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Uma catastrophe que confrange o Brasil inteiro

OITE faz uma demorada visita ao Monte Serrat
—*"'_ ********* -mmm*****mm**~****\**m*f*f*J

Uma inspecçao no Casino, em companhia do allemão Tilmaim —
mente — Um nosso companheiro penetra na

SéfíTOS, "O (Serviço especial da
A NOITE — Pelo telephone).

gui, afinal, depois de haver teuladof!ouí.„- . ...... w„.„...
.odos cs meios, desbravar o Monte Serrat.

A eminência, que ora oecupa todas as at-
(enções, eslá transformada em espécie de
fortaleza inexpugnável. A policia tomou-a á
sua conta, de modo que ninguém a pode vi-
sitar, Vne-sc pedir autorisnção ao delegado
e cllc. sempre muilo gentil, excusa-se:

E, para reforçar o meu argumento, apon-tcl-lhc da janella, a grande fenda.— Islo não tem importância 1 — disseelle, a sorrir.
A esse tempo, imprimindo á voz outrotom, puz-me a discutir com severidade.Elle acompanhou-me no diapasão. Estavatravada a luta. Aprovcitando-mo dessa si-tuaçao, quiz dar-lhe uma prova pratica,haltei então a janella e entrei na fenda. O

pholographo, que já estava preparado, oc-

*m****m*»*^**m**********

A colina está guardada militar*
grande fenda

a seis centímetros diários. So a Prefeitura
não andar mais depressa, o morro, apenas
caia sobre Santos um aguaçeiro, ruirá, so-
terrando, agora, muito maior numero de
casas.

Segundo todas ns previsões, se a desgraça
resurgir, haverá, mesmo, maior numero de
victimas, agora, até, dc pessoas de destaque
social, que ainda não sc aperceberam da
extensão e da gravidade dos cffcitos que fo-
ram causados no morro pela catastrophe.
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Para corrigir o abuso do ciesperdioio de água

General! zar-se^á ouso Jos

* rrrmiB?--'-i^vr-u-w

Na abertura da grande barreira: o enviado especial da A NOITE, Manoel Bernardino, faz-se phoioyraphur dentro delia, para
que se faça idéa precisa da largura a que a mesma já attingiu

O senhor coinpreheude: — essa medi-
da foi tomada a pedido dos directores do Ca-
sino, dc maneira que, sem annuencia delles,
são posso permittir que se escale o mor-
ro.

üs directores do Casino, por seu turno,
quando alguém lhes pede consentimento, di-
icm logo:

Isto nno é comnosco: — peça ao dele-
gad» 1

K não se sae do circulo vicioso.
Honlem, porem, conforme inundei dizer, o

zelador do Casino, Ernesto Tilmann, tendo
conhecimento, por intermédio do Sr. Fran-
cise» Serrndor, rie que A NOITE era um jor-
nal criterioso, sério, resolveu abrir-me . ás
portas do magestoso edificio. Era, realnien-
te, um- excepção quasi escandalosa.

Desde que se verificou o desmoronamento
da barreira, ninguém mais poude penetrar no
interior daquelle prédio.Diga ao enviado da A NOITE que suba,
acompanhado, mesmo, de um photographo I
— foi ii roçado que recebi.

Quando cheguei ao Monte Serrat, Tilmann
recebeu-me, com physionomia aberta, tendo,
ao ladr., a "Pcpita", que o não abandona.

A NOITE quer ver o "meu" Palácio de
Cr;staI.' Entrei

Entrei.
O moço all-iniio não permilte que se cha-

me áquillo dc Casino. E' o "seu" Palácio
de Crystal.

>Üo v,'i essas janellas? São em numero
de 861

Realmente, o Palácio de Crystal de Til-
tnan» ' uma obra encantadora: — ha, ali,
salões- maravilhosos, mobiliário de estylo,
terraço esplendido c, ao lado, em plano des-

cultando-se num angulo do salão, bateu n
chapa, apenas percebeu que o zelador se
distraíra.

Era a iniuha primeira victoria. t
Sim, disse eu, por fim, concordando

com o allemilo; você talvez tenha razão : a
lenda passa aquém do edificio, rie modo
que, desabando a barreira, elle se manterá
dc pé I

Isso I — gi-itoii o zelador, erguendo
os supeicilios.

Uma vez de accordo com elle, foi-me fa-
cil levai' de vencida o rcslo da minha cm-
preitada. Tilmann ficou na janella do edi-
ficio e eu, sempre a falar-lhe, fui me afãs-
tando, até que, dentro dc poucos minii-
tos, desapparccia, ao longe do morro, atrás
rie umas touceiras de bambus. Inspeccio-
liava o local da hecatombe. O moço alie-
mão, decorridos os primeiros minutos, fi-
cou muilo afflicto e poz-se a gritar :

Senhor doutor! Senhor doutor!
E eu, sempre bem humorado, respondia-

lhe :
Já volto, Tilmann: — deixe-me vér o

barranco!
O allemão, não querendo aventurar-se

áquelle trajecto, que é, realmente, perigosis-
simo, mandou o pintor José Beruardcs, das
Docas de Santos, que guarda o morro, ao
meu encalço.

Um espelho apedrejado
O morro, na sua parte norte, onde se deu

o desmoronamento, eslá completamente eiva-
do de fendas. Assemelha-se a um grande cs-
pcllio, cin cujo centro alguém houvesse ati-
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Uireclores c. sócios dos Caprichosos da Estopa, apurando, na redacção da A
NOITE, n importância angariada pelo bando precatório organisado pelo vi-

ctorioso rancho

oecupado, uniu tela para projecçôes cinema-
!°Sraphicas,

"- Vd o senhor? — disse-me o zelador.As noites, quando esse cinema funeciona-
p 

o povo, que mora no morro, vinha sen-'W-se aqui, paia assistir, dc graça, á exhihi-
Çao dos fj|nis lllajs afamados. Agora, com aMsgraça que suecedeu, o povo ficou sem di-
ywimento...

lima inspecçao no morro
Crr n-** -I,lc eu í-'z'a a0 Palácio de
j-rystal era, de ceilo, muito interessante.
,-P-is,, linha, para mim, um sabor espe-31! ~ cmstituia um "furo" 1 O que. po-•ai, particularmente me interessava cra
¦j1» visita ao morro. Como poderia ten-

];."¦*> se lodo elle estava guardado pela po-''C|a militar? Usei dc um "truc". Puz-me
j.-"sentir com o moço allemão. Aquillo
JU cair, sim 1 E que elle se precatasse I
J»PI'Unlia que eslava falando á tòa ? En-Pnava-sc I

. Jllmanii, enchendo-se de amor próprio,-'«e, convincentemente :~ Isto aqui não cae I¦*- Ue 1 _ repetimos.:

rado uma pedra: — em derredor tudo fica-
ria estalado I

O Monto Serrat está assim.
Ha perigo, aqui? perguntei ao feitor.
Sim, respondeu-mo elle, Esta é, com

effeito, a parte mais perigosa do morro.
E caminhei. Quando quiz regressar, veri-

fiquej que estava num ubysmo. Recordei-
me, então, daquella aventura cm quo todos
nós, repórteres, redactores e directores da A
NOITE, tomamos parte, na "Gruta da Ga-
roíipa", por oceasião da retirada do automo-
vel, que um ladrão arrojou ao fundo do
mar, na avenida Niemeycr.

Isto está feio, mesmo I — disse eu ao
feitor.

Se está! — fez elle, estalando um mu-
chocho.

Aquellas lendas, em números incontáveis,
como que annunciam o desmoronamento de
uma parte dez vezes maior que a outra já
ruidà.-Nò emtanto, a municipalidade re-
tarda o remédio exigido para evitar o mal.
Discutc-sa o assumpto, nos çscriptorios, com
o emprego das theorias. E a parte «fendida
do morro vae-se abatendo, a pouco e pouco,aecnsando uma depressão normal de cinco

E* que, estando o Monte Serrat iulcrdicta-
do, o povo se mantém alheio á sim situação.

E! possível ([uc Tilmann lenha razão
quando diz, referindo-se ao Casino:

Isto aqui não cae !
O morro, porem, — ninguém seriamente o

contestará ! — o morro, case, quer queiram,
quer não, cairá.

Besta, apenas, saber:
Quando ?

Vamos dar tempo ao lempo.

Quantias recebidas pela A NOITE
Tem iivultaclo a generosidade do povo e

ue muitas instiluições em favor das victi-
mas da catastrophe do Monle Serrat. A
A NOITE têm sido confiadas muitas quantias
destinadas n minorar os soffrimentòs dos
sobreviventes do impressionante sinistro,
bem como daquelles que, perdendo pessoas
dn familia sob a grande barreira, ficaram
cm difficuldades financeiras. Até agora rc-
cebemns a importância de. 10:18(1?, o que
vem pôr em evidencia, mais uma vez, o cs-
pirito de caridade do povo carioca.

São as seguintes as importâncias recebi-
das pela A NOITE :
Hicardo Snela Sastres IIÜÍÕUO
Casa Stephen '^''M
Funecionarios ria C. Econômica; líSüÇIIOO
Fiscalisação M. rie Inflammaveis I20S001I
Talão n. 5.700 «58000
Anlonio, Haphael e José Sncta.. 305000
Polar ÍOSOOO
Funerária S. Diogo 25S000
Banco H. e Brasil  2:000$000
Societá Auxiliare rielln Stampa .. 6:47:18700
Leitor assíduo da A NOITE .... 53000
Caprichosos da Estopa 70ÕÇ800

Às suggestões do Dr. Adolpho Possolo
O Dr. Adolpho Possolo è um nome no

corpo medico do Rio de Janeiro e o seu no-
me está ligado aos problemas de assistência
publica entre nós.

Escrevendo da Europa, em 1904, para um
diário desta cidade, alguns nrtigos_ sobre o
soccorro de urgência, fez elle, então, cons-
Iruir pela casa Delayhé, para a Associação
dos Empregados no Commercio do Rio de
Janeiro, um automovel-ambulancia, de seu
modelo, adoptado cm seguida pela Muni-
cipalidade de Paris, e o primeiro que per-
correu as ruas dn cidade carioca.

De fado, entre outras saidas para prestar
soecorros na via publica, aquella auto-am-
bulancia ncudin ás victimas da explosão
do "Aquidaban", removidas da bahia de
Jacuccnnga para o Arsenal dc Marinha c
nos operários feridos no desmoronamento
do Club de Engenharia, na avenida Rio
Branco.

Em 1905, publicou um livro — Cirurgia
dos accidentes — cm que estudou a organi-
saçãó completa de iim serviço de soccorro
urgente na via publica, desde o apauhamen-
to do ferido nlé seu internamenlo num hos-
pito] dcstirmrio a esse fim exclusivamente.

Só mais tarfle, o grande prefeito Passos,
benemérito reformador desta cidade, creou,
nn Assistência Publica Municipal, o Serviço
dc prompto soccorro.

Entretanto, se esse serviço tem-se riesen-
volvido vantajosamente cm relação no pro-
líresso urbano rio Rio de Janeiro, ainda tem
falhas perfeitamente sanaveis.

Uma, apenas, por agora, oecupa a nossa
attenção — é o soccorro urgente ás victi-
mas de qualquer accidente nas ilhas da
nossa bahia de Guanabara c a bordo dos
navios ancorados no porto.

Essas, com a do Governador o Paqueta
á frente, têm intensificado sua população,
sun industria, scu commercio, sua vida lo-
cal, cmfim, sol» todos os aspectos de umn
população progressista.

