleito federal no
Ceará

im^KoiS^
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| Quem duvidar ainda «pie §

J CINEMA I"
I IDEAL I
B é quem exhibe os melhores program-
B mas do Rio, poderá ter a confirmação

) jjj indo ver, de hoje até domingor

1 PRISGILLA DEAN
a estrella incomparavel em O

0 Tip Branco j
Ul - ^Ê^*^m}7míargiBlET ^^
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! 28500; Henrique Scluiiilz, 23500: AntônioRodrigues Coelho Filho, 23; Antônio GasparGonçalves, 18; Altnmiró dc Andrade* lj;iVinato Lopes Ribeiro, 13; Salomão Martinsi Tostes, 58; Manoel Barroso, 2$; Onezio Cas-
jtilho Barbosa, 28: Anonymo, 13; Manoel de
j Souza e Mello Júnior, 2$; Milton Moura, 28;! Paulo Carvalho, 1.3500; D. Gusbrecht, 53;Joaquim Henrique tle Azevedo, 13; Waldémarde Moraes Massy, 58; Miguel Gonçalves, 1$;José Ramos, 5$; Cnrlos Pinheiro, 58; Her-
çulano Fonseca, 58; S. V. Jones. 13500;.Anonymo, 108; Victorino Ferreira Constante,
2$; José Sá de Oliveira, 28; José de Castro,

Olympio M. Cruz, 55; Francisco Guo-des, 38; Braz P. Guimarães, 38; Anonymo.
em nome de Francisco e Regina, 108.Total até hoje publicado, 30:8013500.

O beneficio de hoje no Recreio
10 ó|" da receita bruta dos espectaculos

de hoje, no Recreio, serão em beneficio dnsubscripção aberto na A NOITE cm favor do
menor Antônio dos Santos. Assim decidiu
a empresa Rangel & C. daquelle theatro.
Irá á scena nas duas sesões, ás 7 3|4 c fl 314,a applaudida revista "A' Ia garçonne".•mmm ___

GRANDE CONFLICTO TRAVA-
MM EM SOBRAL OS CONSER-

VADORES E SITUACIO-
NISTAS

aí, - Uit^^wítWiiaáíiest

EMPENHAR ?
tó na CASA G0NTHIER

45 RUA LUIZ DE CAMÕES 47
Empresta o VALOR REAL

<***•
O Jury de Guaxupé começou a

trabalhar
GIMXTJPE' (Minas), 18 (Serviço especial

da A NOITE) — Tiveram inicio os trabalhos
dn segunda sessão do jury deste termo, em
que serão julgados diversos réos de homi-
cldlo.

¦ ***** 

0 QUE SAO OS BRAÇOS DAS
MULHERES..'

Uma sensacional SUPER-JEWELt íoUniversal, em 7 actos maravilhosos,um dos mais empolgantes romances dogênero policial que o IDEAL está exhi.bmdo juntamente com

Luz que se
apaga

uma notável superprodução da Para-mount, cm 7 actos, com

JACQUELINE L0GAN e
PERCY MARM0NT

em que sc verá a commovente historiade um pintor apaixonado pela sua arteque se vê do repente privado dn vista I

j
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Os motivos da contenda e os no-
mes dos que sairam feridos

—mm ti-msZ*

Os suffragados pelo eleitorado
de Sant'Anna

SOERAL (Ceará), 17 (Rct.) — (Serviço
especial da A NOITE) — Por oceasião da
instnllaçáo, hontem, -da mesa eleitoral da
1* secção, travou-se aqui um grande confli-
cto entre conservadores e situacionistas.

Estes, querendo a todo o transe impedir
aquelles de votar cm Paraíso; perturbaram
o serviço eleitoral, ameaçando os eleitores
e oecupando as proximidades da secção com
uma força de arma cmhaluda. O delegado
de policia compareceu, tentando estabelecer
a ordem a punhal c revólver.

Os conservadores, não obstante tudo isso,
compareceram ali em grande numero. Ha-
viam já sido iniciados os trabalhos, quandoo rnbelllsta Adolfo Madeira insultou o co-
ronel José Sylvcstrc. Sendo o nggrcssor rc-
pellido, estabeleceu-se grande tumulto e Deo-
lindo Barreto, aproveitando-se da oceasião,
começou n atirar contra os conservadores,
que se defendiam, alvejando também seus ad-
versai-los. Gehcriiiisóú; então, o tiroteio, de
que resultou saireni feridos gravemente os
Srs. Nnzion Ribeiro, Gcremiiís Ramos, Deo-
lindo Barreto e Vicente Bento de Moura,
que foi ferido por Barreto, quando procura-va evitar fosse disparado o primeiro tiro.

Corre a versão de que Deolindo Barreto,
que apresenta oito ferimentos, foi alvejado
somente pelo delegado dc policia, e que o
soldado João Amaro foi ferido por Henrique
Hartly, que procurou attingir o juiz Clodoveu
Arruda, presidente da «íeso eleitoral.

Apesar do achar-sc a cidade em calma já,o governo estn concentrando forças aqui,
para, segundo dizem, atacar os conservado-
res.

SANT-ANNA (Ceará 1. 111 — (Rct.) — (Ser-viço especial da A NOITE) — Com toda •regularidade; realisou-se, aqui, a eleição parusenador e depututlo federaes, tendo sido suf-fragados, para ctttla uma dessas duas vagas,
respectivamente, os Srs. Thomaz Rotlrigues,
com 205 votos, e José Accioly, com 185.*****

HORAS
De Juiz de Fora a Petropolis

em bicycleta
Estiveram, hoje, nesta redacção, trazendo-

nos os «eus cumprimentos, os Srs. Joa-
quim Pereira e Xislu dc Assis, que hontem,
com o Sr. CyrMló Biijoiii, renlisarara um

6'rs. Joaquim Pereira e Xisto de Assis,
que honlem fizeram um "raid" de bi-
cucleta de Juiz-dc Fora a Petropolis, e
que pretendem rcfazel-o em sentido in-
verso, regressando dquella cidade mi-

ncira
"raid" de bicycleta de Juiz de Fora * Pe-
tropolis.

Saindo daquclla cidade mineira á mein
noite, os tres excursionistas chegaram ao
encanto serrano dos veranistas ás 3 horas
de tarde, tendo vencido 156 kilometros em
15 horas.

Os dois primeiros "raidmen" pretendem
repereorrer o trajeclo nndutlo, voltando dc
bicycleta para Juiz de Fora, mas o terceiro,
o Sr. Cyrillo Bajoni, tendo sentido maior
fadiga do que os seus companheiros, ré-
grassará de trem.

Com o« tres cyclistàs, chegou a Petropolis
um deputado federal, vindo, como elles,
de Juiz de Fora, mas em automóvel;

¦ >mmm* *

carioca
0 BACALHÁO ESTAVA

—¦¦-««-—. .,

Uma casa commercial mullaj
pela Inspectorià de Gêneros

Alimentícios
Da falúa "Moreninha", 

procedente A.to das Neves, foram descmbarcndai «! $cas existentes no recinto em quefo? í'
posição, varias caixas de bnealliáo Li 7
dor dava a perceber o seu estado'de «'i

rendas,
-— nu

posição, varias caixas de baealln
dor dava a perceber o seu estado ac „,,facção,' O fiscal de vchiculos Odilon pPò,fSoares, que ali se encontrava ii0 ml.""1communicou-sc com a Inspectorià tle f'Alimentícios e, pouco depois, ao local "l
gou um medico, que examinou o hi«iK*verificando que todo elle estava detc-h i
pelo que mandou inutilisal-o e miillra.. ?ma Ximene & C, estabelecida á n,à do *
íiedictinos n. 28, A qual pertenciam « 1teridas caixas de bacaiháo. ******-

C

Priscilla Dean
RESURGE HOJE

Nos cinemas IDEAL e

do
.."São armadilhas |
demônio"... dis- I

0 maior suceesso da
actualidade é

êxito

ia». mmm***^m**^*m***m*w

bibindo com
crescente.

Não perca o leitoresse super-film do "Splcndld-Programma".******

 't pavorosa liquidação da casa VILLA DE
se-o não nos lembrll PARI8 onde o cliente pode offèrecer pela
que santo. Tinha ra- I mercadoria o preço que quizer.
záo. Essa é pelo mc- vii° ve''
nos a opinião tlc lo-
dos que tem ido ns-
sistir "O APOSTO-
LO",.a obra prima do <__• •>. . __ __iiaii càino que o PA-» 35 — Rua dos Ourives — 35RISIENSE está ex-1 76 __ Buenos A|fes _ 73

VILLA DE PARIS

O incidente yankee-
japonez

WASHINGTON 18 (U. P.) _ Acredita-seque a correspondência trocada entre os ao-vemos do Japão c dos Estados Unidos seráencerrada com a publicação, amanhã, da nota
™.!T!S'r0 d0 Kxlerior Hughes entregou•egunda-feira p. p., 8o embaixador japonezjunto ao govemo norte-americano. Essa nota
Wh!fe! .reS-?t",,a d0 governo de Was-iiington á nota japoneza, protestando contraa lei americana nrobibindo a immigíaçãoamericana
japoneza.

54 Casamentos
Ternos de casara ou defraque, obra excepcional-

mente artística, para casa-
mentos aristocráticos. NoGuanabara. R. Carioca, 51.

O controle militar" da
Allemanha

— * *m * m *. . ,.-

Vae passar a ser feito peiaLiga das Nações
GENEBRA, 18 (U. P.) _ A convicção ge-ral, aqui, é que a Liga das Nnções assumiráa tarefa do controle militar da Allemnnhn,

que ó nctunlmente exercido pelos allindos
I logo quo lord Pnrmoor e o Sr. de Jouvenel
i cheguem a um nccôrdo perante o conselho«ia Liga, com relação no controlo relativo áÁustria, á tiraria e Bulgária.

O plano eliiuorado por lord Pormoor foicommumcado no conselho da Liga, quandoo Sr. dç Jouvenel, falando perante esse con-selho, declarou que o plano adoptado pelaLiga, relativamente á Áustria e á Hungriaserviria dc base paru o caso dn Allemanha!quando o qiicslno do controle militar fossosubmettida á consideração tln LigaO pensamento actual deixa prever'o exer-cicio do controle por um conselho cônsul-tivo permanente aerco, militar e naval' -IT-

Desmente-se o assassinio
do "leader" sovictista

Radck
MOSCOU. 18 (U. P.) - O boato que eir-

çulou no estrangeiro,'hontem, dizendo qnoharl Rndck, "leader" sovictista c comínissa-rio commercial, linha sido assassinado, —foi officialmente desmentido nesta capital.Foi dndo á publicidade um comtnunicado
qualificando a noticia da morte de Radckcomo "absolutamente inveridicu e baseada

UMA NOIVA QUE SE SA-
CRIFICA

Teriam todas ns rioivns a cor.igr*! queteve SIGRID HOLMQUIST, castintlo com o
homem quo amava e que tle repente ficou
completamente cego?... Teriam a dedica-
ção pnra serem companheiras por toda n
vida deste infeliz artista, quo ó o grande
pintor PEItCV MARMONT ?... Queremos
crer que sim porque não ha carioca que não
tenha um coração de anio. E tão bom cora-
ção que todas irão

A talentosa e apreciada artista, m» »-
poigoit os "linhilués" tios nossos cfnenuiem "Fora dn Lei", "Virgem rie Etaniboal""Sob duas bandeiras", e "Chamina da Vida"'vae cmocional-os dc novo em mais uniproducção JEWEL, dn afamada empresa II\TVERSAL - "O TIGRE BRANCO"' 

" 
Si

um sensacional drama policial do granjmontagem. As acenas em que apparecc 1boneco que joga xadrez com pericia im».
paravcl, representam uma novidade e inji,ressarão, de corto, os que
passatempo.

«30_B-
tintura Idc-sl

apreciem este

A0UA FlfiARO t-abello e barba. ,\'i,perlumanas, pharmacins e drogarias.
mmm-
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O EMBAIXADOR C0NTY M
S. PAULO

S. PAULO, 18 (A. A.) - O Sr. AleW(Ire l.onty, embaixador da França junto ao
filo verno brasileiro, visitará amanhã a ti.dade de Santos, A Municipalidade desta clii.de offereccr-lhc-á uni almoço no Parque iúl-neario.

S. Ex. visitará sexta-feira prosima s tl-dnde de Campinas,
Nesse mesmo dia, o general Ncrel e i:-

mais officines da missão frnhcczo offerece>
lhe-ão uni juntar no Aiit01110võl-Cluí»,•m**mm*--

IfO.tK ver este grandioso film dn PnramounlLUZ (JUE SE APAGA que será hfllc o criio-
í^r ànarr^^QuEjLiíE:a^;^IVaii,,ai,ecei-'—"" ^-^
verdadeiramente inaglstral nessa peliicula

THEÂ11 LYRICO
Procurem ver os preços c o grande sorli.

mento de binóculos, Busch, "íelss e outros [i-bricüiiles, que a Casa Vieitnn, acaba tie receber.
RUA DA QUITANDA S9

Attenção : não é mais no prédio ds «nni«!
Buenos Aires

¦¦ ' ***** —_

Furtado em duas valises quando
se mudava

O Sr. Christòvão Colombo Jnnot, ris!-
dente á rua Vieira Fazenda 11. 29, onete'se ás autoridades do 5" districto do que dos.' 1,'tntpios conseguindo penetrar iia su.i can,
nn momenlo em que se mudava, furtaramtinas valises na importância dc 300-5 c d:;-
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siamSoviapMeí»VUlgaCl0 PCl°S inimifios da ••"»• I "n-aneada ás paginas"i,nmorlacs de uma 
"das

sia aoiitnci i mais populares novellSs inglezns.
******

Dr. Estellita Lms—Vias urinarlas (vene.rcas e cirúrgicas) Itaioj X. Labor. S. Jo:A g|*******
Dr. Reynaldo de Aragão. ciiní,
nhoras. L. Carioca, 18. 1 ás 3, 2", 4"

nica
e

se-

er._Rftul 
Pacheco, partelro e gynccologis.¦ », M. 877, Sanatório Guanabara.

1 
1 ¦—----

JtB^ Moura,.
rade - ocuii£ *m***-

:ll e, Gabriel do An-— Uriiguaynna, 37.

Drs, A, R. Tlnoco-cir.
• Heitor Cunha—'•ioi

dentistas. R. Cn<
oca ia-1». T. C. 3104.

Dr. Edgar Abrautes. Tratam* Tnbòrcíilòsa
pelo Pneumothorss. Largo Carioca, 18, 3 ás 4
DR. JULIO DE MACEDO - Vlns uri•arlas e doenças seiihorss, ll. Carlorn. 64-Ãitr

Combate as moléstias doflgndn, do estômago, dosIntestinos c corrige •
prisão do ventre.•*•****

EXPERIMENTE A SUA SORTE
NAS CASAS QUE A DAO

SÓ VALE QUEM TEM
185 — OUVIDOR - 185

J. ANTONACCIO & C.
Gerente: CAPITÃO MATHEU9 DONADIO
tiliaes: Io de Março. 73 — Av.
Rio Branco, 38. — Marechal Fio-
riono Peixoto, 85.

A sorte grande c paga 00 mesmo dia.

MM Kimonos *
Aventaes

4f»5j
7900

600

CASA COLOMBO
O ALGODÃO

A sltunçno do merendo desse producto eracada vez mais animadora, náo só com rela-«ao * procura que continuava activa, comocom referencia; ao disponível» visto ser po-«Hiena a ntianlulndc tio producto negociávelSubiram os sçrlôes dc 885 a 80*. ns primei-ras1 «orles «c 878 .. 88? c os medianos de 70»« 8l.il por )ü liilos, sendo nominaes as con-dlçues do gênero paulista.

' —_» .

Dr. Castro Araújo SSiKtód
Hospital Evangélico. Phone Villa Um. 

'

ÜM "JAZZ-BAND" CONSTITUI*
DO DE CEGOS

*mw***M***tMy*Mj* ta*-* mm

A Liga adquiriu todo o initru-
mental necessário

A Liga de Auxílios Mu lima dos «lego» 110
Hrasil icsba «le Inlmriu.lr mnis um benefi-
cio 01 sua orgsnlsnçáo, uma orchestra mo-
derna, "Jaut-bmid", canstitiildn do musl-
<o» seus Inlernados, os tiiitics tocarão nas re-
uniões publicas a bem «In constniecflo tio
seu abrigo o officlnas. Sois desses músicos
«áo i.criinmhuram.s e excciitautcs complc-
Ios dc dlffrreiilcs Instrumentos.

A secretaria gemi «Ias Coopcrailoras dn
l.lgn, M1.1l1.me llrleun Harafa, conseguiu
««omiirar todo o material novo, rom grande
abatimento «le preço, sendo sou desejo que
* "Jiss-band" se apresente ao publico em
atreva prsso, na principal reunião nue se
promover pari continuar na campanha snn-
ta de evitar que os nossas patrícios nAo vi-
«tente* «a redtuiim, quando pobres, Ã ateu"
dicldadc,

Portugal pelo telegrapho
Do que vem tratar no Brasil o Sr.

Sotomaior
LISBOA, 18 (U. P.) — A Unlvcrsldndc

tle Londres enviou umn mennngem de sau-ilnçao n Portugal pelo centenário de Cn-
inões.
. LISIIOA, 18 (tl. I>.) — A viagem do Sr.
Sotlomnlor no Ilrasil tem por fim obter dosmembros ricos dn colônia portuguesa ele-
mentos pnra auxiliar a obra do desenvolvi-
mento Industrial do Portugal, e Informar á
commissão «le assistência aos orphiios dn
guerra sobre a forma por quo tem sidoaproveitados os donativos offcrecldos 1 essa
instltulçilo, O producto desses donativos
serviram para a construceáo de um reco-llilmcnlo om Coimbra o pnra obras «le benc-fi-los uos ornhnos.

LISIIOA, 18 (U. P.) _ O parlamento ap-
provou o projecto que manda conceder a II-bcrdndc no aviador Leio Portclln, um «Iosufricliics presos em virtude dn revolta do
Canino <ta Amadora.

LISIIOA, 18 (II. P.) — O governo eonvl-dou nara o cargo de alto eoinmlssirlo emA|V?]?.A Sr:. Almeida Ribeiro,
f.lSIIOA. 18 (U. Pí) - Partiram piral.onndn, a bordo do vapor "Faro", 414 «U-

gredados,
LISBOA, I* (V. P.l - ConiU «ias serátransferido ¦ Funehní o tribunal Julgador. os crimes socines, divido A preiUo do Jurytlu Lisboa, * *,

AJURE DE ESCOTEIROS
DO MAR

Na Ilha do Governador. 1'ontn do *"uml)y,
arampanim 121) escoteiros do mar, n«rocommcmorar o anniversario dn fundação«Io Grupo de Jequiá. l"oi uma fcsl», «ob"o-«Ios os nsnec os, brllbnnlc, nu qual idna-Mn»"0«nthuslosmo e n alegria nos Jovens

Nos diversas provas de Jogos escoteirosforam classificados os seguintes gruposM»logur. Grupo do Jeniilá; 2> Iogar. Grupo dcflntalogoi 8- logur. Grupo tlc Copncabuiiii.Provocou applausns dn m.merosn nssll<icnciti o Grupo de Copacabana, formado normeninos, todos tle menos tle 13 nnno.i ln«
qur.es têm como Instructora D. Aiiiusln

Tomou i.artc lambem na festo o gruno deSuijuiircnia. vindo tlat|ticlla localidade ses-U-felra ultima. Os Jovens saqiiareincnses,

DURANTE ESTE MEZ
PREÇOS REDUZIDOS

Raai: Ouvidor, 105 • 107
Uruguayana, 9 c 33
Carioca, .18
Marechal Florlano, esquina deCamerino
Estado de Sá, 60.

An Nictheroy:
rua Vise. Rio Branco, 461

tm Jolx dt Fora:
roa Halftld Ul

Xm Campou
"-a do Conselho, 7J__ . _(|#|_

Avciiidã "28 
dc-SL'fcmI)i

OQLBERT FERISSE —Consultas:
obro 236. Tcl. 1553 Villa.

durante totln » vlagein,
vardadciios escoteiros portaram-so como

Compareceram ao ajure os tonimaniliinle»
Armando 1'lnna e Dr. Oswaldo Assimpçno!oue emprestaram A reunião lodo o seu «•forço, tendo aquelle coinmnmlunta feito umdiscurso sobre o neto.*****

Foram presos por suspeitai
confessaram ser ladrões

ITAPIPOCA (fjèara), 17 _ (Serviço

ESTA TAMBÉM QUIZ MORRER
Mas a Assistência salvou-a

Armintla Minto dc Oliveira, que conta 18a» uos, resido nn casa 11, 35 du rua Mo-ruçs e ValhV Pela mndrugndn, torturadapelos seus Infortúnios, como declarou A po-liciii, resojvcu morrer, parn o quo Ingeriuuma porção dc pcriniingannlo de nòtaflliò,Uma ambulância du Assistência âpailhan-do-a, transpoitou-? para o posto central,ministrnnilo-llie abi os medicamento» ne-
cessados. A policia do l.f districto sonheno meto.

OBJECTÓS DE GRANDE VAL0RÍ
POR PREÇOS MÍNIMOS
JOALHERIA

Av. Bio Branco
*i'i^imi*mmb*?

As grandes solemnidades
religiosas

-¦ " ¦ ' *» 9 •** **•¦

O dia do Corpo de Deus e as fes-
tas do padroeiro na matriz

da Lagoa
Está em festas a parochla de S. Joüo Ba-

ptista da Lugoa, com a novena do Padroeiro
que sc realisa na matrlr todas as noites, ás8 horas, pregando o Revmo. Sr. padre Dr.Henrique Magalhães, c os prepurutivos purao grande dia da pnrocbio, 24. fcslu dc SuoJono,

Conformo n noticio que ja demos em nn-mero anterior. ' 
pensamento do vigário tia-

qticlla Importante rreguc/ia cominéiiiurareste mino o Santo Padroeiro corii offlclóa rii-ligiosos c festejos populares, fazendo iisslinreviver uma tla.s mais ciiciintniiorns tradi-
çoes do povo brasileiro.

Totlos os dias, npós n novena, pelos 9 ho-ras tln noite, tem havido nos terrenos danintrii umn representação de cluemn uo orlivre, com sclcela e numerosa assistênciaNn noite «le S. .lonn. dc 23 para 24, haveráconcerto miislenl e fogos tle artificio, per-mlttldos peln Prefeitura, revertendo o pro-dueto dessas festas cm beneficio das obrasparoclilocs.
O progniiniun de amanbfl vac ser talvez omais bello de toda A novena.

de
I
0 .'..ininunlr... geral tltis fieis. A's II u,,r.lsmissa eimtmln com sermão pelo llevmò Sr*padre Dr, l-ri.ncisco SiiIri.iIo. A's I librasMiir.. du imiirlí Imponente procissão do Ss'Soei-amcnto; ,\w iiei-correrd trechos tl.is ruitsVoluiilnrlos du Pátria, I). Marianna, s. cie-ineiite e n rua dn Matriz.

A noite, As 8 horas, novena do Padroeirocom pregação pelo Sr. pndre Magalhaosi Dc-
nema^ò'ar"vro'ÍC",1,,(,° ,,r,",r"m,"a í,c cl*

Pcde-o vigário As minlllns que rcsltlempor onde devera passar a proclssiio tio s sqne enfeitem, com flores e outros brnameni»s npprgpripilps, ns varandas

A policia registou a queixa c prometteu
providenciar.

ases»
Dr. SuIIy Périssé r;\ss*,n;f'-; f: s">

5«* e sahb., as 4 hora?.

As corridas intemaciomaes de
automóveis na Polônia

^ VARSOVIÁ, 18 (Havas) — Comejarão .1
6 de julho próximo, ua Polônia,, ns corri-
das iutcnincioiincs dc nutomovols para o
percurso de 1.1100 milhas. Jú estão Inseri-
pios numerosos eoiicorrenles.

. mmm ¦ . 1 ¦¦

f t**.

Fcstn tio Corpo dc Deus, c, pois, dia santorie guiiitln. haverá nrilfinllii, na ninlrlj! dal.agon, ns SI!', horas, missa com cnulie».

Lenibre-seí
Ventre-Livre í o Meihof
Remédio para tratar PrisÃo de Ven-
tre, a Inflamação da Hurosa do
Estômago, Vontade Exagerada d>
B:ber Agita/ Vômitos causados pel"
Indigcstão, Arrotos, Qa/es, C*re:.
Colicas, Fermentações e te:.o r.c,
Estômago, Dores, Colicas e Infla'
m&çSc Intestinal causada pelas Mv
lerias Pútridas e Tóxicas dtntro doi
Intestinos, Dores, Colicas no Fígado
e Hemorroidas causadas pela PrisEo
de Ventre I

use Ventre-Livre!
IO«*>«.T«*»w-V.a«)-«»-l,»J-.\V.fr,- .

-Mn-. casos, para «me nsslm revista um cnm-cto,- ,|t. ninlor solenmltlnit,, .1 llomcnn_endc fe c udorncílo tl.. pnvu dc Hotofogiba- Sncriiinenlo dos

*******

TKM ESPINHAS ? tine o

¦ ">¦.. >'«-¦« ...riiuii, ií __ rservtso es- ",0- •* musa c
pecial da A NOITI':) _ o delegado dc poli- ',0 íer divididaela desln localidade prendeu por suspeitai —————
? jrMn!,",cn. n c,H,c,n Ptibllea os IndivíduosJoflq Vidal e Itavinuiiilo Rlliclro Filho qevinham de Ciiradbns, muiilcli.lti de Como.Olm, onde residem, traserido duas bestas «Irryria. Submeti Idos aos devidos Interrogntn.rios. confessaram ambos haver roubado o»referidos animaes. em um sitio de Olho

O pugilista Mac Tigue vae cn-
frentar, em julho. Yuong

Stribling
_ Ni?v,A Y0-}Ki ¦•'"• P.) - Commnnlcam
do Tulsa, cslatlo de Oltloboma. lei sido 

*"-
entre Mb» Mc Tlnuc. boxer Irlaniloi hea-entre M lu- Mc Tlguc. l.oscr Irlaiitlcs hear-vywcljjh r \nonR SJrlbllna nn dia D dc Jn-lho. A Im so t tle lon.fliiu dollnros, deveu.

II1ISSOS altares.

(
ü

fJ-Agua, pelo que continuam detidos, aguar.dando as ordem da autoridade «amuclnct.

'"'aaãfc? '•0'1* -0W«Preai

Creme Alled
Ultima çreacao americana, o f.llKMI'" DA MO-DA. tíslrsordlnarlo pnra esplnhae, nannns'"«• ri-anehss, ruRss rravus, elo. No l'arrKo-ral « eiu todas ai perfumarias.

Para Theatro ê
Hoviúdé

d:

LOMBO\

mt i

KEAPPARECEM 05 CASOS D£
INTOXICAÇÃO AUMENTAR

Tres victimas soecorridas
Appnrcceii, nos registos de hoje, trci rir

climas de Inloxlcoçfio alimentar. S'o "«
brs, João tl'.\vl|a Silva, da 21 annos, «••
teiro, residente em S. .lo.lo tio .Merity; R-"
mon l.min, da 'J,'l nnnos, «oliciro, ir.tvit^-
dc residência c profissão Ij-norsdas • -Ml>
Símios Itddrlgjibs, «lc :!0 nunos, fiinccwiM'
rio publico, domiciliado A rua Miirifiic- ni
Simncnh.v n. 235.

Todos farnm transportados pnrs * Pn'1'*
central de Asslstcncln e ahi dcvlil/iracnli
soecorridas.

mmm

DR. MANOEL DK ÃlíitKücom B snnos de estudo uos Iid-uHiics do Eu-ropa. llndlodlMsnostlro, Rndlol crnnl1 nr".!S?í*l_a^

•-J* *»*•¦ ji*>* *** V«Íí;V*u AÍ -1-.I. -'¦ ..... .

Para o CabcHo
Um preparado Maravilhoso I
A loção "Ilella Cor" ' dc ef feitos rspl*'"

c g.iranlidoa.
Contra a cn^pa e nnída do eobello. los-9

S grande vantagem dc restllulr aos csbíH""
brnncos ou grisalhos sua côr primitiva ">'
poucos dlns. •

Convém notar quo niio ti thsliir» • »•*"
nm tircparmlii altamente scieiitiflco « •*'
ravllhn.it).

Vende-se em todos ns phnrmiicla.i, P«rfn-marins c dro-jorlns tio Hrasil.~y" "• ***** *f**i* ¦ ¦¦ ; —

Quando se inaugurará a íí/nmiw
ção electrica da raa Glazion

Nn nollo do Síin .lof.t.. .1 do corrente, «"*
Inaiiitiiriida n llItimhiR.ila electrica il» Wi
Oloilpti. cm Terra Nova. Kssc mclliorsinímf.«|iio í devido nos ciirorcos do Dr. IMilM'1*!'
plm IVrcIru de Almeida, serA inlclarln rtini
uma siilcmnldndc festiva, «ara o une K ttt**'
slltiilu uma rt.minlssilii, composta dos S"'
Francisco Cardoso Ilnrlinui, Cláudionor Til*
srlra «Ia Cunho e OastAo Itabello, a «iiial pr*"
move todos us meios (.ara essv Um.

<:̂



mrm*<

§
c

_%«

"ÚLTIMOS 
TELEGRAMMAS

E5PECWE5 da'Incite,
NO INTERIOR E NO

. EXTERIOR £ SERVIÇO
(_jnA AGENCIA RMERIÇANAlF

A NOITE — Quarta-feira, 18 de Junho de 1924
. riri..5bsB|

embaraçosa a situa-
ção entre o México

e a Inglaterra

Vri —ri

isla do Corpo fle Deus
m^>mmm''m'amm****W*^0**mmmJmm***mmmm

em mmmTtmsmvmfmmxstsasmmmmmwsaa muKKExrvum-rma
^"_^™"*******'TIMA

0 F@reêgn Office notificado
e

diplomático britannico
paiz

LONDRES, 18 (Havas) -— Uma
sota officiosa declara que, depois
do recebimento, no Foreing* Office,
tíe uma nota do governo do México,
em que esse governo reitera a sua
determina off.o de expulsar o agente
do governo britannico, Sr. Cum-
mings, a situação é considerada ex-
tremamente embaraçosa.

Amanhã, o ponto será facultativo
nas repartições publicas

O Sr. presidente da Republica, em com-nienioraçao á data da egreja, Corpus-Chris-ti, resolveu conceder, amanhã, ponto fa-cultativo nas repartições publicas.
Os bancos de nossa praça não funeciona-rao, amanha, por ser dia santificado de guar-oa, consagrado á cominemoração de "Cor-

pus-CIiristi' . Apenas o Banco do Brasil
çmittirá os vales.ouro para a Alfândega atéa 1 hora da tarde.

A Bolsa e os demais centros de activida-ae commercial também não funecionarão.
«Era todas as repartições e estabeiecimen-tos públicos fluminenses o ponto será facul-tativo amanhã.

TOMADAS DE CONTAS DA
LEOPOLDINA RAILWAY

Deficits em duas estradas e ya-
rias parcellas impugnadas

0 Sr, ministro da Viação approvou as to-
tnadii" de contas relativas ao 1* semestn
do 11)23, dns estradas de ferro Central de
Mncahí e BnrÜo dc Arariianin, das quaes <é
concessionária a Companhia Lcopoldini.

Ambas as estradas deram "déficit", d*
Í33:1S3?2«H} e i:il):l)28.?;i,í7, respectivamente;
resultados esses que furam reduzidos pnra'MI68BS224 e 35i308?-l-70, pnr ter a junta de
tomada» do emitas iinpitünado varias pav-
ccllfis de. dospezas incliiidas na conta de
««.'leio das mesmas.

A junta eslava assim constituída: pre-•Idántc, Dr. Auln Fernandes do Coulo, en-
gcnliciro fiscal; secretario, Dr. Joaquim Viei-
rn dc .\l"llo. 1" cscriptürnriò do Tliesonvo
Nacional; assislente, Dr. linul de Yascon-
rcllos, rcprcscntiiiito do Ti-ilmiiaí de Contas,
« .ln.ií. Mnrlitilió Vianna, representante da
Companhia I.copoldiua.*****

A Funcçâo da Câmara
0 novo representante dessa casa

do Congresso na Conferência
Commercial Inter-Parlamen-

tar de Bruxellas
De poucos minutos a sessão de hoje, na

| Gamara. No inicio, o presidente leu um ta-
Jegraninia <Io Sr. Mello Franco, declarandocpic, por inativo de força maior, não lhe eva
possível representai' n Câmara n» Conto
rencia Commercial Inter-Parlainentar, a re-
unir-se, cm 23 do corrente, cm Bruxellas.
Declarou, então, o presidente qne, devido A
cxigtiidade do Icmpo, designara, para snb-
stihiir o Sr. Mello Franco, o Sr. Francisco
Guimarães, nddidn commercial á nossa Em-
baixada em Paris.

Depois de designado o Sr. O. Loureiro
para . commissão de Redacção, em logar
do Sr. C. Ribeiro, não havendo orado-
res inscriptos, passou-se 4 ordem do dia.
Encerrada a 3a discussfio do projecto fi-
xando a força iisv.il para o exercieio de
1925, e nSo havendo numero para as vota-
ções, foi levantada a sessão.