A par disso, seus habitantes têm os mes-
mos ônus municipaes dos seus conterrâneos
da cidade do Rio de Janeiro.

Por que não lhes presta a Municipalidade
o soccorro urgente dc que necessitam quan-
do victimas de accidentes ?

A esse respeito, por nós ouvido, nos disse
o Dr. Possolo: , , .— ila, freqüentemente, desastres, feri-
mentos de toda espécie, nccidcntacs ou cri-
minosos, em todas as ilhas da Guanabara e
as pobres victimas ficam sem soccorro effi-
enz e rápido, esperando um transporte tar-
dio, incoinmodo e quasi sempre de acaso.

No emtanto será fácil remediar ou sanar
tal cstndo de coisas, estendendo aos muni-
cipes dns referidas ilhas ns mesmos soccòr-
ros.distribuídos aos seus irmãos do conti-
tíékii - ...;,....

Será bastante crear a Municipalidade um
.Sermço Marítimo de Prompto Soccorro para
attender As tristes necessidades dos hnbl-
lantes das ilhas, quando nttingidos pela
desgraça.

Iíssc Serviço, anncxndo ao Prompto Soe-
corro, ora existente, poderá ter sua sédc no
Cães Pharoux, constituído, na pnrte — pes-
soai — pelo numero de medicos, enfermei-
ros, etc, necessários á sun execução, e na
parte — material — por pequenas lanchas-
ambulâncias, movidas a gazolina, permittin-
do a viagem rápida para qualquer das
ilhas, além rio transporte rios feridos sob
todos os cuidados scientificos de que care-
ecrem.

A própria maça, cm que forem alojados
na lancha, poderá e deverá ser removida
pura o auto-ambulancia, no ponto de des-
embarque, sem mais incommodo para o
doente.

E o que se refere ás ilhas, estende-se n
Iodas as embarcações, pequenas e grandes,
entradas ou estacionadas no porto.

Com a intensificação notada de anno para
nnno no movimento marítimo do Hio de
Janeiro, deve a administração da cidade es-
tabelecer esse serviço de soccorro urgente,
indispensável sob scu aspecto triplico —
caridade, hu man idade, civilisação.

Pondo de lado toda a parte sentimenln-
lista do assumpto, cumpre encarar a parte
material, no aproveitamento máximo da ma-
china humana, cujo valor cresce com o
progresso, machina privilegiada que crea e
faz funecionar milhares dc outras machinas.

hjdrometros?

10:186800
(CONTINUA NA ULTIMA HORA)

A AustraB.a app@S9a para
os capitães aiüemães

SIDNEY, 22 (Havns) — O primeiro mi-
nistro Bruce apresentou ao Parlamento unia
proposta no sentido de dirigir um convite
ao capitalismo allemão para cooperar no
desenvolvimento dos recursos naiuraes da
Austrália, empregando ali uma parte dos
seus capitães.

*****

Micro!™ti
Creatura perversa, rreatura perversissima

r. o Sr. Souza Filho, deputado por Peruam-
buco, I

Para tudo S. Ex. tem uma ponta de alfi-
nete, para tudo tem uma farpa afiada.

Os senhores conhecem o deputado Gentil
Tavares ? E' um moço de. trinta annos (se
os tiver), alto, forte, bonito Pois, com lo-
dos esses predicados, o Sr. Gentil Tavares
tem uma mania ridícula. Gosta de cantar.
Convenceu-se de que tem uma uoz maravi-
lhosa e anda, ahi pelos, salões "chies", a
expor a sua voz que não é nem dc tenor,
nem de bargtono, nem de baixo c sim de
sapo cururit quando o sapo cururú canta
mal.

Se os senhores tem horror ás vozes feias
não convidem o. Sr. Gentil Tavares para fes-
ta nenhuma, Náo convidem porque, mesmo
que seja uma festa fúnebre, elle arranjará
meios e modos de cantar.

Ha poucos dias houve uma fesla cm casa
do Sr. Rego Barros, presidenlc da Câmara.
O'Sr. Gentil lá estava. O Sr. Rego Barros,
com um geito especialissimo, tentou eoitar
que o Sr. Gentil cantasse. Mas perdeu o
tempo. Quando abriu os olhos lá estava o
joven deputado plantado ao. pé do piano, de
mão espalmada no peito, cantando.

Não preciso descrever o horror que sc es-
tabcleccu na sala. Somente o Sr. Souza Fi-
lho, todo ouvidos, envolvia o cantor com
um olhar deliciado.

Numa nota mais alta, o Sr. Souza Filho
volta-se para mim c diz com cnthusiasmo:

Como canta o Gentil I Parece uma se-
reia !

Arregalei os olhos, snrprehendido:
—• Uma sereia ?
E Souza Filho, com toda a sua matdadc:

Refiro-me ás sereias dos autopioveis.

Pequeno PoUegqr*

O Dr. Augusto Belfort Roxo é inspector
gerai de aguns em nossa capital, engenheiro
do destacado relevo em nosso circulo scien-
tico e professor da Escola Polytechnica; S. S.
acaba de conceder á A NOITE uma enlrevis-
tn, cujas palavras, afinam com as que te-
mos publicado nestas eolumnas, a respeito
do problema dn água que, dia a dia, mais

dado do augmento do volume d água a ser
distribuído á nossa capital, convindo estu-
dar, no caso, duas soluções, uma indirecta,
outra direclíi, que se completam, se ligam,
e, associadas, resolvem o problema dum mo-
do efficienle.

A solução indirecta?
Tal solução representa a garantia dum

-y^É-w^^

Caixa dágua do Pcdregúlho

so aggi-avíi. S. S., atteudeu-nos solicita- (
mente e, manifestando sua sympathia por
este vespertino, não se esquivou a uma só
do nossas perguntas.

Professor, o caso da água, entre nós...
Como preâmbulo, o volume dágua dis-

triliuido a uma cidade se decompõe cm duas
pnrcellíis, umn preciosa indicando o consu-
mo útil, dando pelo seu valor ao abasteci-
monto o bom ou miio conceito de que elle
deverá gozar, oulra, perniciosa, nociva, desi-
guando o consumo iuaprovoitadò, represen-
tanto do dlsperdicio e dn dissipação sym-
ptouiatica rio bom ou máo rendimento na
distribuição.

Entre nós, infelizmente, como conscqiicn-
cia rie canalizações em máo estado ou ina-
(Icquíidas aos seus fins e do systema ave-
Ilimitado úVpenna ringuív pelo qual é asse-
gururia ao contribuinte a irresponsabilidade
anto o consumo, acarretando o scu desin-
teresso em refrear os reclamos, soffrenr os
ímpetos ou reprimir as tendências ria riissi-
paçãò, a segunda parcella nttingc a cerca de
40 "I" do volume total distribuído, isto é,
ua base dc USO milhões do litros diários, a
mais de 100 milhões por dia, volume su-
porior á contribuição de (10 milhões avalia-
du pnra o systema (iunpy-Suruhy, cujo apro-
veitamento tanto preoecupa á nossa capital.

Então, a água inutilisnda sobe a cifra
escandalosa?

Admlttido, cum mil certo oplimisnio,
um regime menos desfavorável poderemos,
no emtanto, computar em cerca de um terço
do volume total dislrihuido o minimum sul»-
traliido, cada dia, a fins úteis, em conse-
quencia dos vicios, lacunas c falhas dum
systema de distribuição como o nosso, ar-
chaico, desordenado e irregular.

—, Isso na zonn urbana, não?
Do certo. Incontestavclmcnte as zonas

rural e suburbana, principalmente nn parte
servida pelas linhns Auxiliar e Leopoldina,
co mo desenvolvimento rápido que têm tido,
so encontram em estado precário sob o pon-
to rie vista de fornecimento d'aguii, rccla-
mando, com razão, contra a ausência ou es-
cassez do precioso liquido, máo grado os 14
milhões do litros diários, que eslão sub-
Irnhindo ás grandes ndductoras, cm prejuizo
do abastecimento do centro urbano.

E, cnlão, como chegar a uma solução?
—Não ha, portanto, a discutir a necessi-

bom rendimento na distribuição e deve cons-
tituir providencia iinmediata nos abasteci-
mentos, como o nosso, em que o factor de
desperdício assume prporções notáveis.

Dcvc-se, pois, cancellnr o desperdício...
So no volume distribuído ha uma par-

cella preciosa, e, outra, no contrario, nociva,
tornn-so desde logo natural reduzir a se-
gündn em proveito da primeira. Dahi a ne-
cessidade do combate ao desperdício e, para
tal, não ha melhor soldado quo o hydro-
metro. Corrcnle no Estado de S. Paulo e
em algumas dns capitães dos nossos Esta-
dos, assim como em Buenos Aires e outras
cidades do America do Sul; popular na
America do Norte; consagrado nn Europa,
não se encontra, no emtanto, ainda o hydro-
metro, generalisadò na capital dn Republica.

Dizem, entretanto, que lho è contrario
o contribuinte...

Não parece possa elle despertar entre
nós repulsa por parte do contribuinte, uma
vez quo este continue a pagar nas casas de
habitação pela tabeliã de penna d'agua os
volumes considerados indispensáveis, de ac-
corrir com o nosso clima, aos fins hygieni-
cos o somente seja sujeito a pngnr os exces-
so.» requisitados pelo seu apuro no conforto
e no goso da vida, mediante novas taxas mo-
dicas e equitntivas.

Mas o fornecimento, n lristallação, etc.V
Sobre o governo, porem, deve recair

todo o ônus do fornecimento e installnçâo
dos apparelhos, cuja conservação fácil e ra-
pidu deverá sir por elle assegurada graças
a officinas providas de cfficicncia ma**i-
ma,

Como medida complementar, a rede de
distribuição deverá ser revista e prolongada
convenientemente, de maneira a cessar o re-
gime impróprio c nefasto dos vazamentos e
ser reduzido ao minimum o numero das bi-
cas publicas que a negligencia e o abuso
arvoram também cm fonte importante do
dissipação d'agua.

As vantagens serão, de conseguinte,
immedintas ?

Com providencias de tal ordem, tudo se
passará, como si do desperdício para o con-
sumo útil derivasse contribuição superior _
dò próprio systema fluapy-Siiruhy, a cujas
obras já se acha o governo devidamente au-
torisado.

(CONTINUA NA 2' PAG.)

Á Itália e a obra admirável de assistência e inefiçencia social
nnt**uJte**i**M — '-•«...--.•u-—i-t-ai

Faia a A NOITE o senador indri, presidente da Caixa Racionai
claes, de í-íoma

de Seguros So-

O senador Indri, presidente ria Caixa Na-
cional de Seguros Soeiaes, dc Roma, que é
uin dos hospedes illustres do Rio, actual-
mente, acquiesceu cm dar-nos uma entrevista
sobro a sua missão ao nosso paiz.

Manhã cedo, hoje, dirigimo-uos ao Hotel
Gloria e, já aquella hora, encontramos S.
Ex. prompto para sair. Acolheu-nos com
amabiliriade captivante c, ao admirarmos-
nos de que tão cedo iniciasse seu dia, res-
pondeu-nos:Começar a trabalhar, desde cedo, é um,
hí.bito que até nqui conservo. Dir-lhc-ci que,
em sua terra, faço-o com maior satisfação,
porque, levantando-iiH', quando apenas ai-
vorece, goso o conforto de admirar a bahia
de Guanabara, que offerece aos olhos sempre
novos espectaculos de bellcza e me dá a va-j-
tagem salutar de respirar a plenos pulmões
o balsainico ar do oceano.