A**

VICTIMA DOS FERIMENTOS
RECEBIDOS NO CONFLICTO

DE SOBRAL

Falleceu Deolindo Barreto, o pro-
Yocador do grande tiroteio

a!i travado
FORTALEZA; 18 C\.A.) — Informam di

Sobral qua Deolindo Marreto; victima de
ferimentos graves, diiranlc, o conflicto oc-
corridn nn edificio da Câmara Municipal
daquclla cidade, por oceasião da installaçâo
dos trabalhos eleitoraes, falleceu ás duas
liorns ila madrugada, apezar de todos os
esforços lenlmliis para salval-o,

OS HORÁRIOS PA E. F. CEN-
TRAI DO BRASIL JA NAO

SATISFAZEM

Dnhi a próxima alteração das
tabellas

A directoria da Çcntriil do Brasil, atlcn-
d'iidi> a qne us horários dc vários livns jà
niio satisfazem as necessidades de serviço e
ilu publico, pnr is«o qne, dia a dia. mais se
intensifica o movimento, tem cni vista fa-
zci- nina revisão geral íiaqucllcs, organisando
novas talicllns paia a.s corridas dos respecíi-
M«s trens.

\ssiin, è de prever que soffram alteração
os comboios de cargas v. espceinlnicnte os
quo fãi) preferidos para o transporte dc lei-
Ir ipie. i'in iihsohtlõ, não estão satisfazendo.

Soffrcrão laniliem pequenas modificações
ns expressos do interior, bçiri como os de pe-
queno percurso, cujas viagens tini motivado
reclamações, desejando; pnr isso, a directo-
ria ria estrada remediar já tal estado do
coiisas.

A revisão dns horários já é mesmo objc-
i*lo de estudos peln pessoal competente., -»»»» —
Mais 500 conios para o Thesou-

ro Nacional
O {'frente rt.i Caixa lícònoinica enviou hoje

•para os coTi-rs d.» 'riicsníiio Nacional n im-
porlancia de 6110:0006000.

RÁPIDAS í MINUCIOSAS!!
DETODft A^EPORTAüEM

DA

'

"A NOITE"

Para receber a visita delAs guias de arrecadaçãolA GREVE EM JUIZ DEI"*0 hct.vo Salcoue'S. A. o príncipe Hm-
berto

A Republica Argentina toma
providencias

BUENOS AIRES, Í8 (A. A.) — O poderexecutivo resolveu nomear uma commissão
de. cavalheiros que será incumbida de orga-msar o programma das festas e homenagens
em honra do princiipe Humberto, da Itália,
por oceasião <la sua visita a esta capital,onde permanecerá de 20 a 27 de agosto vin-
douro, seguindo depois para o Chile, atra-
ves da Cordilheira dos Andes.

Regressando novamente a esta capital,
soa alteza partirá, em viagem de regresso
ao seu paiz, no dia 11) de setembro

m**>

Os réos que serão julgados de-
pois de amanhã

Devido ao ooncurso para escreventes ju-
ramentailos, fine se estA effechiando nt sal»
dais sessões do .iury, não ihouve julgamento,
hoje. uo referido tribunal, nem haverá
amanhã.

O iDr. Kdgaril Costa, .ínir presidente, de-
r.ig;noi] para depois dc amanhã os jiilgame.n-
tos dos réos Vicente Mandarinn e Serapião
de Azevedo .Martins, pronunciados como in-
our-sos no crime de liornieidio.*****
O interdicto da Companhia Minei*

ra de Lacticinios vae ser em*
bargado pela União

O S* procurador da Republica, afim d* em-
bargar com urgência o interdicto prohlbito-
rio pelo juiz federal da 2' Vara concedido 4
Companhia Mineira de Lacticinios, solicitou
informações ao ministro da Agricultura.

Foi pronunciado por vender leite
addicionado de agua

Em 21 dc março do cowente anno o lei-
teiro Fernando Machado foi preso em fia-
grante, no morro do S. Carlos, quando ex-
punha á venda leite addicionado de agua.

1'rocessado 
' 

pelo juizo da 5* Vara Crlmi-
nnl, foi pronunciado, ihoji, por despacho
do respectivo juiz.

Inclusão no Asylo de Invalides
da Pátria

O Sr. ministro da Guerra mandou in-
cluir no Asylo) de Inválidos da Pátria «
soldado do 11* regimento de infantaria
João Cândido Avelino, julgado soífrer de
moléstia incurável adquirida no serviço do

'exercito.
f*

Andamento num pedido de me-
lhoria de reforma

O Sr. ministra da Guerra enviou i Se*
crctarla da Câmara dos Deputados o uque-

-nirinienlo em «jue o capitão reformado Anto-
nio Ivlvidio de Andrade pede melhoria de
reforma.

*m**

RAS TAFARI ESTÁ, AGORA,

Como na França, o regente e
herdeiro do throno da Abys-

shia alvo de grandes
manifestações

ROMA. IH (A. A.) — Chegou n esta ca-
pilai o príncipe Ras Tsfari, príncipe her-
riclrn c regente do throno da Abyssinia.

S. M. o rei Victo'/ y.anoel esperava pes-
honlmentc o visitante, na estação, onde
também re achava formada nma companhia
de grnnndclros qi'-e lhe prestou continen*
Clftl,

Enorme multlâffo nue o ovacionava a lodo
momento, aenmpaniioii o príncipe lias
Tsfnri até o palácio do Ouirlnnl, onde lhe
estivam reservados aposento-.

•4 nova collectaria de Camhoriú
O Sr. director iln Itcceits den cnnhcclnien.

In á Delegacia Vivai rin Simlii Olhiu-lna
que n Sr. ininistro dn Pazemln. i'i vista do
i|iii" Informou nqnJllii repnrllcfin. resolveu
crear umn colleclorln dn rendas fodrraes cm
Gnnihorltí', nniiuollo Kstudo,-*****

Dous civis requisitados pelo Mi-
nisterio da Guerra

O Sr. ministro do Gnerra solicitou dos
seus eollegas da «lustiça c Negócios lute-
riores c da Viução e Obras Publicas, respe-
ctivnniente, que sejam postos A dispqslçSò
dn ministério a seu cargo, para servirem
cm juntas dc alistamento militar da I» re-
giàn, ns funcclonarlos Allierln Figtieirriio
i'iiiienli'1. do Departamento dn Saude Pú-
liliea, e. Itodolplio Draga, da Hstrada de Ter-
ro Ccntriil «lo Krasil.

mm*
A FUNCÇÃO DO SENADO

Proposições recebidas e dis-
cussões encerradas

UM COLLECTOR QUE QUERIA
VENDER PARA JÓIAS ESTAM-

PILHAS DESTINADAS A
TECIDOS

Mas o director da Receita nSo
concordou com isso

Em solução a nma consulta da 1- Colle-
ctoria Federal em Campos, o Sr. director da
Receita resolveu declarar que não pôdeaquelle exactor Vender aos conímeraiantes
dc jóias c objectos de adorno estampilhas
especiaes — lalão.-gitia — da taxa de 1*3500
destinadas a tecidos, por isso que se não
justifica a applicação de taes sellos, quandoba em circulação estampilhas *f«ecUngularos
coimmuis dessa mesma taxa de 1Ç500, além
de não proceder o argumento apresentado
de offercccrcm maior commodidade, visto
não estarem em circulação aquellas estam-
pilhas. *****

dos cobradores
O Sr. director da Receita não

concorda com as alterações
propostas

O Sr. director da Receita Publica dirigiuao Sr. director da Recebedoria do Districtorcdcral o seguinte offieio:"f-m resposta ao vosso offieio n. 452, de26 de fevereiro ultimo, declaro-vos, para osdevidos fins, que não podem ser tomadas as
providencias pedidas no sentido de seremmodificadas as guias de recolhimento da ar-recadação feita pelos cobradores desta dt-rectoria, especificando-se a natureza do im-
posto, exercício correspondente c semestre,
quando se tratar de imposto pago semes-tralmente, numero de cada contribuinte e lo-oa-1. por isso que, om ambos os casos figu-rados — restituição e entrega de quota par-te da multa— a esta directoria cumpre pro-cessar, "julgar e fornecer os elementos ne-cessarios a essa repartição, além de tpie a
alteração da pratiea até aqui seguida nenhu-
ma vantagem trarA, acarretando, ao contra-
tio, augmento considerável do já vultoso ex-
pediente da 3* sub-directoria, desta directo-
ria."

¦MM»

i4Bi4Lf.Oi4J.i4iV OS VAPORES"HAAKON SARL" E "KONG
HAROLD"

0 primeiro foi ao fundo, desço-
nhecendo-.se a sorte da tripu-

lação e dos passageiros!
COPEXHAfiUE, 18 (U. P.) — Em con-

scqiicnuia do nevoeiro, abalroaram, boje,
entre Trondhjom e Kirkines, os vapores"Haakon .larl" e "Kong Harold". O navio"Haakon Jarl" foi ao fundo, em consc-
quencia da collisão, não havendo noticias
da tripulação e dos 17 passageiros que
nellc viajavam.

UM OFFICIAL DA JUSTIÇA FE-
DERAL ASSALTADO NO

ESTADO DO RIO
OI' delegado auxiliar fluminen-

se partiu para Duas Barras
Pelo expresso da T.eopoldina seguiu hoje

para o município fluminense de Duas Bar-
ras o 1* delegado auxiliar da policia «lo Es-
tado dc Rio, «jue ali vae, por determinação
<io chefe de policia do mesmo Estado, apu-
rar, em inquérito policial, uin faeto oceorri-
do no logar denominado Canguarv e levado
ao conhecimento daquclla autoridade pelo
Dr. Leon Roussoulieres, juia federal da si-
cçlo fluminense.

Segundo a communiciçfio frita pilo Sr.
juiz federal, um official desse juiao, de vol-
Ia de uma diligencia naquella localidade,
foi assaltado por um grupo de indivíduos,
qm tentou arrebatar do mu poder os papeis
qu» conduzia.

O offieiil de justiça • a pessoa que o
acompanhava, resistiram aos assaltantes,
pondo-os em fuga.

**tm ¦

ASSIGNALAM-SE PREPARATI-
VOS MILITARES AL-

LEMÃES 1
i m* * **~*

Possibilidade de um ataque in-
esperado ás tropas aluadas

de occupaçao
PARIS, 18 (Havas) — O ".Tournal" pre-cisa a necessidade do governo eommunicar

com urgência ao primeiro ministro britan-«ico, Sr. Mae Donald, o relatório do gene-ral Degoutte, cra que este assignala prepa-rativoi allemSes para possivel ataque ines-
perado contra as tropas alliadas dc oecupa-
«So. t * i m** i

-4s gaios de recolhimento dos
saldos vão ser expedidas, d'ora

avante, em duas vias
***l expedida a seguinte circular!"O director da Receita Publica do Thesou-

ro Nacional, tendo em vista o quo consta
do processo n. 33.554, de 1Í12.*!, rccomnien-
«lo aos collcctores dns rendas federaes no
Estado do Rio de «laneiro, a expedição, em
duas vias. das guias para recolhimento (tos
saldos, afim Ue que na íi1 via cerlifique a
Thesòurarln Geral do Thesouro o recolhi mcn-
to do saldo, com indicação do numero o
data do respectivo conhecimento • o da par-
tida Uo caixa geral da alludidu thesouraria,
conforme propôz a Directoria da Contabili-
dade no processo referido."

***** *

FORA Estando ligeiramente enfermo o Sr. pre-
sidente da Republica, não se realisou por
isso o despacho collcctivo semanal dc hoje»¦¦¦¦¦¦¦a

¦

A Dieta poloneza rejeitou uma
moção de. desconfiança

ao governo
VARSOVÉÀ', 18 (Havas) - A Dieta ap-

provou o projecto de créditos externos.- Antes da votação, foi submeti ida ít easa
uma moção de desconfiança nu "ivcrno, quefoi rejeitada por 150 votos coni.a 115.**•*>

¦ -*-¦¦ ih ¦ •¦¦•_¦ •*• —. — —¦—-¦¦ - ¦— •*-

Foi substituída, nos serviços do
#culto, a lingua slava

pela russa
MOSCOU, 18 (Havas) — A conferência da

egreja russa resolveu substituir, nos iirvi*
cos d-i culto, a lingua tlava pela russa.

i m* a

Fallecimentos
Falleceu, hoje, á 1 hora da tarde, em

sna residência, A travessa Alice de Figuei-
redo n. 28, na estação do Riachuelo, o des-
pacJiartte da Alfândega desta Capital. Sr.
Éranclseo da Silva Braga, que contava «8 an-
uos de edade. e, que além «le viuva, D. liea-
triz da Cruz Ilinjrn. deixa os seguintes filhos:
.Velsun. rtcijiiiíi, Stelln, Álvaro, Mario e Car-
los «Ia Cruz Braga. Sen enterro deverá rea-
lisar-sc amanhã, nn cemitério de S. Francis-
co de Paula.

i m** i

0 cambio regulou estável
S 31132 a 6 d.

O mercado d« cambio abriu, hoje, em
,,,.„.. melhores cofidlçíes de estabilidade, eom osCompareceram, boje, * iciilo, 24 unido- bjmc0I operamlo, em «eral, accesslveis,

res e mais o candidato ha pouco reeonneci- ,>0rqne eram mais abundantes ae letras par-do como representante do povo carioca. t|cu|ares e não havia grande procura do
Presidiu os trabalhos o Sr. Estado Coimbra, bancário para remessas.
No expediente foram lidos offlclos da Ça-! 0 n„nco „„ nPa!l|| declarou near a 8 01)32

0 Dr. Soitza Dantas homenageia
os membros do Conselho da

Liga das Nações
GENEBIU, 18 dtiivns) -~ O embaixador

Snimii Diiiitns, rcprcscnliinlc dò Brasil no
Ijin.vüm il.i l.i;:u ilus Nnçòcs, offercucii hon*
lem um linniiuoto t-m honra dos seus colle-
ps dn coiliellio ¦• lio Sr. lvrle Dini.ininiul.
siffcliirlo-Kcrnl du T-ltrn.

Mais nm praticante no Lahorato*
rio Nacional

O Sr. ministro dn 1'nicmln ucrnilltlu que
o pliiii-iiiiii'iiitli'" Bcni' dos Símios I.uies
M'ln nitlllltllllo l.*OÍItO pinllrii.il.' ..ralullo lio
).i.|iin*,i!'.rlo Nacional di Aiialjsci.

mura, remei temi i a proposição que conslde-
ra feriado o dia . de julho do corrente
anno, data do centenário, que será commu-
morado em Recife, do movimento da Repu-
blica do .Equador; considerando de utlltda-
«le publica a Coiifcilcrnçio Cnthollea do
Trabalho, com sede em Bello Horiionli, •
npprovaiidn a convenção sobre a unifnrnii-
dade para a classificação de mercadorias,
asslgnada ein Santiago, cm 1933.

A requerimento do presidente da commls-
sXo de Justiça, que pediu substituto pira *
Sr. BoiIiii, nessa commissão, o presidente
d.t sessão designou o Sr. Barbosa Uma.

Rm seguida, o Sr. I.auro Sodré justificou
a ausência do mesmo icnador amaxonrnie,
por motivo rio moléstia. Ií, não havendo nu-
mero, a ordem do dia, foi encerrada a dii-
fussilo das seguinte* itiutcrlas: cm ,1a, a
proposição ila Camnrn dns Deputados n. I.
dc 102-1. que libre, peln Ministério do Agri-
cultura, o credito dc HJÜI.B08, para paga-
nienlo das vantagens permanentes a que sa
refere o nrt. lóll da f<'l li. 4.65B, dc 10'.'-.
aos funcclonarlos que porcoliem vencimentos
alí 18I!**. nionsacs (com pnrerer favorável da
comiulssúo dc flnnuçns, n. 28. de 10241: em
•Ia, ii priipnsiçiin dn Cumaru dns Deputados
it. ... ile 1021. «pie iiIiit. jieln Ministério da
Marinha, um' credito dc 07: 0.159217, supple-
menlar a verba 13a do orçamento de 102.1
(«•mu emenda «Ia comntlssào «ic finanças,
parecer n. 2(1, «le 1024): em ,1*. a proposição
ila Cumaru «loa Deputados n. A, rie 1021, «me
abre. peto Ministério «tn Vincai» • Obras l'u-
lilUic. um eivilltn dr 42:01119217, para in-
«Icmnlinr a AdmlnlsIrncAo rim Correios de
ilonzolfo c vnrlm ciitlcctiirlas frdcraçi pelocxli-iivio dc dinheiro nn AilinlnistrnçAo t'oi-
tal «to lliriila (cniu ptircrcr favorável da
i'iiiiiiii'«iíi. ile finanças, n, III, dc 1024)1 em
<tlsrussl.ii unien. o parecer da coininlssilo dc
mnrlnha c guerra n. ,10, ile 1021, opinando
qiit! srjn Indeferido n rcquerltncntii em que
t'1-iirliioso lliidrlgiirs de SnnfAnnii, snrgen

e C d., conforme as condições e todoi os
outros operavam a 5 8113- d., com letras a
ti d. e dinheiro pnra a compra desces pa-
pcis a R 1|92 d. Assim, regulava o mer-
cado bem collocado e com tendência para
melhorar, o que aliás to te poderia veri-
ficar se a procura nio aoeusisse desenvot-
vlmenlo e ns letras particulares nSo ee-
uasseaiMm. Eram promettedoras, oom-
tudo as peripectlvai é* mercado, que ficou
assim firme.

Oi lohorinos regolirim a III • a Mm-
papel a 429000.

Cotou-se o doltor, 4 rlsti. da 11440 a
9*450 e a praso d» 0*3.10 a 91420.

Siqur* por cabogramma:
A' vista — Londres, S 27|82 a R 71»: Ta-

ris. 8150 a «515: Itália, «410 a «411: Nova»
I Vorlt. 98440 a !>»5flt». Hespanha, l*2"fi a' I-27K; Suissa. l^iiV.") a tít.77; Bélgica, $44.1

n 1-144; Kollmtila, »S&90
offlclolmcnte as «egiiln-

311.12;'

Foram uffixndns
tes taxas:

A 90 dv. — Londres, 5 13|I6 a 5
l»arls. «409 a 9507.

A' vista — Londres, 5 718 n 5 WM; Pa
i-ls, *50.1 a tAtli; Itália, 9408 a 9415; Portu
sal *270 a «270; Nova York. 09400 a 08450;
llcspnnhla, 1*280 a 19270; Suissa, 19(18.1 a
19880; Buenos Aires, papel, .19070 o 39180;
ouro. 79 a 79080; Montevlriío. 78300 a
79450; 'apuo. 39008: Suécia. 29520 a 29524:
Noruega, 19284 a 1.84 a 19290; Hollanda,
39520 a 39550; Dinamarca, 19600; S.rrla,
9388; Betilrn. 9438 a 9443; lli-manln, 9048
a 9IMI0; Slovaiiqlu. 927» a 8282: Allemanha.
9001 por nm mllhAn de marcoa; 29280 por
miircn dn renda; AuMrla, 9(40 a 9170 por
mil coronii enfí. 950.1 a 9507 por franco)
soberanos, 5I9j ifhrAS-nnpef, 429O0O,

O mercado «le cambio durante n dia per-
maneccii paralisado, com os luncni operando
ii 5311.12, «landa o do Brasil a 6d.. contra o
Iarticular a 61l82d. O mercado fechou re*
i-iilarmente estável, tendo havido negóciosto ajudante do f&ereltp, solicita favoreí pn*lcm hincoi «ilranfilrui a 5tl.1!84d lobre ora a elas» a qui portemi. biociH».

Arbitramento de fiança do novo
collector da capital de

S. Paulo
O Sr. ministro da Fazenda resolveu ap-

provar o acto pelo qual o delegado fiscal em
S. Paulo arbitrou em 20:0008 a fiança do
collector da 5* collccoría da capital daquelle
Estado, Pedro Carlos de Noronha e Silva.

OS VALESOURO
O Banco «lo Brasil forneceu os vales-òuro,

boje, A razão de 5Ç1B1 por IÇODO onro.
Esse banco cotou o dnllar á rasãa de

99150 á vista e de 9Ç42Q a praso.*«***>
Solemne collação de gráo dos no-

vos engenheiros da Escola de
Ouro Preto

OU/O PRETO (Minas), 18 (Serviço espe-
ciai m A NOITE) «— Na presença das nossas
autoridades civis • militares e de grande nu-
mero de famílias e cavalheiros da sorieda-
de local, realisou.se a solcmne collação de
grão dos novos engenheiros Antônio Ale-
xandre Nogueira Mendes, Antônio Furtado
da Silva, Evárlsto Penna Scorzn, .Tose Lino
dc Mello .lunior. José dc Meira Quadros, Josí
Pedro Xavier da Veiga c Odilon Dias Pc-
ireira. Falaram os Srs. Antônio AlV.xnndrc
Nògúéirà, orador da turma, e o Dr. Clodo-
miro dc Oliveira, parnn.vinplio.

lim ncção dc graças pela fo nua tura dc seu
filho Odilon Dias Pereira e. dos demais cni-
legas dcsle, o Sr. Leopoldo Dias fez ceie-
hrar, nn mati-i**, nma missn, que teve írandeconcorrência.

«ai»

Os operários recusam ac-
ceitar uma proposta dos

industriaes
Declara-se solidaria com o mo-

vimento a Associação Minei-
ra de Imprensa

A policia disposta a fechar a
Federação Operaria ?

.TülZ DE EOKA (.Minas),' 18 (Serviço es-
pccial da A NOITE) — Os industriaes desta
cidade, pnr intermédio do Dr. Baptista da
Oliveira, delegado auxiliar, pediram nns ope-
rarios que voltassem immcdiatamcnte ao
trabalho, depois do que Séria nóiíichda uma
commissão, composta dos Srs. Américo Luz,
Machado Sobrinho, coronel A-prigo Ribeiro
dc Oliveira e César Franco, para examinai'
a situação c dar. dentro de quinze dias, opi-
uião sobre o desejado aiignicnlb dc sala-
rios. Os grevistas dêclarariíin roeu sar senic-
lhaníc proposta c que o augjiiento iinnicdialo
de seus ordenados é o uuico meio dor ipie¦elles ->o)larão a trribiilhnr;

Por motivo do dqsnppiirecimeiito, lia dous
dias, do operário Gomerçiiido de Carvalho,
nm dos chefes do movimento, c por suppo-
lem seus eollegas que a policia o linju pre-
so, resolveram os paredistas interromper
toda e qualquer nc^óeiação, até que lhes
dêem noticias do dcsapparccido, cujo para-
deiro as autoridades dizem ignorar.

Os jornaes, na sua maioria, censuram a in-
transigência dos proprietários de fabricas,
dizendo que lhes caberá a responsabilidade
de tudo quanto sueceder aqui, como consc-
quencia da parede dos trabalhadores.

A Associação Mineira de Imprensa officiou
no» grevistas dando-lhes todo o apoio c so-
lidariednde c declarando que a opinião pu-
blica acompanha com a maior sympalhia b
justo movimento de defesa de seus direi-
tos.

Os operários Galilcu Avellar de Souza c
Antenor Reis, chefes da greve, tèin sido
ameaçados de prisão e corre o boalo de que
a policia está disposta a fechar a Federação
Operaria Mineira. j

Em sessão e.tiraordinaria, rennc-se hoje a .
Câmara Municipal, afim de tratar dos pe- i
(iiclos dos traljníhádó.res; relativamente a
creação de feiras livros. V ik.ííc, reunir-se-â í
a Associação Commercial, para estudar os I
problemas dn gréyo c da carestin. I

O Dr. Sady Carnot e o professor Machado |
Sobrinho continuam a dar assistência aos
grevistas, assim como A Federação, que iem
distribuido gêneros aos necessitados, lendo,
para isso, o apoio dc vários coimiierciantes,
que lhe fazem donativos.

A ordem ainda não soffreu alteração, man-
tendo-se os grevistas cm perfeita calma.

C0MMUNICÂD0S

MODAS
e Novidades de

Paris
Visitem as exposições de

INVERNO
dos grandes estabelecimentos:
Mim DAME DE PAPJS

182 Ouvidor!

AO Io BARATEIRO
Av. Rio Branco 100

A' BRASILEIRA
I.nrgo S. Francisco SS a 43

u L u nu

i

RADIUNS dc pura aetla, fiuitasin,
limito encorpado desde 16$90()
GUANDE variedade cm sedas IU
sa» e fantasia por preços exce-
pciònáés.
SORTIMENTO completo em arli-

gos de

il¥ERN0

Não houve sessão no Conselho
Por terem co ir. parecido aiienas sete in-

tendentes, não houve sessão hoje no Con-
selho Municipal. *****
falleceu a Exma. esposa do pre-

feito de Sobral
SiANTWNNA (Ceari), 18 (Serviço eslpe-

ciai da A NOITK) — Na vizinha cidade de
•Sobral falleceu a Exma. esposa do Sr. co-

(ronel 'Antônio Mendes Cordeiro, prefeito,
daquelle município.

A***

O ASSUCAR
O mercado de assuear funecionou, hoje,

ainda paralysado, mas nSo acciisou altera-
«•Io de preços. O movimento verificado, po-rém, foi regular, tendo havido entradas da
7.784 saccos e saldas dc 4.011 ditos c fl-
cando, em "stock" 85.917 ditos', A estagna-
çio que se notava uo mercado era apenas,
ao qua parece, com relação aos preços, que,
da faeto, se conservavam paralysados...

Approvação de um accordo para
arrecadação de imposto

O Sr. ministro da Fazenda, approvou o
aoeordo celebrado pela Delegacia; Fiscal

em Minas com a Companhia Industrial Sul-
Mineira, com sede em Itajubá, Minas paraarreradafao do Imposto de consumo sobre
enerjtla electrlca.

i **m i

Deixaram Porto Alegre os reali-
sadores do "raid" automobilis-

tico Rio-Buenos Aires
PONTO Al.r.CTU-.. 18 (Serviço especial da

A N'ori'1*,' — Após unia permanência de, oll.n
dias ncsla capjlnl, pi-nsc-niiMiii ua reiilisnçíii
do "raid" iiitlòmobilisiiçó liio-1'iicnos Aires
os Srs. Oswaldo l'"rnnco dn ltoclia, l'rcderico
Ai«,'iist« Ribeiro c A.vres Cardoso dn Silva
Alnrtiiis.

, Durante sua estadia aqui, os destemidos7'i*nidnien" foram hospedes «Ia Municipal!-
«lude e mandaram submetter a um concerto
geral o Ford em que viajam, cujo nome é
("¦Pre^idenle Alvear", cm homenagem ao
chefe do governo argentino.

A partida foi efiectuada ás 10 horas da
manhã de hontem, da frento do palácio da
lutcndcncia Municipal,, seguindo os ciicursio-
nistas para S. Leopoldo, de onde rlcninn*
darão t'rui:iiii.vann. passando por Taqiiivy,
Hio Pardo, Cnchocirõ, Cnçapava, S. Gabriel,
Ilosario c Alegrete.

«sor-*

CAPAS dc seda. vários modelos;
COSTUMES, BLUSAS, ECHAR-
PES, PELLERlNfcS, etc; CASA-
COS DE MALHA FRAN.
CEZA 44^800
ENXOVAES completos para noi-
va, inclusive roupa branca, sendo
o vestido cm seda 175S50O

Paris
>
íj-argo tS* Francisco

19-21-23
JUNTO A' EGREJA

Tel. N. .'531'^tw^^w^^m*mi*^aaW

m
25IC00
PEETO E

vniHO

CARIOCA 8, 34, 40
URUGUAYANA 84
MAL. FLORIANO 132|13t

te

Que !hc teria acontecido
Aprosenlando conluísôes r escoriações gc-

neralisadas, fní lio.ie. siicciniido pela As-
stencia .Maria PetronlHín, do llli «Hinos, ca-
sada e residente á ladeira do Barroso inililc-
j*o .14, a qnaj nada declarou, entretanto, ro-
bre a quo são devidos lacs ferimentos o o
local da decorrência.*****

Tapetes ovaesP- om todos or. tamanhos c lindos de-
senhos; vendas pov atacado c

a varejo, na conhecida 1

«ri.

0 café regulou firme
Cotou-se o typo 7 a 38$000

O mercado «ie «ate permaneceu, linje. cm
boas condições de flrniexn, lendo nccusiiilo
negócios rcgitlnres, porque sc verificou tnm-
liem algiiinii procura, mais ou menos, des-
envolvida para o rcullsnçío dc novos ncilu-
rlci. Os vendedores susteiitnrani o limite
tmtcrlor dc .'188 por arroba ilo typo 7 e a esse
preço foram rcallsnílos os negócios dnabertura.

As venda» effecttiariai na aherlura foram
ile 4.011 saccas. ficando o merendo nrnls mi
mrnos animado.

Km Nova York. a tlol-n leve linlxa par-dal de 3 ii 5 pontos nas opções «Io fecha-
mento anterior.

Rn* nossn niiirniln entraram fi.Rill sarem,
sendo 5.8Rr, pclu l.rnpoldlna c 070 prin Con-
Irai. Oa embarques foram «lc (1.517 «arcas.
«mio 7(17 pnrn qi Kstadoa Unido», 1.V.VI
para a Knropn, 1,100 nnrn n Ilin dn Priilh
o 40fl pnr rnlinliiitriii. llnvln cm deposito.
Iiole. S.Vj.ian ..|ii-i'ii'..

I-'iiii(*..*Ii.ii.iii ii tiiiMi-.iiif. dc enfe, no decorrer
«In din. rum um movimento ucllvu dc triilin.
Ilin», Icmlo sliln vriullilii-. á tnrilc tniili I.iin)
Meca», nn total do »,m «lltus. O inorcuilo
fechou Inalterado - firme

Panaram iiorJundlaby, hoje, cmn destino
a Sinto», 20.000 taccat,

Foi de S. Paulo a Goyaz em cin-
coenta dias

GOYAZ, 18 (Serviço especial da A NOITK,
— O escoteiro Evllazlõ Rodrigues dn Cutilin,
que, em dezembro do anno passado, reali-
sou o "raid" pedestre Ilio-S. Paulo, chegou
a esta capital, lendo feito cm ãll dias u
percurso S. Paulo-Ooyáz.

¦ ***** i

O TEMPO |
Temperatura de hoje : máxima,

26*,3; minima, 16°,1

BotetimdaDirectoriadeMeteorologia

*-** 4* Carioca. *?*-**

-•''ES1

Grandes fortunas
ao seu alcance

S. .10*0
Clic/ínu n apportiinldadé dr «c pn».*nir nm pala,'i(e.
Cmn um ;iti|itcnb rapil.-l COMI*Si: na CASA ACUIIANTf, Av. [Uu•'ranço II :•*. hfl'..',.. lnlcI;on d«tM lo-lerins. Dia 17. •Jim cuntos por fc$: diail v :':¦>. .tfti) contou ;mr 201 • dia 'U

SOO COIllOíl nor IUOiJOOO.
I'«ira «cr (eii/. em Intcrinw hasta eom-

piur billi..' .•., na CASA ALMIRANTE.
AV. Itli> BRANCO, 157uu_uu_&_iuss!3s_9(au(ai

t

AÍ

Previsões para o periodo de 6 horas \ Dr. 0. Liilioares
da tarde de hoje até 6 horas

da tardo de amanhã :
liynecologln, i
lliin Cliilc o. 0,

A'..ilst. dn Facul-
dade. rinirjiia geral,ornçns dns vin'i urlnarlài.

das 4 As 8 l-.oins.

Districto Federal c 'Nlctlícrol -- Tempo!
liotii. jia.-.s.iudii a insl.ivcl, lijjsníVillldo-HC
im fim do porlnilo cmn chuvas.

Tciupcraliira: em declínio,
Ventos: roíidiinio para n qiiiidriintc sul.

fosco»,
Kstndo do Rio — Tempo: eónlrn, uti.li*.

lústc c serra, bom, pasiiimlu n íiihíüvoI; lli-
tornl, bom, passando u insinvcl, tiggravnmlO'
sc no fim do itcrljiilo coin clinvn»,

Temperatura: cm declínio,
IVntinieln gbíal do tempo, npús ns >\ horas

dn thrriu du niniinhitt perlurbndo, cum tem-
pcratiirn mnis baixa,

lislmlos do sul — i) lütnpo conit>h'BM0*A
chuvoso na tuna llllnruiicu do líslmlo do
itln Orando, niollmriiiuhi nn Inlarlori pn*-IiiiIiihIh nus dcninl» Mslntlng. miliifludu nn
ciihIi*. A li'iii|ii'i'.iliii'!i tlvnlIiuirA, Vculo», do
qiintlranli' sul,

Loicrisi do listado rto i.i»

C- O R T i N A 5
As mal» nn.ileni... preços sem competência

UtltlO DA i:\IUOCi, ll _ Tel, t.. 010
Uouzn llri.ll'.!n „-. «,;.

s I

Itciilladn dn
I14."i7!.i . . .
IliTiii
iill87. • « .