De resto, é necessário que eu intensifique
as minhas oecupações, porque, embora seja
obrigado a permanecer aqui poucos dias, de-
rejo fazer um balanço exacto o completo
do quanto nesta cidade encantadora se actua
no campo da hygienc e da assistência. E,
com a ajuda do Dr. Pentagna, visitarei as
principaes instituições que operam nesse
cam.po tão vasto, quanto importante. Nossa
palestra deve, pois, ser, forçadamente, breve.
Disso menos me culpo porque hoje espero
que todos os representantes de jornaes me
farão a honra de acolher o convite que lhes
enderecei e, vindo aqui ás 17 horas, me da-
rão a satisfação de entreter com elles ami-
gavel palestra.

Quer ao menos dizer-nos qualquer coisa
sobre a organisação pratica do Instituto que
preside?

Accedo de boa vontade e começo por
asseverar que a Caixa Nacional de Seguros
Soeiaes é o mais forte instituto dc asai»
tencia c providencia que existe na Itália c
administra e rege, com as modalidades que
lhe direi logo, todas as instituições existen-
tes na Itália para as classes trabalhadoras.
Por isso, o seu patrimônio supera já cinco
milhões de liras e a sua renda annual de
contribuições vae além de 500 milhões que
ora, com a genial e ousada creação do se
guro obrigatório conlra a tuberculose, crea-
do, com a sua dilatada visão, pelo primeiro
ministro, Mussolini, e do qual já está asse-
gurado benéfico e cfficacissimo exito, au
gmentará sensivelmente

obrigatório conlra a Invalidez e a velhice,
provendo ao pagamento rie pensões e atten-
(lendo em conjunto a todas as obras de as-
sistencia das quaes falarei particularmente
na minha conferência.

Bastam-lhe estas informações para dizer-
lhe toda o importância dos fins que neste
carajo se propõe a Caixa Nacional e que to
conipreheridein, ainda mais claramente,
quando lhe disser que actualmente ella cou-

Senador Indri
ta cerca de cinco milhões rie segurados. E o
numero eslá em constante augmento, por-
que o governo nacional tem firmes desejos
rie não permittir a evnsão ás leis, as quaes
se verificaram no passado, e que não quer
tolerâncias, seja ainda em numero limitado,

l
I convencido que está dos grandes benefíciosPara responder concretamente á s„, -«---J-iue dahi resultam para as classes obreiras,a»_U» ft .<_£» Mssjbmí goxea» a í?aKst^»«u_es dj re^te esjáa pjiiMâiâêi fJlpa ^s

tal fôrma, quo, pôde dizer-se, se transforma-
ram por si mesmas em vigilantes observa-
doras das leis.

Mas. como lhe informei, ;i Caixa Nacional
administra, dirige e fiscalisa todas as in*U»
tuiçõos de caracter social.

A estreitezn dn tempo impõe limitar-me
somente a simples enumeração.

A Caixa, mai* precisamente, é o órgão, se-
flundo a lei, dc qne dependem: o seguro con-
tra a desoccupaçno, a Caixa dos Inválidos da
Marinha Mercante, a Caixa du Maternidade,
o trntnmenlo dos addidos nos serviços de
transportes e .outras formas coliectivas, to-
das cilas obrigatórias e todas vigiadas para
evitar possíveis evasões.

Naturalmente, cada umn dessa:, institui-
ções tem um "comitê" especinl administra-
tivo, composto de peritos rins diversas quês-
tões c constituído por representantes esco-
lindos dos cm cguál numero entre patrões
e operários.

Porém, nesses "comitês", não só a Caixa
Nacional de Seguros Soeiaes tem represen-
tantes que são extrahidos do seu conselho,
mas, lambem, o que é mais importante, to-
dos esses organismos particulares e sob um
certo aspecto independentes, são presididos
pelo presidente da Caixa Nacional c as func-
ções de director geral, também em relação
u elles, são preenchidas c e:;er*idas pelo di-
redor geral da Caixa Nacional.

Tudo isso, como cnmprehcnric. não só rc-
presontn uma notável economia, na parte que
refleete ns despesa geraes. como assegura,
sobretudo, umn precisa unidade de fins, uma
coordenação sob todos os aspectos rias di-
versas instituições, visando substancialmente
no mesmo fim, de forma que se torna maior
a resultante positiva de taes forças com van-
tagem das diversas categorias de trabalhado-
res c das necessidades privadas de todas as
classes.

Idêntico systema é adoptado, lambem nos
seguros contra o tuberculose, assegurados
por um "comitê" especial constituído, se-
gunrio o crilerio que hn pouco indiquei _e
presidido, outrosim, pelo presidente riu Cai-
xa Nacional.

Dito isso, peço-lhe pennittir-ine lazer as
minhas visitas o ria impressão que receber,
ser-me-á grato falar, hoje, quando liver o
prazer de reunir Iodos os .jornaes cm redor
dc mim".

S. Ex. dcspediu-r,e com uu» sorriso fran-
co, cin que se rcsaltava a certeza do alcance
dessa approximação enlre o Brasil e a Ita-
lia, do ponto de vista da assistência e da jb>

.J_tjejgcja social. ...
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Ecos e üiies jCaso |pyejí| lin casinha ia suotitanha
Faz-se, aclualmenle, um grande fogo tle

listas, em torno da possibilidade de regres-
sar o Brasil á Sociedade rias Nações. Duas
circunstancias devem estar concorrendo pa-
ra isso: o estai o sc extinguir o praso para
o nosso desligamento definitivo riaquelle
instituto e t. exito magnifico da Confcren-
cia Pan-Amcricana, onde r nosso actuação
foi lão profícua, como reconheceram e pro-
clamaram não sõ quantos participaram da
reunião continental rlc Havana, como torios
os que acompanharam » marcha dos traba- i
Ihos da Conferência •

A nossa situação em lace ria Sociedade I
das Nações é. pois, a melhor possível. Delia
saímos por uma questão em que sustenta- !
mos um ponto dc vista digno e mantivemos,
posteriormente, uma altitude de tal corre- . ,
cção, como membro resignatario do grande I cia Jove, que se fez acompanhar do seu es-
instituto, que se julgou elle na obrigação rie i poso, Sr. Manoel Garcia Jove, auditor das
nos convidar a regressar a seu seio. i Empresas Electrieas Brasileiras, com escri-

A Sociedade da? Nações, solicitando-nos I ptorios na cisa Mauá.- regresso .10 seu seio só poderia fazcl-o | ,\arrou-nos a Sra. Bertclla que passavamotivos determi- | hontem pela rua Buenos Aires quando, á

Uma senhora aggrsdida em pie-1 apparkceraím mortos os seus moradores.
na rua e maltratada numa

delegacia de piísia
A victima vae pedir a inierven-

ção do embaixador norte-

lia |»eía político
Para corrigir o abuso do desper,

dicio de água

- O corpo delle caju no córrego e o della
XO MEIO do caminho

O MYSTERiO ENVOLVE A TRAGÉDIA

americano
l?oi-uos trazida, hoje, unia queixa para

a qual pedimos a attenção do Sr. chefe de
policie. A queixosa foi a Sra. Bertella (iar

Morro da Arrolia
O nome do famoso morro do Andarahy,

como o da Pavella, lembra sempre a hisío-
ria do crime. E' dos logares que mais enri-
quecem o cadastro policial. Scenas de san-
gue, naquella collina, toda salpicaria rlc
casebres, alé o seu capitei, são casos com-
muns, de Iodos os dias,

Ü morro da Arrclia, onde sá mora a
gente pobre, também os desordeiros, os in-

! dividuos sanguinários, o procuram para
declarando removidos   ....„„
nantes do nosso afastamento. Se elles perdu- ] certa altura, parou na vitririe 

"de 
úma"eâsararo nao se compreliende como possa ter lo- ; commercial, Dc repente sentiu forte beliscão

gar tal convite, que sc não e desoiroso i, • c, voltanrlo-sc, num impulso incnntido depor sem duvido, ingênuo,., -revolta, deu uma bofetada .,0 audacioso in-
<J~,"' ' 

vi •'" '?*, fla •All0-'"a,lha na divlditb que a beliscou e que estava cm cora-Socie n e rinsNações obstou-se a nossn pro- pannjn de trP5 outro5, fo„ „ su;cj(moçari nr, seu Conselho por rlesejar-se enj- - ¦-'¦ '
gosava,-com escandalosa risada » pilhéria |
grosseira, levou mais longe a sua audácia
e, reagindo, aggrediu a senhora com um em-
hrulho, contundindo-n fortemente no braço

! direito c no peito.
j Deante da revoltante oUitutle tlt. seu ag-

çao de que nos desvencilhainos por eonside- ' "l0""'; « .?"¦-, «Çriella chamou um guarda
ral-a desagradável c pouco honrosa. Atleu» jlvlV *oIicitaii<lo.llie providenseias. O guer-
der a esse convite seria confessar que não da "eu v.nz de l»**sãõ ao indivíduo que, cal-
andáramos, então, convenientemente, que i m0' sorr'ntIo zombeteiramente, lhe segredou
não procedêramos bem, quando o senllmcn-1 nlguma coisa ao ouvido, E seguiram todos
to gerrcl da Xaçán é que tivemos, naquelle 1 1)ara " delegacia do 3° districto. Abi, ou por

presi:-, um aspecto excepcional á participa
ção liaqueüc paiz na instituição de origem jTvllsoiiiiin.1. Agora, que se não pode mais \usar daquclla allegação, é verdadeiramente |dèsconcerlantc, senão estranliavcl, que se
nos convide para- regressarmos a uma situa

momento, o único gesto que se nos impunha
deante da condueta da Sociedade para com
0 Brasil, que tudo fizera, como seu funda-dor e seu membro, para o relevo, a profi-cuidado e a bencmercncia« ria croaçáo a quea America se ligara, pelo nome rie Wilson
e pela nossa dedicaria solidariedade, tão
pouco comprehenrliritt quão mal agradecida-,

As ultimas eleições Sã.

que o indivíduo fosse amigo das autoridades,
ou porque a Sra. Bertella fosse tomada co-
mo alguma mulher de baixa condição so-
ciai, o certo c que ella foi maltratada pelodelegado, que a não qui* ouvir. E como ln-
sistisse por uma providencia, a victima de
tão grande covardia foi posta fora da dele-
gacia por soldados de policia, a mando do
delegado, emquanto o audacioso indivíduo
que a beliscara e aggredira, ficou sorrindo,

Trata-se, como sc vé, de um facto grave,tanto que o Sr. Clareia, que reside no Ho-
tel dos Estrangeiros com sua esposa, vae
pedir a intervenção do embaixadoi do» Es-
todos Unidos, no caso, pois a Sra. Bertella
i narte-anicrlcnna.

A Sra. Bertella apresenta eohymosts nobraço e aceusa fortes dores no peito, onde
também foi contundida.—~— 1 m»» 1 - . ,1

quaes os elementos divergentes do^siíiocio- *1-° duS aUen»°es '^autoridade
nismo conseguiram conquistar vários logaresna legislatura estadual, vieram demonstrar
que, apesar do pessimismo do grande nu-mero de nossos concidadãos, vae-se oprimo-
rando o pratica do regime político que insti-tulmoi em ISSO. í

Essas eleições, conseqüentes ás que otu |Minas asseguraram o regresso ás suas posi-1
ções ao:, elementos de prestigio que haviam
sido afastados dos postos electivos munici-
paes, denotaram o espirito de combativida-1
de da nossa gente, que, ao extremo sul, des-!
dc òí priniordios da Republica, forma em 1
correntes nítidas agremiações partidárias |em torno rie princípios e de itleaes.