('.'.! iMCçnn dc hojei

Dr. A. Ferreira da Rosa ôM,'il; Í-!„ ,, „ , raculiliid»,ivilc c Sypli. t.iiiic. n. n.i«. 5" o huli. ¦;» | na,

24 K. — fíarnnlldn» ~ Or. 7*90(122 K. - (irianlldiiii - (ir. «gíõflIH k. - flnrnntldo» — «r. MWaSecçSo «lo nflnnçílo dc motao» preeroioa
VIANNA, [RMA0 & C. ««A-jBDao vi

... 28 O.80
(Anllga l'..|iii'Hn .Süiilii)

i)r. R. PardallaoM^iS1^ »da &'» «i'iiC(.|'Hl.i e Pro .Ma«Ire. (.iii.ii.mi.. piilinoo» o íiiip. (Ilgcillvo, dii.-r^òríiiiri^j^^iiii^ii^.ú^^

!8flB| ^ Humberto Gohnio fflttí«iouuíikiv ' ,|ü e Iniiítiu.is, 7 Selcuibro, 109. a fi o ijoíu

t I
4

*

A

--iUfiSüiWitt



^Iflürf* 
' ' — *-'- ^ippppv;;?rr^'^^a-yre-¦'^BmjrWrWm} PPfP^^5^^^PPE^^i^^^i1^^^^^^?;r'""

A NOITE — Quarta-feira. 18 dc Junho cie 1924

»:

Capüâoíencnte Mario Mendes
Borges

(Ia ANN1VEMSAHIO)
O eoiiiiiiendádor Antônio Augusto

Mondes Borges, Sylyino César Borges,
Maria Emilia üorges Cruz, Manoel

<íh> l-'.>i:-.-is Mendes Oro», t- ('otjsiicld Bór-
fie.-; Mondes Cru/ ,piu«, mãe, irmã. cunhada
e sobrinha do pranteado capitnti-leuéiiié
MAMO MENDES BORGES, mandam rezar
unia missa no iiltúi--mór dn egrejá da Can-
delái-ia, sexta-feira próxima, 20 do coi-rcn-
te, ás 9 1|2 horas, coiniiiemnniiido o 1" an-
niversario du scu fallecimento, para o ipic
convidam os seus parentes e amigos, ante-
cipando desde j.-i os seus eternos agradeci-
nicntos.
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Senhâírinha de Miranda Guerra
«. Alberto Macedo Guerra, viuva Anna

«Js/yí Vieira de Miranda; Antônio Vieira dç
S Miranda c capitão Joaquim V. Mi-

,-". r.-tndii participam n fallecimento de
sna séhliõro. filha c irmã SENHOIUNIIA I)E
MriV.-VNOA GUKHHA. cujo cnlcrramiiiilii sai-
r.-'i amanhã, ás '.) horas da manhã, da run
S. («hrisliivnó *i •*('..'!. sobrado, para ò ce-
niilei-io de S. Ki-iiiiciseii Xavier.

Proí. Frederico do Nascimento
Sna familia convida a todos os seus

amigos para a missa dc sétimo dia.

LENÇÓES
130'x:2Ò0 c| ajour 8*3700
l-IO x 2n0 cl ajour 10*3500
140 x 200 c| ajour 11S500
160 x 210 cl ajour. casal 128800
1Í!0 x 210 c| ajour, casal 158800

TOALHAS PARA ROSTO
Artigo forte ,,0i 13000
Trançadas ;j 1)0r 5580Õ
Polpudos ;t por 7?50D
Fclpudas encorpadas I! por 81550(1
Fclpudas cm côi-es

jí-i, *S£«ES

CAMISAS DE TRICOLINE
Cores variadas
Côr palha, listadas ;.'.':.'.
As mais lícllãs, listadas
Padrão dislincto

2H-5500
26*800
343800'
36*3500

PERFUMARIAS
Sabonete de coco $300
Sabonete todos perfumes 5600
Sabonete cm barras S00O
Sabonete em barras finos perfumes... ÍS-IUO

Tendo a mais BELLA ESCOLHA ds
artigo de LUXO á mais MODESTA; e um
de ROUPAS para CAMA

PUBLICO para a
CAMISAS PEITO LINHO

CAMISAS desde o
varisdo sortimento

e mu, chama a ITTEKÇ&O do
relação de preços úún

TOALHAS COM AJOUR 1|2 LINHO
Peito 1|2 linho
Peito linho Manchcster.
Peito linho Irlandez. . ..
Peito linho super
Peito linho puro

8Í500
9*3500

10*3500
135800
158500

FRONHAS

3 por 8-3700 I 13rilli.-intin.-i so.-tida "Paty". •3700
<|-KaXa>tNtt* U«t»

nue fará rezar sexta-feira próxima, 20
tííi- do corrente, ás 10 1|2 lioras. no altar-
mór de S. Frnnciscó de Paula.

Recebeu uma pedrada na cabeça
Chama-se ,)osé e tem nove annos de eda-

dc o menor., filho do Sr. Américo Machado
que na rua do Propósito, em frente á casa
onde reside, a de n. (i(i, recebeu uma pc-drada na cabeça, pelo qüc teve os soecorros
ria Assislucia. O commissãrio Barbosa, cm
serviço no 11" districto, apurou o facto e
registou-o.

-mm ..

Coroas FLORES NATURAES
- Os menores preços —

CASA JARDIM
RUA GONÇALVES OlAS, 38 - Tel. C. 2

DRCGMÍÃ BAPTISTA v™ds"sâ 1
varejo, Preços linralissiuins. Itua 1" de Mar-
ço n. ll.'.

Zimmva&mmmmmitsmt!

mm^mm

|A' mnçhlhá c ii mão. com perfeição c ra-
nidez. Ucndas. PIírscs. Picot.

Preços módicos.

A' FRANJA DE OURO
69 — AV. PASSOS — CSm

•w JE*-» i
mm B&sáií''íaL

|TAPEfES'FIEilS3I»0S
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Lu. s (ais <#-<»
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CORTINAS
TECIDOS MODERNOS
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Loteria <ia Capital Federal
51001  20:000.-:000
60022  5:0005000

•O0QSO00
:000,f000
iOOOSOOO

üiiuüz u :iiiid**:<
83.\S 2:O00S(

Til/V. . .' ..,. 2:000$(
15568 liOOOSt

Üortes grandes—Centro Loteríco

MOVEIS IE A*;í'É
I, Só do 1

|LeandrolWartins&C.|
|93-Ouvitlor-95 41-Ourivi(ís-431

r~m.-r-~m-m-m.m-,.-. —— -—• -***%***/** t-mm .—...—..,, 

35 x 45
40 x 60
40 x 60 ,
40 x 60 c| ajour.

¦ sara— ~i"^"rniiT',*r*T,rinT*TiTi'i'\i,iff'Miri-ffr m

i h íi M

PODEROSO TÔNICO, RECONSTITUINTE E EXPECT0RANTE
Tem indicação precisa poderosa « utilissinn na:

BRONCBITE AGUDA H qHRONIOA
BRONOHITE GRIPPAL

BRONOHIÍE ASTHMATIGA
TOSSE ESPASMODICA

COQUELUCHE
, ASTHBIA

BT de efWto muraTllhoio nas conralescenças longas.
Tc ni fica o organismo e desinfecta os brunchtoa.¦imttii^mxmismi^i^wmàmÈmÈÊto

1SG00
25700
3Í200
35600

150 x 140
200 x 140
250 x 140
300 x 140

GUARDANAPOS
50 x 50 p| refeições, dúzia
60 x 60 p| refeições, duüia
60 x 60 p| refeições, linho, dúzia.

60 x 60 p| refeições, linho, dúzia.

7SS00
108200
12$500
155200

118500
18S500
39$800
40-íOOO

- lim^issiiijssimmmssmsm-mmammm

iílii ;i k notas de 20$0Ü0 e
reeebemol-as em troca de mercadorias

"Tooioõõt

Bengnline dc pura lã 20 côrc3 a 8?000 — Casimira de pnra 18 nzul-marinho
com 1,50 a 13Í500 — Flanellas listadas a 2$200 e de côrcs lisas a 2$500 — Flanella
velludo côi-çs escuras a 2$800 — Flaiícllti avelludada côrcs modernas a 25900 — Co-
beitores marron ii 75800 — Ditos sulferinos para casal a 155000 — Ditos marron para
casal (saldo) n 125000 — Ditos de lã de Camcllo marron para casal, muito grandes,
a 365000 — Ditos niniron fantasia de Jã, 445000, & Pechinchai — Ditos tle pura lã
rosa, azul e outras cores debrunados, muito Brandes, para casal, a 605000 — Peites
de verdadeiros nnimaes de '2005000 por 905000 e 1005000 — Grande stock dc casa-
cos ile malha de lã para saldar — Astraliári preto c marrou, largura 1,30 a 435000
o metro — Echnrpcs de lã modernos muito largos e compridos a 405000 e 455000
— Reclame 500 vestidinhos de flanella para creanças a 35000 — 50 peças dc atoa-
lh.-ido de cores 1,40 de largura a 35500 por metro — Dito branco 4?000.

0e todos esSss artigos podemos vender por atacado
"A CASA TURIM"

ai

• r'ocurem 
ja

AVEKIDÜ
Fraqueza/1'1 syphi!isr,- ™GiH7-m?0

fraqueza devido a syphilis, to-
mou 1 vidro de l.netyl. ficou forte, nugmen-
tou 3 kilos c gastou 65000. — Helena to-
mou 10 vidros de outro depuralivo, ficou
no mesmo c gastou 405000. — LUETYL só
em boas pharmncias.

, «ante» i

55000
85500

105000

105000

135800

75500

Salvados do incêndio
frostea o fechamento da A 1'AUbISTAXA

50 ojo abaixo do custo
Voriiscin f-íiitastica do baratçanicnlò.

Àdinireni os preços !
V'01i;i> PRETO, lãvg; 100 ¦¦', corte c|3
metros

VOIbE FANTASIA, larg. 100 cl, córte
yOlLE ESTAMPADO larg. 100 cl,

corta 
OHGANDY FANTASIA, lnrg. 120 c),

corte 
ORGANDY COnivS LISAS, larg. 120

c|, cíirte 
FILO' FIXO (saldo de cores), larg.

100 c!, córte 
£PONGES

TÍPONGE--;'-'cores liàns, 1J ímálidade,

Ki-ÒNUK r\>'\ ÍS1A.' iár;;.' jíífl cl! a
Múfrbz&hy coras lisas

SlAIlilOCÀlN CÓUES LISAS, lnrg.
100 ci. córlc ¦©palas c Çambraías

OPALAS finas, saldo dc cotos 
OPALA branca, suissa, larg. 10O cl
CAMBRAIA fina branca, larg. 100 clj

a 
CAMBRAIA de linho, muitas côrcs. a
CAMBRAIA de linho, branca, de 10?

por 
Em lotes, Sedas em lotes

riLO' DE SEDA pára chnpéo snldn
rrielrdGA/.R Ctni-1'OX flfllo de saldos) ã¦*-;:OA URANCA invavcl. .1

CRBPE GEORGETTK (lote de s.ildo)

ÇHEPB RADIUM e MARROCAIN DK
SEDA -- (lote dc; saldo) a 

MARROCAIN de seria fantasia, de 455
per 

PECHINCHA
MARQUISSETTE DE SEDA. FA-NTA-

SIA, largura, 100 c|, córte cl 3 me-
lro«, i>or 

MEIAS
MEIAS tod.i dc seda. pata creança até

.1 nnnos . . . ..-
METAS dc algodão, para senhoras, a
MEIAS do sida pari senhoras a ....
MEIAS toda dc .--edn. pr.r.i senhoras,

Imitando inouíscline. dc 159 por .•IWI.ÜD.ÉZA8
í"'.);.! \.'-; \iV. OrÍ(i'ANrÍY iinrdndas, a
GOLI.AS de fil". renda, organdy. de

IMTIflKCI
(Soluto de kola nacional fresca

cstabilisada, glycerophospbato dc
sódio, glyeeropbosphaio de magne-
sio, ácido phosphorico coiieãntrado).

Unia a tres colbcres de chá por
dia conforme indicação do medico.

Indicado em todus os eatailóa de
dcureE-ião muscular ou nervosa, seja
qual tõr a sua origem, em todos os
casos dc astlienia em geral e nas
doenças asthenisantcs.

Lv\BORATOKlO PASTEUR DA
BAHIA

Deposito:
R. General Câmara, 91 — Rio

tEmt&zmESümtzsmr,
*JtMrm>CrmnUI «J>l>»aTO>0»>IC«>> 11 «M t}*,mM-ma*mmnt*^*Oêm\^*m+amWnmmm>Qmm

Quem atirou a pedra ?
Quem atirou a pedra? E' a pergunta quea policia não pôde responder. O certo, e isso

se sabe pelo boletim da Assistência, é queo opcii.rio Eugênio Rogério, pardo, viuvo, de
32 annos, ao sair de sua residência, rua
Francisco Eugênio n. 236, foi attingido poruma pedra, soffrcndo contusão na região pa-rlct.il esquerda.

A Assistência o soecorreu.

i If7*Çí2iS

gmvsaSf^^Bm

¦ a % <-i-00 
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llils!ípll

Or. Si.v!a9 Mos,
la-.irendo tspcci.-ilir.ti

«.-.^'S!^ em dentaduras rthato-
w , . _ ¦•-K''£-3S) lilicas e bridijc-worls¦¦- **«-S^«_^«!Ôn-av (pontes), sem auxilio

QJ&J1" de chapas, para a
mastigação perfeita e

beileza aa phyoionomia. Preços módicos.
7 Setembro; 231: das 7 ás 5. Pbone, 1555 C

PARA INFLUENZA E
CONSTIPAÇOES

-mattm .

2í00O i

3S500
55800

45500
75000

ALFAIATARIA
YPIRAHfiA

está fazendo costumes!;
casimiras finíssimas, pa-|
drões modernos, sob me-|

dida 1505000.
Variedade soliretudos rí

ca, gahardino
impermeáveis.

Rua' Marechal Flo-i
riano, 52 | ¦__«

1 iVER PARA CRER .6 ,í:*

üllüfV-.-.' ttTZXmXÜXimfERjSX.Cs¦<n\m

Dr. Esfavani Kezessdo G§$$0%
ET-adJunfo dos rircfi». Weinijaertner, Gross.

mnim, Passorr, cm Flerlim, o
Neuinnnn. cm Vienna.

TRAClIF.O-lIKONClIO-KSOrnAGOSCOPIA
Es I rratnrncnto cirúrgico da ozena (technica do
[4li'f. Soirfei-t) c das dacryocystitcs (opera-
j,!j, ção de West). Carmo, 5, esq. S. Josí, 2 ás 5.
Líji ... -..<-. lies. Ileffinn Hotel.

(iHANl)E SÃLÚO de g.llõea o appiica-
•rões a .'."iflíi 

GRANDE SALDO tle bordados a ..
Pl.ISivS diversas qualidades a ....
CINTOS 13 COl.LAilES dc contas, de

158 por 
RENDAS VALENCIKNNES. peça ...FITAS
FITAS de loulzlnc, n. 2, peça c| 10

mts. por 
FITAS de loulzlnc, n. u, peça cl 10

mis. por 
FITAS tlc Itiui/inr. n. S, peça c| 1(1

mts, por
FITAS do loiil/.lno, n. D. metro 
FITAS do louizlnc. n. 12. metro.»...
FITAS de InilUine, ll, 22, metro a...
FITAS dc loulzlnc. larga, para cha-

pi'-n o fai.Tn. metro a lò.líiil. o

1SW00

1Í.S00
•.'*0i)0

4.«*.ri00

r.-ifrto

IvWlf)

a?ooo
.«-200
«3400
«¦«OU

8W00
15200

i«r.oo
L5800

3S0OOi
etioo

F0RÍ0SIÍH0
rua nu oirviooR. is<

Tclep. Ni 1B9.1
LUVAS. LEQUES, MEIAS,

CALÇADOS FINOS, etc.
¦ mmm »

¦r.-.msn.v^TfflRafr.r.i*:

Slér-ss Ras costas.
Aqstlly Mora-TflUdort»* fnif«r.«it* d.v, •
• 'H.|,LÍlt!f ta-'n fiiii'1 '¦ ¦', rJli;«VÍ»lti«>U»'t. • « IndaMUHUn^tilO l*«.o LÍuHarn*«9

l')«ti. li«:.t *fplk»l»o * p»/í» •Jjrlda.
| ;"ii .it, po/ r» *¦¦'•¦» írlctJf, i,i * it i-iíi-j.'•*'¦

it»:ln>.atuii ".r.,:-.

rit»

ÍS!

«mm.
'K»Í
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DE

ern?sfo Souja
IfBliOrlCHITE

RouquíiíJo. Aethma,
Csunhas chranii-a*

uRiRDEWHM
ttTHi^tllltimfai

tare* auuaièT

Formulai
Creosolo

Vegetal
Iodo-Hy»
pophos»

phitos de
culcio e so»

tlio.
Glycerina

Farlo»
clcmcnioi

pnra a
liygicne

dos pul-
tuun.

- App. ii. 5G de
I do 10-la!'»

Emprego no Banco do
Brasil

Cniilnilor tlc longo tiroclnlo bancário, leu-
f.SOIl ¦ do algumas libras vagas, i-ncarrega-so ile pre-13000 parar om carnclor particular c roplilumi-nti

candidatos an próximo cuucurso deste ll.-in-
1Í20O cn, a rcnllsar-se por estes dous mezos. En-AVIKO — Por motivo de f«IU de tempo,'sino criterioso, prnllco a cfflclento. Aulaanio faremos entregn de embrulhos a doinl

elllo, «Mim como nio altendcniot ¦ pedldoadc fora.
Vendem-M arnuçAert, vitrine • mais alcntl»

llot dn loja — Attenção — Abre ás 11
horas « fecha ás A

A PAULISTANA
RUA DOS OURIVES, 13-A

(ENTRE ROSA ItIO E OUVIDOR)
-aa»»

Dous que caíram de bonde
O menor .lòííi fillin tle Maria de Almeida,

dc 13 annos. mnrailnr A run Monteiro Sanlos
112, nn |iti1nr ilr um luimle nn Largo do Mn-
tinido, pctili-iidii <> eiiultlbrlo ruiu an sAlo,
fi'i'liidn-M- na 1'alii'ca. n mesma acniitecenrlo
a .lopipilm Pereira, porlngiie». de tS annoi,
«iuanil'1 prooiirava apenr-se na 1'nnle da*
llarens, eontunitlntln, lambem, a cabeça.

Aiiiho» tiveram oi curativos da Aialilen»
el».

diárias pura ambos os sexos, Inillvitluacs ou
cm turmas dc tlous sôiiii-nlc. líscrcver nara"DRASIL", nesle Jornal.

ROSALINA COQUELUCIIB
Ficado, estornado, intestinos.

Kffclli) rápido c rndicsl nas congestões do
filiado. Ictcrlcla, dyspopsla, arrotos, mio ha»
llln, dlnestfies o pr.«,'in de ventre habitual
com ns PÍLULAS "IC.MIL", venetaes o sem
dieta. Vidro. IlftKlO pelo Correio, 3?500.

H. URUGUAYANA'- BB. Rio
•at*»*«—»——-»—¦ ———- — ——- Ty-.T^^r-p— ¦ ¦ ii ¦ ¦ - — ¦ ii .i.i mwm,mm

Nariz, Garsania c Ouvidos BastiSao
CESÀR DA SILVA, ex-ar-iiflentc dos prof».
Klllinn e liriihl de Pi-rtiin. Com •luntro an-
nns tle pratica nos liospltues dc Paris, Dei*-
Iim e Vi.-ima. Consultas de 2 As 5. Rua da
Ouvidor. 18H, 1" andar.

1 aaW» ' ¦un
V. Ejec. JA experimentou

r MATTEEM PÓ SOLÚVEL ?Econômico, fncll dc prcpiirnr e do gr.
de poder nutritivo.

A' VENDA I2.M TODA PARTE

gran-

MEIAS
Todo» podem vender Mctns. mas ninguém

pode nffcrecer as vantagens du

Casa Stephan
Confiança absoluta na ctculha e eom In-

das as garantias iioftllvel», por preços mal»
baratos tln ipic nas llmiltlacôcs
12 - Rua Uruguayana - 12

a mala .completo lortlriionlo para Senho -
ras, llnmcn-i au Creanças.

(Unlca CatM ao da Mela» da Capital)

CAHUI.I.OS RRAKCOS 7
_.¦; Uso ANOELUS
A vpikI.i cm ttttl.iM us prrliiiunrha

Dcsapparccein cm poucos dias — Não t
tintura

DKPOSITOt Comp. tlc Propaganda de
Pruiluetns Brasllelroii, rua i'rlincli-i> ilo
Março IUI, !'• andar. Teleulionc Norte 727.1.kLmmimmWmWm—  ~

anal»!
Sanatório Botafogo

Tralamcnlo tlc eouvnlr.tcentcs, csRotadai,
nbí-Miv lovli-iini,niii-i, nervosos, asmallcos, o
nffceçoes tln iipniirrlhn Raslrii.lntcslliuil, nn"l'ii\!lhno.|lulcl". Medieos: Drs. Prof. Aus-
Ire-tenlln c Pernainluico Pilho.

Tratamento ilns doenças mcnlaes pelri.i pro-resto» mais niotleritos. Medicou Drs. Ulysscs
Vliiima c Admito Botelho. Medico» asslslon»
Icsí Dr. Cunliii j.opo» t« Dr. Collarcs Morei-
rn. Serviço completo da iluclins.

Dr. FRANCISCO EiRAS ( garganta
Prafêtíòr ila í KAR1Z

na Pnculdaile tln llln. ' OUVIDOS
Pli.vülolherapln dn eipeclalltlailet
OI liei — SIiiiimIIcs »- Cnlnrrhos dn i:ar(»n-

la — Tuberculose Inryntjea — Astbma —
Tliermnlberiiiilii — Sul íCaltlttidf t ralo» ultra»violetas, lufiiiii-iuirihn-. axuei. Oienai atilo»viii-i-iniillieiiiplii -- Rua S. Josí 61, T. C. 463S

W, 93 (Toldo de Vidro)

Guiomar Novaes e as consa-
grações da critica

A sua interpretação de Beethoven e
a apreciação de Finck

Qaem, hontem, apreclon Guiomar Noraec,
na pnrexa do «en gênio interpretatiro, tra»
duzindo o tumulto dos sentimento») qne se
«¦rosam na sonata daquelle torturado de bcl-
lera quo não morre, teve sem duvida a sen-
Mção de que nunca poderia o nosso publicoonconli • melhor ensejo para confirmar oe
juízos que de longa data consideram a pia-
nlsta patrícia como a expressão mala alta
da emoção artística que possuímos no te-
ciado. O publico carioca de concertos, qne 6
um publico de "elite", trabalhado pela am.
biçio de artistas de real valor, não ae en»
gana mal» na» sna» apreciações, falando com
maior antoridade na explosão sincera de «ea
fervor, noa sen» louvores e extanea do qne
qnantoa de coração fechado ae preoecnpam
com qa eommentarios de nma pretendida te-
ehnlca, on com reparos alheios á sensiblli-
dade das platina de eleição. Do maneira qne,recordando o exito daquelle concerto de
hontem, não sabemos de melhor homena-
gem a ner prestada ao sentimento artístico
do nosso publico, do que n registo de como
as mias impressões quanto á sonata op. 111
se casam com os eommentarios de nm dos
mais ahalixatlos críticos deste continente,
ilenry T. Finck, que ausim apreciou em 24
de janeiro de 1923 o gênio de Interpretação
dc Guiomar Novaes naquella estranha so-
nata, conforme artigo que passamos a tran.
aerever do "Evonlng Post", de Nova York,
publicado na mesma date :"OS ENCANTOS DE GUIOMAR NOVAES

Gniomar Novaes, a pianista brasileira qnetem tentas Tezes encantado «a amadores de
munira da America do Norte, pelo sen tocar
tão genuinamente Inspirado, voltou, depois
de um anno dc nnsencia. como Mme. Pinto.

Teve uma grande concorrência, natural-
mente, pois, recltaos como aqacllcs, não são
facilmente esquecidos, e os caloroso.'-, applau-
•oa que recebeu, tüt> espontâneos, como o
scu tocar, devem lhe ter xensibilib.ido o eo-
ração, nfio obstante ser cila um desses ra.
ros artistas que («querem 6 scu auditório,
im sua intensa ulixorpção pcla mudeu. Nisso,
como em outros sentido», ella t parecida
com r*dere»i«ki.

Pessoalmente, gozei do sra concerto, hon*
tem, mala internamente do que qualquer mu-
•Ica ouvida durante este estacas, agora jácom trta mezes — eiceptuando os dona con-
certo» do Padsrevrsltl.

Abriam o progranima da Sra. Novaes o"Prolndio Chorai • ruga d» César Franek",
v a ultima "Sonata para plano de Beethoven,
npus 111". Somente o genlo «¦ rapax de ter.
nar eata sonata vitalmente interessante, e<••'¦!• iccnlõ, raras vezes, tem estado em evl.
dencia como o fel no concerto de piano de
hontem.

lleethnven escreveu esta sonata, quando
multo necupado «om a "Mista Solem ne", e
•Ile mesmo confessou ter então perdido o
sen Interesse pelo piano.

Entretanto, que «soberbo» "maestoso" c"allegro" abrem esta sonda, com ns ana»"rjlhmicaa trovoàdas • dissonâncias cama-
«adoras", como dl» "Waslclcwxkl", o espe-
clallata da Reethoven.

Elle refere.»* A "SlnUtri Truculência",
no motivo principal, com "a figuração ora
descendo com rapidez, ora subindo ousada»
mente", dando a Impressão de um luta de
Titsns, cenando «emente cm curto» Inter.
vatlo».

Poi com este ttmpe»tuo«o e Impetuoso es*
plrlto quo Novaes a tocou hontem.

AmIhi a locou Paderewskl, o oasim, se-
gnndo no» dizem todas as tradições, a le»rin tocado ttcellioven. se nfio tivesse ficado
kurdo qtiAntln a escreveu.

A "Arletta", com aa Mua» estranha» clill-
rada» • ondulações nos tremulo», foi iiempro
um enigma para muitos do» admiradores dcIleethoven, algun» doa quac», mesmo, fala-
ram delia cumo «endo trivial • Indigna doNI compositor.

Porém, quando tocada como n Novaes atocou, com uma melodia saliente pira »ni-tentar t JaMlfl-ar estas ondulações, a sona-ta torna-se encantadora. Nunca ouvi umamanlfectaçlo mal» aurprchendente de genlona Interprcttçlo do que aquella dada porfiulomar Novaes tarando o Adaglo, /
K' tfio delicioso ouvir Ileethoven, tocadonfio academicamente, ¦• cnmtudn nem llhcr-dnde», a nfio ser licença» poética»,"

mm

PüJl,
PARA INVERNO

MONUMENTAL SORTIMENTO DI

Tecidos de lã, Flanellas,
Velludos, Astrakans, Malhas,

Casacos, Peiles, Capas
Echarps e

COBEITOBES
TUDO A PREÇOS MUITO

REDUZIDOS
ESPONJA FRÀNGEZA sem

cgual no mercado metro 5$00O
ESPONJA FRANCEZA FAN-

TASIA padrões Egypcianos,
granáe novidade, metro . 6S0OO

ORKPE CHPNA, FINÍSSIMO
todas as cores, metro .... 165300

GRANDE VARIEDADE EM
Gallôes cie Pelle

VEJAM PRIMEIRO OS NOSSO»
PREÇOS:

SAO OS MAIS
BARATOS

2 Largo S. Francisco, 2
¦ —O» -¦-—¦

f EI^TACSd

Aggredido a páo po rum dt*!
conhecido

Foi bem em frente á casa cm que „..,
a de n. 169 da rua Affonso CavalcaniiT-l
o empregado no commercio Ernani n'4!
mento de 2,1 nnnos, solteiro, iihoruW'"!
um desconhecido soffreu insólita ap»t,-?|
a páo, recebendo uma contusão arSs,|
thoi-axica esauertla. Ernani teve os soem L
da Assistência, no Posto Central. - ""l

_.. m,. — >—^^V«V?Jt*---»» .j.
iiinnimimtiniiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiii ii»iiiiiiiiiiiiiiiiiiim5jj ^

I Capas e SiiJii
A 60$, 70$, 90},

100$, 120| e'
150$000

Finimlmas casimiras p„.ternos sob medida

A 120$, 140},
160$ e 180$

SO' NA POPULAR

II
| 192 — RUA SETE DE SETEMRllO - *'j]
Ííiiiiiiiiiiiii'iiiiiii'""'»'''''"""'i'"|"''lll'JI!'Jii;!i'°l''l"''"'""'"HiiimwiiiiiiWwJ

TERRENO 
~"

Vende-se nm magnífico terreno i nu j,,
rão do Bom Retiro, próprio para AvenlJi
medindo 32 metros dc frente por 40 melroj
de extensão, junto e antes do prédio 861
Trata-se com Magalhães á ma Buenos ki-
res n. 31. mm*.

mi

J-WB-r^ík. ^Snim.

Wm^^mWmtjL

wKjiuS^m^Bé* -mm

y", _____,, 1 ¦' ¦"»/»'" Ilíni^JjjjJ «j__\

T/AiG/rZâ/fdifmr

umaixADcGCLQI1/\l1l

\ Gamlsaria Gosne

| WÊL

A Sentinella
Chama a attenção para oi

seus vantajosos preços
LOUÇAS ESMALTADAS AO PREÇO Dt

FABRICA
Copos inquebráveis  *•¦)
Chicaras do porcellana para bote-

quins iluzia  10tKK4
Alvaiade Ville Montagnc IX kilo  SUB
Olco P.lund Spence kilo  Jfft)
Cimento SENTINELLA o melhor de

todos, barrica  39100}
Ferragens para construcções prcçoi especUu

DESAFIAMOS A CONCORRÊNCIA 11...
Não confunda, peça sempre a marca

SENTINELLA
Ferreira, Brunkchorst & C,

Importadores em grande eacali

118, RUA CAMERINO, 118
PHÒNB Ni C937

'«lati

Wm

QUEM TEM FILHOS DE
2 a 13 ANNOS

Na Arenida Passne, Sl e 54-A ttn nn (h
posito de terninhos de casimira de •M li
qne rende: de 2 a 8 annos, 2S.«*44A, e dl 11
IS annos, 45$00*.

Eata casa está em renda eepadil • mti
tado qne diz respeito a ronpaa para «tu,
mesa e corpo. Arenida Passos 21 • 51-A.

¦ «aieia. —

7, URUGUAYANA, 7
Convida V. Ex. a visitar a GRANDE lã-

QUIDAÇÃO DE SALDOS
PYJAMAS PERCAL (SV.IOS) A

12$600
PYJAMAS COLOSSAL VARIEDADE

13$, 15$, 16$800e
19$500

1

vyy*i»*yiirm*rVmm

0 PIL0GENIO serve em qua!-
quer caso

Se quasi não tem, serve o PILOGEM0
porquo faní vir cabello novo -s abundas-
te. So começa a ter pouco, serra porque
impedo a queda. So tem muito, serie
porque garante a hygiene do cabello.
Ainda para a extineção da caspa, para o
tratamento da barba o loção tle toilette.
O PILOGENIO sempre o PII.OGHXI0,
A' venda cm todos as pharmacias, droji-
riais o nerfumarias.

Lie. D. N. S. P. n. 727. (iu 2S|3|9i?8
<m,\mSm<mrm*mmit^r\-'m*m*m>rm*lmnmmrm'^mmm

¦ 1

I

SANA-SYPH1LIS D""r',"° • -
nlco do aangne.

QUER comprar, vender, concertar on fazer^15 jóias com seriedade? procure a "Joalheria
Valentim", rua Gonçalves Dias 37, fone 934 C.

' «e» i

¦ Oat, allcmlfj, econômico?, moíernoj SB

I Casa I
I Hamburgo I
fl Andrailas, 14 -• Norle l?so 0

ESUS
Ex. antes do comprar visite os raaiorn
sortimentos que o Hio possue, rara

senhoras, homens e creanças «
preços baratissimos

Árticos de durabilidade reconhecida

Lu varia Gomes
38, Trav. S. Francisco. 38

SANATOSSE PARA lOSSGíll
BRONCHITE*!

B___|___|

m

Doenças nervosas e
fraquesa da vontade
Fraqncsa physica e do Ideas. desanimo,duvida, medo, Indlfferença, tristeza, angus»tia, manias, sustos, ataques, etc. estômago •intestinos, Emprego local o geral do radia-

íues iiltra-violclas dc llaclt u dn sitBRosliio
pelos mothodos muis modernos. Dr. Cunhaí.ruz. II. S. .leso (il. .1 As D. Tel. 4025 C.•am»

OUROeJOiAS
dos Leilões do Monte Soecorro )
Casas de Penhores. Compra-se <
vende-se na Joalheria Indiana, Lar-
go de S. Francisco, 24, esquina «.
Bcooo do Rosário.

¦ » —aa» -

Typho, «remia, infecçôM
Intestinacs e do apparelho urin«rio, tri.

tam-se usnndn UROFORMINA, ie OlífsWi
precioso antiseptlco, dciinfectant* e ílareU-
co, muilo agradável ao paladar.

; EM TODAS AS P1IAKMAC1AS E DROGABU*
Dnpoalto seral: Drenaria Glffoni

Rua 1" de Março, 17
RIO DE JANEIRO

LIc. D. N. S. P. n. 372, cm 1|1O.90J
mmmm.

PREÇOS MARCADOS NOS
ARTIGOS EXPOSTOS PELA

JOALHERIA ADAM0
Av. Rio Branco, 140

-*¦¦ -- -

Dr. Fernando y^Sg^Mf
rurgla geral, rtlagnostloo t Irainm*. clriiraú
íi.ítní^^Sf.'' ',0 M,0.""-lo. Iiilesllnni i»lai blllarei. llUro, ovarloi, urelhra, liealgit rin§. Traf.da eanccr,hemorrhn«ilai,luiiio.
m do ulero o da bexiga peln radium. Ai.iiiiiblèa 37, Hei. C, Uuiufl.,, m. T. V. iwi

Dentista Ootavio Enrioio Álvaro —
n, lIi-iiRiinyana, 46 — C. 8899

mm*

Dr R»an I in« Medico e operador, viuyr. nego uni ur)iuriíl.. Part0,. dmi*«
Fs 

de senhoras. Cons. Av. Rio Branco, Ui
As 5. Ilesid. Bninhlno. 37. Tel. Sul NI.

A LUNETA DE OURO
O mnls acreditado estabelecimento ds nw

gens, artigos religiosos e ópticas eila 1 RI*
S. JOSÉ' N. .84 PROXIMO A' RUA RODN-
GO SILVA.

mm
Dr. Jorge dc Moraes &$tâ
Aires. fiO. 3 As C. R.AnrasIvel 8B.TU.M.3M»

¦ mm -*
OASA

Aluga-so grande casn estylo moderno, H»+
dnclt l.oho, 44. Informações Tonelcros, !>'•

i «ena _ «***

JA' ESTA» A' VENDA
nns livrarias

O Roubo do Collar de
Pérolas

romance nnllrlnl extraído d'OS MYSTERIOS1)0 RIO 1)15 JANEIRO por Amador Sanlclinoe um prefacio nollelalesco de Albino Mendes,
fl"» compara O ROIJIIO DO COI.MIt DB PE.IJOI.A» boi niclhurcs trabnllius do Sbcrloehiloltneii «

THE L0ND0N TAIL0RS
Avenida Rio Uranco 142, 8*, elevador.«**¦  ¦ ! » mm if

I1YDRAKGON EHRLICH
A melhor Injecçln merenrlal no tratstnMj»

de Syphllln. lifricacla e ausência absoluU -*
dôr nttcsliiilas por mais de 2.000 clInK"»)
dentre ns «pines os nolnvcls Profi. Ao»lf*
gesllo, Abreu l-lallm, Rocha Vai, llcnrljf»
Hoxn, K»l. Mamilhfiei, clc, ele. Vendei n*
dolpiio Hess & Cia., 7 Setembro, 0,1.

•Mt»»
PIANOS * aiitoplanos allemlei. P*l«-',««r innvu prcçog e ____-n,0í0i , n, Ferrei.
ra ft C. Rua S. Francisco Xavier, 880, T. V.
11068. Da-ie grandes praioe.ante»*- ""*
LEILÃO OE PENHORES

UM 25 DB JUNHO DB 1921 "Casa .oalàür
Hua Lula da «Carnee», 45--4Í
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E' o que V. S. destinar ás suas compras nas QASAS
AS CAPAS AZAMOR não procuram impressionar ninguém

pela reclame espalhafatosa: Dizem o cjue vendem c por quanto vendem,
deixando o reato ao critério fio comprador

CAMISAIUA

108800,

21.000,
_1Ç000,

218800.

238800,

U3.800,

258800,

IÓ8000.

PARA HOMENS E RAPAZES
de lona com sola de bor-sapa los

raclin,
sapatos de V2 knnguru preto,
íiorzcguiris. de superior vaqueta

preta, bico largo,
borzcgiiins de chromo amarello

(ns. 37)8)_
lioiveguins de forte vaqueta, para

collcgincs e escoteiros,
sapato, e bdrzêjjúius dc vaqueta

chrnmada, preta e amarella, cin
diffcrenles fôrmas,

sapatos c borzeguins de 1|2 chromo
preto c amarello', fôrmas clegan-
tes c confortáveis,

sapatos PARAIIYUANOS, pretos e
uniarcllos, pura uso caseiro, das
senhoras e de collegiács. Estes
sapatos são encontrados exclusiva-
meiilc nas Casas Azamoi*.

Lenços de cambraia, :i por 2?aS00
Çpllarinhos iiiollcs, 1|2 linho, 3 por 3.ÒU0
Collarinhos duros, 1|2 linho, 3 por. 48800
Cucc.-is de cretone superior 5Ç000
Pyjamns de baptisle c]fantnsia 118000
Camisas brancas 1(2 linho, peito
pregueado 95300

Camisas de percal irlandcz, padrões
dai gosto 958OO

Camisas dc superior zephir inglez. 10.800
Camisas de tricoline da melhor

qualidade, padrões ullra modernos

GRAVATAS
K MUITOS

SAÍ.IA

DE PUR.A SEDA, desde
OUTROS ARTIGOS DE

298800

28000
CAMI-

PREÇOS EXCEPCIONAUS

MEIRA CASA JZAMQR TERCEIRA 0I8A AZAMOR"*"""" - --- .- jg^^ 0_^a^_£0_ia£_3_f__.*, 4_l
e Õamièariã

«a» tu- v Jt r_* t_» __?t,
Calcados

Calçados para
JE*.. «"___£_..:

Í)S
Ronireiis e rapazes
_xóa__3__, s_ta.

a índer
íâiie stock psr

mm 1 /£ÍÍüt\ "mw mm
1 (l fi ffjflrl) *¦*•* -toaüsâBUS. Ipis
I yn Jll JJy preços para Sf.S. soiaMar
1 viü^ as Bossas grandes vaniapos

-Tira«mr«.r.j.,.:n.i_r.\"r.',T:CT»J.7:.u_i...F,B. 111 sim 1 iiwii iiiiiiiiiis_í i«iiiii_____i__________a___________na__|^

75 Rua Gonçalves Dias 75-ÊeRtial 2893

Meias, todas dt seda "FEMINA", garantidas
Jileias du seda Mousseline todas as còrcs" " Águia com costura" " " muito fortes com costura" com baguettc e costura todas de seda  .

de superior fio de Hscossia
Perfumo Quelqiies l''leurs com caixa  ...
Loção Q11elqr.es Flèurs
Loções de COTY diversos perfumes -...
Camisas de fina cambraia bordadas A mão
Calças de fina cambraia bordadas ú mão
Bolsas t carteiras em couro u stda .,-,
Pulseiras dc fantasia alta novidade
Collares ". " 
Jirincos " " "" " 

., ...,.,
Lenços dc seda artigo fantasia novidade  ._,,
Caliochons lindo sortimento

Flores as ultimas creações para chapéos o vestidos.
Pcllcs, Luvas, casacos, Jilusas c ccharpes dc malha

tiltinios modelos para o inverno, preços bnratissíniòs.

206000
" 1G?300" 11?;. 00

9.S00" 183000
85000

Vidro 285060" 15Í.0OO" I5JO0O
desde 145000" 145000" 155000

SSfiOO
9.5500
25500
35000" 45500

* jersey em lã o seda os

afMÉaWJÉ-^^ C ll _*SOLe.ora.fo - Tcmpor?*1"1 Ân mqL *
mpresa Theatral Jmè ma uc w

funil, llmillllílliilliiii 11111111.1111.11111 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiii ii rttíit.iir.iiT. iiiiiiir«tiiTi.ii.i»-t«Ti«iiiiit«iittiiii«i:iMirit<iiittiiMiMta>iii-:.ii<ii«iii*iiiiiri,rMattti.t»iTiiciiiritii»ritTii:itiiriaiBtiliaiiiainMiti>ti«ii iiiiiiiilllliliililiiillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiilllliillllil

THEATRO LYRICO
Grande Companhia Hespanhola VELABGO

 HOJE

ATTENÇÃQ l — A SEGUNDA CASA AZAMOR ainda tem PARA
DAR baterias dc cozinha, do melhor alumínio allemão,
(tysííics, objectos «le adorno e
isto a PREGOS IRKISORÍOS.

LIQUI-
louças,

HOJE %ÁS 8
GEANDE EXITO
Â revista em 3

DO DIA
actos

IP--BD----_-_B_IB«pg___g-Ba-_t^^ t^MxaeaMmmmmmWmmmmVSOmmm)

para presentes, cie., vendendo tudo
I

PALÁCIO THEATRO
ÁS 8 314

Ultima representação da peça que constituiu
0 MAIOR 

"EXITO 
THEATRAL

k m\M^a^mjijrmi^aia^>^aMfmkS'aírmkamtwm^saim^»'mjrm\^mimm^ "*j

i %^rw*¦*^Ê~*^gr%Mm^»^¦»•m^Jrn*mm*m&-*W^Jr^

VERDADEIRA FABRICA DE GARGALHADAS
6' feira — "A PEIMEEOSE".

1

fAmanhã — MATINÉE DA MODA — A's 3 horas.
|A seguir, a opereta de grande montagem La Monteria.
TsiimiiiHniiHiHiiHÍHiiiiiiiHiiiitiiiiiiiiiim •'

THEATRO REPUBLICA — AMANHÃ — A's 8 % — ESTRÉA clpIFrisâs e camarotes.
iC.âV. 8VS _•*% I __£P®OBM B — 0 rei dos iilusionistasl.'OLTRONAS
Iiimiii.miimitiiiiiimMiimtiiiiiiiiiiitiiimmmiiiiim .itniniMnmniiiiMiMtiimmiiiimiiiiiiitnimiititiiiiiitiiimiiiiiiiiiimumiiiiitiiiiimitmiiii j

AVISO AO PUBLICO  *>ara evitar o abuso dos cambistas, a Empresa faria n venda do bilhetes da Companhia.
Vclasco, das 10 horas du manhã ás 7 da tarde, no escriptorio do THEATHO LYRICO, c dessa hora cin deante, na respectiva
lhct.rin. — A EMPRESA.

mu

3S0001

bi-

Esponja, cores lisas __._..

cores
metro 4$500 ii

Esponja, ior.
Esponja, Badegê

eores __sas.
inillllllMllllIlllllllllllllllllllllllllMIIIIIIlUIINI

..

M

.»

n

_» 7S2G0

Dr. R. Piianga Santo» JS^
c ânus. Tratamento especial dns lícmôrrhòl*
iliis, suni opera.ão. Passeio. 5.6; sob, de 1 ns •!.
_—___—_—_.z-^mmm~.i 

' mi
ia

Amanhã
pela ultima vez, será cantada no

S. PEDRO

LEIA.I A I E 15 DE CADA MEZ ! | Hm j|

ZOLA AiRAifu (protago-
nista) - Gaviria - Tonioloj
- Vieira-Maeifrini-Azzi-;

montl - 0iri__!ta.

«MANHA, AS 5 HORAS

im
O Julio, l«.i!ocíro, aulorisado. ven-

«Ir (-in IpíIíu» oH moveis c nu-i*. objc*
«rios que guarneccin a csplciuliclu re-
sidenein da rua Conde do Borafiin
n. 11, Bobrcaaindo pimio-iiiunolii
>i!t*c!v. locando 08 no!:it-: helligninio
conjunto <!r latjuc inurfíin patinado
pára salão dc visitas; finos tapetes,
liiuhis cortinas, custoso» hron/cs,. so>
hcrhas coluinnas dc onix, desluni*
briintcs dormitórios. primorosa
guarniçuo de imhuya, fabricação
Leundro Martins, para salão dc jau-
lar, chrielpflcs, inctocs, crystaes,
praias do Torto eni olira; cadeiras
dç *<iiiti>_ grupo d«* couro, t-st.io
Jlaiplc de l_«»ii<ir<\*<, clc, ctc. con-
forme i:ilali»ií«» (iiililiiail*.». anumíiã.
no "Jornal do Comniercio".

evista Musical
A unica revista no genero !

Publica sempre os iiltinios suecessos dansan-'
tes. A' venda nos jornnleiros c redacção, Uni-
üiiiiy.-in.i, 142, sob. 19500. Assi,'.n. anno, 21...1 ^um 

Siibbndo ultimo, 11111:1 senhora (*uc desceu
dá iiin bonde da Tljaca, ás 2,.'I0, na rua Uni-
giiaynna, ilei-con ficar umn bolsa de prata
òunlcuüo (llllhelfo. Peilo-sc íi pésson ajiio en-
coiitrou Iclepliqiíar para villa -111)7. Scra tíi-ii-

! llflcadn líciicrosuliiente.

ronas ioSsoo
DOMINGO

«Oespedida da Companhia]
-mmm-

Chapéos para senhoras
Mllc. NOI.A còiniiuinica nos seus freguo

zes c amigos quc mudou o seu ntcliei' de cli.i-
péos dn eiis.i 1'oriiiosiiibi». 11 rua do Oiividor,
K.íi, pnra a rua (loii.nlvcs Diias, 57, 1° im-
dar. Telepbone Central M97.

MaNOIÈ ÓEPUFfATIÍS DO SÂHGlif
W&:f<rti..S^aV.ate.^'3»»'»<.-**ãi.f.at»'. I_* .

Cueca 3$9ÍI
O mniiir reclame dn smiani aiU fazendo

"A Nobre«n" com a veada dc cuícaJ de cre-
*'ine inslez i 3?!)00. Üniguaj-ann, Ü5.

—«mm-
tJt/amW^fnmarttViiriPZ'. _.

INCRÍVEL, MAS REAL!
] Vá ver os preços do quc. expõea mmmm mm®

Av. Rio Branco, 140
mmm

EXAMES DE URINA
O "INSTITUTO lillllI.ICU" tom pura tal

fim uni Laboratório Kipeelnj, sob a dlrccçlo
dn conltrcldo clilinico Dr. Isnnc Werncck (daAcndcmln de Mcillctnn). 175 Av. Hio llranco.
Tel. 21 C. «Ini 7 As 1() horas.
'_ — l 1»l*a*a i ¦ i ——.

I THERMOMETROS PARA FEBRE"
Srt CONWEM NO

1 "CA8ELLA, LOWOOK"
—«ann»-

OLHOS
'nflnminacfieiepurgacOc*. Collyrlo Moura Ura-
•II (nome registado), I.m tndis as plinnnadns e drogarlai.

a ma* a

Si PATARI1IDEIL
CALÇADOS

Uniu» • do tiUio pnra liiitnrnN. aenliaraa
e crean.ni, a_ ultlmaa niivldatteri,

A' RUA LUIZ DE CAMÕES, 8
(próximo ao Innto S. l'rnnclseo)

TWXflt.i N. 1*1.1

ivióvei3
Rem exemplo ile contrgliição. a nossn cnsfi

ií :i qiic vende inrllinre:. mu veiu c. mais
itiãruio que /junlíjurr ouir.i rnnj{cnoró*
Dairiiiltiirio. . estylo liollnndc/... l:OSO$0ÕO
Kalns de jantar modernas  l:CU0.(IOC

LEÃO DOS MARES
Kua do Passei» n. 110 — l.nrajo da Lapa

MOURAO & AMEKICO
Peçam catalogo pnra o interior. Tel, C. 822

COPACABANA CA10-THEATRÕ
I HOJE  QUARTA-FEIRA  HOJEÍ
' «As 9 horãaS *

j 
"MBEI.LO TREMENDO", "film" Uni-]

versai, por Norma Kerry e Cluire Wlnd-'
nor.
Ás 10 horas :

A Iroupe cinc-immica Halo-hm.illeirn;
„ I.ETI/.IA QIAKANTA, em o ".líetcli"
fe ROSA IH* SANfíUK. _
| í'ri.'.,'i« « cnmnrotes, 10.ÕÓÕ~ Poi.

trmiii,, 'JfOflli.
'"tk/TêVii. 

ii'a1Ti'_ma''mi¥iVíTíãmai, 2_t»

ATE'
30 DO CORRENTE

.n.i**;..i n Marccniirta llia.llcirn (IC scctfin)
o predio do mu di*piiMtia, raxão pela qual Ji-
qulda seu Miiieiliu stoclt com dcseontoH do
20 a HO »'«. Hhii dn Coiutllulção, 11.¦ mmm ...

viaon »

TÔNICO Sli.M ÁLCOOL — Kornnila do Dr.
Iloclin Viu. — Amartlo Estomacal. Aluo o
nppelitc. Poderoso v.liiiiiil.iuU'. Tônico «loi
nervos c do cerchro.

a <?» ¦

CASEMIRAS
BniNS I? AVIAMKNTOS

A' «UA GOMES «CARNEIRO N.« I
próximo .'i lluu Marechal Murlano

— Telcp. Niirle 21(17 —
A casa mnln conhceldia ilo Rio de Janeiro

ASSOMIIIIO NOS 1'l.Ki.uS
*|0»' a-

Dr. Abdon Lim KxnillM dc üiingue.
nrliuiü, f.ücs, etc, —

lllpl. pelo laiial. Dnwal- Viiccluus niilogciias
«Io Crus. Do l.nh. «la ('nutra ttcno. «i/ena.
tdiudc Publica e Crus ciii|ii(tliiclie, clc. Cut*_
Vermelha, lt. H. JtiSi., mu pintlcus dc Tech-
nlcn do l.iil»iiinliiiii..si — Tel. Ccntr. 2703mim

NOTÁVEL, ACONTECIMENTO
RANDAI.I.-FI.OKEI.I.E. Iroupe dn "l'A-

louelle", estréa no dia 5 dc julho pro-
limo — Assignatura de oito recitas, se-

fundiu» «. quintng-fcirsa. Camarotes c
linlgnolres, 100$; poltronns, OKJflno.

flÕTE — GRAN D II1NER da modiTnõl
<r.UII.I..HOOM. E* obrigatório traje dcl
rigor. Courert, 101000. JAZZ HANI.J
ROMEU.

mmm ¦

PALACETE
11 Conde de Bomfim

Vende-se amanhã, ás
4 H horas da tarde pelo
leiloeiro JULIO este
bello palacete, para fa-
milia de alto trata-
mento.
Banco de Espanha c Brasil

**íii|ii('_ Miliri' (tiinl(|itci' pnrte ala l>i>,uilm o
1'nrlugiil fis iiiülfioi-es tiiXAR. Drposltos cm
Conta CotTCiilc do pnrtirttliiros A ordem,
4 12 •;*; a praao fixo do seis mezes A éj*|
ils 0 metes n 119 o de um anuo 7 *|". _1, lluu
dn Ciuiilclarlii. 21.

mmmRAIOS III/I ItA-VIOI.KTA. Pell.
Cabellos, Frsqurxa sesus

ruliotulose, Anemia. A«h«nililéa 94. n i» .
UU. l'Kimo MAGAt.ltAKS),—i .*nie*s»

1874 — 1924
A DroKnila Andiú, riiiiiitiemornndo seu

VI" miiii» (Io i"il'.li'iia I.i, e ti'i liiiliil.illilu '.uu
iil'.iliir!n cllenlelii rum prc.o* cxuciivlmmos.
llua 7 iii! Scteniliru n. illi.

aajaMJ_i

isi.vTCaM»
COM A 8ANTOSINA, as feridas nntlKns ou

rKeutei dOMpparecem como por tncsni»».

BLENORRHAOIA Cura om
poucas

Injer.flcs liiliiiiiiii.cn In in. I.arnii «Ia Carioca.
15. Tel. C. mm Dr. JOIHSIÍ A. I HA.NCO f
Aütlstcnto do Instituto Oswaldo Crua.

•¦(lll|ll|l|illlllllllMllt|tl'll(1()|t)llll"tlHII(llllimtl;ll|ltl.ll1|lfll'll|tlllll|l(lltlliMII|lllltltmil(-'!

ALUGA-SE!!!
im amplo c roíifortavel 1* andar, pronrloi
nara escriptorios, servido por elevador:,
fnn-ne cnnlraln. S. ,lnsil HIO, cm frente iV

] flnlcrln CrunoIrOí Trutur na lojn com To
xclra.

llt>IIIIIIIIIIIIIIHI'llllllllll>llllli|lllllllllllllltllltllllllllllllllllllllllllllKllllllllllllll'lllllllllli
a mmm t-

Terrenos a prostaoões
BM SANTA TIIEHKZA — A VINTB MI-

MITOS DO CENTRO
Servidos por "lionds*

II. IIODSON ,<. Cin. I.liln.
Hua Tlirniililln Ottoni, Ul». 1* andar

TeWuhuno Norte 4634

viso imoortante

de Contadores
Conlini.nni abertas as matrículas .para esta

Curso, estando funecionando com a máxima
!T;'ii..ii'iilít(k' ns aulas de. todas as cadeiras-
Corpo docente escolhido entre os espccialis-*
tas do cada uma das inalei-ias. Mensalidade»
módicas. Curso Normal de Preparatórios.
rua do Ouvidor, 15 c 17. (Entre a rua 1" d»
Março e o Mar). Tel. 0713 Norte.

Liga Brasileira Contra a
Tuberculose

SOCCORItO GRATUITO
Quem estii emagrecendo c fraco do ptfttt

procure os Dispensarios da Liga (Barão do
S. Oonçnlo n. 64 e Avenida Pedro IT n. 1?8)_
Se nãn puder freqüentar os Dispensarios, seri
soccúrridt cm casa (tclcplinnò norte íi.,.0 d<»
11 lioras As I! horas). Medico, reincilios, in-
J=a3eaiie.. e leite fralis.

i mttm- i.

Mlle. MAURIN
negressando pnrn Paris faz liquidação da

seu stock dc vestidos e costumes lailleur,
roupas brancas para senhora, mocinhas, me-
hinos e bílifis. Hotel Gloria. Quarto 208.

mmm—
<..;.í..x..:..jw-í*H'*:«5->*:-'M**: •M"."."...!*.!-í**M.

_k.e« ?

f. Apparelhos e peças f,
i MESTRE & BI.ATGÉ, S. A.—r. Pns.ielo 5<K*i* *I*
^.A.;.^.^.;..j.^.^~;»j.4.í.4.^..;«t",..j.í"j.^.»3a.!.-:»»*—t'*h'J->

Os proprietários do grande remédio para moléstia» de pelle
"LAVOL" têm o prazer de communicitr ao respeitável publico do Bra*
sil, que, d"ora avante, este remédio será vendido "Prompto para uso
immcdiaío", achandò-sc á venda cm todas a» Drogarias e Pliarmacias,
em vidros grandes a preços reduzidos.

Lindo na côr c dc aroma agradável, 6 este o remédio mais effirais
nas moléstias dc pelle.

NOTICIAS
A lyriea do João Ce.elr.no — "íris", hoje

A coiiipanliia lyriea I.uiz Jliloro despede-
se, dcfinltiyaniòiitè. do publico carioca no
domingo próximo e embarca scguiída-ifcirá
para S. Paulo, onde estreará no din se-
guinte. Hoje, essa troupo cantará "íris",
cm recita dc assignatura, com Tei-ko-
Kiwa c Tafuro nos protagonistas, e ama-
nhã "Aldn", com Zola Amaro c Gaviria nos
'protagonistas. Sabbado próximo, cm réci-
ta de assignatura, será cantada "Mme But-
terfly", com Tci-Iio-I.iwa nn protagonista.
Aa "reprises" do Leopoldo Frócn

Leopoldo Frúcs fnrá hoje "reprise" dc"Signal de alarme" c amanhã da "Seulio-
rita Talliarin.'.', comédias ambas de suecos-
so peía compãnliin do dislineto artista pn-
trlclo. Para a semana proxlinn teremos, en-
lão. uma pri me ira. uo Carlos Gomes, da
comedia "O sapo e a estrella" (Bcautii),traducção dc Abadie Faria Hosa c Renato
Ahim.
A temporada da Comedia cm Nicthoroy

Estréa depois dc amanhã no theatro Mu-
nleipiil de Nictheroy a companhia de come-
dias quo o escriptor Viriuto Corrêa dirige.
A apresentação da companhia será com a
comedia desse escriptor "/Cuzii", tomando
parle na representação ns apreciados e ap-
plaitdldos artistas Augusto Annibal c Otti-
lia Amorlm. A companhia Vlrintò Corrêa
dará poucos espòctãctilòs na capital íliuni-
iiens.. e devido a isso no domingo dará dois
espcctacnlos. um em iiintlliée, As ,'l 'horas,
c outro á iinile. As 8 II11. Pnra esses es-
pectacutos o pnra o d.n òstréh aclinm-sc des-
dc já á venda lia bilheteria do thcalro as
localidades.

A temporada Aura Abranches
Vae decorrendo com suecesso a temporada

do Aura Abranches, no Palácio Thentro. Ano-
ra, a farçii portugueza, "Cabeça do turco",
cslA obtendo ali exito absoluto do gargalha-da e bilheteria.
A festa do Alfredo 9llv»

E'" amanha qne sc fcallsa. no S. .Tosí,
em espcctacnlos por sessão, o a precesconimiins. a festa artística do popularactor cômico Alfredo Silva. Além da rc-
vista ora em scena, nli. "Nâo te esque-
ças de mim", Alfredo Silva fará rcalHar
um excellente neto variado, no qual tomam
pnrte Leopoldo Froes, os meninas Alha t
Corlna, filhas do Sr. Ernesto Barbosa; Hon-
riqnetn Hrlclii», Albino Vidal, Augusto Costa,
cie. Alfredo Sllvn jogará, lambem, cm soe-
na aberta, um "niiitcli" de "box" contrn Ò
cômico Augusto Costa, quc figurará o pesa,
pesado..,
Uma peta de Souza Costa, nn 1'nlnclo

Souza Costa, o brilhante conferencistn c"conlciir" «pie os cariocas ouviram coni ex-
tnsc cm varias palestras o anuo passado,
nosso brilhante collahorador, também .
escriptor theatral e dos mais felizes. Sn-
bondo como poucos colorir os diálogos o er.-
colher os matizes para realçar ns .-nublou-
tes, Souza Costa domina, empolga, eiithti-
slasmn. tlma «le suas peças, "A marquezi-
nha", figura no repertório da companhia
Anrn Abrniiches o cslA em ensaios paru ser
representada brevemente, li' um "bl.lnu" dc
literatura, dc arte, com effeitos tlioalracs
seguro.. O brilhante Conjunto portuguez
dirigido por uniu dns muis eminentes nrlls-
tas d:\ moderna geração de sou paiz terá,
estamos certos, om "A inarquezlnlin" op,
povtunliliidc de registar mnis um grande
triumpho.
ItaVIla de autores, no S. Jnn_

Manuel Wliltu o Ilulicn (1111, autores dn rc-
vista ora etn «cena no thcalro S. José, "Nilo
te esqueças dc mim", fazem, ali, na nroxi-
ma scxlti-fclrii, sua festa nrllsllon. Alem «Ia
representação du rcvlsla il. sua iiulorln,
Itio marcha para o melo ecnlcnnrlo do suas

reprcsentiiçiies, Whlle e (illl iifgnnlsiiriim
excellente prngriimnia variado, no qual lo-
'liarão parto os melhoro», elementos do São
.losí.

f^£È^mmiÈ0m^mÊmmmÊmmm
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A segunda peçn da VelaBeo
A companhia Vclosco, ipie tão grande, exi

to artístico obteve com sua esteia, sabbado,
com a "1'ei'ric" "Lãs nmriivillosas", queestá em scena uo Lyrico. com easas cheias,
diariamente, vao dar seu segundo cartaz,
com poça de outro genero. Será n opereta em
tres actos "Ln monteria". de .losé l.nnio.s
Martin, musica do maestro Jacinlho Gíicr-
re.ro. .Amanhai será a. segunda inatinéc de"Lns maravillnsas".
Meio centenário do "A* te Garçoono"

Na próxima sexta-feira festejnr-se-â no
Theatro Hccralo o meio centenário de re-
presentações da revista "A* La Gargoniic",
(|ne vem fazendo brilliaiitissima òárroirã uo
cartaz dessa casa de cspcctnctiíòs, Newe
dia, cgualiiienlo, e não amanhã, coraò i»br
engano foi noticiado, leremos ali, o rcap-
parécinietito do distinclo actor cômico Joíio
.Martins, quo a empresa Üaiiiiel & C. Ji.ivia
cedido pòr 15 dias á direooãn dn compa-
llhla Alligal] Maia. Será, pois, a imite de
sexta-feira próxima dc grande nlflueiiciii
de publico no Jtecreio. Hoje, conforme tem
..ido largamente divulgado, vão ler cnor-
ine concorrência as representação do "A'
La Gareoniic", dado o Interesse que o nos-
so publico manifesta sempre pelos gestos
de. caridade c pliilaiillimpin. Ií' que — as-
sim resolveu a empresa Rangel & 0. —
10 "|" dá receita bruta dos cspccla.ulo.H cs-
tão destinados á csubscrlpçáo aberta pela A
NOITE cm favor ilo menor mutilado Anlo-
nio dos Sun loa, 'infeliz victima de recente
desastre.

A estréa de Apolionin 1'inlo

A plntéa carioca, que lanto quer e adini-
ra Apolionin Pinto, a gramlo o vener.inda
acli-iz brasil.ira, vae vi*!-n, depois dc ama-
nhã, que icupparecc após (|uasi dois an-
nos de ausência. Apolionin Pinto, uma das
gla»rlas do thentro brasileiro, vae estreai*
umu dos papeis dn comediu de Odiivnldo
Vlniinn, "A casa do tio Pedro", que a Com-
panhia Brasileira do Comedia Abignll Mnia
vae representar em espcctacnlos por sessões,
As 7 ;t|4 e ás 0 3J4; Interpretando a"InbA", do "A cisa do tio Pedro", ApoMo-
nia Pinto mereceu os melhores elogios ub_
jornaes umguayos e argentinos.
Fida < Delia Rlsza na "Tosca"

BUENOS AI11ES, 18 (A. A.) — Perante
enorino asslslrucia, foi representada no
tlieatro Colou, pela companhia lyriea, a
oporá "Tosca". A soprano (ilida n.ill. Hlz/.a
a o tenor Miguel Pleta foram applnudldls-
siino.i. Ioda a imprensa ,'¦ unanimo em elo-
gial-os.
Cnlno dos cnnlrn-rcgras

Em cniiliiiuaçào dos Iraballios, haverá,
hoje. depois dos espcctnculti., nsscmblén
geral da União dos Contrn-rogrus, rcallíun*
iln-M. a sessão ua sede da Ciiiái» dos Cin-
ptnlclro. Tlicatrncs. sita A rua Pedro I nu-
mero ¦!!), sobrado. São convidados todos os
interessados a tomar parle nesta assembléa.

VARIAS
Estão no llio os «iriistns Luiz Cnrrarn

o Elcctrn ('.urrara.
ESPECTACULO S

IKUK — A's 8 «;Mi u
Ile Odiivnliln Vlniina

MülUUaiMli
FMPRESA PASCHOAL SEGRETO
WIBATItO 8. JOHf) - A»i 7 •', • o a;

NAO TB KÜQUEÇAS DK MIM
TMKATItfi CARLOS (IO.MKS — A'* 8 .<L. PRÕBS — 8I0NAL DK ALAItMU
TÚBATRÓ JOÃO CAETANO - A'» 8 8.IKIK, eom TKLIvO.KIWA—VLumtfuüt/u.—'iJmmmii**«aBnn___r__na_ai

Lmp.o.niunoiíi. n a,
í •TAlíSJfWiri.TlH1:

THEATRO RECREfO
— HOJJE — 

* """ A' ESPlfclTUÔMjS FELIZ 'KEVISTA

A873/4e93/4
TQPAS__ASm/.

" m»«».v«wi »j *-aaai|. HIJ¥10iA

A' Ia Garçonne

Vias urinarias Cura radical ca Menor-
rhagia. Tratamento da*

moléstias venereas. Dr. Beliniro Valvcrde.
Largo Carioca, 10. 1 ás G.

1 —m >¦ -

PRÉDIO
^-NO

Rua Mor dos Passos n. íi
o leiloeiro FÁBIO vende errt
leilão sexta-feira, 20 do
corrente, á 1 hora da tardo
o predio de 3 pavimentes o
loja para negocio da rua
Senhor dos Passos n, 139.
niiNTADUIUS VELHAS!! Único pagando

,-ité 10? cadiT dente. Jnck Dentista. 68,
Av. Mem dc Sá, das 2 ús 5 horas.

GABELL
UMA DESCOBERTA CUJO SEGRE.

DO CUSTOU DUZENTOS
CONTOS DE RÉIS

A "Loção Brilhante" t o melhor sspeelfl"!
co para as affece/ies capilares. Não pinta»
porqgc não c tintura ; não queima porr_t_a
não coiitéin sáes nocivos. E' iiiiui Tormulai
scientifiea do grando botânico Dr. íjrouiial,
cujo Segredo foi comprado por 2üü contos da
réis.

li' recommendada pelos principaes institu-
tos sanitários do estrangeiro, e anulysadai
e autorizada pelos dcpartaniciitos dc li_'ni«-
ne do llrusil.

Com o uso regular da "L..KO Arllhante*'.
1° — Dcs.ippiireccn» completamente ai cns«

pas e affecções parasitárias.
2" — Cessa a queda do cabello.
.'!• — Os cabellos br.iàacos, descorados ou

grisalhos voltam A côr natural primitiva, sem
ser tingidos 011 queimados.

¦I" — Detém o nascimento dc novos cabe?
ios brancos.

ti» — Nos rasos dc calvicio taz brotar no-
vos cabellos.

Oi* — Os cabellos ganham vitalidade, lor»
iiam-se lindos e sedosos c a cabeça limpa 4
fresca.

A "Loção Brilhante" è usada pela alia
sociedade de S. Paulo e Hio.