Agora, dentro tle poucos dias, vae-se ferir
em Pernambuco um pleito para a constitui-
ção de ..ova legislatura estadual. Ha um
grupo efficienlo ric homens públicos, tendo
á sua frente o ex-governador Manoel Borba,
que concorre ás urnas, compelindo com ..._ „
siluadoiiismu. 0 paiz inteiro está á espreita ! O SI*. AtltOniO CarlfiQ arli-11.das eleições pernambucanas, paro ver como Mnwnl° WarlOS aaiOU
em face do exemplo do nio Grande do Sul, de SUB Viagem 3 S. JoãoS. Paulo c dc Minas, assegurando a represen- «jTci Cltação das minorias nas câmaras elclctivas,. G Cl ROy
vae proceder o Sr. Estacio Coimbra, cujos | S. JOÃO D*EL-REY, (Minas), 22 (Serviço

!
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"DEPOIS DA MEIA-NOITE"?

Euclgdes Nascimento

teu pouso, e dahi a freqüência de tantos
crimes.

Hoje, entretanto, temos a registar uma
tragédia, que tanto pelas suas circunstan-
cias, como o mysterio que a envolve, resalta
a vulgaridade desses sangrentos e communs
acontecimentos do morro da Arrclia. Foi

J uma tragédia de lances empolgantes, de de-
. talhes dc viva impressão. È tudo se passou

guns minutos. Parecia estarem já Iodos re-
pousando, quando, — diz ainda Francisco,
— ouviu, ecoando do terreiro um grito dc
".lovcn". Chamava por ella. Era um grito
exterlorico, nngustioso, de desespero. Apc-
sar dessa circunstancia, Francisca não s.vin,
não abriu sequer a porta. Francisca depois
adormeceu, como adormeceu Bemvinda. Na-
ria in.vis se ouviu, narlii mais, no alto do
morro, nem signnl rlc viria.

Na manhã de koje — Um cada.
ver no caminho, outro no

córrego
A noticia correu eclere, de boca em boca

e, num momento, torio o morro sabia do
tetrico acontecimento. Tinham sido assassi-
nados Euclydes e sua companheira.

Por quem? interrogaram 05 que iam ou-
vindo o primeira noticia.

— Foi o Oaldino, senhorio delles.
A primeira a dar com a tragédia fora uina

mulher, de nome Maria, que mora numa ca-
sinba mais abaixo, Ella fora apanhar água
na nascente. Ainda nâo clareara de todo o
dia. Dentro do córrego, na raiz tia barreira,
onde está a casa de Euclydes, jazia o cada-
ver desse operário. Curiosos subiram o mor-
ro, galgaram o terreiro da casinha de Eu-
clydes e no meio do estreito e Íngreme cami-
nho toparam outro cadáver — o rie "Joven".
O casal tinha sido assassinado a facadas.
Elle tinha uni ferimento no peito, ella, nas
costa, O corpo de "Joven" estava a poucos
passos do porta de Oaldino, num declive.
A fuga de Galdino — A attitu-

de de Francisca
Desde hontem á noite que Galdino aban-

donou o seu casebre e desceu, precipitado,
o morro. Viram-no passar em riirecçlo da
rua Leopoldo. Junto do corpo de "Joven"
deixou elle o seu chaptSn. Si estava em casa
Maria, a mulher de Galdino, com os filhos.

A policia si soube da tragédia hoje,
ás 8 lioras. Da caso de Euclydes nln-
guem se appressou a ir á delegacia, Aquella
hora, o commissario Ribeiro de Sá, com
um soldado subiu o morro, dando as provi-
dencias iniclaes sobre o caso. Os corpos fo-
ram pliotogropliados, e examinados no local
por um medico legista. A dois uassos, do
corpo de Euclydes, sobre uma pedra, encon-
trou a policia uma navalha velha.

Francisca e Bemvinda nada sabiam tnfor»
mar A autoridade. Era estranha a atütude da

-a»*»

correligionários não se pejaram de, om muni-
fosto ao eleitorado, nffirmar que as mino-
rins só tém direitos qunndo os :(o"!<rnos per
iriittem...

especial da A NOITE) — O presidente An-tçnio Carlos adiou para fins tle abril a suavisita a esta cidade,

Continuam a cliegar-nos, de quando em
tlUQ.ulo, queixas contra o náo cumprimento
ila lei dc férias annuaes aos empregados
no commcrcio, Essu lei, cm tão boa hora
instituiria c cujos benefícios só espíritos •
pouco esclarecidos poderiam pòr cm duvida,
vac-sc, por assim dizer, tornando letra mor-
ta, porque, não existindo uma severa fis-
ca!;: ,:"..., só a cumpre quem quer.

i ,:••: questão de tanta rclcvanoia, como a
qu-i; tli.l rcepcito essa lei, não rleve, porém,
penr.a;.ecer descarada. Fnz-sc mister usse-
curar a observância do salutar decreto, :
adoptaudo, para toso, 33 providencias que I
forem _eflersseri^.s. Á ssUflar medida tem I
tal aloftpce troe ÍMttíica nleén-Hieníe quaes-
quer e«K»«os lieí«é. s&tdhrè,

O collarlnho ia moda
"ITAarvelio

Na Casa. 3bi

•MBIá _Vt>

w^'.yir.mjsmmwaMBumuSmi
• Av. Rio Brnncn, 3241

R.

CALOU DE fobnageà:
Remédio para e.iso flagellot
1 terno tle legitimo tropi-
tal inglez — ALFATATA-
RIA GUANABARA
da Carioca, 54.

»•»#»—.

ca no RioUma d;w (*iti«a(|wic, ii« Hactt» r scr corrigida |ao se syntnctSieartoi os vonolmiMrtos rio func» jcionalismo pubtico dia respeito u funeciona. _»_
rios dos corpos diplomático e consular. """*.*

A correspondência entre os lunccionarios ! _Ôlt« 6WU CORflIUUNlOt, haVWI*
Hiry.omaticos e consnla«is cofloca os primei- . „ '
«05 secretários ao lado dos cônsules geraes QO 9616 ODIlOS
Je m segundos secretários ao lado dos consu- , . . . ,

dc primeiro cla—W, No emtanto, os venci- I . , , ,ws actuaes do« cônsules são superiores tomo os factos desmemem uma
rrns sccrekwirif,, não obstante 1. repre- ... ~ ... . .

«c^ção atjiw/ístes^cstáoobrlgadds. afíirUiaçaO OfllCial
Qr, venciffitMitos daquelles funecionkrlos

irtl*flomaticos sao muito 1.1c..ores tln que os de
*ru» collegas argentinos.

Or. Aresky Amorim Dos bospitaes de s.
Paulo e Rio. Molestins das creançat. Cirurgia
fofant.it. Ortbopedia. Con»,: Praça Marechal
Ploriano, 51, 4" A, T.G. 5289, Res.: B.M.Í!.(7,

M, BÕD.jÕsíÊra"- Vi«7Ü.Tnarií,s -
CW&rglallrtirgltt geral, T3 de Mnio, 4<. 4 As 7, (',. 10

O CONTRATOSSÉ
H* (J

Alú agora, os cusos de peste bubônica
nciiorridos esta capital 110 presenle «nno,

Em cima, o corpo de Euclydes Nascimento, e cm bai.ro, o de Jordclna Nas-
cimento

a positivados pelo Laboratório liacteriologi- ; , 
,''

co do f). N7. tle Saude Publica, foram doze. , Na Ultima

st* 1 profunda escuridão du noite de liou-
tem. Só boje, porem, tarde, veiu delia sa-
l.er a policia

IURAL CONTKA A roHaü

fh.lamo Montmro -- KAÍ6$ %m
RCfM*dfirfOU - Tol». N. 3844 t V. 781 A nolie.

BEXtCA-RlNS
ACIOO URICO-RHEUMATISMO

^¦ffci«p»W|ii.i»ap <i.<ii»«o.i>M">'**t"»-»it'-» rm*M>iniimWnfítt,iL

I casánovaI

Deste» houve seis mortes, tendo duas vletl-
mas fallecido nn própria residência e ou-
tias sido internadas no hospital em estado
inuilo grave.

F.' opportuno transcrever aqui as decla-
rações feitas em noi» offieial í impransu,
no começo du surto, p«ln director geral de
Departamento: "Dos casos dedos como dc
peste bubônica este «nno, «penas, dois se
confirmaram. Nâo ha uenliuma probabili-ilade de que » actual miiuifeslação da peste
possa lutensltlenr-se dando múltiplos ca-
sos... Desde 1914, a Saude Publica tem eon-
seguido limitar « cifras diminutas * doença:
ebilos «n 1914. uni; em 1915, dois; de 1317
a 19211, um óbito «nniial: em 1(122, um; em
iM, t»«í..."

Ora, de 1914 ale 1926 foram registados
11 oTfltos de peste bubônica no Hio de Ja-
uefro, ò JA em 1928, ile melados tle janeiro

| até hoje, se verificaram seis falecimento*' Je victimas do mol. Eis ahi, pois, um for-
ma! desmeutido ás declarações do director
:!eral, quando «ffiru.ou nf.0 havei' nenhuma
«robabilidade d
11. cidade.

casinha do morro

le intensificação da bubônica

Encostaria á rocha que coroa o morro rio
Alegria, pnrte esquerda dr. da Arrclia, lia
uma casinha modesta, dessas feitas ric
barro, a Bopapo. E' o ultima do morro, c
para attingil-a tem a gente de vencer ca-
minht.s íngremes, tortuosos, escorregadios.
N'ella morava numa parte o casal Euclydes
do Nascimento e Jovelina do Nascimento.
Elle trabalhava na fundição "Alho", como
operário, ella cuidava dos serviços de casa.
Viviam modesta, mus, calmamente. Tom-
bem, num comniorio da casinha, vivia a mãe
de Euclydes, Bemvinda rio Nascimento e sua
irmã, Francisca do Nascimento, esla lia pou-
cos dias. Na outra parte morava o arrenda-
tario Oaldino Ferreira com suo mulher, Ma-
ria Ferreira.

A principio, senhorio o inquilino, bem eu-
mo as suas mulheres, se deram perfeitanicn-
le bem. No correr rios tempos, porém, lin-
guus iiialdizenles começaram a balbuci.ir
pèrversidades conli-u Galdino, Diziam que
Galdino galanteava a mulher rie Euclydes,
Ai> fim tle pouco tempo, os dois homens se
tornaram Inimigos. E 11 seguir, não só os lio

K a doeuç» lr« por eerto se propagando mens, mus, também as mulheres discutiam.

- O príncipe doa rnnmtim -
Vm ttím "C**M^»^rr**Wít«AMMA

SS««tM_iA-«__lA — 84 — HO

ODEON-e GLORIA

leteusltlcatnlü por lodo u Dlstrlcto Fe-
dci-al, sem encontrar inipecilbo de i#por-
taneia opposto pelu Ssuile Publica, poisnessa só uma parle de ftiuccioiiarlos é quetrabalba. wvondo u resto a explorar-lhes
o trabalbo. Quem jA viu, por exemplo, os
Srs. Cl«m*ntlso Fragu e João Pedroso de
cacete em punho, matando ralos .... Cáes rioPorto?
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«gora, calorosamente. Iroctiutlo insultos,
A casinha, como dissemos linhas antes, fi-

c* 110 cume tia montanha, isolada, mas as-
sim mesmo, ameiidadiiinente, os vizinhos
mnls próximos, viam, cá tle baixo, aquelles
n discutir, 110 terreno que circunda ti ca-
•ebre.