A' venda em todas as bois ptiaruincl-uv
drogarias • perfumaria*.

1 aasajaj. —

Doenças da pelle e syphüi*
DR. WERNECI. MACHAIX)

Largo da Carioca, 11, 1» audar (só attsth
de a doentes dessas especialidade*..

SECÇÃO INEDITORIAL
kxmiru.ao de autographos

O Dr. iTofite Affonso Franco, pelo ncu ml
vogado Dr. I/iurlval Oliorlnndcr, requereu a
citação dns Drs. professores Oscar de Sou/
u Arthur de Viiicoiiecllos. redactores princi
pnes do "Jornal dos Chlinlcos", para deciu»
rarem em Juizo, sc a pulillcnçilo Inseria no
numero do 16 dc abril lllllino dnquolla jor«
iiiiI. com o titulo: "Chroníca Medica" -•"Nn llça..." assignado por ('». du I... ciij»
publicação se refere a um medico, lho cr»
referente 011 dirla-hln, o cxlllblrcill os respo.
divos mitogruplios no caso nfflrniotlvo.

Na audiência marcada compnrcccii peloiDrs. profeuor Oscar dc Sou/a c Arllmr dê
Viisconcelloü, o advogado Dr. Viratilin liar.
hosa, «pio, cm noiiin de seus constituinte..,
declarou nãn jc referir a publicação no Dr.
Jorge Affonsn 1'rniicn, e nlniln «pio "oiilre a
ciiraclorliiiçiln dcule iiinllco r n vulto du
chmtiioa. Im differença. substanciais, qu*(i.imlniii a Id.a dc Idoiillilnile ontre cisa fl.
guiii o p Dr. Jorge Afrunin Frnnco".

Declarou lambem o advogado dos mlucliv
ros uo "Jornal dos Chlinlcos" aati'* "ns rim»-
nicas snliscrlplas por "(!. de K.". ni.i en-
ilorcçmlai a e.iln Jornal por via postal, ilnetv»!
lographnilns e «pie a rodncçín costiiinii »i.
liniipal.as por contucni eoneollns de ordem
geral, sem referenciai noinoaos". N",« fo.
rum, cnlrílaiito, oxlillildoi ns oulogrnplioi
ala pulillciiçrio cm apreço,

O .Ini* iiiniiiluii Iranunver no ternio da
iiiiilíiii.in 11 ¦. esiillonçòiis dns rednolnros do"Jornal dou Cliimlcos", e ordonon qua ot>
!Mtil-.,ialn-. ns llltoi, llio m,|.í•.. ,,, ,', voliclii'
suo, il.ioi iiilnmiil,, d -i.oi. quo os nilln*. fui*
som riiircgue» ao ranticroiilc, liiiiopciiileiilo*!
ll» llilllllllll |>illa _i'|| ilniin , , „j., ,,||,,;.
ga foi limitem f(iin «o Dr. Uttrlvnl nini'-
biiiilor. Milvogailo do Dr. Jnrge mi...,.,,
Franco,

(Da "Onscla 1I01 Trlliuuaci". do '."1 d«
maio de IML.
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fll $ãropeRoché'\
;i^|lS^:j|| o remédio preferido pdrâ o Jj

: m<A-f:AÊ ^-tratamento dàõ \?ias^~0 Jm
ÍSS,Í|W respiratórias e dos ^^w

FABRICA de TECIDOS de ARAME
e ESTAMPARIA cie ZINCO

Bancos, mesas, cadeiras, viveiros
para pássaros. Arame para cercas

e gallinheiros.
CARDOSO & FUMO

BUENOS AIRES 102 — RIO l5Sf

DR. HUGO SILVA
Installou sen novo consultório á Av. Rio

Ri-iinco, 177, 1" andar. — Tel. C. 5048.
'»" I **M\9r*%M* I"' ~' ******** —» -

i Qu>r*i.! I.S. Leal Junior e Lea! Neto
Especialistas cm doenças dos olhos, ouvi-

dos, nariz c garganta. Consultas de 1 ás S
Assembiéa, 6U.

DESPEDIDA
ICsmacl Pereira Paulíno, seguindo hoje pa-

ra a Europa pelo vapor "Koeln", e não ten-
do podido despedir-se pessoalmente de todos
os seus amigos, o tas por este meio, offc-
recendo os seus limitados prestlmos cm San-
tu Cruz tle Villa Meâ (Portugal). Bordo do"Koeln", 17 de junho de 1924.

Esmacl Pereira Pantlno

A LIVRARIA QUARESMA — Rua de S. José 71 e 73 — Rio de Janeiro
ACABA DE PUBLICAR E EXPOR A' VENDA

MANUAL DO

ANTE de LOUCAS
Contendo minuciosa descripção dos processos mais modernos para o fabrico de to.

rias as qualidades de LOUÇAS, como sejam: LOUCAS GROSSEIRAS, FINAS, dc PO' DE
PEDRA, FAIENÇAS; PORCELLANAS, louças esmaltadas, envemizadas, pintadas, e tudo
o mais qne sc relacione com a arte cerâmica , seguido do

Manual do Fabricante de Tijolos, Telhas, Ladrilhos, etc.
contendo: exploração rins argillasj operações preliminares, pisariura, ligação, niaccraçãcv,
rrivóçiio; lavagem, nrgaipassagcni; MODElíA CÃO DOS TI.10I.OS; A! MÃO; no AR LI-
Yllli; mqdclaçãó abrigaria; modelarão á inai-iiiiiii; COSEDURA DOS TIJOLOS; cosedura
ao ar livre: còsõjhn-n em farinas; ilif 1'ereiítes espécies de tijolos; ; fabrico; tijolos de
,iii-g!:iiini.sii; TIJOLOS CONCAVOS.; TIJOLOS IiEPKACTARIOS; tijolos ahobadados: tijo-
los tlc chaminés! — FABRICO DAS TELHAS; moilclnçiio; Icllins plainás; cònciivás; mo-
pernas; FABRICO DOS LADRILHOS; VA BRICO DOS TUBOS DE DRENAGEM e do

Manual do Curtidor
: contendo: CORTUME; TRABALHO DOS COUROS; COUROS FINOS, cortume das pel-

les de vnccii; pellcs de cavallo; pclles clc carneiro e cabra; PROCESSOS DIVERSOS
PAHA O CORTUME DOS COUROS; PELLES FINÍSSIMAS; CAMURCAGEM-; MARRO-
QUIiM, seguido ainda do

MANUAL DO FOGUETEIRO
trazendo a maneira rie sc fazerem todas as qualidades de fogos, foguetes, foguetões,
pistolas; pistolões; estrelinhas; chuva de ouro; chuva dc fogo; fosos cliinezes, bom-
bas, etc, etc; e MAIS AINDA

Manual do Fabricante de Papel
ric iti.las as qualidades : papel á mão e á niachina ; papel de palha; ¦ de mi-
lho, de cspnrlo, de ninrieii-u, rie enibrulho; papel ria China c do Japão; papel ile seria;

.papel rie""-impressão, ele, clc, TERMINANDO COM O

Manual do Fabricante de Tintas e Vernizes
para uso dc empreiteiros, mestres de obras, pintores, caiadores, pedreiros, etc, trazen»
do a maneira de sc PREPARAREM AS TINTAS E VERNIZES a serem usados nas con-
slrucções, pinturas de cosas, etc, por ANNI BAL MASCARENHAS.
UM VOLUME CARTONADO IMPRESSO EM OPTIMO PAPEL ASSETINADO, CONTEN-
DO OS SEIS MANUAES QUE CONSTITUEM UMA VERDADEIRA ENCYCIOPEDICA DO
OPERÁRIO  fjfOOO

Envia-se para o interior, livre rie despesas de Correio, desde que a sun impor-
tancia, BStlOO, nos sejn enviada cm carta re gistrnda com valor declarado e riirigida íi

LIVRARIA QUARESMA — 71 e 73, RUA DE S. JOSÉ — Rio de Janeiro

CÃES E GATOS...
e outros iiniiiiaes, quando atacados ric lepra,
furna, glifeirii, riarlliros, piolhos, berncs,
bicheiras c carrapatos, são curados, rápida
e radicalmente, com o SABÃO DOUUE.
Preço 2$500, pelo Correio 3Ç500. — RUA
URUGUAYANA, 66 — RIO.

V^.*~"^flDBim9BBnHDDMH^F
—» ***tt*a,m *********

OS DRS. OLIVEIRA COELHO eDRS..OLIVEIRA COELHO
1M„wALCÍÊO DE CARVALHO.
ADVOl.ADOS, iiiiiriariiiii seu escriptorio pnra

* RUA SAO JOSÉ, 59 — 1° ANDAR.
. ***** i

CASA NA TIJUCA
Aluga-se o bonito prédio da Es>

tradu Velha 260, acabado dc refor*
mar, eom cinco quartos, duas salas e
mais dependências.

O bonde passa na porta.. Trata.
se cnm o Sr. Carlos Bastos, na Estra.
da Novo 445. V

¦_. , . Como o cio se colora il^nã^
lu/ir llfl fflr,l7(,s vários, nisim se pi">d*M
IrUI UU Jül.,i"l!ir rm nunlqner cor. qual-H

quer vestido, com Sl'NSET.8
1 ***** 

'<

PAPA7 com I"'n"M ('e «scriplorlo.
l\tt\r t\£j eoiilieccndn regiilamenlo de
Contas Asslgnadiis, procura collocnçüo. Cer-
Ins a .lulio. Ouvidor, ft;>, II.

¦ ****** *
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UM REMÉDIO IDEAL PARA
INDIGESTÃO

Se desejar* alllvln» rHtildos e duradouros
«as tlôr,". i- perturba-.iiili cstoniarscs taes
«nino iiiilÍK"sliin, ünstrlte. lirinriiliiçAo dn*
•llmrnlos c aclilc/, bnsln um pouco rie MA-
0NHSIA niHURADA lomnila após ia refel-
fies nu quando scntlrdc* riftr. A MAGNE.
SIA HISlillAliA sri. como por munira, e In-
•ffcnslva no orgniiituno e linlilllia aos maio-
tes d)'S|ie|illciis a tomarem uma liou refel-
flu «rm Miffr, rriti qualquer iirrliirbnçnn es-
temacal. A AfMSNIMIA IIIHURADA é n
Ideal para aqurtlcs que soffreiti rio estorna-
ge, remédio scmiirc prumiito ittiuurio iicccs.
tarln, dando iiiellinr»i> iiintiiiitiiitcir. Olilen-
dr hoje em qualquer plinriiini-la um vidro
de MAGNESIA IIISURADA, iisnc conforme
Instrucçtie* »¦ depressa vos esquecerei» que
Unheis um estornai!» doentio,******
Doenças das senhora*, purlos c opc-

i.içòi-s. Dr, III-IN-
ÍV1QUR (HUMAII.UÍS. 7 8ot„ 118, 2* elev.
C. at,4il, temas, quintas • iNblmdoi.

Bua Silveira Martins 135
PRÉDIO

Tende-se amanhã ás 4
horas, pelo leiloeiro JÚLIO
o grande prédio ú rua Sil-
veira Martins n. 135, com
dous pavifnentos, sendo o
primeiro revestido de can-
taria, com bons dormito-
rios. A venda será feita pe-
la maior offerta e devida-
mente autorisada por im-
port ante casa bancaria des-
ta praça por conta e ordem

=Hfiirin=
ANSIVERSARIOS

Fazem annos, hoje:
D. Arimá Costa Nogueira da Silva, esposa

tio Sr. Paulo Bnice Nogueira da Silva, nos-
SO collcga dc imprensa; Dr. Autonio de Sal-
ms (.íuiiiia, lüiieeiohario municipal; Sr. Ale-
.xandre rios Santos Loureiro, t'uiicciona,-io
publico; Dr. Victoria cie Uomeiisoio Drolhe
ila Costa, esposa rio Sr. Álvaro Drolhe ria
Costa, rio alto cò'mihcrc'10 desta praça.Passa hoje a clat.-t natalicin da Esma.
Sra. I). Kmilia Q. Netto Maeliailo, vencran-
cin progeiiitora do nosso prezado coni])anl)t-i-
ro dc redacção Honorio Netto Machado.

Passou, hontem, o anniversario nata-
liciu iio Sr. Moacyr dos (luaranys Mello e
Oliveira, funecionario publico.

Fazem annos. amanhã:
A senhorita .Itiüeta Medrado, irmã do Sr.

Waldcmar Medrado, rio "Correio da Manhã".
Fnz nnnos amanhã o clinico Dr. Fajar-

do da Silveira, medico da Cnsa dos Arlis-
las e da Associação dos Empregados no Com-
méreio. Seus ámige/s e admiradores vão
lliü fazer significativa manifestação.
CASAMEiVrOS

Realisou-se, sabbndo ultimo, o enlace ma-
trimonial do Sr. José Salustio Gordcl, do
liifb comnieréio «lesta prava, com a seiiho-
rita Luiza Povoas, professora publica, fi-
lha do Sr. .losé rie Assis Ferreira Povoas.
Os actos civil e religioso, que foram cffe-
ctuados na residência dos pães da noiva, em
Nictheroy, tiveram como testemunhas: uo
civil; o Sr. Octavio Kmgstòh, pelo noivo, o
Sra. A. Madruga Cordel, pela noiva; no
religioso, Sr. A. Madruga Gordcl e senhora,
pelo noivo, e Sr. Octavio Pacheco e senhora,
pela noiva.

Rcalisa-sc amanliã, 10, o casamento da
senhorita Edna Lopes, fillia tio Sr. Guilher-
me Lopes, negociante desta praça, com o Sr.
.Incintho Tavares da Silva, filho tio Sr. Mu-
noel Tavares ria Silva .Iiininr. guarda-livros;
O acto civil realisa-se na residência dos paes
da noiva, servindo de testemunhas os pnes
dos noivos, c o religioso ás il horas na Ca-
thcriral Metropolitana, sendo padrinhos por
parte ria noiva o Sr. Augusto Caldas, in-
duslrial, e sua Exma. esposa D, Maria ria
Crloria Caldas, e por parte do noivo o Sr.
Guilherme Lopes e Senhora.

Com a senhorita Hercelia Meiíelles, filha
dn coronel do Exercito Anlonio Monteiro
Meirellcs, contratou casamento o Sr. .loão
Carlos Menna Barreto, escrevente de policia.Realisa-se amanliã, o enlace niatrimo-
nial da senhorita Iracema Ramos da Fon-
seca com o Sr. Osivaldo Ortman Soares, fun-
ccionario da Prefeitura.

Serviã.ro de padrinhos ria noiva, no acto
civil, o Dr. Josino rie Araujo Medeiros c
sua Exma. senhora, e no religioso o almi-
rntite José Ramos ria Fonseca c sua Exma.
esposa; do noivo, no civil, o 1" tenente
nhármaecutico João Luiz rie Aqnino Gas-
par e sua Exma. esposa c no religioso o Dr.
França Leite e senhora.

O acto civil cffectuiir-se-á, nn residência rio
tio cia noiva, o almirante José Ramos da
Fonseca, á rua Ceará ti. 68, ás 2 1|2 horas e
o religioso na egreja do Engenho Velho, em
São Francisco Xavier, ás 3 horas da larde.
Por oceasião cia cerimonia religiosa, será lc-
vacla á pia baptisma-l a menina Lucy Ma-
ida, filhiriha rio Io tenente pliai-inaceiilico
Sr. João Luiz de Aquino Gaspar e D. Lu-
cia líamos Gaspar, que terá como padrinhos
o capitão de mar c guerra José Gomes rie
Araujo Beltrão e sua Exma. esposa.
NASCIMENTOS

Acha-se cm festa o lar do Sr. Dante Fi-
eschi Lavagnino e Exma. esposa D. Ondina
de Raposo Lavagnino, pelo nascimento, an-
te-hontem, de mais uma filhinha, que tomou
o nome de Regina.

 O lar do Sr. Alberto da Silva Barbo-
sa e sua senhora D. iEdith Vianna Barbosa
acha-se enriquecido com o nascimento de
um menino, que na pia ba-ptismal recebera
o nome rie Carlos.
liÀPTISADOS

Realisou-se domingo ultimo, na matriz
da Gloria, o bnptisado da pequenita Regina,
filha rio Sr. Maurício Rudge c D. Florzinha
Ramos Rudge.

Foram padrinhos o Dr. Joaquim Guedes
Moraes Sarmento e D. Floripes Mendes dos
Reis.
BANQUETES

Por ter assumido o cargo de prefeito do
município de SanfAnna do Japuhyba, Es-
tado rio Rio, o Sr. Francisco Alves de Ase-
vedo Macedo, recentemente eleito, seus ami-
gos offcrcccrani-lhe um banquete. Ao "dc-
scrt", usaram da palavra os Srs. Dr. Lauro
Maciel, offereccndo a homenagem, o Dr. Co-
lombo Lisboa, e o homenageado agrade-
cendò.
FESTAS

1'ara sabbado próximo, o Club de São
Christovão abre seus luxuoso* salões para
uma soirce dansante. A directoria não
quis deixar de commemorar a passagem das
festas joaninas e por isso organisou a soi-
rés com todos os attractivos de uma festa
como as que se reallsam no S. Christovão
habitualmente.
CHÁS

O Assyrlo, agora, restaurante familiar,
inaugura quinta-feira próxima ns seus ohas
dansantes. Essas festas, que serão semanaes,
sc renlisaráo das 5 ás 7 horas, com o con-
curso da "The Saxofon Jazz-Bsnd".
ENFERMOS

Na ca3a rie saude Dr. Poggy foi operaria
com o maior êxito pelos Drs. Castro Arau-
jo o Fclinto Coimbra a Exma. Sra. D.
Adila Machado Gomes, esposa do leiloeiro
Sr. Júlio Monteiro Guines.

Acha-se enfermo, gravemente, « capl-
táo Edmundo Lcinjiardt Peixoto, assistcn-
te rio general Menna Barreto, sendo seu
medico assistente o Dr. Góes Monteiro.
LUTO

Foi hontem sepultada ne cemitério de S.
João Baptista, a Exma. Sra. D. Palmyra
Jntlith da Rocha Zlegler, irml da funecio-
narla da Estatística D. Maria da Piedade
Zlegler. A indltosa senhora era muito rela-

¦ cionada na colônia maranhense, onde goza-de seus proprietários que;va de ««mie estima
se acham na Europa.

i ***** *

LIVROS
20 7.

DE DESCONTO NA SE0ÇAO

LIVRARIA
DA

CASA BOTELHO
RUA OUVIDOR

6 6
¦¦¦HKHnMmanmHi £

TIZANA DE FARO
A FORMULA DO ANGICO

HOSPITAL DK KAItO
<"' ¦ > 11 •-1 < t»-') -ido ,i lí ii ,|,.-

DEPURATIVOS

—, ********
Escola para chauffours

KIACIIUELO, .183 - TEI., N. S3II
Direclor Pioprlcliirloi Eog. Meo, II. 8. PintoMuda-se brrvcnicnlc para n Avenida Sal-vndor do SA, prcdlo próprio. Novas instnllii.
çoes nn sccçiiu rie mnchlnas, c clcclrlcldiuh-
c in'i|iii-.li,'*i-> du novos carros para dircccii"

Cprsu rciiulaincnlar ncatulto.

Falieceu, hontem, is 11 1|3 de noite, i
em sua residência A rua das MtssSes nume-
ro 1(0, estação de Ramos, a Sra. Bernar-
dina dos Santos Pinto, viuva do coronel
Henrique Antônio Pinto.

A extincla, oue era muito estimada na
nossa sociedade, deixe filhos e netos, es-
tando entre ns primeiros o Dr. Oscar Pin-
to. Paulo Pinto e D. Adriana Pinto Silvei-
ra, professora publica * esposa do Sr. Ar-
lindo Silveira, negociante nesta praça.

O enterro da prantearia senhora, realisou-
se á tarde no cemitério de S. Francisco
Xavier, tendo o feretro salde de estação da
Leopoldina, nnde chegou em cerro especial,
com grande acompanhamento.

— fim sua residência, a rua de Silo Chrls-
tnvAo n. r,B3, falieceu, as A horas da mn- |
nhã dc hoje, a professora Scnhnrlnha de Ml-,
randa Guerra, esposa do Sr. Alberto Mace- |
do Guerra, auxiliar da Companhia Alias.

A extincla. que era multo estimada pelos
nue a eonhi-clani, era irmã rio siib-lnspcctnr
ria Policia Marítima Joaquim Miranda c rio
Sr. Antônio Mirando.

Os funeraes dn nriiiitenda senhora ren 1 i-
snr-sc-Ao amanhã. As O liorns ria tiinnliã, nn
cemitério do S. Francisco Xavier.
UISSAS

Esteve mullo concorrida a missa de setl-
mn dia rezada bole, As 10 l|3, no altar-
mor dn cereja do Parto, pnr alma do Sr.
Edgut-d James, nriigriillor rios Srs. Hnrtlitt
Juntes o Erigiir James Filho, official da Ili-
blliilbrca Municipal

y^«™*m!tcswm*mmiii
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* terríveis dores causadasnela mfta. contribuindo

Wrâ à $uã cura.
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CÁPSULAS — SEVENKRAUT. (Apiol-Sabina-Arruda). Nos pc"0'1»8
mensaes. Dôrcs niciilruaes. O melhor. Drog. Daptisla, Io Março 10, t. 7?.

¦Trmmt»

SO' HA UM LEiTE DE MAGNESIA
O BE E=» iH S L. I-. IF* 3

Fabricado pela CSHas. H. ^hiliips Chemical
Co. Mew-York

GUARDA-CHUVA PERDIDO
Pede-se no "chiuilTcur" do nulo epie con-

iluziu, hòiitem, :i meia hora depois do meio-
dia, trcs moças, tlu rua Hadcldck Lobo ás
Hnrcas, entregar na niesriin rua n*i 210; uni
giiardn-clniva dc cabo ile ouro. t.-st|iiccitlo no
referido nulo. O portador rio mesmo será
gratificado.
.,..—¦¦ i *m*m$*%¥t0* "-¦
¦ I—IWII ¦'! I IT - * "*"* ,-»'^.*-S*.-i-JIU***l«is/*!

LIVE0U-SE DO ^TAL ! ! . . .
"soffria tle todus as
formas: linlin dôrcs
horríveis nos ossos,
nu cabeça; nns carnes;
o corpo lodo coberto
tle feridas, suppúrati-
do coiitíiiiiinnente,

Principiei einão a
tomai- o LUESOL, e
com esto remédio,
logo aos primeiros
dias do uso, comecei ja sentir as nicllionu,
a seccar as feridas,

a vpltnr-ine a hon disposição. As dôrcs
dcsapparcccrnm completamente.

Estava livre do mal.
Pelotas. — José Luiz Plassc."
App. pelo D. N. S. P., cm 4/12/017, sob

o n. 335, A' voaria em toria a parto
-~t<**—

Prédio em Copacabana
Vòndérsc na run Paula Freitas, (il, com

1.-820 metros quadrados de optimo terreno,
perto dos liniilius clc niiiri bondes; cgrejiií etc.
Não se traia cm iiilcniit-tliiirios. Pura in-
formações com o proprietário á rua dos An-
d radas. Hotel Globo, quarto n. 110.******

CAMPESTRE
Amanhã, ao almoço: colossal cosido á

Campestre, rabada com cai-urii, roupa velha
e tutu, vinho verde rie Almirante recebido
directamente do lavrador. Ourives, 37. Tel.
Norte 36CG.

ESCOLA P0LYTE6HNIGA
Acliiim-se fiiiiccioiiiindo com toda regu-

Idriüncle as nulas pnra o exame tle aclinissão
a cargo tle reptitnrio e conlii-cerlissimo pro-
fcssoi- desta Escola, sèguindo-se rigorosa-
ínenle os respectivos pi-ògi-aninias. Mensali-
dade módica. Curso Normiil de Preparalo-
rios, rua do Ouvidor, 15 (entre a rua 1° dc
Março c o mar)'. Tel. (1713 Norte.

-e ***%•*&_***-

cofres mmERy/f**
Sem rival na sua superior qualidade e pre-

ços; innumeros atlestarios pt-nvam a sua re-
sistencia nos grandes incêndios e tentativas
cie roubos.

CASA JOHN R0C.ER
156 — Rua da Quitanda — 158

O calçado qno todos devem
usar, peln sua cominodida-
ric e preços, altas novida-
ries em fôrmas. Assem-
bléa. 40 - Tel. C. 6477.

Prédios — Terrenos
Leilão ou Particular. Ninguem deve vender

ou comprar sem procurar o leiloeiro Palladio
Rua S. José n. 57. Centra! 5538. Serviço com-
plcto de informações, nliqlògraphins e auto-
movei para levar o pretendente ao local.

IkM 0. Mm - Ocrsrâas
Segtiuda parada adeanle rie Petropolis

Telephone li. Ü
Clima ideal cm região inconiparavel

COFRES
Vendem-se por preço reduzidíssimo os afa-

macios cofres M. W. Americanos marca re-
gistaria, garantidos guarda fiel dos seus do-
comentos e valores contra fogo e roubo.
Comprem hoje, não esperem, 103, rua Thco-

pliilo Ottoni, 103.

iSrb#-!

Uma lata
DE VERDADEIRAS

Pastilhas VALDA
fem empregada e, uliliuda a prepesüoresguardará

oossa Garganta, oossos Bronchlos,
oossos Pulmões,

eombaterái cílicazmente0EFLms-rAT&^K-"sTm'i
Mas sobre tudo EXIJI as verdadeiras

Pastilhas VALOA
vendidas somente em latas com o nome

VALDA
— ****** m

VENoa por a-racAoo ***,»,
NOSSO OSPOSITO oeRAt

ISS, SUU DOS ANDUIMt
RIO OE JANEIRO

Fcnr,,,». rjmiLâo"
¦r'3-\ -44

' ¦•)$&». A*.
. ' lí^fet*,*

e*

BUD 9ini DE PREPARATÓRIOS
DIURNO RUA DO OUVIDOR, 50 N0CTURN0

E* O MELHOR: Gabinetes novos completos, modernos. Corpo docente notável PecamInformações. Esquina rie 1" rie Março c Ou virior, 1" e !2" andares. ' w™

Marie-Louise
Chapéos, as ultimas novidades. Ouvidor,

149, 1*. Tehipb. Norte ItMi.l. Por cima riu Lei-
teria Palin.vra.

¦ ***** *

QUARTOS COM PENSÃO
Aluxam-sc, com pensão a casal sem filhos.

llua Carlos rio Carvalho, 20, sobraria.
> ¦»*****

LUTO COMPLETO
em 34 hora»

CASA fiAS FAZKNtIAt» PRETAS
III — Avenida Rio Drance — 143

|i,',j»'. Dr. Alfredo Andrade. ****m* de"urina, sangue, Icits, etc. Orugus-yua, ?,

***m*******m*m***M pm* ************liiSil
EM TRÊS SORTEIOSLoleiia Mm\\

21 DO CORRENTE I

Dr. Alvarenga Netto .^X.'^,!:
mciflnl. Bicrlplorlo — Asscmblín, 71, !•snriur. *lcl. Central 11505. DA consutlns.******

1'AIIA
BBNHOKAS
Iiiii-.'.iin„. Lln.

Roupas brancas
tllllmn novldndo, Ailluo

Serio Elrgnnle. Cnllolo, llin-iail
Roupas do cama o mesa

Artigos.finos bordados a mAn e com rendnsvirdadeli-ut, Lluitcilu i.lcgnute. Cal, I3tl-I3».

COSTUMES E VESTIDOS
Ex-alfaiate das Fazendas Pretas

Vicente Pcrrotln. Assembiéa, Ti, T. C. 3179
^ee» i

^JjinocUloS
'B7*tuâeatvo

Óptica Especial
Preços Módicos

IUTZ FERRANDO
CIA. LOA

40 GONÇALVES DIAS

SSLmÚ

¦ ¦'.:¦;*

fSM

N*J

VENHE-SE mini liõlisflõ rio iirtlsliir, COlilB
suiu-rliir un,, rn,, illn. A praln riu Lupa, 72,1Preto IHililill-DOU. Pnra ver e tratar dnsli ás d horas riu tardo. Trlcplumo :>7ihíI
Cfiiii-.it jiin.i ,|iiiili|iirr InforinacBo. j|

¦¦ ********** ******** I— i nstlftM.si..— ****** ***m

PULSEIRA
1'i'iileu-se. uu tanta de snliluiiln ultimo,iiiiiu ric oin'1) cnm pedras ila varias cores,li-nrii) um borloiitto om fclllu de dailn, d,iegrejn CaraçAo ile .lesiu, llcnjamlu Cons-laiil, ao largo dn (lluilii. Oi-ullflca-sc ouniiini cci-sc a quem rivliii der uotlclas uclnlili-liliune Ikliii Mnr llll».

¦ '¦¦: 
n
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Prédios
lÜLf

(LEILOEIRO)
Vcnile-sc, amanhã, em leilão, íij

horas, o predia da rua Silveira
tins, 135.

Rua Marechal Rangel 93, ant
nhã, ás 4 1|2 horas da tarde.

Palacete, rua Conde dn Bomfln
11, esq. da rua Aguiar, ;ís 5 horas dt
tarde, amanhã .

Rua Gonçalves Crespo n. 13, ta
ta-feira, ás 4 horas da tarde,

Rua Pereira Nunes 168 e II"
(dous pequenos prédios), Bexta-fd,.'
ra, ás 4 1|2 horas da tarde. »

Rua Barata Ribeiro 5711 (Cops»
liana), terea-feira, dia 24, ús 4
ras dá larde.

Rua Professor Gabizo 361, predi*
apalaceiado, quarta-feira, dia 25, ii!
4 horas da tarde.

Rua Buarque de Macedo 26, p»!
dio de três pavimento?, na quint»!
feira, dia 26, ás 4 horas da tarde.,

Rua Paulino Fernandes 61, niL
quinta-feira, dia 26, ás 4 1(2 homí
da tarde. [ ',p

Quem desejar vender pre-lioil' A
queira procurar o leiloeiro Júlio.i
com armazém, á Av. Rio Brancir-,
n. 183, ao lado do Trianon, Itlji-
C. 2300, que tem sempre muitas nl
commendas de prédios para rendi;
c moradia.

< ***** K.

ASSYRIO
Quinta-feira, 19 do corrente

das 5 ás 7 horas

m mu
(som o concurso da

AFAMADA THE-SAXOFOV
JAZZ=BAND

Association Classic Orchestrâ

;f

LOTERIA FEDERAL
AMANHA

2O:OOO$O00
Por U600

SABBADO
4OO:OOO$000

Por 165000
Os bilhetes para essas iotcrlai

acham-se á venda & ru» V dl
Mamo, 110.

• 

¦'

******Nazaretib. & C,
Antifa casa de loterias. Hua do OttT* 1

n. 94. Pakam todos es prêmios da Utn \Federal. Posto de venda de eiUmpilhsi.
i ***** -*

A NOVA DIRECÇIO
DA

Red-Star
convida V. Ex. a fazer uma

visita aos seus vastos Ar
mazena chis Ruas Gonçalves

Dias 69 e 71 e Uruguayana U
AS SUAS ULTIMAS CRE*

ÇOES de MOVEIS e TAPE-
ÇARIAS farão o eMtf»

de sua residência.
Martins Malheiro A Cl»

Dr. P«dr. M.«r<"?JZ'^
Çôes, vias urinarias, moléstias rias «jnpjg
11. do Carmo, 5. I ás 4 li. T. C, 26M.

AGUA DE JUNQURHO
PRODUCTO SÈIENTIFICO Dí

BELLEZA
Para branqnear, amaclar e ***_\

sear a pelle, Tira Bardas, cravos, r_
noa, espinhas, rugas, etc, Veinl«*-*,*r
Perfumaria», Drogarias e Phsrmjll*-
Ap. I>. N. 8. P. - N. 204 - IJ»»!-

****»
Enxovaos completos ffa

Uordndos n mAo com rendes verii^1*
I.Iiihci-Ic Llt-Kiiiitc, Cajtete, 1«tl-lil8, _+

Leilão nE PKNHoniís - onuMBA*
BI. prsen Tiradentes. Próximo á CU,1>r
iiliunlca. em 38 de Junho do IMt.

a^.:*Li;,.' ¦
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!é se não respeita' notíc1as_reugiosas
a vontade das urnas!"

Uma carta do Sr. Carlos
Pennafiel

A propósito das dcclnraçõw que nos W¦eceu, hootem. o Sr. Moaart Lago. riroenr.
*, da Sr Álvaro Baptista. sobre o, Xi«oes do Rio Grande do Sul, recebemos WnE Carlos Pennafiel eandl<tatTdiPTomadÔ
pelo 1' districto daqaelle Estado, a seguintoCarta:"Sr. redaetor. - Nominalmente envolvi-do nas declarações prestadas rm vosso jor-nal pelo Dr. Mozart-Lago, procurador domeu prezado collega Dr. Álvaro Baptista
vejo-me, assim, arrastado, coin immcnso
constrangimento, ao campo da imprensa

Deixa, com effeito, a vossa local de hon-tem, sob o titnlo "Onde se não respeita avontade das urnas", — uma grande duvida
ao espirito publico: o de que o eminente
patrício Dr. Álvaro Baptista tivesse sidoeleito para a actual renovação da Camara
s eu, candidato diplomado pela Junta Anu-rsdora, em Porto Alegre, um usurpador doMt logar.

Perante a Camara, o mundo político, aaaçlo, o partido republicano do Hio Gran-
dt t, mais do que a tudo isso, perante ominha consciência, corre-me o indeclinável
dever destes immcdiatos e eabaes esclare-
cimentos, qnalquor que venha a ser o vete-ilctum do Congresso, unlco poder soberano
to easo.

Por esses elementos se evidencia, se com-
arova, que, infelizmente, aquelle venerando
republicano, cujos alevantados merecimen-
ias cívicos ninguém mais do que eu acata
«admira, não logrou votação sufficicntc.
¦o altimo pleito, parn ser diplomado, nem
e»ti, sc a lei pôde Instituir direitos e obrl-
gações, legitimamente eleito.

Faço os opiniões, embora errôneas, do
procurador do Dr. Álvaro Baptista, os con-
títienclas do meu respeito, *— mas nSo pos-so ficar silencioso á margem dellas. Peco â
vossa folha lolcre o exame do meu exacto
e singelo depoimento publico, na parte quetange os pontos em questão, arguidos peloSr. Mozart.

A verdade é o avesso de tudo quanto ahi
ae coutam e àllegn, pois até os números

A XOITE — Quarta-feira, Jf. cie Jmilio de 1924••««•••«•«•ajMgi-gigra

Foi solemne a festa dcSanto Auto»nio na matriz de SanfAnna

de 200 eanrt;-nm0nÍa' f°mm -««ff"»»
assucar 

" 
«f/. Par*l ° f«"-<«™enlo de pão,

cto „».rJ? >' pClal scnl*0****s dessa devo-
KSea dt Araflo 

*\ bt'f'ÇÍÍ? 'w «"onsenhor
Essa _l,1SS?,-v,glí.10 Uessa freguesia.

todoTolí dias \T 
"" me™*™* » ta

_Ms_» >t»i-i'a---»>«--m>__^^M^-l-B-(aa_^aa|BaBFuja das
liquidações!

ROUPAS BRANCAS para homens e
senhoras, só na

8ÜÉ
52, SETE SETEMBRO, 52

Peò6' 
aeereítaSr,Íona,ínra!' ist» 6' ™onE,a

Doido «r*" ;eI° f° da 10* meM * s* &¦>-ponto esta devidamente assiqnada* a umaacta perfeitamente nuthentica ' é ™a
- ) porque o livro em que se faz tal sei»tt-o está devidamente anthenticadolambem nao é exacto. O que ha è o «.minto: as assinaturas do juiz federal e do

oUorotin°marCa CÍt/io cm ^nJelIa Mas ôo próprio procurador do Dr. Álvaro que es-çreve na sua contestação: "Essa pequenairregularidade,, aliás, 6 muito generaíSa
•i. w_.„..< . >„w 1.-.B «ic us números »ociiuiariaaae, aíias. 6 mnito «.-......ii.......nue se me attrlbnem na votação estão visi- no nio Grande » Nunca ?mÍlM„,f i -a-a
vélmshle deturpados em meu 

"desfavor, 
con- alguma; quasi ,õda a e?e!caS do 1» ffUirí.Mfrontados coro os próprios resultados apre- é em llvríS chancclladÕs f denois o 1 tro csentados pela mesma pessoa á G« commissâo ! Mo aiithentEo que, em paginas antér oresde nnnento. Ha rama». iii nnll„ «n »-_i*;.. '.*?_'?...rr'tuu? ?nieriores,dc inquérito, da Camara,

Os factos que passo a narrar, uns oceor-
ridoc aqui, outros no meu Estado, hão do
servir de pedra de toque, só por si capases
d« revelar qualquer ameaça ou violência
que possa talvez pesar sobre os meus direi-
tos, a cuja sorte sei que está totalmente cs-
tranh» a 'influencia dos poderes públicos.

Obrigado a ser reticente por falta de es-
paço no vosso jornal e até outra opportuni-
dade, se a isso me chamarem os debates na
eoramissao, reduzo a ligeiros pontos de refe-
renda a narração alludida. Ha cerca de uma
stman.», mais ou menos, soube, por pessoade meu inteiro credito, que. numa reunião
intima .toila particular, cffectnada numadas salas da "Companhia Sul-Amerüca", os
tlrs. Álvaro e Homero Baptista, este ultimo
director-presidente da mesma companhia, eestros cidadãos illustres, haviam delibera-
do proporcionar á Camara ensejo dc ampn-
rar uma causa eleitoral, que julgaram ver-
riideira e justa, do candidato, não diploma-
do, Dr. Álvaro Baptista.

Como a bancada riograndense este anno.ainda não houvesse se .reunido pela ausen-cia de nm» boa parte dos seus membros —
?morava eu naturalmente que o Dr. Álvaroou alguém por elle, na qualidade de sen-roeura-tor, tivesse o desejo de pleitear, soba -forma de reclamação, uma alteração noresultado lotai das actas eleitoraes, porepalffcer desses jogos de cifras tão com-Trmas nos Parlamentos modernos, de modo» transformai', no final das contas, o re-•rlama-nte em contestador de qualquer umeis seus companheiros de chapa. Verdadci-ra on não a informação, passei a indagar¦**> que havia, mai» por curiosidade do que•por qoalqner outro motivo, iporquanto nãome parecia verosimil a versão corrente.Procurei muito legitimamente meus com-
partneiroj ipolitico» maia graduados, o no-bre "leader" da bancada Dr. Joio Slmpll-cio, e o sen não menos nobre e dedicadoauxiliar Dr. Nabuco de Gonveia, no» traba-Biosjnato ao» Umsctores político» da si-tutcao.

Nada sabendo elles de positivo, palestrei» respeito com o próprio "leader" damaioria na Camara, o meu illustre amigoflrputado Sr. Antônio Carlos. Este, perem-•.tortamente, me assegurou que "nada ha-via, porque, se algo houvesse, jé teria che-gado ao seu conhecimento".
Tres dias depois o Dr. Mosart Lago apre-sentou á commissâo uma procuração dour. Álvaro Baptista, em que o anstero con-lerraneo, resgnardando-ae de nobres escru-pulos e dietame-s da raa consciência, dos

_!_L.vm? de ethIc« Partidária, declaravaaweptoar de qualquer contestação o» dl-«ornas dot candidatos do partido repnbll-«no riograndense. bem como (dlaia egual»
25225? * Pro*u"'«âo) nio aer eonteslante dewngoem. Queria, apenas, por uma questão
2_ _ *Pyu ?¦ •"• *«Mo no «roadrodos resultados eleitoraes. Em remate, esgo-«sao o prato para contestações, o seu pro-curador entregava _ «¦ commissâo de iuque-«to, com amarga e dolorosa decepçio pura»im. por vir de «mem vinha, do meu ardo-roso companheiro de lutas políticas, este«.onvH» 4 Camara p»ra 6 malabarismo e
?*"?» dos algarismo» da» suas acta» ciei-torae» "No que fiz, examinando cerca de
çem ules, cheguei a certa altura a verificar
-._..*.r,f facn mmiilkar a situação deoaoai ioifo» o* candidatos no qaadro das no-
J£l%. "'""{.veempre contemplado o meu
fwnuVfn/nrt.- B ao aabor dos paiadarea as»
2_f_" I°»>r*5.»..me»a da •» commlasio dlvar-
JJ» •¦ratos dlfferentct a • mim, eonvenlen-
Jjnwnte apimentado pelo teu procurador, o«na» envenenado.

E a preliminar decisiva dam o Julga-
?_.*¦?, °í »?-«-" — dia o S. Mozart: aannnllifio da acta da 10» secçio de S. Leo-poldo.

Isso porque nessa acta nia figura o nome,•em existe votaein ao Or. Álvaro Baptiata,
J annvllada. reduz de 17» auffragloi a vo-uçio dc todo» oa seus companheiros 'de
cn»p», passando em de 28.690 voto» a
„.*.4'L* °.t>r- A-V"ro Baptiata de -NJ..158Mfa 2(5.417, incluídos os 43 voto» omlttt»•o» na acta da * «teclo do Encantado,ontlsuo tese, de Jaatiça, realmente repara»

.«*_*_.*. Tal5l* IP' * ¦*••• A•,»••",0 ¦¦•«•to«Io rteebea do eleitorado da IO* secçio da
i»_i_wpttM& ¦¦¦«"•m •» péds dar. Mm a
•""r* •».Porto Alegra, nem, agora, a Ca»',""»• 

,0* boletins respectivo» revestido» das"'"•J-Wade» legae», nio registam tambémvotar»© no Dr. Álvaro Bantlrta. O Dr. Mo-*»n Lago pede. porém, k Camara n Impnssl-¦o. «leste modo: "De duas uma: ou a O*commissâo manda eonlar aquelle» .78 vo-ws ao Sr. Álvaro liaptisla. on nio apura»
' _?í° ^i-i**"*» V*n nenhum doa ontros

f."!!:*,.01: °* vo»01 • •¦¦••. reapectlvamen-le.altrlbuldo»."
A eommliiio, a Camara, nio nóda deferir

Ívaio» 

a ¦Ingaem: quem podia deferir votos¦ o eleltorada do •• dlitrieto (Hcrval) ds
Uopoldo.

JBrts votou na 1d* meta «taltoral do ms*»"•o município e es 181 votante» que ali «ti-**ram nio votaram no Or. Álvaro.
janto «Is podem «tr contados, ems o ssn

Prneurtflor o aus propôs k Camara, tm suas'•nelpiots, somo preliminar, 4 a annnlta»*l*o da acta, tob os fundamento» seguinte*¦e ordem legal:
, •*) parque at firmai des eleitora» que ve*'•"¦«m 

na HP secçio de S. Leopoldo nio fo-
riSl 'Monlieeldsti.

I- Inexseto. Li «tti o reeonheelmenlo pelo"•pertlvo teerslarlo, Simplesmente este.
*m vet ds sstrsver, conto ae ms cm língua'
Um tabellIAa, "suprs" s MNlroH, dlise ape
¦s» "lepra", e ajaa è baitanle, ao caio eon»
mio daeetlla ecta, eelt abrange oi meta»
He*. A fei falmtaa de ae Mdads e elelçln

~re\sSrNaacionnCaCí:.Í,aS C°m° 
^ >e,°

Os outros dous motivos restantes, allecadospara annullnção, são tão futeis c ingênuosque sc oa desarticulo 6 porque tenho^a cer-teza de que nem o Dr. Álvaro Baptista enem mesmo o seu procurador nfio o escre-veriam num trabalho pensado c sobrepensa-
•£_¦*!-? con4t.rario' « singularidade da suaogica e artimanhas me dispensaria o exa-me do taes mfantilidades. São estas:
ZÍS P?r,,ue .os elei«o«s, que a asslgna-
rSS1'-ííltre outros sob os ns .115. lia iii
1/7, 180, 195, 197, 205, 210, 211, 213 231MA, assignaram em letra gothica, em alie-mão, como se nuo estivessem no Brasil ecomo se a língua official, não fosse a In-guagem portugueza II
i.«, __fnsl* da..assiKnatnra desses votantes,na extensa região colonial rio-grandense. dc
Í*W„;tfrt °.*íd0 existe'" ce'"- ^J6U.000 teuto-brasileiros, tem sempre vindoeleito par» a Camara o Dr. Álvaro Baptis-
«i.Íí.a0_ 'i0 £ras,1e;ro*', wmo os que mais o
S™, 

e„ "UÜ° mais do <l«e certos intelle-
çtuaes, que só conhecem as avenidas da mc-
ÍKE-IS S ™° vlvfm Uo «íirectamente im-placentados ao solo sagrado da pátria, II-dando com as próprias mãos a terra emqne nascem, vivem e morrem e de onde ex-racm a producção que garanto a subsis-tencia nacional, a nutrição, o "pão-uc-so"
cie cada dia.

O que se verifica por entre aquellas assi-gnatnras, em homens do poucas letras eacostumados a escrever cm duas graphias.mais por culpa nossa, do que delles mes-mos — ca substituição, nma ou outra vez,mas quasi sempro apenas da letra inicial donome ou sobrenome, de uma on outra le-ira latina por caracteres gothicos. E quefosse até por caracteres chineses I Desde
SÜS "i . Mja em Portuguez, cada umpode pintar o seu nome como quiier. Essemotivo irrisório nunca invalidou eleiçõesem toda a população rural de origem «cr-imanlca de cinco importantes Estados "ne-

i ridionacs da Itcpublica Brasileira 11
m,oiLp0r?ac ncfs? n,esma acta' ha assi-gnaturas incompletos, não acabadas, como
?«« i*_ie,e,ÍM?s i,ob ns* 80> 68' 59« 81* w.168, 181 e 243. Isso até não o sério. Bastaacarear qualquer pessoa com a face abertanas paginas onde se encontram as referidas•ssignaturas, paru se verificar o seguinte:O eleitor dc n. 50, termina a sua assi-
Rn.- iCOm ?, maiU!'cn,a F*. abreviatura derimo, immediatamente posposta aos dousnomes anteriores do sen appellido.O de n. 58. idem, F (filho)—O de n. 5Í, idem, F (filho).
««_Ti_. * «*} **¥***> «orno terceira nome,irei letras Soli, abreviatura de "sobrinho".
__ "'.? "»ne ° Procurador do Dr. Álvaroenama "asslgnaturas incompletas".

Nao me venço que me não ria do ara*u-mento tão estéril '•—O jlc n. 85 é um cidadão que se cha-ma realmente "Jacoh Vim", o sobrenome
S!ivi_í_'.-*l.r"?i",,?3í?i nom' do nIí»«n ante-passado teutonico. Em portugue» ha nomespróprios com tres letras: "Gil", por exem-pio.—O de n. 168 — Pedro Doppoll, pode ser.
quando mnilo. nma assignatura ruim, comaa tres letra» flnaes "otl" um pouco des-tacada» das demais. Mas o votante nãosabe escrever melhor.O ds n. 181 — «Pater Kuhle", s6 de-monstra caracteres trêmulos e pouco legl-veis. O abuso do álcool, do próprio fumo,
produz tremores nervosos, funcclonaes onorgânico», adquirido» ou constltuclonaes. ealí a» emoções de momento, no acto eleito-ral, podem Imprimir a certa» indivldunllda-
ne» delicadas c anormaes. visíveis troços
ps.vchogrnphico», pnr demais tremulados,expressão Idéo-molora-gruplilci dc taes es*
tados.
. r*.0 .*íe n' **3 c ««Im, também, r maisintricado, parecendo ser Henrl KunsUyle.r.m qne Invalida isso uma acta?

Para terminar, uma omissão só invalida
ama seta quando praticada conscientemente,
com o intuito de falsear ou alterar o resnl-
tado da votação. R* preciso qne no caio da
aeta 10a de S. Leopoldo, o conlestante prove
qne s omlisln de votoi qne quer a sl attrl-
bulr, foi fraude, foi uma omlsslo propo-
illal, dolosa, na leitura de 279 cédulas onde
estavam escrlptns o» nomes dos sen» com-
pandeiros de chapa. A frande não se pre-sumc: prova-se.

A lei diz que cada eleitor volnr.t em cinco
nome» nos dlstrlclos de 0 deputados. Ma»
quem nos diz que o» eleitores da 10» secção
nio qttlzessem votar npcnni em 4 nomes,
apezar do districto ser de seli represen-
lante»?

Eli, tm mmma, no qne se resume a •*"•
mo»» acla que o eonlcitante chama horrível
enjrgma". B' das mal» limpai, iam, per-
feitas • aeabadai eomo documento perfeita»
mente legal.

Carece, portanto, ds qualquer fundamento
legal a annullaclo proposta da mencionada
acla.

UM GRITO D'ALMA
 m, a -a-*

Impressões sobre o violonista
brasileiro Mario do Ama-

ral e Souza.
Meu caro Mario:
Ha dias, quando vi entrar n caixa deieu violão cm casa dc meu querido ami}!'.senador i Antônio Azeredo, senti um mixtoile alegria e receio: alegria por ver o nossoinstrumento predilecto figurar nanueü'.üiloes e tristeza por vel-o, talvez, despe-nhar-se do conceito em que o temos pnííiser dedilhado e menospresado por mãos In-linbeis. E' que estou acostumado a ler des-sas decepções, ouvindo nossos tocadores, nl-

guns aureolados, com grande fama c real-
mente eom valor, mas outros sem nenhuma
qualidade o cheios dc empáfia, sendo es-tes. justamente os que mais se orgulham du-
quillo que não possuem, o que traz para omavioso instrumento o descrédito em queelle, até ha pouco, era tido. Por isso, con-tcsso-Ihe agora, de súbito, a idéa que mcassaltou, foi ter de aturar um desses me-nos cr.crupulosos cavalheiros.

Pouco a pouco, porém, essa impressãose dissipou: primeiro, porque o simples exa-me dc seu violão me capacitou do cuidadode quem o faz vibrar e depois ouvindo-o,ferido por essas mãos em cujos (ledos linum coração pulsando. V. não pôde calculara minha satisfação em ouvil-o e, pura ava-lial-n, mister se faz que lhe conte mn poucode historia antiga. Sempre fui um grandeamante de mtisicn e via no violoncello uminstrumento inegunlavel. Elite me fazia vi-orar, mas es3a vibração não era completa:faltava-lhe alguma cousa que eu não sabiaucfitiir. Um dia ouvi o nosso iriolvldnvcl
patrício Eriiani do Figueiredo tocar violão..Nunca tive tamanha impressão em minhavida. Senti naquelia noite ter encontradonos mystcHos do Insepnnível companheiro(tc 'nossos trovudorcs aquillo que faltava
parn mim ao violoncello. Na manhã se-Buinte suecedeu o que se deu, talvez, com-sigo: mais um violão e vários riicthodbseram adquiridos e alguém procurava for-mar os aecórdes primeiros cuja doçura só-mente nós podemos descrever. 

'.Depois 
fiqueimeio kiuco, apreciando o nosso patrícioBrant Horta, meu queridisaimo amigo e prt-meiro mestre, que me deu a conhecer os cr-feitos qne se pôde tirar do instrumento.Apesar dv' tudo, porém, para mim aindahavia um mysterio no violão. Presumia eu

que elle poderia dar oulros muitos cffei-tos desconhecidos para Carcassé, Aguado,
Garcnli c todos nquelles que o estudaramc se propuzeram a cnsinal-o em seus me-thodos. Sentia mais: faltava-nos um professor. Era essa a minha

&-OSamm\Vtmmmam%mm%m)£LZ3am%mmmmm%m^ tt3&fISX3RS2BÜ*ÍrX*'1!Fm\1s*BmXSM^mWal

Corridas
DIVERSAS — O crack Mchemet-Ali,

juntamente com o seu companheiro Mali-
ifiio, chegados honteni a esta capital, vêm
preparar-se para correr, no dia 13 de ju-
iio, o Grande Premio Jocliey Club. Nessa

,irova estão rnscriptos os seguintes pare-lliciros: Mostrador, Ri pon. Éden, Albeniz,
Meheinet-Ali, Maligno, Visigodo, Patrício.
Black Jcster, Whisper, Detraqué, Pertinaz,
Urtiayé, Metrópole, Magnlficencc, Brlght-
Eycs e Uondcn. O único nacional que estava
inscripto, Algarve, morreu ultimamente.
E1 quasi certo que todos os concorrchles
inseriptos disputem os 3.200 metrüs dessa
importante prova.Trabalharam forte, hoje, no Derby-
Club, os animaes Meyer, Ramalero e
Eclypso.

 Paraguay o Noiva também estive-
ram na mesma pista, onde trabalharam de
gulopinho. Mosquette, Kamakura c Olympio co-
tejaram em optimas condições.'Rio Pardo, Ncro e Ebano fizeram exer-
cicio <le saude na -pistn do Itamaraty. Whisper; Celeuma, Brilhante, Bucc-
phalo. Gigante, Fragoso e Lanius, trabalha-
ram de galope largo na mesma pista.¦ Assim que terminaram os cotejos
de hoje no Derby Club. entraram no pradoas éguas Mimi Ali e Regatcira, que foram
exercitar-se no "starting-gnte", sob as or-
deus do Sr. Alexandre Fernandez. Chegou hontem dn Paulicéa o po,-
tro Pi.iu.io, de propriedade do Sr. Rodol-
pho Crespi, que vem disputar corridas nes-
lu capit.il'*

 Completamente curado, dos tendões
reitppnrecerá brevemente o valente nacional
Ncinó. Oscar ISaiTono, o dedicado profis-
sional que o tratou, espera também apre-
sentar curado do mesmo mal, até setem-
bro, o cavallo Martcllo. [''slréa domingo, no Grande Premio
Itairiàrnty, o cavallo Avcllar, pensionista dc
Miguel Penalva.

Football
OS JOGOS DE DOMINGO PRÓXIMO —•

São estes os jogos que as tabellas officiaes
marcam para serem disputados no próximodomingo:

Amea — Fluminense x Hellenlco, no sta-
ditini; Brasil x Botafogo, no campo da rua
Paysãhdu'; S. Christovão x Flamengo, no
campo da rua Figueira de Mello.

opinião, apesar! U™ 'Metropolitana - Serie A - Man-
„.';.,„ .. .1.. ..-„- gueira x Villa Isabel, no campo da rua Des-dc outras cm contrario. inc!u^..u ,. uu ,..,.¦ ,pno Ernani. Infelizmente a morte prema-1 *?PP."ftrsa*ipr isiaro; vasco üa Uama x Iii-

tura deste maestro não deixou que elle con-| y,er\ no cnmpo dn rua Prefeito Serzedello;
cordasse commigo, ouvindo como eu, V. c })'ar'0Ca 

"** Palmeiras, no campo do Jardim
todos os que amam o doce instrumento, o *u.oian'"«"' serie B — Metropolitano x Ame-

I lírunde, a iiicompnravel e querida mestra, I ricaiio, no campo da rua Engenho dc Den-
D. Josefina Robledo, incontestavelmente n t,o: =• Paulo e Rio x Fidalgo, no campo da
rainha do violão. Pltn nm,i ri/.,,,, „ ^ic'«a- cuo Moraes e Silva: Bomsueccsso x Con-. .. ...... aqiu utou e aisse- „.  - u-..~, „......,..^wv.^ow « «.
minou a escola dc Tarrcga por mim e outros 'lanÇa. no campo da rua Uranos; serio C —
discípulos. | fcverest x Ramos, no campo de Cachambyi

Esse aconlecimento marcou a época em pampo Grande x Modesto, no campo da es

F. C; h) censurar o Sr. Waldemar dc Oli-
veira Gama, dc accordo com a letra A do
art 65 dos estatutos, juiz da partida do.s
primeiros quadros Nacional x Flack, poiter omittldo os factos desenrolados durante
u mesma; i) suspender por seis partidas, di
accordo com o art. 64, letra A do Código, o
amador do Nacional A. C. Mario Nogueira;
j) designar para Interventor junto ao Ver-
duu F. C. o Sr. José Ramos de Freitas,
presidente da Liga; k) eommunlcar aos
clubs que ficam sem effeito ns carteiras de
jnizes c representantes concedidas aos se-
nhores abaixo mencionados, visto estarem
cm debito com n Liga: José Ferreira de Aze-
vedo, Celestino de Almeida, Manoel Rodri-
gues Segundo, Marino Porlilho, Thcodorico
Silva, Annibal Lyrio, Carmo Cecilin.no, Ar-
lindo Santos, José Carlos de Biitto, José
Barbosa, José Duarte Ribeiro, Adriano Crês-
po, Armando Costa Santos, Luiz Pacheco de
Aguiar, Jorge Pinto de Oliveira, Abel Silva,
Carlos Garccz Pulha, Luiz 1'alluci, Mariano
Roma, Arnaldo Sodoma da Fonseca, João
Trotta, Sylvio de Araújo Fraga, Alberto
Fernandes Pierrot, Diu Xavier Cardoso, Er-
colino Ginnchristoforo e Affonso Segreto So-
brinho; 1) chamar a attenção lo Sr. Wnl-
demar de Oliveira Gama juiz da partida
Nacional x Flnck, primeiros quadros, para
o facto de não consentir que o representante
expresse sua funcçno.

RAMOS F. C. — Realioando-sc amanhü,
quarta-feira, ás 8 horas da noite, no campo
(In run JocUey-Club, um rigoroso treino In-
dividunl, sob a direcçâo do sportman Chi-
elet, a commissâo de sports pede o compa-
recimenlo dos players abaixo mçnclònatioY:
Carlos, Sebastião, Juvenal, Conceição, Olde-
mar, Gnldino, Canejo, Ale.Mindrc, liranilâo,
FeiTeira, Abreu, Baffa, Octacilio, Américo.
Joaquim, Raul, Óriovaldo, Adhcmar, Luiz,
Álvaro, Henrique, Renato, Souza, Oswaldo.
Moacyr, Ramos, Olympio, Caio e os demais
inseriptos.

N. B. — O player qne faltar será punido.
CLUB DE REGATAS DO FLAMENGO —

A direcçâo de sports' terrestres do Club de
Regatas do Flamengo participa aos jogadores
que na semana corrente haverá os scgiijn-
tes treinos: amanhã, is 4 horas contra o -°
team do Mclleiiico — Affonso; Segreto o
Joel; Barbosa Lima, Mutzcmliechcr c Mou-
ra; Newton, Roberto, Chagas, Bemvcnuto c
Agenor. Quinta-feira, ás 4 horas: contra o
Io team do Hcllcnico — Amado; Pennaforte
e Almeida Netto; Hcrminio, Seabra c Adhe-
mar Martins; O. Gomes, Candiota, Nono,
Junqueira e Mixiernto. Reservas — I.iáo, VI-
tal I, Olavo, Antoniiilio, Alzemiro, Gotts-
chalck, Radagazio, Vital II e João de Deus.

Basketbaü

| tação ds Campo Grande.
RAMOS F. C. — Rcalisaudo-se, amanhã,

no campo da rua Jockey-Club, um rigoroso

que o violão, tido c havido como instrumen
to dc capndocio, passou a figurar na socic
dade, isso porque, até então, ninguém acre-: . -¦.- •— — —,-?-—j;***'"'i *•••• ..»-..¦.—
ditava qus se pudesse executar Cliopin,1 ,e,n? cnt"'0 ° primeiro e o segundo teams
Beethoven, Albeniz, Mozarl; etc, etc. ein'40 c!u" 'oca1' P. director sportivo solicita,
instrumento de tão poucos'recursos, èmbo-1 

*'°r nosso intermédio, o comparecimento dc
ra jA houvesse cxc-*ll>»ntcs arranjos dc òpe- to"os os. jogadores inseriptos, no referido
ras c musicas dc. .fôlego. A principio meu I cnmtpI°.'rt *l;_?. '1'*™» /J?;J?"*e.enthusiasmo cresceu, mas. dadas as diffi-l ,.^'^V1 "i-SEllVA NAVAL — Em sessão or-
culdades da escola, senti que outros disci- o'n?r'"• ''cune-se, depotis; de amanhã, As
imlos dc D. Josefina esmoreceriam. Quun-' jj 'g horas da noite, a directoria do Club
to a mim persisti c persisto no propósito da! (I.a, "«sorva Naval. Para essa reunião o pre-
vencer as difficuldadcs, mas me julgava I su'el"te solicita o comparecimento do todos
isolado. Conto-lhe isso,-pnra V. avaliar a os directores.
minha surpresa lhe ouvindo, pois tivo a 0S TORNEIOS DE PALPITES — Ficou sen-
mesma impressão da tarde cm quo pela pri-1"° a seguinte, com os jogos officiaes reali-
mclra vez admirei a nossa incomparavel I saflo3 nnte-hontem, a eollocação dos con-
mestra. Ouvi aquclles mesmos aecórdes | correntes aos torneios de palpites da Asso-
cheios, aquella nitidez, clareza, expressão,jcioçfio dc Chronistas Desportivos:
teohnica, emfim, vi alguém que executa c I TaW America — Hcrnani Aguiar, 32 pon-
sente o violão como elle deve ser executado; l?s e 7 scores; Osmar Graça, 74-6; Gumeiv
e sentido. Creio que foi essa a impressão i cindo «lc Castro, 71-7; Manoel A. Gonçnlves,
daquella seleeta sociedade em que passamos j 6B-6; Octavio Silva, 66-4; Hcüo Netto Má-
horas ngradabtlissimas. chado, 65-6; Rriani Júnior, 64-6; Ernesto

A minha, porém, foi a maior de todas,' flores, 64-5; Júlio Silva, 62-3; Ailoucto dc
pois verifiquei haver em S. Paulo alguémpssisj 61-5; Eduardo Maia, 60-4; Léo Osório, ' ' linhas magoas {"•H*,; Leite dc Castro, 57-5; Honorio Nettoque presa o coinpanneiro de m
e alegrias, que sabe transmitiu*, como j .«acnaoo, m.-.i; uomeu fcital, 5.1-4; Brinni
muito poucos, aquillo qne sente a sua alma, Netto, 52-5; Cclio de Barros, 50-2; Moraes
de artista. Não lhe notei um só defeito, ei Cardoso, 48-3; Carvalho Corrêa, 47-3; Ovidio
suas composições podem figurar,' sem fa- Coelho, 35-1; Luiz Vianna, 29-1; Are- Te-
vnr nonlinm ili.nl™ a. An. -,«11,n-*. „,.!„_ norio. 21-1: Píllftome.rn f*nrmioin 0.0 í\

t
Seria uma tnlierla lal eitralagemn pnrn

rasgar um diploma vnlldlsslmn, que defen*
darei para honra da próprio governo federal
empenhado, por conillçíici e*perlnli»»linn»
nn verdade do ple'ta de .1 de maio ultltnn
— a menos que alô a ausler'dade Hn» mnl
venerando», como r»rs velha relíquia «I

Iironaganda 
qne è o Sr. Álvaro liaplista nf

rnd» lambem eontrlhnlr para o deseredllo
i» da Republica, que elle ajudou a ropsgnr
i» nivelando»»* a vulgares ehleanlitas ciei"" torsos,

Nesse caio a verdade me snnlngstia, e c>
. ... ¦¦•-- « «•-«•->. _ .-»«_.. nln hesllarl» anr slls. em abandonar Callli

"Mado a« Mias nln sstletrem devtdameste Nln. a Rr, Alvsrn n»pt'»t» nio pode m
•¦'Ignsdas atlas tleltnre* o mMsrlrM* am ,.,t»rt rulmi convencido que o ieu procum••teesi ia II ia Juaho ia Ml, lluy Bar» dor escedtu*ie."

res. Depois de lhe ouvir, sei quo já ha vio
lonistss no Brasi].

Temos também instrumentos optimos,
como esse teu Pistorczzi, quo nada fica a
dever aos Árias, antes, .pelo contrario, no-
lei nelle maior sonoridade c doçura. Resta
agora que V. não esmoreça o escreva sons
composições para que ellas sejam vulgnri-
sodas

récord dc scores (7) pertence aos Srs. Hcr-nani Aguiar o Gumcrcindo dc Castro. O ré-cord dc pontos por dia de jogos (23) per-tence aos Srs. Gumcrcindo do Castro e Bria-oi Júnior.
Premio A. C. D. — Custodio Monra, 73

pontos e 5 scores; Gumercindo de Castro.(1-7; .T. Rodrigues da Motta, 68-5; ErnaniSilociru, 66-11; Ramos Nogueira, 6G-5; HclloComo V. nâo é um profissional c não l Netto Machado, (S.vfi: AÍbcrtino Mi Dias
precisa dc reclame, Mario aoiiso, julguei de,65-3; I.indolpho Ribeiro, 63-6; Marino Nettomeu dever fazer pubjica a minha opinião 1 Machado, 63-G; Honorio Netto Machado 56-3-a seu respeito, certo dc que V. não se mn- j Fnrachc Netto, 56-3; Ramos dc Freitas' 54-3*goara com a audácia de nm grilo «Palma do Gombctta Amaral, 52-3; Azambuja Barcellò»'menor de seus admiradores que sc assigua

EÜSTA0HI0 ALVES.
< -maati ¦

CONSERVAE A FRESCURA
DA TEZ!

UMA PELLK BRANCA. DELICADA F.
FINA, DEBAIXO DA QUAL COMO 8EVê CIRCULAR A VIDA. DEVE SEU O
IDEAI. DE TODA A MULHER.•TOLI-AH" — O CREME SC1EXTIFICO
DA AMERICAN BEAUTY ACADEMY.
VOS DARÁ* ESSE INVEJÁVEL ROSTO.
REMOVENDO TODAS AS SUAS POS-
S1VEIS IMPERFEIÇÕES.

O CREME POLLAH - encontra-se em
todas as principáes perfumarias do Bra-
«il. Remctleremos gratuitamente o livri-
nho A ARTE OA BELLEZA, que contém
todas a» indicações para o tratamento c
embellezamento dn cutis, a quem enviar
o cnnpon abaixo aos Representantes dn
American Beauty Acadcmy
Março n. 151 — sob. Rio.
NOME
RUA

II. 1» de

:.