Na noite de hontem
Suriiuii 28 boras, qui-ndo Euclydes e "Jo-

ven", como tratavam Jovelina, chegaram em
cate, vindos da rua Sío Leopoldo, Galdino
•atava em oa».

Conta Francisca, Irmã da Euclydes que
este entrou no seu com—iodo, junto ao em
que ella dormia, Fez-se silencio durante ai-

primeira. Por que não sairá ella .1 indagar o
que se passava com "Joven", quando esta
chamou pelo seu nome? Corda de 6
horas, Francisca saiu ao terreiro e viu mor-
ta a companheira de Euclydes. Pensou que

O Partido Democrático Nacional preten-
de concorrer ás próximas eleições presi-
denciacs. .

Vão scr organisadas caravanas políticas
que percorrerão todos os Estados, em pro-
pa«anda de seus ideacs, chefiada a campa-
nha pelo Sr. Assis Hrasil, que será o con-
ditlato do partido.

O Sr. Paulo Nogueira Filho, dó Partido
Democrático de S. Paulo e direclor rio Dia-
rio Nacional, falando, cm Porto -Uegrc,
frisou que o prer.ltlente Júlio Prestes expe-
tiira ordens severas para que nfio fosse per-
turbado o recente pteilo estadual paulista.

F,'um testemunho adversário muito valio-
so e que só pódc ennolirccer o presidente
dc S. Paulo. Pena t que os oulros chefes de
Estado não sigam este exemplo, garantiu-
do, dc verdade, a liberdade das urnas e a
representação da minoria.

Um dos candidatos a intendente Munici-
pai que se apresenta com boas probabl-
lidades, é o Sr. Bartlhet James, que dispu-
tara 1 eleição pelo 1» districto.

0 Sr. Barthlct James tem alistado muita
gente.

O Sr J. J. Seabra será, fora de duvidas,
uni dos candidatos que o Sr. Irineu Maclia-
do apresentará na sua chapa ao Conselho
Municipal.

Sabemos, ainda, que os elementos poli-
ticos adversos ao Sr. Irineu nao hostilisa-
rão a candidatura do velho brasileiro, ven-
do-a, antes, com a maior sympnthia.

Aliás, para o Districto Federa) eleger o
Sr. Seabra não precisa nada disso. E unia
coisa que está na consciência do eleitorado
carioca. Seabra e Maurício de Lacerda tem
sido 110 Conselho, dois dos mais vigilantes
o dedicados defensores tios interesses da
cidade.

Novas violências estão-se dando, no
Piauhv, contra os adversários da situação.

O Sr. Mathias Olympio, que está por pou-
co no governo, . vê ss approximar cele.-a-
mente o cessação do seu domínio político
no Estado, despede-se commottendo arbi-
trariedades. ,,

Aproveita o restinho de tempo que lhe
sobra, vingando-se dos inimigos.

O chefe de policia do Ceara, depois de
sua informação de haver perdido a pista do
empo "Lampeao", telegrapha, agora, ao
ctiefc de Policia de Pernambuco, dizendo
que o bando faeinora se encontra nas mat-
tas da Serra do "Bom Nome".

Parece que "Lampeao" é muito mais per-
seguido pelos... tclegranimns... do que,
propriamente, pela policia dos Srs. Estacio, I

! Moreira da Rocha e João Suassuna. j

I Na Bahia tem sido muito cominentado o |
facto do Sr. Wenccsláo Guimarães, sena- •
dor opposicionista. ter votado pelo reconhe-
cimento do Sr. Vital Soares. j

Nem o Sr. Seabra, nem o Partido Demo-
crata bahiano têm a menor respnnsubilida-1
de na attltude do Sr. Wencesláo Giiimii-1
rfies, que, por varias vezes, tem divergido I
de seus correligionários e tomado att.itudes
por si mesmo. I

Reuniram-se no antigo escriptorio do co-,
roncl Zoroastro Cunha, á rua do Lavrodio 1
n. 8, innumeros eleitores da paroebia rlc
Santo Antônio e amigos do finado homem [
publico, afim dc resolverem sobre n ottitudo ;
politica a assumirem, dado a morte do sou-'
doso intendente.

Assim reunidos, deliberaram fundiu' o
"Centro Político e Beneficente Coronel Zo-
ronstro Cunho" cuja directoria ficou assim
constituiria:

Presidente, Dr. Oswaldo Cunha, filho rio 1
coronel Zoroa.stro Cunha: vice-presidente.,
Dr. Secundino Ribeiro, genro do coronel
Zoroastro Cunha: 1" secretario, Auxeneio riu I
Rocha Pitta, antigo secretario do coronel
Zoroastro; 2o secretario, Manoel Cardoso
Nunes. Membros do Conselho Deliberativo:
Capitão Ângelo Florcntino da Cunha, irmão
do coronel Zoroastro: Guilherme Augusto de
Azevedo, mesario: Dr. Nelson Costa, me-
sario; Adolpho Xavier tle Mello; Moysós
César da Costa, mesario; Mario Hoclui Pilta,
mesario: Dr. Oswaldo Goulart, mesario; Dr.
Tancrcdo dc Barros Paiva, mesario: Dr.
Antônio Ferreira Bragança, mesario; P.rnu-
lio Rocha Pltta. Dr. Telespboro Vollndiircs, 1
Dr. Luperclo Dcscbamps, capitão Augusto '.
Moreira Sabido e coronel Francisco rie Pau- i
Ia Costa.

PORTO ALEGRE, 22 (Serviço especial ria 1
A NOITE) — Cerco rie 2.00n pessoas espera- j
rom 110 cáes do porto o Sr. Mouricio de i
Lacerda, que veiu do interior dn Estado.

Falaram vários oradores saudando o via-1
jante, respondendo o manifestado numa vi-,
jirantc oração. Organison-se, em seguida, |
grande prestitn que levou o Sr. Maurício
dc Lacerda até o Grande Hotel.

O movimento preparatório para as elei.;õcs •
de prefeitos municipaes, no Ceará, a se re-'
alisarem em abril próximo, vem correndo j
na maior ordem, segundo despacho de For- '
talcza. Nos municípios em que se desenha- I
vam difficuldadcs, estas foram removidos
pelos respectivos chefes que entraram em
accordo. sendo, assim, o pleito ferido com '
da ri ordem.

Cómmunica-nos i. secretaria do Partido j
Democrático do Districto Federal: ;"Rcalisar-se-à no domingo, 25, das fl ás '
12 horas, no edificio do Cinc Theatro Mn-
delo, á rua 24 dc Maio n. 287, Riachuelo,
a eleição para o Directnrio Regional de En-
genho Novo, devendo votar todos os filia-
dos residentes na zona do E. F. C, R.,
entre as estaçSes de Mangueira e Engenho
Novo. A inscripção para os candidatos se-
rá encerrada 48 horas antes da votação.

0 numero de membros do Directnrio foi
fixado cm 15.

Roga-se o comparecimentn rie todos."

aeneranzar-se-a ® uso
hydrometros?

Jovelina Nascimento

F.mbarcou hoje cm Itajubá. com destino
a esta capital, o Sr. Wencesláo Rrar. queseguirá no dia 24, para 11 Europa, a bordo
do "Cap Arcona".
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Incêndio e explosão, a
bordo de uma lancha

carregada de gazolina
** se\í}^* ?**¥^l^ desastre occorreu a d««com fortjfíe^nte de ««Sò rspid* •

Muito anles da descoberta da Quina por '
La Condgmiu. os indígenas d« Affira im- ]vam a nor. de Imma esmo toniuq,

A combinação da Kola • da (joitja eom as
vitanjinji doa oerenes e o vlaDo 4> MtLi

milhas da costa de Santose_» loi-qiKNH» ae ««so rupifl* • um m
céjR-te Tônico para as pewoni de todiai ai
tàmán. -i^_i

#0Lno^nf KohXrifaêite,7 ^S- j Do»i tripulantes, qua —
eU i receitado pelas snuimldedM itfedfcas ntírnram «a mar á%h_.t>_d* 14 palees com re*nItadoj sempre Bositi-Í a«"»r»"" «O "•«-f Ofiega-

dTiídnp!,d.0"i;nu„,to" 5!fí? ,°,á *° , -*i ri-m •*• Pra,a «te Ouarujáae looes as bolsas. Encontra-se nas boas!
dro|arlfls e pharmnolas. j S. PAULO, 23 — (Serviço especial da
Peçam amnatra*, juntando estn aonancln, a NOITK) — A bordo da lancha ''Navegante

PAUL J. CRRISTOPH CÓ. { que transportava grande carregamento de ga- jtlnico» Ctincennionarlos nn Brasil .-,;-- • ¦ • . . . . -. .
RIO DE JANEIRO IV SAO PAULO

Ourirlor, S8 S, Rento. 45

MM! expulso da Bélgica
JJÇt^LLAS, 22. (Havas) — A "Demier*

Gestos espontâneos e altamente si-
gnificativos do valpr e mérito da'¦CASA GUIMARÃES"

Areai, 15-3-928. — Exmos. Srs. F. Gulina-
ráes & Filho, I.tda. — Rio.

Communlco que-esta acreditado casa man-
dou-me na penúltima remessa de bilhetes, o
bilhete do E. do Rio de Janeiro 09.425, pre-mlado com 100:0005000, cuja cxlracçfto rcali-
sou-ae a 13 do corrente.

Subscrevo-me — Canncu Cardoso.
Assim se prova, uma vex mali, que todo

aquella que rjnlter aproveitar o seu dinheiro,
jogando na loteria, deve procurar esta feliz
« acreditada agencia.

AMANHA
J00 CONTOS POR 50.06.

Depois de Amanha
1W CONTOS DA CAPITAL FBDERAL

POR MOO0
DIA 26

100 CONTOS POR .101000
,- 1 . • , 1 • , . --. , Todos os pedidos do interior são alfendl-m Ina para abastecimento dos pliaróes da j dpi e de5paJchados no mesmo dia do rlclcosia de Santos, manifestou-se violento In» | himeillo. {,ara pedldos e infonn™8ea° J^j.ram dirigir-se a

F. GUIMAHÀE3 4 FH.IIO LTDA.
Rua do Rosário n. 71 — Caúa Postal 1273.

cila estivesse doriniudo. Francisca nio foi
detido. Ficou em casa, calmamente,..

— Os dois corpos foram, depois da peri-cia medica, removidos para o Necrotério.
Euclydei tinha 33 annos, .lovcllnn, 26 »n-

nos, Viviam mentalmente ho inuiloi annos
Já.

A policia diligenciava para capturar Gal-
rlino, que é «ecusado do duplo crime.
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. UM ACCIDENTE NA ,
THEREZOPOLIS

Quoudo ti-anspunha as linhas da Lcopol-
dlna Raihvay, cm Alfredo Maia, descarrila-
rom os caros A 1 e A3, do trem da E. F.Therezopolis.

Os soecorros foram prestados pela estarãode Alfredo Mala, conseguido-se desempe-

¦ **WH>» I'' , 1 -
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CASANOVA
o malpr monumento cineeiatojrraphleo
da agora! — Luxo • acenai coloridas
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cendiq, seguido de explosão.
O lórnl do desastre fica a der. milhas da I 

'
costa. 1

Par* lá seguiram lanchas de soccorro. , „lt>. ,V praia de Gu.naJ* chegaram dol, tripu-j 
A2EVED0 & BRANCO

dir a linha duas hora» após o aeeidente,
Nao so verificou nenhum desastre pessoal,nem houve prejuízos materiaes. Apenas ai-
guns trens snffrcram atrozo em seus hora»rios. »

A Linha Auxiliar deu cominunicaçio dn-s« aeeidente á E. F. Central do Brasil.

O homem elcgantt só nia o

Aarvello

O Sr. Stresemann dese»
Ja que as eleições

corram calmas
BERLIM, 22 (Havas) — No discurso que

pronunciou hontem perante a Associação dn
Jornalismo Provincial, o Sr. Stresema-nn
tratou das relações da imprensa com o Esta-
do e appellou para os jornalistas afim de
quo mantenham reserva discreta durante as
eleições afim de refrear as paixões demago-
gicas partidárias e perinittir que as mes-
mas decorram num ambincte.de calma.

"*—- i '•*.«_¦¦ 1
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No "O Camlselro» . R. Assemblea, 28
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Esplendidas baterias de alu-
minio para cosinha a 508, 70$,'
90$ e 100$, na Casa America ei

Gênero.; Alimentícios
BONS E BARATOS^

(CONTINUAÇÃO DA l" PAG.)
O mal no parte urbana resirie tão sói.te na distribuição irregular c. ilesorilín'1?'

d'agua, favorecida e facilitada pelas 
'.r''|

tòcs lopofjraphicas ria ..-iri.-.tlc e perfis ni!métricos ria sua rírie. ereaudo para un- 
"!'

tuoçõo privilegiada, com a qual consoLm
água demais cm detrimento dc outros

O consumo medido, ocautelarú, iiür-..
interesses; a prodlgalidade e n ncg||á.,3
passarão a pagar o seu imposto, e, em cr.?seqt.cncia do retrai mento na dissinacão
snltaríi melhoria real nr, nbastecimcnlo dariuella pnrtc urbana e como reflexo benéfica
decorrerá maior volume d'agua .-. scr r.
ella dispensado cm favor rias zonas raral 

'
suburbana, nas rpiacs a escussez do liquido
precioso é cffcctivainenle manifesta. Eis isolução directa. " "

E a indirecta ?
—• Corresponde ao augmento ri.-, volum.

distribuído mediante a captação e addtiecio
de novos miinanciaes. '

Entre nós obras de tal gênero, «.*„„,,.
estudos já feitos, devem corresponder .-, (reietapas suecessivas relativas a uma primeira
phase:

a) captoçãn e adducçúo do systeina Guan-Suruhy, — 30 mil contos — 60 milhões d»litros diários. Melhoria do abastecimento
rias zonas rural e suburbana (E. F. Leonol»
dina c Linho Auxiliar);

b) captação e oritlucção tio S, pcr]ro ,
SnnfAnna — 80 mil conlos -- 168 mllhõei
dc litros diários. Melhoria rio abnstecimento
da zona urbana;

c) captação e atlducção conjunta ,]0 !V)j
tema Mazoniba-Itacirussá — 30 mil conioi— 60 milhões de litros diários. Complemen.
to do abastecimento ás zonas rural e suhu,-.
bann (parle sul do Districto Federal, Santa
Cruz a Deodoro).

O custo de taes obrar, será vultoso ?Entre taes etapas, umn voz som aV
neralisaçõo do hydrometro ou revisão da rj.
de, os intcrvaüos serão extremamente curtos
em relação ás previsões admlttidas, ilelcr»
minando responsabilidades financeiras tis
grande monta para o governo.

Segundo tem sanecionado a experiência e
se encontra verificado entre nós, qualqueraugmento notável rie volume num abasteci-
mento, como o nosso, ein que o disperdiclo
se salienta dc fôrma tão accentuado, sü
amortece queixas c reclamações ti.;-, um modo
ephcmero.

—- Assim poder.', prover-se ;, cidade rje
água bastante e evitar u grita .'

O desperdício acompanha com effeilods
perto a riqueza do abastecimento, uma \a
sem freio ou correctivo, c se desenvolve
mais depressa que o occrcscimo da popuia»
çõo.

Com o estimulo da abundância do liquido,
a segunda porcella, exactainer.lt- ,-, pcrnlciu.
sa, irá absorvendo cada ver. fracções maio-
res da pnrte útil c, como resultado, sem o
accrcscin.n de população explicável, n volta
do regime anterior, isto í. á mesma taxa ,!o
consumo útil por habitante dia, será rápida
como se o augmento no volume lotai tlvss.
se servido tão somente parn maior dissipa»
ção numa determinaria massa rie privilegia,
dos.

Sem a repressão tio desperdício não lu
abastecimento d'agua que satisfaça á capital
ria Republica.

!-.', tle prompto, que sc deve cinurelic".
der ?

— Torna-se indispensável oclualmente,para
nttender ás exigências justas dns sonos rural
c suburbano, o realisação da primeira ehp»,
mas para nu? ella possa produzir efíciloi
amplos e estáveis faz-se mister, ao serem
concluídas as obras correlaclas, já estejam
sendo colhidos em sua plenitude completa
os fruclos preciosos da solução indlrecti,

O vinculo entre as duns soluções sc arlu-
rá então perfeitamente definido.

Ambas as soluções são, portanto, inilis-
pensaveis,..-- A indirecta rliii-.-'« no governo com as
novas rendas derivados ria geuerulisação do
hydrometro, .-iniiiio e incentivo paia qual-
nucr cominettinientn directo, facilitando-lhí
liasc segura pnra n nmortisação tias despe-
sas correspondentes,

Então o mal i ínsoluvcl, se continuar
o desnerdicin ?

O próprio desperdício, uma vez cedi-
do, deixará ile scr uni mal — ás m:ks o
vicio também contribuo parn a virtude -•
e a prodigalidnile dos bem installadns ni
vida figurara como n melhor parcell* na
formação do fundo de reserva, com o quil
deverá contar o governo uns oceasiões op-
portunos para acuriir aos justos reclamei
rin nossa população.

E o problema dns águas chfK.i a loml.nl
o tias finanças no paiz.

A atlducção rio ouro exterior cm emprl!'
finios sem a repressão rin desperdício il
gastos entre nós so p/iric dar uni licm-eslai
relativo.

Se in o equilibrio .In rcceila c dcsr,!".!'
numa politica ric economia sã, na qual nio
deixem, porém, de ler realisação as obras
extraordinárias remunocalivas imnoslas r^
progresso, não haverá ouro sufflcienle !'
nosso paiz.

Estou certo, pelos seus precedentes, !!•
berá rlar o governo directriz segura ao pri'
blenia rins nguas.

E as obras rio Guapy-Suruh»
As obras rio Guapy-Suruli.v são iiwii'

pensaveis porque os zonas rural e silliurra"
na não se podem contentar com situações
menos precárias e fazem jús n nicsm.-i aM»'
daneis d'nguit rin parle urbana. E soml
esto cilas terão repercussão porque poderão
então trabalhar exclusivamente a seu nu'"'
as grandes arlductorns aclualmenle sacrifl»
codas cm marcha.

Que tempo será necessário á sua ríJ'
lisação ?

As obras do Gitapy-Suruliy lerao »
durar mnis ric un. annn e meio e aw*
mais justo que cuidar dn sun real ff«:ca'
rio futura, tratando no mesmo tempo de ni(|
lliorar desde logo, no intervallo, o alias!""
mento d'agua da cidade.

Como , ,
A generalisiição do hydrometro açieri.

portanto, ser Imniediata e, uma cor i'»™-
siflcudos os serviços com energia, em ™(
de um anno a parte urbano estará '"W¦'
tnmcntc proviria tle tal melhoramento.

R as zouns rural e suburbana-
E assim com a conclusão das r''ir:|t'

Gunpy-Suruliy, tão necessárias ás zonas'»
ral e suburbano, em relação ás T1-1" r' i.
drometro serio irrisório, por ser nelles«
tes de tudo o prnblcmn de maior íorne»
mento d'agua, terá a população d*. "»»
capital direito, no seu consumo utllj "
lume bastante superior ás contribulçof» P
vistas naqucllc systema. voltr »

R, para finalisar, permitiu a \ , :rL,felicite pela sua primnsin na actual cm»
nha n favor do liydromelrn, contra a
sipação, em prol rios credifos e do l"11'' 

^me do nosso obostoclmenln, do qual
terço votado ao desperdício, precisamos,
nome dn progresso, conquistar ''',r'V".Ln
sumo útil ou converter em foclor fl"c'
nado ric augmento de renda.
______ 1 iaoe»—'—• —"¦

Quem dá a nota chie ' ¦

nirv
Na Csmisario Confiança
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Roa forinf-
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DR. BF.LMIR0 VALVERDE
Vias Urinarias, syphilis, moléstias veíj^

c da pelle. Tratamento radical da i*«» 
( $

gia c suas complicações, ao honiici ^
mulher, com suppresíâo dc todo rc ^
uretral ou uterino. Exame ll-ircc"? 0 I*
tra e bexiga. Modernas idóas sonru ^
tamento dn syphilis. Tratamento 

** <¦$!
das hemorroidas pela alta Irequ""" tf-,

,põe de todos os recursos para o u 
^i

e tratamento das moléstias da.s ,A j ii fcl
-l^l_ftj*!^ftI,lole.âá-»,*ada,'d, I

íü'"AI_l„iÍllt",|ilr'.AVA il «ll AIAi/l 'u,íii.i \f II \A\H C....1, i ll. ;.».« * 11
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23 dc março de 1928
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JLTlMft5INFOKMAÇOE5
vRAPlDflSE. MINUCIOSAS
Wtoda A REPORTAGEM

da "A NOITE"

Ob ladrões em

A matriz do ingá as-

Cara já muito conhecida na zona policial
,Iesla capital, Pedro da Silvn Maia, resolveu
l.jjir" noutra parle, onde pudesse tlcscn-
volver com mais efficiencia a sua "profis-

,:„" Ilepois de muito pensar, ncabon optan-
jp pof Niçtheroy, cidade que lhe pareceu

cin is suas aventuras,
muito cedo, hontem, saiu olle dc casa,

ü riia Santo n. 81, cm Cascatlura. Ao sal-
I,,. n,*i \i.',inha cidnde, o meliante tratou lo-

proplcn
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PRESIDÊNCIA DA AR-
GENTINA

um catastrophe que confrange o brasil inteiro |Q regresso do Brasil á | Portugal não vae fazer aenhnm
Sociedade das Nações

Reune-se hoje a convenção do
partido radical que indicará

o mme do Sr. Irigoyen
IIUIÍNOS AIRES, 112 (U. P.1 _ Os irigoyc

A A NOITE faz uma demorada
ii" P-H^W^W^WW^ ¦¦ Im "mm —¦ maaé i P i ' ¦ *^WwT,l!l^^*?*>?lTT*"^** """ ' ^' ' '""^

visita ao
(CONTINUAÇÃO DA 1« PAG.)