Para installação, em Rio Branco,
de um campo de sementeira

RIO BRANCO (Minas), 17 (Serviço espe-
dal da A NOITE) — Foi lavrada a escri-
ptnra da compra do» S0 alqueires de terra
que o Estado offcrecera A União, para ncl-
les indallar-sc, aqui, um raitino de sêmen-
teira. Ha regoiljo da parte do povo pelofacto.

i mm* i—¦ .
CHA só é CHA

Provost
«rmMmiiiiiiiiiiiiimiiii.iiniMMtiMiiiwmmmimiut.iffliimiitmiMuKt

Exlja-o do mu fornecedor
mam

Vae reunir-se a commissâo orga-
nisadora da Quinta Exposição

Nacional de Gado
Sob a presidência do Sr. I.yra Caslro, reu-iilr-ic»a depois de amanhã, a» 4 horns dalardc. a coiumlsnno ortfanliatiOrà da fl* líx»'lOtlçao. aclnnnl de Pecuário e Derivados,

iiioiiinvlilii |ieJo Minislerio d» Agricultura c
rcaiil.nd» pela Sociedade Nacional de Agri-
uiliira.

Fica aiilm transferida a reunIAo qua se
onvocara para amanliã,. Iraniferenela•»a Juillflcsds pelo (selo ile «or lantlflca-
lo esis dia.

Na reunião de seals»felrs ser* discutido
vntsdo o regulsinentn da KaposleAn, euji

rojeeln foi prcvlniuenle illslrlliulitn nor en
tro oi membros da euinnilsiao orgnultaüurn.

..2-1; Américo de Barros, 46-3; Rohdé «la•silva, 44-3; Sylvio Vasqucs, 44-1; Rollim Pi-nbeiro, .19-2; Azevedo Santos, 34-2; JorceMcrkcr, 30-0. O récord de scores (7) per-tence ao Sr. Gumcrcindo de Castro. O ré-
çord de pontos por dia de jop*os (23) ner-.tence ao Sr. Gumcrcindo de Castro.OS CLUBS FAVORITOS - O» Jornalistas«nw concorrem aos torneios dc palpites daAssociação dc Chronistas Desportivos fizerami favoritos nos jogos officiaes dc nnte-hontemos seguintes clubs: Flamengo 26 indicações.I-lumlnonse 8 c empate I; America 82, Uc!»! cn.eo 1 c empates 2; Vasco da Gnma 31.Inlmelras 3 c empate I; Maelcensle 18, Ri-ver 12 e empates 5; Andiinihy 27, Villa Isn»liei 5 e empates .3; Metropolitano 34 Pro-ilírçsso 1, Bomsueccsso' 31, Fidalgo 2 e em-'¦SÍ.Í .: A,mc1r,cnno ?3. lispcrnnça 8 e cm-
!£% 4o, M0Í°.,toi lü' E-y'-,s- W e empa-

i _ i in0,.".in. _7* ••"•fPendencla 17 e empa-; %,£' t¦ i . d.?. Raal* maKedas para cadaelub foi esle: Haincngo 84. Fluminense 5fl.
131. Palmeiras 35. Mncltenzle 72.Rlvcr6B. An»larahy 87. Villa Isabel Bt, Mctro»olllano11 .Progresso 31, sBomsiicçesso Dl). Fidalgo•10, Americano 76. Esperança 40.. Modesto 62,

' **v^í-0Si^íl?;»/nrtcncn^ct-s-In «R e Olaria «5.O.S SCORES - Até a data de ante-hori»«cm, intlnslvc, foram estes o» scores vcriíi-fados -nos Joros prini*lpnc» dns duns cnlidit-¦les! 2x1-8 vezes, 3 x 2, S x 1 c 1 •• 0 —
7 vezes, lxl—3 vezes, 4 x 1, 2 x 2 4x2
S 8 \, ,— 

'*. y%e*' 2 •** °' n '¦•• *• 5 xXdx 2.
4 * nl " ' 3 S °' ° * °' 5 x f* 7 x - e

Ò HELLENICO CONTINUA TREINANDO— A direcçâo do Hcllcnico A. C. designou o»seguintes .«reinos para esla semana: ama»nn»' ••* 5. 1|2 hora» da lorde, o _• team.conira o Cluh de Regatas Flamengo; quinta»feira, à mesma hora, I» team, ainda contraaquelle clllb.
O» Icnms do Hcllennlco sio os seguinte»!2» team — Ismael; Iliiilò d Aguiar; Oswaldo.«.nmilln c Manoel; Luiz. Jn.vmc. Oelnvlo Le-gcy c Couto, Reservas — Vodlnho, HugoFpntcsôfíosla Velho, .1. Souza, Luiz Marque»

f,,"!1'* l*opcs. 1» team — Vallnhoi Coelho cPlnl/ircho; l.opcs. Pliivlo e Antenor; Rlppcr.t.ocllm, Lemos, Affonso c Sarmento. Reter-vas — Octavio. Anular. Flnvln II e l.cgcv.
I.IOA BRASILEIRA DE DESPORTOS - Adirectoria. em »mi ultima rcunlun, tomou a»seguinte» resoluçôest a) approvar a nela dasessão anterior; b) conceder transferenciaao» «ertulnlcs omailoreti Augusto de Ollvei-ra, Innocrnelo de Barro» Vn»coneelln» .Innlor

e Álvaro da Silva para o Flor do Prado F.t..| Cario» do Nascimento e Vicente Cam»
so, para o Flscl* F. C. s Vlcenle e Ivo Palm.
para o 8. C. Rio Comprldoi Cnmlllo Trnnl,
para o S. C, Cnnluarla; c) considerar Ido»i'ro como rrnrescnlnnlc Junto no ConselhoInfantil do 8. C. Rln Comprido o Sr. Lu»elo OnncnlvcHi th coinlderar Inscripto no
campeonato de nthlellarnõ o Flnrh F, c.i e)miillnr em S* o Opriíinlcno F. C. e o S. C.Mllllnç, por haverem faltado A» sessoe» dolon.irlho! f) canccllar a InserlneAn «lo Cas»
L-adurn F. C. no torneio Infanllli g) eon»ceder reelsto é» seguinte» lista» de in»erlprAo«le Jngsdorest 278. do 8. O. Cantuaria; 277.do Polo V. C.| 278. dn Flor do Prado F.
f.j | 271, do llamnraly F. C. i 280. do 8. C.'lio Compridoi 281, «Io Monlcipsl F, C,; 282•o Cascadtirn f. C.i 283. dn S. C. Afrl»•anui 284, do Nacional A. C, • 'Ui, do Flack

TIJUCA TENNIS CLUB — Rcaüsando-se
hoje, terça-feira, 17 de junho, o primeiro
match de baskct-ball para a disputa do cam-
peonato da A.M.lE.A., com o America F.
C, a commissâo dc sports escalou os se-
guintes jogadores: 1" team — Theodoro,
Gay, Newton, Arandy, Esperidão c líobcr-
to. 2" team —¦ Pallares, Drnmmbhd, Mas-
vvell, Bloch, Janot, José e Chico. Reservas:
V. Vlecotc, Ernani, Sylvio c Paulo. N. B.
— Os jogadores do 2" team deverão estar
na sede do cluh ás 7 1|2 horas. Os jogado-
res do 1" deverão estar na sede As 8 112.

AMERICA F. C. x TIJUCA T. C. —Rea-
lisaiulo-sc hoje, 17, ás 8 c 9 horas da noite,
os matciies nn campo do primeiro, o capitão
do America F. C. escalou os seguintes
teams c pede o comparecimento dos Srs.
jogadores, ás 7 11*2 c 8 1|2, respectivamente,
na sede do elub: 2» team — Sylvio Botelho,'
Durval Menezes, Luiz Amorim, Mario Reis,
Herman Schayc, Octavio P. Braga c Sylvio
Leite. 1» team — Haroldo Botelho, Fráncis-
co Sattamini, Armando Martins. Mario
Abreu, 'Dirccu Bastos, Castilhos e íldcgardo
dc Carvalho.

OS TEAMS DO S. C. BRASIL VENCERAM
BRILHANTEMENTE OS DO BANGU' — KI-
fectuaram-sc, hontem, á ooite, no rink fio
C. R. do Flamengo, á ma Paysandu'. os jogosofficiaes da Amea entre os primeiros c sb-
gundos teams do S. C. Brasil e do Bangu'
A. C. Precisamente, ás 8.30, sob ns ordens
do Sr. Carlos Santivc, do C. R. do Flamengo,
deram entrada no campo as esquadras se-
cunilarias, que tinham estas «irgânisações:

Brasil — Nésinho, Braunc, Hélio, Jucá e
Orlando,

Rnngu* — Pastor, Floriano, Roberto,
Athaydc e Aristóteles.

O jogo transcorreu animado, delle saln-
do triiimphantc à esquadra do Brnsil peloscore de 28x5. Fizeram os pontos: Hcüo 15,
Orlando 8, Jucá 3 e Hrnune 2, os do Brasil;
Athaydc 4 e Pastor 1, os do Bangu'.' Ainda sob as ordens do Sr. Carlos Snn-
live, teve inicio a luta entre os quadrosorincipaes, que obedeciam a seguinte esca-
lação:

llrosil — Espinola. Ivanhoe, Maciel, Ocst,
Carvalho c Braguinha.

Bangu* — Mareio, Costinhn, Edi, Mattos c
Lorivaldo.

Iniciada a luta. foi desde logo munifes-
tnda a snpcrloridade do conjunto do Brasil,
que no final do prelio conseguiu vencer o
seu leal adversário por 13x5. Fizeram os

Rezam-se amanhã:
D. Maria Francisco Madruga Soares, As

); D. Alexandrina A. Martins, ás 7 lü!, na
egreja dos Capuchinhos, á rua Conde dí)
Bomfim; I). Leopoldina Fernandes Brito, áí'), na egreja de São João Baptista da l.a»
;oa; Beii.iainiii Pereira, ás !) 1;li, na mntril

<lc S. José; Dr, Aristides Ferreira Calic, it
í 1|2, na egreja de N-, S. da Conceição, M
Engenho de Dentro.
ATERROS

Foram sepultados, ho'c*
No cemitério de S. Francisco Xavier: -_*¦

l.uceta Pereira de Andrade, Asylo S. I.uiS,
Guillhcriíiiná Leopoldina do 

*Naseimeiit(».
rua Affonso Cavalcante nl 155; José Do»
nato, rna da America n| lfií; BcriinrfllhS
dos Snntòs l-intòs, rua dns Missões n. líiy|
Waldeinird, filho Ac Auloiiio José dn Mot»
tn, rua General Gtirjnó n. MC, casa aXVÜI!
Manoel Percs Farina, Hospital dc S. Scíiii-S'»
t^ao; Francisco Josc Alves. Asylo S. Fr»«»
cisco de Assis; Agostinho Francisco BoS«
licr, rua Senador Alencar n, 11.7, casa III»,
Rrçscillâna Maria da Conceição, Santa C-SM
da Misericórdia.

No cemitério de S. João Baptista: -»•
Manoel, filho de Anlonio Pereira, avcnl"
da Epitacio Pessoa, ri, 19; Anua da Silvil
Marinho, rua Márquez de S, Vicente n. Iflflj.
Theodoro, filho de Philopcmeii Leontsinls»
travessa Oriente ir. 23; Mossa Ninerá. ru»
Copacabana n. 5Gõ; casa III; Arncy, filha
de Antônio da Silva, ladeira do Leme nu*»
mero 1BG; Danilo, filho dc Lccticia Musa
Duarte, rua do Rezemle n. 74; FranciMW
José da Novn Júnior" avenida dos Dciiio»
eraticoii n. fiTS; Penliii, filha ile Alvirp da
Macedo Castilho, run Dins Forrcira, n, 157?
José Arromaluss, Hospital Nãcioiinl (lc Allia»
liados; Geraldo Macedo Viaona, HospilM'
Miillier dos Reis.No coro il crio de S. Francisco Ac PíiU».
la: — Mnria Ribeiro Diuiz, rua Santa Ala»
xandrina n. ti.

No cemitério do Carmo: — José ViíA»
ra dc Sòuzai Hospital do Car no.Serão inhuniados, amanhã:.

No cemitério de S. Francisco Xavier: —
Proto Plácido da Silva e Scnhorinha Ml«
randa Guerra, cujos feretròs sairão, ás t
horas, das ruas Vidal de Ncgrójros ri; 49f
e S. Christovão n. 5(),1, respectivamente.

QÜEÍV! QUER GAWHAR
CINCO CONTOS OR

RÉIS ?
ÍST O norte-americano João Petcr. Iiospa.

dado no quarto ri. 10.1 do líio Jíotel. dáSrOOOSOOO
a quem lhe arranjar uma casa cm que ellet

,sna mulher c sua filha, que vae casar-se da*
firtí a nnin Úaihii n *. nniin, «, ..!..-_, ..1  _sqni a uma semana, possam viver alegres •felizes.

-*«t»-

Photographos I
E\perimcntae as

Chapas-autochroma.

e obtercis pliotograpliins em
CORES NATURAES

Procurac-a» em todas a» cana* de arUKOH
photoKraphicos

JOHN JUERCENS a C.
| CAIXA 131 PIO DE JANEIRO

)<!ammtmWEim^m^mmw!^mwmsxm»- *;*»»—.
Vem para o Rio o Dr. Flores da

Cunha
LIVRAMENTO, 18 (A. A.) — O Dr. Fio-res dn Cunha, seguiu para o Itio dc J.inei-

ro, via Montevidéu sendo extraordinário onumero de amigos (pie o acompanharam atiia estação de llivera.
•—-a»» ¦

P9!**5B^iS?^!J5r^-,*''^*-ip^
VEJA AS MONTRAS DA

JOAI.HERIA
JE FARÁ BELLAS ACQÜISÍÇÕÉS

Av. Eio Branco, 140
W'UWst.matBamz^7mirrffP

Recebeu o premio âo bilhete nu-
mero 51327

RARRACENA íMinas*. 17 ("Serviço esne-

ISSãl tfftiriWlis ^úii^ái
quer nos primeiro» quer no» segundos | i .", Im ngcneVn«.a c ide 

n"fin°
teams, lendo demonstrado ser bastante com- L_ 1. :;,".. *•*"•""¦•
pc^n^.!l^F\c.rSPL.^^^?Í{.nj. _.. ... ! JUSTO 107*1. MOEAES Advõcados; í'un,,»....«. )>•(•¦• ..¦>v(*.'.i »;.t.t,| 41)1 •rmir.

O AMERICA VENCEU O TIJUCA EM AM-
P,OS OS TEAMS — No campo dn rua Cairi-
pos Snllcs, com reirnlnr nssistencin. frirnml
hontem. A noite, cffectimdos os encontros
«In Amea entre os primeiro», e scRundos qiiii-dros dos clubs supro mencionados; PrcHml-
nnrmente hnteram-sc os quadros secunda-
rios. sob as ordens do Sr. José dc Oliveira,
do Fluminense F. C. vwificnndo-se nn fi-
nnl a victorla do Amerlrn por 41*.xO.

Terminada a hitn preliminar, sob us or-
den» do Sr. Sylvio Wrlaht Netto Machado,
do Fluminense F. C, teve Inicio o encontro
principal «fos primeiros quadros.

Foi uma luta bastante nnlmaila. e delia
saiu vicloriosn o America por MxIO. O nrbl-
Iro foi bom. Mostrou-se Imparcial c sobre-
ludo cner.sico,

GOI.L0CACX0 DOS Ct.UíJS DA AMEA N')
CAMPEONATO OFFICIAL Dl* RASI.ÜT-
BALI. — Com o» resultados do» tot,*nn dohontem. ficaram n«»,im classificados os
clubs concorrentes nos primeiros u nos sc-
lílindns quadro',:

Primeiros teams —- Em 1» logar. uni pon-lo perdido, o nrnsil, o Fluminense, o Fia-
mengo e o America: em 2° lognr. com dons
pontos perdidos cada um, o Rotafogo, o
Rangu", o S. Christovão e o Tijuca.

Segundos team» — F.m 1" logar. nm pon-to perdido, o Rrnsil, o Fluminense, o Fia-
mengo e o America: em 3o logar, rnm «lou-i
ponlo» perdidos coda nm, o Rota fogo, o
Rrasll. o S, Christovão e o Tlltica. ,

A CLASSIFICAÇÃO DOS CONCORRKVTKS '
NO CONCURSO OUANAIMRA - Com ns *
íntimos jogos dn \mvfi, ficou sendo a se-itulnic n rlnsslflcncãò tio*! concorrentes uri
cniiPiii-so dc pnlpllc» Ouánnliarni (.inrlnmn-
dn Silva, 'il 

pontos, :i scorest Augusto Tel*
xelrn, 25 pontos,'.3 scores: Cnrln» fllriirdln
2Ü ponlo», I senre: Domingo'. Ilnrrclrn. !.':!
ponlo». 3 score»; Luir Ferreira. 22 pontos,1 score; E, Romano, 21 ponto», a »cnrc«i
José Serra. 21) ponlo», 1 score; Manoel For-
namle». 30 ponto», | »core: Jurnndyr Soares,
10 ponto», I «core: Armando Matln», lll
ponlo». 1 score: Américo Loureiro. 10 pon-tos, 0 seore: Salvnrlor Macedo, lll tionln», II
seore; Mario Malla, 1» ponto», I »corct Re;-nar«lo Rrasll, IS ponto». (I seore; Thandoml»
ro Vn». 17 ponlo». 0 seoret Eduardo Ranilcl-r«, 17 ponlo». 0 «core; .Inaqulm Abreu, lll
pontos. 1 »rorei A. RMlrflo. 15 tinnto», u
spnrrs lllldehrnndn Menezes, tr» pontis, |iseore: Carlos Soares. 1,1 ponlo», n »sorc. cAlberto Sarmento", 11 ponlo», fl score.

BowJnjf
«PSíW SAVAÍ' N^s MM»»-MAS REOATAS -- Como no» ilemnl» nnno*.o Club Reserva Nnvnl InmnrA parle nn» rc-
jlsta» que realliar-»e-fln no próximo dia SSIiPnrn nu fim, a, direclor la «laqiielte elubenn»egi,|„ dn almirante Alexandrino «leMenear. ministro dn Marinha, um dos mrihnres rebocartore» rin nossa Armada, pnr-entiilnalr «i» seu» assnelarin» a enseada d.Uolafoiio, 0 Inureiio far»io-A lucdlaute a

Mais i.rh
fifit*ncj

dn Ilofarin
Tcl. Norte *.I7,

E*í1 ;•' o oe ornar-
gència

Eslã ioPlallado nn Avenida Passos, .IS. oI'n«ti> ,|(, loiifjn.i do cuja» tabellas Ac lircçortpodemofl destacar mire outros muitos nrli-
Iton, os Ecsulntes: 1(2 ilu». de prato*: flnna
por ISPOft: 12 (ln/, rfp chlcaras nuperiores
por ISnílO: |j2 duz' .|<* enpos urnvadns, .irtícnextra 3$200: àpparcllios de tollcttc desde SOS.A Tuça dc Prata N. I0H9.——______—*—»t»^—

¦ «Si «{•«««.¦í.Wí y.: ¦; í*K y, *. j »;5V*.".*rv-,';-

;> Ourlve». 8 -- Wrcm, miltitn e mI,'»,'?";» rios. tle 1 ãs .'. •:.,:.*,.. 
Afíoli,«. !>u,„;,. ¦*£ <

í< scxnni!.'is c M'.v «¦, ..'(. ! As .1 liorr.ü. -

il

vi
• iíí' IiiII

M'. 
mi

,J

I

!|

1

bA

Vae ser promotor puíico cm

¦l,'T\VP\'o?Tr\ inc'1!.''"' '/ lSer>'ko especial'i.i A NOII ¦.) -¦ Proccdene dc Forlnlõ»..legou a c.-l.. cliladc, ..fim d, ,„,,,/„Um du uromolor publico, o Dr, ,l..,*i,. Al»fi(•(!(• Memprln, «nu» exerceu n« mesmas ftiit»
faxlô 

"''* v "'"' f:o**"*rcn Grande, neste Et-

.•.ore'...!,!,,,.;,,, ,[„ -„!,,„ ,,„ ,l|C/ ,.7,77'"'n-T»ileniln.ea.iln ut«oi*Iado Inscr-se n«miini»l'»i-Meiusivamenlg dc pesifinj r'e «,« t..|..^|,i(mnciis). |*v ,.,|...-.;i,Vii!m .,,,,, ¦,„.,,,;,,...„
coniiitreccrciti fat-tlailo». sendo essa ineiKilu»'.\H,HM»'íl iiiii, II,;.;»: ! J i-,

i.iÍS:jíl!i'i'li;i''!,'i'IV11 ¦>•¦ c. ii.
..i*. — o pre» (lento cnnvltln todos ..* mem»liros, do conselho dellhcrnllvo ., ro rciinlt>rnimn lejsfio ordinária, uu próximo *it.« 2:1 dn(•«.irciilc. n» s |ja hora» ,|n in.li,, nn r.niosnoinl, afim do Imlarcin dc assumptos doningnii Importância.

Yachtinjf
A IIBÍINMO .DANSANTK NO AÚDA.N -

1 r.iiiscjrreu nuli.iada n icunl.li) de snbhddn,no Atttlax, tur.i Innijjiiirufno «lc sua sedo.Assim c «iiiri n nrehriiPd jniw.hahil d.. Ilu-1 -ii-n¦• >..Viii .•.•..•.•i,|..ii ,1 *vu reprrli rio dis»do.ris !> horns M jiolle fitv* .1 htire.i «lu ma»drugniln, .ucuriimlo us ilnnaAr, une ;,r ..fre»
liaram 110 nmplo salAq de bailo do referido
NOTAS DO AUDAX - O encerranicrtio«los in,íçri|içOoi paru a reguIir dc 20 ile |ti»llio »er.l 110 .Ui, an do corrente, ,',, 7 horasIa inilii'. nn *..'il. do elub.

o__- o ciillcr "Dorls" .scrA Inticailn no dia'll do correnie.
— Ileiiiioji.ié. ninnnliA, As H horns d4i «olle, us íos-Tus do Audux Club.

4 I

,.»•«> . i^»:_fe_#a-í.,«* .*...-_ ^'*_í^....._»ia--.l-#&*í_w.;V.,*-.. , ?«_-»'' -
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A NOITE — Quarta-feira, 18 de Jimho_deJ[g2i

Se augmentar, na. mesma
proporção, durante 10

;"> annos, asua po-
pulaçao

Os Estados Unidos consumirão
toda a sua producçâo de

gêneros alimentícios
CHICAGO, maio (U. P.) — Con, o nu-

fmento de população dos listados Unidos, na
proporçSo de 1.600.000 por anno. dentro de
Ses annos, será necessário tudo quanto o
pais.produz para aumentar o povo anicricii-
»io. Essa é it opinião du Inundação Agrícola
Seara-ílocbncl;.

Um relatório dessa instituição diz:
"Se a producçno agrícola não augmentàr

• • consumo nacional, "per capita", conti-
írast ao nivsl do tempo presente, todo o
excedente da producçío, que agora se ex-

Íort*. 

eera necessário para nós. Alem disso,
• excedentes de fumo e d» algodão serSo
•decides da 2» » 40 por cento dss «ruantí-
«des tetuaes. Nas presentes oiroumstancias,

Él 
aor cento do algodão e em terço das co»

leites dt fumo sío vendidas no exterior. A
jntdla desses dous prodwoto», entretanto,

Ímals 
«levada (pie na maioria dos gêneros

t consumo. No anno passado, 19 por cento
(o'trigo produzido nos Betados Unidos fo!
exportado, aSsIm como 1 S]10 por cento do
milho, um por cento da aveia, oito por cento
Ma cevada e IR por cento do arroe. Tendo
km conta » importância relativa das colhei-
tal, dia o relatório, apenas oilo por cenlo do
total foi produzido |xim a exportação.

A extensão das terras destinadas k agri-
tmltura nno está de accordo, dó maneira ne-
ilhuma, com o augmèhiò dn populsçSn, se-
fcundo faz observar o relatório, que «cores-
tonta quo cm 1920 muitos dos r>,ta:Ios pro-
Buctores de milho tinham uma área de ter-
ras beneficiadas menor que ha deu annos.

(Apenas cinco por cento da área beneficiada
Bara os trabalhos agrícolas foi nugmentada
entre 1910 e 19Ü0. Isto. diz o relatório. n3o
foi um ganho, se se compara com o peno-
do do anno 50. antes do qunl o nugmento toi
íe 158 por cento.

O relatório faz objervar que o maior au-
¦menlo da população se produziu durnnlc o
fctriodo dc 1910 a 1920. O documento prevê
|ue • powilneBo am-srlcans, em der annos
Ser* de 125 a 130 milhões, náo havenilo n
espernnç* de uni augmento na extensão «us
(«sondas nem de que augmente a população.
»¦¦ ¦ me*» 

PYJAMA
da f!anel!aZ™3)&

0 Camizeiro n m

O "Flandria" em via-
gem para Amsterdám

Algumas palavras eoiii wn
medico snisso que esta-'

va iia Argentina
¦De regresso doa portos do Hio ilu Prãlã,

ponto terminal dns suas viagens, fundeou
no porlo desta capital, esta manhã, o trans-
atlântico hollandci "Flandrin". do com»
mando do capitão G. .1. Veldkamp. A gran-
de unidade do Lloyd Real Hollanilez, que
viaja consignada A Casa Martinelli, rece-
beii no seu bordo, logo depois de fundear,
o Dr. Lopes da Cruz, inspector aauitario,
cuja visita foi rápida, em virtude do opti-
líió eslado sanitário do navio e boa ordem
ali reinante, o que facilitou, sobremaneira,
a ihspecçnq dns passageiros. Terminndas as.
visitas da Alfândega e Policia Marítima,
ii "..Flandria" dirigiu-se em murcha yngaro-
su paro" u enes do porto, onde atracou jun»
to ;io «lífhiaücin IS, effcptuiindo-sc; om se-
guida. o desembarque dos muitos iiassugril-
i'õs que se destirinvanj para o flio. En, tnin-
sito para Amsterdám • s portos intermédio-
rio* de esc*>Ia viaja no transatlântico hol-
landes grande numero de passageiros, cn-
tr» outros o cônsul argentino em Amster-
dato, Sr. Juan C. Massa, eu* «ompanlbia
de tua família, e o anedieo suisso Or. Hen»
ry Brisser, n«e so destina a Onarirarge.

O Dr. Bruneer oneedeii-oos algeee mo-
ment-o* d» w»Hs.w num dos *u**»eeos «a-
lün «fo ^Meeiferta", eara •"<?• ¦« «*"¦-
vjiJsva. e durante os estae.» nos falo» a res-
peito d» sua vta<sm i Amcrloa do Sul.

». S. eetevs na Argentina, a convite de
vsíie* médicos n>rgs*ntines seus amigos, vi-
sltaedo, depois, o IJrugn»:» o OhMe. Ua
Republica Argentina, onde se demorou
mais tempo, o Dr. Bratnier tem uma im-
pressão agrsdabilissima. Nunca elle espe-
ravn encontrar ali uma organisação hospi-
tuln.r (So bem apparcHiada do modo a po-
der rlvaüsar eom ns mais importantes
mundo. Os sous collegas argentinos
cumularam do gentilezas e moslrarani-ili**
tudo quanto lhe pudesse interessar, como
medico. Foi recebido em todos os logares
com as mais inequívocas provas dc carinho
e a convite. ícaMsoü yarias conferências nn
Faculdade de Medicina ante um auditório
numeroso, abordando qtieslõís do extraor-
dlnaria impòrlnuciã na medicina. S. N. m-
incntou a falta de tempo, que não ino pei-
mittia visitai* agora o Rio como é sen «te-
seio, mas que pretendia fuzel-o dentro nt
pouco tempo, logo que sc lhe offereeer a
primeira oppòrtunidade.

¦ mMM»

0 DIA DAS MÃES '
Como vae ser commemorado no

Instituto La-Fayette
'Promçlic revestir-se do niuito brilho n

resta dq diu dns Miles. que o Departamento
Feminino do Instituto Ln-Fii.vettc rcalisn cm
sun sedo, á rim Coude dc Huinfiui li. ISti,
conforme, o programnia seguinte:

1 — Hjymno ns Mães — canto — pelas
alumnas; II — Soiialn — Clementi — piano

pela alumna Elba Villarj III — Poesia
a) Mãe — Lindolpho Xavier — pelo alu-

nina Edna Jansen de Mello; b) Mãe — Da-
rio Calado — pela alumna Lúcia M. Montei-
ro; c) Ser MSe —i Coelho Netto — pela alu-
mna Dirce Lopes Cortes; IV — Valse —
Chopin — piano — pela alumna -Arabella
Mattos; V — Poesia — a) Mãe,— Hermes
Fontes — pela nliimna .losepliina Gayíi; I»)
Mãe -• Fraiikliii Magalhães — pela alumna
Adnigiza Sobral; o) Mãe — Utiz Pistnrini —-
pclu alumna Miirin da Penha Souza: VI —
Melodias hebraicas — .1. Jonchii, — viola
-- por um professor; VII — Poesia •— a)
Paraphrnsc — Irnduccno de Montenegro Cor-
deiro — pela nluinna Slella F. dn Cunha;
b) Mãe -- Gonçalves Crespo — pela alumna
Leonor Plstllli; c) Mãe — Guerra Junquei-
ro —' l.vtutte Costa RpdrigiÍM; VIII — Dis-
trlbuiç.10 das rosas s,v*mbolicei; IX — Mãe'mi 

Magalhães de Aievedo — pela alumna
Orasiela Costa; X — Are Maria — Luigi •—
e<wtl» — pelas alumnas; XI — Apreciação dn
conferência do professor La-Fayottt Cflrtcs,
sobre "O pspel da mulher na sooiedade",
pelo professor F. Levassem- Frunt*»; X» —
Ssadro ^Vo — Pax; XÍTI - Avo Maria --
(tounod — canto — pelas alumnas; XIV —
MarOia turca — Mo»art — pelas alumuas
Amélia Alves e Aura Bobiano; XV — Souve-
nir de Moscou — Henri Wienlawski — vio-
lino — Lydia Brasil.

S.ss*St*-l ^^^¦«Mt^i.h^tTr**3***1********************^ —-Z—ZZ mm mm ..niin

IcENmisLDESENa^^^ Al A PROCISSÃO DE^CORPUS
PONTE DA ESTAÇÃO DE

BENTO RIBEIRO

Espera-se que até o fim deste
anno o serviço esteja

concluído

do

Se o Sr. é Estudante de]
Medicina ou

f» I..i:_ V.>»« Ouvidos, nariü e
Dr. Júlio Vieira aa,lta. Assèmbiés

Í 
entrai 48U3,
ul 790.

ás 6.
gania.

Praia do Botafogo,

içai'-
. II.
-1I.VJ.

Q 27" anniversario do Club Lite-
rario de Itajubá

ITAJÜBA* (Minasjj IS (Rol.) (Serviço es-
fcecial da A NOITK) — Commoinoraiido «)
|7« «nnive.rsnrio da fundação do Club Lite-
tario local, um dos primeiros de Minas, toi
realisado aqui um grande festival, que teve
«rande animação. -1 '.

A «ctual directorià do club pretende in-
Iroduxir na sede do mesmo importantes mç-
lhoramentos, tendo para tal fim negociado
mn empréstimo de fiOjOOOSOOO.

ARTIGOS DE SPORT
ROUPAS PARA BANHO

CALÇADOS FINOS - Últimos modelos

CASA SPORTSMAN R. OURIVES 25
Tel. N. 2419

se a Sra. è parteira, não deve doisar de
J ir ver ou rever

jGynecoiogia
e obstetrícia

Í o admirável filin seientifico que o Dr
1 (losthcim levou 2 annos a tirar. Partos

normaes e anormnes, operações cesariu-
nas, applicações de forceps, cio.

Hoje e amanhã, ás 11 hs. da noite
NO CINEMA

PARISIENSE
Avenida Rio Branco, 179. Tel. C. ITA
Nota importante: — Por ordem da po-

licia, não é permittida a entrada do
I menores, nem senhoritas.

PREÇO 3i;'(l0O -

V Estrada de Ferro Central do Brasil oo-
mccoii a assentar as vigas da ponte pnra pç-
destros, na estação dc Bento Ribeiro, onde
a população local espera a terminação pro-
xima dos serviços dc pnssaíem por sobre as
iinhas, ali iniciadas ha mais de dous annos.
Com o crescimento constante da população
daquella estação, tèm sido freqüentes «lti-
mamente os desastres ali, motivados pela
fnlta dc umn snida e entradn seguras para
os passageiros. •..,,.,.

Para remediar os grandes inconvenientes

^inii!'1'^ ¦ ¦
liada ,, dài• deSmriJnc nos passiiuclrps,! incnsal (Ins i'ren,,enc.as as ro.-niocs
com stííüránou. até que fiquem concluídos; hulidns Ligas.
os írabShos \xLs ph,taformas definitivas, .i/ij Como do costume, na procissão
on, grande parlo concluída?.

Provavelmente, até o fim do anno, todos •
os serviços cm construcção em Bento .Ilibei- ,
ro estsrào terminados e o trafego da ponte ¦

entregue *o publico.