O bando precatório dos Capricho-
sos da Estopa — Foi entregue n

nistas reunem-se Íio.ie,'ú tarde, pnra indicar A NOITE 08 donativos angariados
os candidatos A presidência c vice-presiden-
cin dn Republica, llcconbccc-se que o Sr.
Irigoyen será unanimemente proclamado o
escolhido do seu pnrlido para a presidência, i

BUENOS AIHES, 22 (A. A.) - Reunc-sc
ho.je a Convenção Nacional Personalista pa-ra escolha dos candidatos A presidência e vi-
ce-presidencia da llepublica no próximo piei- 

'
to. Quanto á presidência, parece fora de tlu- !vida que será suffragntlo unanimemente onome do ex-presidcnle Irigoyen. I

_Falá-sc nn possibilidade 
" 

tln ConvchÇfín |nao designar o cantlldalo a vicc-prcsidcncia,
na sessão de boje '

pela victoriosa sociedade
A Sociedade Dniisnnte Caprichosos da Ks-

Procedida a contngcm do dinheiro nngarin-
do, verificou-se que o bando precatório ren-
dera 7658800, quantia que foi depositada
nesta reducção.

O gesto generoso rios Caprichosos da Es-
topa í daquelles que merecem destaque,
porque demonstra que os campeões tio Cnr-
naval deste anno estão sempre solidários

tott»
de terreno

de marinha nas ilhas
Tres Pontes e Suru-

fcyquara
Etn referencia a uni aviso tio seu collega jdn Viação, comiiiiinicando que no local cm '

que estão situadas as ilhas dns Tres Pontes I
e Surubyqunra, pedidas por afora mento por |Manoel Epiphanin Vieira, não exisle nenhum i
projeclo de obras tle melhoramentos appro- '
vado pelo governo, o que ha sobre terrenos
tle ilhas um dispositivo em virtude do qual
esses terrenos não podem ser aforados, mas
sim arrendados por lempo não superior a
dez annos, o Sr. ministro da Fazenda pediu-
lhe providencias no senlido de scr ouvida
sobre o assumpto a E. !¦'. Central rio llrnsil,
tendo em visla o parecer da ,1" sub-dircctorla

i do Patrimônio Nacional.
m&mVSmi «¦¦-¦"¦ '¦ —¦ —¦-.— -.

) do
I cdro dti Silvn Maia Ha numerosès candidatos eíe-

mosrafasga .lc "lapear" os agentes de policia que se
fiironlrnm perm.iiienlcmentc de. serviço na
Praça Martin Affonso, zarpando para os la-
un* rir Icnrahy.

I. o Maia sondando o terreno para «ope- 
j dos dois nomes tpie representem as correu-

rsr . quando, ao passar pela rua Presidente \ tps do p„rU(]o Domocrn'tai ás m,oxínlíl3 M.

,'OVA YORK
para A NOITE

22 (I. Ni SO Especial
— A questão tia indicação

Pedreira, nolou que a Matriz do Ingã eslava
trn obrns.

— Quem sabe sc me não arranjarei bem,
hnjr, por nqui ? jiionologou o pirata. E, com
j rapidez rie um raio, depois de saltar as
sraric rir forro que isolam aquelle templo
tia via publica, o meliante apanhou uma ta-
hoa muilo f.onipridn, com auxilio da qual
conseguiu entrar na snchristiu, o que fez
pn.* umn janella,

Umn m'z naquelle local, entrou clle a fa-
ter .*. arrecadação dc ludo que pudesse lc-
vai*, com grande desembaraço, pois julgava
nâo haver ali ninguem.

Enganou-se, porém, o pirata. Num outro
tenimodo pernoitavam varias pessoas, entre
filas alguns sacerdotes, os quaes, desperta-
Hf'í pc'o rumor produzido pelo larapio, sai-
rem eni sua perseguição, conseguindo, afi-
na!, prcndel-o,

Passando pelo local, na oceasião, a turma
tie agentes que fazia o serviço tle ronda do
bairro tle. Icarahy e São Domingos, foi a
prisão rio larapio effeclivatla pelos policiacs,* oue o levaram para a delegacia tln 1" cir-
eunscripção, ontle o cnl regaram ao commis-
«rio Raul,

Podro da Silva Maia, que conta '27 annos,
foi autuado pelo delegado Oswaldo Orlan-
álnl,

Entre os papeis encontrados nos bolsos do
llíís, s policia arrecadou uma certidão da
Cata doi Expostos, pela qual se verifica que
e infeliz* foi creado nesse estabelecimento.

| ções presidenciaes, continua a preoecupar
: seriamente esse partido, devido á variedade
| de nomes sobre o taboleiro, que represen-

tam correntes eleitoraes apreciáveis. Por
; eniqiinnto, os nomes tlc maior relevo são:
i senador Robinson, pelo estado dc Arltansa

....'., . *,.. -:. ¦ ¦ - .. * ¦ .,7.7-7 ¦.;>¦ rj* iii
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iCiticslo Titmcinn, o vigia do Casino, e. o seu fiel cão policial

lopa, que. tèm a sua sede ã rua da Passagem
n. '2i>, realisou hontem, como havia muniu-

, ciado, um bando precatório no bairro tle
Owcn Young; senador Walsh, pelo estado de Botafogo, em favor das victimas da catas-
Montana; ex-secretario tia guerra do presi- irophe do Monte Serrat. A iniciativa do
dente Wilson; Newton Baker; senador Gcor- yictorloso ranclio foi recebida com grande
ge, pela Geórgia; tlcptitado Hnll, pelo Ten-1 sympnthin no elegante bairro, onde a colle-
nessee; Huston Thoinpsou c Evans Woollcn, ct„ ,|c obulos alcançou completo exilo.

iTZS^0!?^^! _ _ Depois tle percorrerem as principaes ruas
TEVE AS Ni AOS ESRflA- (ie Botafogo, devidamente incorporados, com

tf* itMrí AC I ul,,a '''""'a de musica e com o pavilhão na-
V»AILPM© i cional, os Caprichosos tln Estopa, de tiecôr-

A' tardo, nas officinas Trajallo dc Mc- do com a sua resolução anterior, vieram A
deiros, no liiigenbo de. Dentro, oceorreu um ' redacção da A NOITE fnzer n apuração.
accidente que resultou uma infelicidade'^
para um operário. Esle, Francisco Cardoso,,
tle f.2 annos, portuguez, residente á rua Do-.
rotbía Eugenia n. 56, quando trabalhava]
num guindaste, soffrcu esmagamento dc'
ambas as mãos c fractura dc costellas. |

A Assistência prestou soecorros a Eráhcis-
co, que eslá internado em estado melindro- |
so, na casa de saude tio Dr. Pedro Ernesto.

com o povo tpter nos momentos dc alegria,
quer nas horas amargas.
Solcnncs exéquias pelns victimas da

catastrophe de Santos
Amanhã, scxtn-feirn, ás 10 1|2 horas, ce-

lebrhni-sè na Catbetlr.il Metropolitana ns
exéquias solcnncs que a Architlioccse c o Ca-
bitlo Metropolitano promovem pelas victi-
mas da catastrophe dc Santos. OfficinrÂ
S. Us. Rcvma. o Sr. Arcebispo Coadjuctor,
D, Sebastião l.cme.

Não ha convites. Ei cspcrntlo o compareci-
mont.» do povo, cm geral.

Os despachos trocados en-
tre o presidente do Conse-

lho da Sociedade e o Sr.
Octavio Mangabeira

0 Sr, Octavio Mangabeira, ministro das
Relações Exteriores, recebeu, ha dias, tio
Sr. 'Urrulia, 

presidente do Conselho da So-
cietladc das Nações, o seguinte telegrammas

"O Conselho, em sua sessão desta manhã,
adoptou, unanimemente, umn resolução c o
texto dc uma carta, que, cm scu nome, le-
nho a honrn dc dlrlgir-vos hoje, esprimindo
sua convicção sobre o valor da col-
laboração brasileira nn Sociedade das Nn-
ções, c sua esperança dc com cila continuar
a contar".

O Sr. ministro das Relações Exteriores
respondeu nestes termos:"Accuso telegramma cm que me commu-
nica V. Ex. ter Conselho Sociedade Nações
ndoptado unanimemente a resolução de tli-
rigir-mc uma carta, cujo texto igualmente
approvou, exprimindo os seus bons desejos
sobre a collaboràção do llrasil na egrégia
Sociedade.

Emquanto não tenho a honra de receber
a carta annunciada, aprcsso-me em trans-
mittir-lhe os agradecimentos cordeacs do
Governo Brasileiro, cujos sentimentos de
nlio apreço para com o instituto de Genebra
cm nada foram affcctados pela retirada do
Rrasil que, ausente embora da Sociedade,
com ella vem cooperando dc facto pela fi-
delida tle aos ideacs que llie determinaram
a creação, ao serviço ria paz universal".

—¦ ¦¦-.. 1 ^?fr» ¦—-¦ i . 

empréstimo forçado
LISBOA, 22 (Havas) — O ministro das

Finanças desmente catbegoricamcnto a noti-
cia do lançamento de uin empréstimo for-
çado com base no Imposto sobre o capital.

1 mam 

MATOU O RIVAL A
TBROS

PORTO ALEGUE, 22 (A. A.) — Em Villa
Rosário, registou-se grave occon»encia, na
residência tle Izallina tle tal, onde sc acha-
va Grcgorio Vicente Rodrigues.

0 cabo Augusto Silveira dirigia-se para
a casa de Iznltiiia, que costumava frequen-
lar. como principal visitante, Thomaz, ir-
mão da dona ria casa, notando que Au-
gusto se approximava, foi immediataniente,
avisar a irmã, para que desse fuga ao ou-
Iro.'

O próprio Grcgorio vendo as coisas m>
entcnebrcccreiii e conhecendo o perigo que
corria, procurou sair pelos fundos da casa,
mas nisso appareceu o cabo, empunhando
nm revolver, que detonou contra o rival
adventicio, iodo o projcctil nttirrgll-o nas
costas, iniilando-o Instantaneamente,

O criminoso foi preso.

Um pacto de arbitragem
entúé a Franca e a Itália

agitada política da
Ri

Q sfivsrao Bratfôno disposto a
reagir.

BUCAREST, 22 (Havas) — 0 primeiro
ministro Braliano expoz bonteni perante a
maiorin parlamentar a situação politien do
paií e a vontade do governo dc manter a or-
dem constitucional. 0 chefe do governo ver-
berou o procedimento dos camponezes, quevinha servir para prejudicar o credito da
Humania no estrangeiro c aiinunciou final-
incute que a França reduziu o seu credito tlc
flicrn. de 500 a 175 milhões.

VIENNA, 22 (U. P.) — Noticias de Buca- jfest rii?cni que o governo preveniu os corres- |
pondentes rio que não tolerará que enviem
noticiai desfavoráveis para o estrangeiro.

Uma casa assaltada peios
ladrões

A Ladeira Senador Dantas, bem no cora-
ção da cidade, está completamente esqueci-
da das autoridades policiacs.

A ladroagem, por sua vez, vendo a in-
existência do apparclbamento policial, faz,
periodicamente, suas visitas Aquella ladeira,"aliviando" os seus moradores.

Ainda boje, foi assim.
Pela madrugada, depararam com as ja-

nelas do sobrado do numero 9, residência rio

| PARIS. 22 (I. Nl. S.) — (Especial para
! A NOITE) — Segundo informações officio-
! sas, dentro dc muilo poucos dias serão enta-
i boladas negociações cnlrc a França c a Ilalia
' afim de se* estabelecer um pacto tlc nrbi-

Iragem p.ara derimlr as questões que possam
] surgir sobre assumptos tle fronteiras.
j .... i .i ... ...—— »--¦rtgj^pg»'—) — ...—.........