CHRISTI'

Disposições a que devem obe«
decer as Ligas Catholicas

Conforme o desejo dó director geral dns
I.igas Caiholicns no Rrn-iil, Revmo. padre
João Baptista Sinits, C. S. S.R., çstas I.,-
cas deverão achnr-se no próximo doimngn,
22 do corrente, ns 2 horns dn larde, no adro
comprehendido entre a Cathcdral c a «Sre-

da V. O. 3" de N. S. do Carmo, ntnn «Ic

MUSICA
Grande concerto no Us.

ittelano
O maestro Del Cupolo, t\\\,' va(. ,j|tjj

õoiiccrto dn' prohestra composta dc --í*1
brasileiras quo faz jinite du

| lyrioa que trabalha no tlieatro
¦nudeu

tuno (Si Pedro), á realisar-se sabiiado ,da-tarde, incluiu no programnia a da1*1 (13 V U» ti UC .^ • O • **•»' s.di». i»i«) ...--»» — ¦ ..« *—-• — -'  -- ¦-- -0» »»i»iun 4 ÇgUV..
aue iucorporndns e conduzindo os bellos cs- I «Suite brczilionne do saudoso Alberto vi
tandartos de suas respectivas secções, pos- | ppmuceno. O maestro Del Cupolo te,.'.:
•am os associados acompanhar a solemne saiado com o maior carinho todo o tm,.,''sam os associados ncompanli-
e tradicionnl procissão de "(..orpus-Cnristi ,
que sairá dn Cathedrul ás 3 horas da tardo,
percorrendo o itinerário ,|á publicado.

Para maior realce e brilhantismo o neces-
saria a presença de todns as t.igas, inclusive
as recom-fundadas, com os seus etteotivos

Central vno i completos, paru attinüiv o elevado mimei o
nue constituem a média | tripés dc Frcdc

das ul- ! ilo Hcnriquo Br

ma, dizendo que basta ossa obra priinS
immortalidade de um compositor,

Valeria Emanuêk
A violoncellista Valeria FÍTmaniiélí

reulisar seu conecrlo no talão no I
Musica; incluiu no progranima n Dansa s»ico Nnsoiinonlo c ;, 

'(r,r„
ign que será diídn cm i

DENTIFRICIO "Gl.V" - A GRANDE MARCA
¦ _o*__________Z?

(Depois d* amanhaS

na procissão será ob-
scrvndn a ordêin do antigüidade das I.igas,
sondo que ns recetn-fundiidns quo. ainda mip
possuem estandartes;.. incorporar-se-ao a
que vier por ultimo.

DBNTIFRICIO "GLY" — A GRANDE MARCA
mmm

(lição.
Recital dc canto

! No próximo sabbado, 21 rio corrente
nhorita HosetU da Costa Pinto, do

I da professora Roxy King. offerecerj ás m,itro horas da tarde, no Instituto N.oioniu
! Musica, uma audição de esnto conj •»' 
gramina muito desenvolvido e onde lu vitiM
números de Baoh, Perilhon, Brobnm, B»l

!
I| ;

¦ 
S(..\

'¦¦ ' '*• 

!\

. l
I, .

¦"¦««IL', '*•

*Sr-!,vM
I ¦ '(.'. s

HsSÜ
tiiniS m

l j,

-%*}•_- tfm—m»mKAm\ números de Baoh, Perilhon, BrobnsVfiii 3
r2sl IIDl Iiiiiii '•«¦í. Moussorgsky. RnchmnnlBoff, Llip»..!
Udll rCI IIIUU Ghevalier e Stranss. A terceira pnrts, ,fê„ Jf: 

!J
wWV ¦ Vi «¦¦!¦» "Ssmpre" de Nepomuoenn, do "Icl-bas" l-^M

JRfloi

DENTIFRICIO "GLY" — A GRANDE MARCA
•tos»

«SS»I das Aguns de Colônia
é a Rainha.

Perfumaria Lapenne
Rua do Theatro, 9

•KS*»

QbtiVeram trezentos c sessenta e
dous votos

1TAPIPOCA (Ceara), 16 (Ret.) (Serviço
•speeial da A NOITE) — Na eleiçSo aqui
realisada, os Srs. Thomas Paula Rodrigues
• José Pompeu Pinto Accioly obtiveram 3Gr.'
votos, aquelle para senador e esto paru
deputado.

JERSEY Saldos da Fabrica de Todos
os Santos, em cortes e em
retalhos. Thcophilo Ottoni,
93. 1*. próximo da Avepida,

Divinopolis assistiu á exhibição
do "film" "A evolução do
bordado artístico no Brasil"

DIVINÕPÒCÍS iMiuas), 18 (Serviço espe
ciul dn AXOITF.) — O Sr. R. Snnarellí,
superintendente da Companhia Slnger nos
to Kstndo. foz cxhibir aqui um film intitula-
do "A evolução do bordado artístico no Bra-
sil", que. iui muito apreciado, principal
monte pnr conter vistus das mais iinportan-
tos lojas de Bello Horizonte, Juiz de Fora
l.uvriis o Harrn do Pirahy o exposição dt
trabalhos feitos com apurada perfeição c
muito gosto. ... ., ,

A A NOITE, gentilmente convidada, por
intermédio dc scu representnnte local, çom-
pnreceu á exhibição do íilm mencionado.

DENTIFRICIO "GLY" — A BRANDE MARCA
m*t» •

Casa
HrGSOã

Meias
Colossal sortimento para homens,

senhoras e creanças, a começar de
2$ o par, de pura seda até 40$.

NA

RUA CHILE 25
VERIFIQUEM

—....... i ¦ -*?«•¦ ' ¦

A Escola Remington, de Barra do
Pirahy, confeer diploma a seus

novos dactylographos
BARRA DO PIRAHY (Estado do Rio), 1»

(Serviço especial da A NOITE) ~- " *

presidência do jornalista Teixeira

(PLANO DE S, JOÃO)

LOTERIA

Santa Gitiiarina
(00 CONTOS

Bilhete inteiro 30$
Décimos 3$

Habilitem-se á MASOOTTJS

mpre" ue iNepomuceno, no "icl-bas" 
j.

tarde, um cn- I ülauco Võlascjhéz, • "Viola" rie VIU Lok>
terá a "Seguidilha" de FalU c doui r*i
mero» de Dobnssy .

O 1° Concerto Histories j
Vae realisar-se no dia 22, A noite, no lim

titulo, o primeiro concerto ii» «íri» dos hi|.
torioos cujo programnia tem .lido «otitiii,
com tanto enthnslasmn paru «s noxsas r«.

O maestro Rafnéllo Perrotla roulina, bojo, ,ias de arte. Esse primeiro concerto"iVcli
Ai S hwas da noite, uo Giiic-Théatro Ame- »i,-ú. n épòcn clássica, leiiito duas parle» oo»
rica mn festival artisticó que iiromettè re- os seguintes numero» e interpretes;
vestir-se de grande, brilho, taes o pro-l i» parlo — Anlonio Vivalili - (i'j|,
líranimn » »er oxeoutndo e o concurso dits 17+3, Veuexa) concerto em iá menor pariJ'ilustres 

artistas M. Ijeo e Srn-, 1'rlian, da.1, yigliriõs: Sta. Panlina (1'Ainbrosio, Srs. »
dc Moscou. Serão cantados u.,,.^ GuerrÍR e Humberlo Milano; PinuòrSt.

Palhaçns" « "Vir- j tj'_ v,Mlla I.ima; Allcflro, iiiidiinU e sllnro;

Bes«pp»Mí«o no domingo, á „...-.
chorrinho preto com uma colleira de Çttlaos,
mtem achou leve-o à ma do Riacjiuelo, a>
«obrado, que receberá 11105000 de prêmio.

——— . mem ¦—-

Festival artístico do maestro
Perrotta

Opera Imperial
trechos do "Onarany .
¦•tt" Opera do autoria daquelle
terminado est» audição com 0 hymno
fascista executado por numeroso-grupo ue
menino*) qus se aprosentarno vestidos n ca-
ràoter: ¦a es»

tratnineiilo garantido com o
especifico PY01>, , approvadoPyorrhéa,

pela Saude F
çalves Dias, 78 ____„

MM 400:0001000
sela Saude Publica. Manoel Duarte — Gon•",... »»,_- -.» xei.çaS) quintas o sabbados

Habllitae-voa no 1

Estatística deinographo sanitária
Ilecebemos o numero 1, deste nnno, dó

"Boletim Mensal" da inspectoria de Demo-
graphia Sanitária, do D.N.S.P. Alem do
movimento verificado em janeiro, no Dis-
tricto Federal, occnpa-te tambem o "Bole-
tim" de algumas capitães o cidades prin-
cipaes do Brasil.

CAMPEM LOTERICO
38 — Rua Sachct — 38

Sob »
Netto,

director goinl dn «eoretaria geral da Prefei-
tura e na presença de muitas famílias e re-
presentnnlos dn imprensa, realisou-»* _o
exume fina! dos alumnos da Escola Remiu-j
gton, offieial desta cidade, e, em seguida. «
entrega dos diplomas ás genhoritas Judith i
(xista, Alvanlsse Alfeld Silva. Maria Wlia |
Rochn. .losephina Paoseri, Kmilia Rocha,,
Mario Alice Moreira e Hytrogilda de Freitas:
Andrade; As senhoras Auroro Maneira Savi-
na e GrnziclIA FoiIaberto Ferreira e Srs.
Anisio Ferreira e Affonso de Andrade, que
conetuiram o curso.

Terniinndo o neto, foram servidos pelo
director da Kscola, Sr. Anísio Ferreira, c
sun família finos doces e licores a todos os
presente», falando então o Sr. Teixeira
Netto, que brindou a jenhorita Olga Dias,
professora do instituto, e fer sentir a ne-1
cessidade que tom o commercio looal do,,
para incentivar o ensino de dactyiographia, |
col locar em seus escriptorios oa alumnos
receni-diplomados, como um promio a sctií,
muitos esforços.

Tanto o director da Escola como a senno-
rila Olga Dias receberam muitas e effusi-
vns felicitações.

¦ ilu i 
__\ 
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pÍIÍpÉi|
I TERÇA-FEIRA I
11 aa nnnlfnnnH
HüUU.UUulUUUl
B Jogam 12 mil bilhetes H

iVENDE-SE EM TODA PARTeI
i ,J4_ mr

PO' COTY
NA LAMBERT

KUA SETE 5$9
O
O

Para o estômago
Um remédio excellente

Uea-s» hn muito (empo nm remédio «ne i
altamente cfficaz e admirável. Trata-se de
um bicarbonato aperfeiçoado, esperior e agra-
davel ao mais delicado paladar. Eminentes
medico» demontitraram »|ue eese bicarbonato
ri-terizado ê optimo, pois as pessoa* qus sol-
frem dc aiiaa, gazes, mis digestões, «tc., sn-
contrsm eom o sen nno nm allivio Immedlstu.
Convém ter presente qne ente bicarbonato sa»
lerizado como ae chama na Allemanha só se
encontra em nosso paiz em vidros bem fe»
ehadoe.

¦SMS»

Acha-se «tn nossa redacção s espera de scu
legitimo dono cinco debontnres ao portador
de ama Estrada de Ferro ns total de 450 11-
bras on sejam 31:95»$ ns nessa moeda.

Foram achadas nn O CAMIZEIRO, !
semhléa, por nm pequeno aosiliar deste es
tsbelecimento.

i ***** >

Barra do Pirahy recebeu bem um
numero especial do "O

Estado"
BARBA DO PIHAIIY (Bslado do Rio), 1»

(Serviço especial da A NOITE) — Teve mui-
to boa acolhida nesta cidude o numero esue-
«lal eom que o matutino fluminense "O ES-
tado", sob a direcçãò dos Drs. Mario o Nn-
ronha Santos, inaugurou sua novn institua-
fld, em Nictheroy.

¦usa» -

Dentifricio "GLY"
Todo e qualquer pedido no Sr. Joaquim

Moita. Run S. Jose, 'AA. Rio, 1" andar.

Foi inaugurada a luz electrica de
S. João de Petropoíis

SANTA THEREZA (Espirito Santo), 17
(Serviço especial dn A NOI TIC) - - Polo ma-
jor Josc SctiRon, interventor nomeado pelo

?overno 
do listado neslo município, foi of-

icinlmrnt»! inaugurada n illniitinnçno ele-
clrica no povoado de S. Jolio dc 1'otropolis.

Km companhia dc varias pnssoas gradas,
o interventor percorreu, depois, vários dis»
trlctos do município, onde foi bem recebi-
do pela população, que depositn muitas es-
pcrnnçns no novo administrador de seus
destinos. mm

!
eneACHOU «ma

E entregou á A NOITE

LINHO PURO
directamente da fabrica ao freguês so

DAVID9 FRÉRES
At. Rio Braneo, 114-1» — Tel. Central 1902

•mt*. ¦

A semana demographo-sanitaria
Oocorreiam no Distrieto Federal, na sc-

_, „„„- _,„.„. . mana de 8 a 14 de junho corrente, 810 nas»
?rMwST»l As» c.mentos, 164 casamento* e S96 obltoe. O
2^*HlS%Úl ^.ínumoro de nascidos mortos foi de 7o.

Entre as doenças transmissível», fizeram
victimas, tuberculose "C. grippe 18, coque-
luohe 7, impaludismo 6, dysentcrla 5, ery-
sipela 1, paratypbo 1ESPADINS

Para diplomatas e acadêmicos

CASA MORAES & ALVES

NAO LEIAM
-POESIA", de ATT1LIO MILANO

i"Iivrinho verdadeiramente monstruoso", na' 
judicloslssimn optnIRo do talentosíssimo c
eriiillllsslmo critico Osório Ouquc Estrndn.

* Hl»

116 AVENIDA PASSOS
•asa»

llfi

JEBSEY
dn fabrica ATLÂNTICA,
(preços dn fnbrirni. .Hun
1" niidnr. Tel. C. 4M0.

ecoçno dc varejo
de Setembro, 107,

Repercute dolorosamente em
taguazes a morte do presi-

dente da Câmara do
Município

CATAGUAZES (Minas), 18 (Serne» enpe-
eial da A NOITE, — Repercutiu dolorosa-
meute nesla cidade a noticia da morte do
coronel JoSn Dtinrle Ferreira, que se acho-
va nessa capital, em trntamcnn do saude.

O extineto era chefe do Bnnco de Cata-
gunxos e exercia o cargo de presidente «In
Caniniw deste município, hn mnis do der.
annos.

¦ mm* i
Dr. Pernambuco Pilho. I)"|!n»M,.ncr-

vosns o menino*., llua Rodrigo Silva, 28.

17.\\\WU

. FOLHETIM D'«A NOITE» (17)

LUC. CHARDALL

lli!eiRO
;(Extraor(Unui'inr, aventuras dc um

gaiato de onze annos)
IV

MALAOA
•' — E «ma lhe reipondestel

•» Qua eom «aber nada mo certo, poli
tua mal ta conhecia. 16 podia suppôr uma
calsa, • era que a Dinah, que mio le oecul»
Uva coisa alguma, « que nAo Ignorava ne-
nhum doi meus segredo», te rovolasso unia
grande parlo delles. Ora, oomo a expllcneao
tira un,., ineiillrn. elle iiccell„u»a como boa.
a assim devia «le »or. A 'Dluali, «iur eslá
longe ,li,'iui uinni «itiltitifntu** Iohiius, mio
\lrí es|,i'os»aiiiiiulc ilesmenllr»nie.

•— Tnmliom Oli Ir oflu desmentirei. \»<
mos ii snbcr. o n nogocloV

EMA em linm anilumriilo. Kneiinlríl
ao sou poilo O iiomeiii «mu u <\\n\\ contava.

K ullieniln paro O relógio, ipie maifavo
onr.e hora» e vlnlo mlnuli», proseguliit

— A esln hora devo eslar engaloladn o
lal cnmnoiiio da Homorriia • •* ia li** da

giiioln iiuniiiln fór da nossn vontade; cm-
«pianlo nn sou guio. o es-soldnili, Bernard,
nniln divngiiliilo como uma alma penada
por entra n multidão tln praça, procurando
om todos os cantos possíveis, o seu aldeúo
perdido, qnc nüo tornara a ver.

A bailarina fc, uma pimeta de alegria.
E' a nossa bcrançnl exclamou alia, (Ir-

mando-se elegaiitemonle ns (tonla doa pée.
O barão avançou o lablo inferior a aeari-

ciou a barba com ar bensatlvo. Evidente-
mente nio partilhava ainda, etn tao subido
ponto. « (iiithtislnsmo optimista «le Malnta.

—> Isso e bom de dlr.or, murmurou elir.
mes a verdade »'• qtío nüo lemos aliulw 11
liorniiço nns nossos inltoa. Minha qnrrl,ln.
pnreoes-me nquella fomosp Quxnian, para
»|ueni nau li.»>'ii obstncttlo algum.,.

Tu Irrllns-ine o» iiuitosI exclamou n
ilunsníinii cnn linpticlcticla. 0»c illfflctll*
dades vós ns empresn O general Unho umn
filha unlca «mr sc peideti un cinde de tres
annos, nas ruas «le Pnrls, dn creudn <|iie ti
acompanhava, a qual certamente cuidou
mala na aua conversncao com algum grana»
delro. rin que sin vigiar a ereaiifa. Decorre-
ram quinta annoa, durante os quaes, o gr-
neral, cegando em multado de um ferlmen-
(o qua recebera, o o obrigava a voltar da
Afrlea para França, nno deixou paiaar um
unleo dia sem proceder em Paris e trinta le-
gitas em redondo, as pestaolxa* mal» aoll»
vns mas sempre Imiteis,

Imiteis ate hoje, Inlerrompeti o harÃo,
nm!» a srtiiNtia passada o general recebeu
,l« '«ii nií.'nir Ilornnitl, aniigo spahlí ila
África, a nnllein ilo ipie estava nn plsln iln
«•reniicii. Ulil nlileAu dn llnrgoiilin, rl/rin
iiiiIiikc* nnnu* atiles, na "nnlrii*" ,1a sua M»
il«li>. a «IcolaracAo de i|iu* enronlrArn e leva*
rn romslgo, por n iiAn puder reilllulr A aua
fnmllla, uma rrennça «me atulava perdida tias
ruas de Paris, O sltlndo. «pia vivia Isolado
com a (Wtanín, morreu tia irm aana», op

proxlmadnincnte. »•¦ a cr«>snça, que é hojo
uma mulher, expulsa pelos herdeiros, pnrtiu
parn Paris.

Multo bem; mas onde queras tu ir en»
innlral-n agora, meu caro? Julgas facll en»
conlrar em Paris uma eamponla quaii|iier,
cspantadlca e boçal" Aqui perdom-se ellas,
nle ia aehamt Nio eitíi regulando bem,
mau tonto e nio medas bem o caso... O
tarlmhclro Bernuid Julgava ter inventado a
pólvora, coner.bíiiilo a Idea. a falta do -de»
fnnlo, de traxer comsigo a Paris, para o aju-
dai* a procurar a pequena, um outro aldcáu
que a rreonheoerla an acaso a tomasse a ver.
Tollcol i oii.ini passndu der imnos correndu
as ruas sem nutiiia i, oiicoiilrnrcin, m»Iv»» »•
hciiso ns (|ltl/(*i*ir i,1isci|lllni'.

Tnlvex »|iie o acns» tivesse esse caprl»
chn...

--Aitmltlo, e por Isso «vmrnrdel comllg»,
em mie, paru Hnulmrmos n partida era nocus-
snrlu separar, logo A ehcgnila, », ex-soldado
lleiiinrd du viiiniKiuiu dn Uorgunha. Del
rsse conselho n Octavio. faiciido-lhu ueredl-
tar qua a Ido» partira dellc, «inundo, desuni-
mnilo pnr e.t»c contratempo que lha roubava
o (ulura herança do tio, veiu coiitar»mc ns
taus pe.arai a iiedlr-ma um inalo para ialr
deisa falsa pnsiçAo. Agora que esta raall*
aada a primeira parte, Isto a, qua daiappa-
reeeu o alricao, que mali desejai tn?

Em primeiro logar « preciso que te lem»
hres dt que etnbnrn «o tenha perdido nm
aldcAu. sn» facll encontrar mais dois, ner*
nwnl tomara nutra u*> •< caminho do ferro
e vnlInrA o miicar oulrn, SupponllRlilOl que
lhe rniiliAmus mais esse, o i|iut rlle torim
a punir. 1180 (Hiilomits, «pr»nr ilus melo» ilo
•ino dispomos. In* 11 prolcitcAii de encarei*»
rnr, A mcillila 1111c chcgiireni. tintos OI ai»
itoAns dn lliirgimha I

Mtilagn encolheu «11 hotubios rum ¦»<• «los-
ilfitlixsv e icpllíOUi ' .. . .

(CfHf(rlÚa)
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Drogaria Centra! — Asaembléa, 75

Tem nova directorià a Loja Ma-
çonica José Bonifácio

BARRA 1)0 PIRAHY. (Estado do Rlo>, 18
(Serviço cspccinl da A NOITE) —A Loja
Maçonien .Insõ Bonifácio, com sedo proprin

i nesta cidade, A rua Dr. Moraes Bnrbosn,
elegeu sun novn directorià, que ficou assim

{constituída:
! Dr. Henrique Olympio de I.iinn Júnior,
I veneravrl; .luvena] 1'ereirn llnrbnsn, |<ri-

inoiro vigilante; Alfredo Silvo, segundo «lllo;
Pedro iload de Toledo, secretario'; rapltiin

JMário llcllh de. Novno.s, orador; cnpltfio .losii
Anlonio (iuldn, tlirsnuroirn, ;I)r. Rodolfo
.Mlhvnrd, .representante junto no Orando Orl-
ente,

Vem tomar parte no Congresso
Interestadual de Estudantes

de Medicina
S. PAULO, 18 (A. A.) — Segue amanha,

para essa capital, em eerj.-o reservado,
ligado ao (primeiro dHirtio, a embaixada de
estudantes d» medicina da nossa faculdade
auè «W vae tomar pwte nos trabalhos uo
COttttesso Interestadual de Estudantes dc
Meef&èa a iüstallair-se no dia .0 próximo.

Demos a sorte!
No sorteio de hoje, das 11 horas, da l.ote-

ria da S. Jono do Estado do Rio, vendemos o
bilhete n. 86349 com

50 CONTOS
e toda a deaena.

Os premiados podam vir receber os pre-
mios... e habilitar-se para a sorte grande de
100 contos no sabbado na Casa da Felicidade'"" 

CASA RIO BRANCO
13S — AT. RIO BRANCO — 138

i.tos.tjçníd Guerra e II
^ "¦" 1,1. Souza Unia;

maestro,-; ..jj-j ciiálèlãin de Coucy (Madrigai; 1560);«" (inillot Martins (Clianson 1525); c) P»j|j.|
ral (11100) -- Sr. Frederico Nasclmmlo W:
Ilio; Os Cravitas; Escola lnglrza — ») Mi>|
tins Pearse ((lambridgêshiri l,1íl)-|i;w|:
Primorosa'; b) Martins Cíarson, Thi Fiil
of the Leave; Escola Italiana — I)om»iiit>(
Scarlatti (Napoli l«Sri-17fi7i Sonata em Hi*
maior; Escola 1'ranceca — Francoi» Caaw.r
rin -- 16«8-17o;í — Pari») — l.t roHliu'.!
en ainour; Philippe Rameau (1B88. Dljon-f
1764. Paris) l.a poule — F.scoli AllnmK —(
Heinricli Rolle (1718. Quedlinburg — 1/isJ
Magdébiirg), Sonata om Mi hemol — \%l
gro, largo, allegro molto — Sr. Gliítlijl
Lacbinund.

2* parte — 4) Allilie Ariflíti (166M1H
Bolonha) Sonata em Ml menor para «Mm-,
celio» pelo Sr. Newton dt Patino. II) Ftii-
ilíleli llaendel.(11185 Rallc Ssjt — 1759 Loíj

j «iresl — Canzoue cb'io mui vi jifltii», pfol
I Sr. Frederico Nascimento Filho. 6) Jtmpll

(Haydn 1732 Rocran — Áustria. - lli!,
í Vienna) Trio: piano, .1. Qctavíann; vieHj\i
|'F.'. de Almeida e vio.lonceljo, NewtoadefH
dua.

Recital Gui«mnr Notm
dom • Municipal repleto realisou-ii lie*

lem o primeiro recital da festejada püiniili
pntrioia Guiomar Novaes «pia foi, mil pista
o paleo, recebida pelo publico com oa» vir-
dadeira ovaefio, oomo artista anviet • muiti
admirada pelos «Iu» talento». O pfo*wfeini,
«ganisado com elevada (wmprMieeliil i>

'

Os habitantes do interior mineiro
alarmados com o recolhimento

de dinheiro papel
PASSA QUATRO, Minai, 18 (Serviço es-

pecial da A NOITE) — Os commercianles,
indusíriaes, lavradores a os moradores to-
dos do InteTior acham-se muito e justa-
mente alarmados com o nctnnl recolhimento
de dinholro papel, feito sem aviso prévio
ou nraso determinado.•se*»

Gastão Santos
Tendo de retlrar-me pnr algum tempo ées-

te Capital para tratamento de minha saude,
nvlse os meus elientes e amigos, «rua me sub-
stituira cm meu consultório dentário da, rua
du Assembléa n. 1(1, o Dr. Oalileu Carneiro
Pinto, pessoa dn minha ilimitada confiança,
«píer pela sun probidade profissional, quer
liola sua competência, pnra quem peco atten-
«¦no «lc todos quantos têm me honrado eom
n sun preferencia, o que desdo já multo
agradeço.

¦ **.os» 1

arte, e no propósito d* dar o wMlmo ml-
ca as «•ualiuades de technic» t rsprestio Ji
vietoriosa interprete dos clássicas • remi»-
ticos, foi sobretudo, era rua prtttj«Ir» par»
te, apreciada com » sonata op. 111 ícBii-rr
thoven, que os entendidos no p»niMUt'.« t
musical desse geaio não deixaram hérnia b
de recordar sev um don mais hcllos • et»' ||
fundo» e ter tido na arte de Guionir n*
vaes uma interpretação digoa da »?col».

Cora a segunda parte do programa», fei'
de números de Chopin familiar*» a toou 1 I
platéa. maiores applausos nind» eoBqeHlM p
si pianista, nno so pela sua expressão «lt-
rosa a romântica, como pela justeiaud» a«»i
mãos naquella novidade de rolo.ndoi. í*
plica-se portanto do sohra oomo tanta» •»<•'
ella tenha sido chamada a recr.lKr ots-i*'
e forçada a dar números entraortiaatioi
nio sA nossa parle, como na «Rima. crue«
pianista encerrou com o Hymno Nadeji
«lopoi» de a todos enlevar na execuíM
ítlgiimas composições moderna.» o» Huacnn
o Debussy.•ateet
DENTIFRICIO "OLT* — A GRANDB MABÜ

1 me» ¦ 

M SOlO !ÓI no HELIOTHERANUM
Direi^ão dos Dre. Mon»
corvo • A. Fllnelras.

Run Hnddock I.obo, 81. Tel. Villa 860 S

DA-SK DINHEIRO
A Tinlurarin Alliança dA cm dinheiro, no

auto da entrega da roupa, o valor da mesma.
It. Vjseonde Hio Briinoo. .18. Tel. 5551 C.mm ¦

Sangue impuro? Elixir de Inhame
«eee>

Quelua recebe festivamente e ho-
menageia o poeta Bclmiro

Braga
QUIÍLUZ, (Mlunil, 18 (Serviço ospeolal dn

A NOITIC) • - A convite dn Oremlo Lllera»
,io NnpDlriin Ito.vs, vrlu «lc Juln du Fora.
imin fnzer aqui iiiiiii oonfcronoln, o poetallrlmirn llragn.

An chegar a esln ridndo. fnl o frstcjnilo
autor tio 'Hosa»" alvo de grande manifesta-
cíin, em quo usou da pnlnvra, snudando o
reoemvlmlii. o Sr. Aiitmiln Hraga. Depois
do um ligeiro descnnsn sogulrntn Uelmlin
Draga a os manifestantes para o Cinema
Pas. onde se reullsnu, eom o concurso das
senhorita» Mnrla Helena Caldeira, Maria
Moreira i> Isollna Klores e dos Srs. Vlelor
Anjo e Anlonio Braga, um magnífico fes-
livat lllrrnrlf», que rainmi ngrntlnvel Im-
nrossAo. A grnnilo miiltlililn, que enrhla 11-
1,'iiiliiiriilo „ mlAn dn elnoiim, eonalnnto»
inotilo nniiiniHit n nnino tio puoia iiilnoiroí

Nut inlOoi do Club Cnrljús, n Cnuinri, Mu
nlclpnl c a snrldliulc qitrliixliinn prcslaniinnova homriiiigrm n llclmln, llrngn, |'nln»
min. cnlrtn. n« Srs. Autoiiln Urnga e Ar\
Vieira, loiltto shln, n|n)>, ttffcrlnila nu con*
sngrido valo uma vlnbt (lermlua. I'u, uni
medo a concorrido baila encerrou a m.itiii,¦¦¦

llaçle.

1 mme* ¦
Actos do governador bahiano

que impressionam bem
BAHIA. IS (A. A.1 — Foi apresentado *

(.nmnrn estadual o projecto do governo para11 orçamento da despesa e da receita no pro-.vinn exercício de VA2it.
A despesa com a Brigado Policial, qne nos

exercidos anteriores se olevnvn n li) mil
contos de réis, foi reduzida parn .1.1100.

Nn próxima semana serA thinbcm apre-
pohtndo na Câmara o projecto dn reforma
«In instrueçfio publica, sondo conslgntidu nn
orçnmeiilo parn 1025 n verbn de 8.0(10 con»
tos dc réis, cmqilnnto nos nino* anteriores
rlln .itllngla somente a impoilanoia de 3.00(1
contos.

Tom causado os mais lisnngelros eommen-
tarins o Interesse que o Dr. Oóei Calmon.
governador do Estado, lem demonstrado pela
Inslrucçfio.

nem

BAGATELAS
Ultimo livro de Lima Barreto.

Nas livrarias o nn Einp. floiiiiinocs Populares
Sua do Carmo, 35-1"

LOTERIA DO ES-
TADO DE MINAS

80 % SM PRUMOS

Depois d'amanhãiiii
000,Inteiro 15$

Décimo 1$500
VENDA EM TODA A PA»*-5

Inaiiguron-He, em -^tosfi0,,,
a 5* Coiiicrencia Oomtmi-

nista Mundial
MOSCOU; 18 (Havas> - Fei »$£**&

Kiirada n Óuintn Confcrenem i.omm«aw
Mundial.

CHAPÉOS MODELOS
recebidos do ,,. *•*.**

PARIS + &S&
II». At. Ki» l

ii . . mm» . ¦¦ "*"""""

ot
HOLMS

NOVIDAP»,
Brsnte, UL

1

RAIOS X E ULTRA. VIOLETAS
Tratamento moderno e Indolor dos eoie.

mas, ulceras, fiiriiiicuins e duriions da peite,
í'liotographlas (ralos XI em domicilio. Dr. Da<
mascou* du Ctirvalh». S. ,lns«* llll, T. C. Wn,

¦Me»

-^ t --tinj^iiãg ¦

Homenagem do foro de Braiopo-
lis ao chefe político do

município
BRAZOPOUS (Minas), 18 (Serviço tspe-

clnl dii A NOITK) — flendendo homenagem
no roronrl Henrique llm*. chefe nollllvo
deste município, ns oulnrlilndcs iiiiliclnrin:,
luoaes flücrnni ootloeni' o sou rolrntn no sn-
Inn dns iitiilloiwln» du fAro, Cniiiiinrocerftni
no nelo, «ino levo mim i snloinnliloile, nu*
moroina fnmlllrit de nosan Hoolctlrttlo ,* grau-
dc numero do rcprosciiliintrs do ludiis ns
cliiiies socln,'».

1'nlnrnm, em nome (lo fnpnj n Dr, |'mh*
olsoo flosn, o liniuriiiiRoiiilo o u Dr, Siir»
monto, Ini» iiiiitilrlpiil, «|ite fornm nuiiln
ipplaudldoi.

b*

fiscal di» rogisló tio «H- fi.•liciilos doverfio enlrcgnr« V
íslrus do cufO n serem n«P*,«r

A Central autorisaila a i'«"
oiQib.èr «.«itlé typo infe-

ríor :t oito
S. PAULO. 18 (A'. A.) - A «¦"""M

flicallsadorn do ciubnrquc* de fffe aia« (sou u líslrndi do l*Vrrii Contrai no "r''[..f(.
nccéltar hn estnçiln do Niuio. enti *>"**• •,»¦,-*j
rlor ii nitii, ilcíillunilus ii citlitçAo «•'""'S
devendo ns roíitioslçõcs o ns ilcsporlioj "[*
visados polo fiscal dn 1'0,'iisln tio tàii
Isso os reinei
fiscal as Hinost
dos.

¦ -lea»

Defenienio o sande da pop»*'
çio io interior paulista

S. PAUl.O, 18 (A. A.) - A 'IM»;,!
dn Sorvido Saiillnrlo destacou wrlos '•"
roti pon, prnoctloroni A vncclnaçilu na.'> i*
¦iniis proreilíiilej dn »*i»uii dn Surjiínlj-"1]^

Usso serviço, puni cominoilhlaile A'n '^
prlos pnssiigolrns, smi folto ilenl'» '''",,ti*
lírios trens, tnlrc ns cslitçflcs Ac fiow
0 llilllUVIl. ...|

S. 1'Ari.O, Ift (A. A.1 • SwtoiM
Ipnssü o Ijiapcólpr sinillnrlu Dr. v*'1

I lciiconi'1. iiflm do pitovldeiiclni' sol-f} ''í,.i
' tllrtn* n-sorriu enipregiidns rm miIihI"" ,'
i púrcclmcuiü d,1 itlfltins hiíus d» lv'Jlw' '<