Ratificado o accôrdo fran-
co-Suisso

I BERNA. 22 (Havas) — O Conselho Nacio-
! nal ratificou boje o accôrdo commercial
I frnnco-siilsso.

*—~&&sx—*

A OBRA DE UM DE-

LISBOA, 22 (U. P.) — O demente Aprigio
Nunes lançou fogo ao Mosteiro dc Paços
Ferreira, A Intervenção do povo evitou a
oestruiçSo total do edificio.

ahi.
útil

u&amentos no The-
souro

Ibííouro Nacional sorão pagas ain»-
u seguintes folhas do vigésimo dia
Montepio Civil da Viação de J a M.

"'HHiQtn»

A COVARDIA DE UM
CUARDA-FREfOS

Aggrediu uma mulher a
socos e a ponta-pés!

0 guarda freios Antônio de tal foi, esta itarde, ric uma covardia dcshuniana: lendo
(otrado cm mn armarinho dc Belford Roxo,*'i encontrou uma mulher que fora comprar,'or qualquer motivo entrou corn cila a dis-eutir, acabando por aggredil-a a socos c. n
ponla-pés, deixando-a com muitas contusões í
í escoriações pelo corpo. i

A victima é Anna Thereza tle Jesus, brasi-1
leira, domestica, dc 51 annos de cdatle ei
moradora cm Areia Branca, no Eslado do I
MIO.

.Lommcttida a façanha, o covarde indi-viduo Ir.ilou ric fugir, emquanto a sua victi-
* ' trazida para a Assistência, onde re-

O ALGODÃO
O mercado tlc algodão funecionou, boje,

regularmente estável, não tendo accusado nl-
teração de, importância nas colações. Os nc-
gocios continuaram desenvolvidos, rcgislan-
do-se assim os trabalhos tio mercado em
maior escala.

Regularam ns seguintes colações:
Sertões 47*? n •!()$: primeiras sortes l,")* a

¦17?: medianos 42? a 4*1? e. paulistanos 4.1?
a 45$, por 10 kilos.

As saidas foram de. 567 fardos e não liou-
ve entradas, sendo o "stock" de 10.,121 dl-
tos.
-  O mercado n termo, esleve pnralysa-
do, nn primeira Bolsa e sem negócios rea-
lisados a praso.

Onções — Março, vend. 40?; comp. ,19í;
abril 398GOO c MÍ200; maio 393900 c 39-Ç500;
junho 39Í800 c 39$30ft: julho 38$í)00 c 388700
c agosto :I8?700 e 37$500, respectivamente.
¦¦¦—¦ ——- 1—«^tO tjl»—*. —-. ...—.-¦

O CÂ5VÜBB© FUNCCIÓ-

num pe-
«Sido de ajuda de custo
O Sr. ministro tln Fazenda, cm longo «

fundamentado despacho, indeferiu o roque-
rimcnlo em que Carlos de Araújo Lins, se-
guiitio escripturario tia Delegacia1 Fiscal no
listado do llio dc .laneiro, pedia pagamento j ni,õ' o governo eslá cxcellentemente
tle ajuda dc custo.

ATROPELADO POR UM
AUTOMÓVEL

Volta a Hespanha ao seio
da Liga

Primo de Rivera acha que não
subsistem as razões do afãs-

tamento...
MADRID, 22 fl. N. S.) (Especinl para a

A NOITE) — O gabinete, reunido hontem
até á madrugada tlc hoje, resolveu, após lar-
ga discussão, act-cilnr o appello do Conselho
da Lign rins Nações, nfim tle voltnr ao seio
dessa Sociedade, abandonando a politica tlc
rctrniiiiento a que se dedicou após a recusa
rio Conselho de dar um logar permanente
n Hespanha. j

O general Primo de Illvera, resolveu, só i
hoje á larrie, fazer a declaração official des- |
ta resolução nfim dc dar tempo que primeiro jseja o rei Affonso XIII informado da rc-
solução do Conselho de Ministros.

Entrevistado pela "International Notvs :
Serviço", n respeito, o general Primo de lli-
vera disse: i"Embora não me seja possível declarai'-,
Ihu os termos com os quaes a Hespanha
respondera ít l.iga rias Nações, solire o np- '

pello que lhe foi feito, estou satisfeito tlc .
ver o nosso pniz voltar ao seio do Instituto |do Genebra. Os termos da resposta, posso
accrescctnnr, serão as mais cordiacs possíveis,
pois devido no appello feito, as razões do
afastamento da Hespanha, embora tempo-
rario, com foi dito, não existem mais.

MADRID, 22 (Havas) — Heina grande
expectativa cm torno da resposta da Hespa-
nha n l.ign das Nações, esperando-se toda-
via que seja favorável no pedido daquelle
Instituto, Os ministros tim sido assedia-
dos pelos joralintns mas ati ngora tim sc
mostrado réservntlissimos, não tendo adi-
anlndo uma palavra sobre o cnso.

Quanto á Conferência tlc Tanger, sabe-se
,,.io o governo eslá cxccllenlementc impres-

I sionado com o rumo dos trabalhos rie Paris,
onde tem reinado perfeita unidade de vistas

I entro os tlelegndos rins potências interessa-
1 rias.

m*m

Pedido de contagem de
antigüidade de classe

O padeiro Francisco Luiz quando, hoje,
passava pela Avenida Mem dc SA, foi ntro-
pelado por um automóvel,

O chauffeur, cm seguida ao desastre,! 0 Sr (Iirectnr (,erRi do Tliesouro deferiu*H8|U- 
... , , 'o requerimento cm que o 2° escripturario

Francisco Luiz, que recebeu ferimentos na|da Alfândega de Porto Alegre, no Rio Gran-
cabeça, teve os soecorros da Assistência. E , rfc dn Sul, Edwino Vaz Ferreira, pede con-

lle brasileiro, solteiro, com 21 annos e re-|tngem de antigüidade tle classe da data em

Uniformes

e enxovaei

para todos
os collegiot

só na
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Dr. Gustavo Armbrust
Tratamento da obesidade — Rua Cbile 85

Electri-
- Ave-

Das 7 ás 20 ho-

side á rua tias Marrecas
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Novo convênio luso-
transwaaliano

LISBOA, 22 (LI. P.) — Annuncia-se offi-
cialmente a chegada em breve a Lisboa do
Sr. Malam, ministro dos Caminhos tle Ferro
c Portos da União Sul-Africnnn, que vem
negociar um novo convênio lnso-transwa-
llano.

mem-

A casa da ladeira Senador Dantas, vendo-
se ainda a escada de que se utilizarnm

os ladiôcs
Sr. A. Geada, abertas de pnr cm par. Pro-
curaram pelas visinhançns, c encontraram j lílOO a

C(|l>cu curativos.

0s túmulos dos mortos in-
gieaes na fèrandie Guerra
[•ONDRES. 22 (Havas) — Acaba dc scr

l5í|r> a publicidade o 8» relatório annual dà*;Oimnlssãò Imperial tios Túmulos daGuerra.
.'Cgundo esse trabalho, a missão rjuc falta

pimprir na França na Bélgica, deverá es-
fim do mez corrente.

io todo, 000.000 pedras

'"terminada atéforam erigidas,'«'fenes^ tumularcs, iló.'. cruzes de sa-crifi-
|° 

e 2B5 pedras comincnioralivas. O rel.-vío-io iii/ ,)[„. durante os sele nnnos passados,
j1 "a França e na Rolglcn foram levantadasmiia d. 460.000 nedrns verlienes t umu lares:"Wniirnm-se 850 cemitérios.U departamento de horticultura plantou«rcas numa extensão de fiíi milhas o se-
tíSrf11 

rclva 0ITI "m;' superfície de f.OO nrre.tendo fornecido muitos milhões dc plantasMhnstos dc flor e arvores,

uma escada, com a qual penetraram no pre-
dio.

; Do lá retiraram um terno tle easemira,
; um par tle abotondurns tle ouro c pequena1 importância cm dinheiro,
I Após, mui calmamente,, rclirariim-se os
] amigos do alheio, deixando rccomniendaçõcs
I á policin, que as recebeu cm espirito, pois,

lá não deu um ar tie sua graça.
¦ ¦¦¦¦" ¦'t - ¦ ' >--««saB>»' --...,-,, .*.-

O ASSUCAR
Esteve .. mercado dc assucar disponivei

mal collocado o frouxo, já coni as cotações
insustentáveis c cm declínio maior.

Eram pequenos os negócios levados ,i cf-
feito, porque os compradores estiveram re-
trnitlo',*.

Vigoraram as cotações seguintes:
Brnnco cryslnl, (155 a (1(1$; demèfaras '<'.'•>

ninscnvinbns lfi*'
¦-, .'17? ti
f^rhmi

a 55-'
ili< e mnscnv

O merrndn
landa

• .itr!-- tlc y.r.õ:'*., sendo i
* 400.270.

*! ri" jai-lo. 45? a
.1!)?. cif., por fifl Itllos.
destituído de impor-

5 31/32
Encontrámos o mercado de cambio, hoje,

regularmente accessiVel, ainda sem maior
movimento de procura e com algumas le-
tras particulares offcrecldas, aliás, em pe-
quena escala.

Tambem não ec verificaram trabalhos de
maior Interesse no mercado, que permane-
ceu regularmente firme.

O Banco do Brasil c todos os outros sa-
cadores forneciam letras francamente a
R 31|32 d. e compravam a 6 J[128 d., com
um dos bancos nngando nindn ns letras tlc
cobertura n (i 11250.

O mercado fechou destituído dc importan-
cia e regularmente firme.

Os soberanos cotaram-se tle -llfffiOO a
«$800 r as librns-papcl dc 419100 n 41?(i00.

O tloü-ir regulou á visla dc 89320 n 8Ç36Õ
c a praso tlc 85255 a 8$300.

Os bancos nffixnrnin ns scguinles laxas
officines:

A 90 dlv. — Londres 5 61|64 e 5 31132
(libras 40S315 c 10Í200): Paris 8325 n «327;
Nova York 8Ç255 a SSJOO; Canadá 85255,

A 3 il.lv. — Londres 5 57|fil e 5 29132;
(libras 40S7-13 e 409(135); Paris S327 1|2 ll
S329; Itália 8440 a 5-143; Portugal 5380 a
ÍM14. províncias R.lí.l n 5*100: Nova Yorlc
8S325 a 8Í300; Canadá 8-5325: Hespanha

1S410. províncias 15510 a 15118:
Suissa isr.ill a 15020: Buenos Aires, papel
39575 n 35000, oin-n 8S150 a 89180: Monlevi-
deu 85645 a S-T.R0: .Innão 3$920; Snt-iaí
25238 a "9Í50; Nn-ucfn 29225 a 25240• nina-
mnrea 25238 n 59242: Hollanda 35355 n
3?3(M): S.vria 5328: Bekdcn, ouro 1*9102 ll!
a 19170. napel 5232 a 5238: Slovaouln «217
a 92J8 Rumania 5054 n 9055; Allemanha
19000 n 19005; Áustria 15170 a 1Ç178: Chile
15040 c vales-cnfí 8328 n 9320 por franco.

Saquis por cahogrnmmn:
A' vista — Londres Ií 55T.4 e 5 57104; Pa-

ris P320 112 n 933i: Itália 91.12 „ 544-1: Por-
lugal RSR7 .n B375• Nova York 85355 a 83-110;
Canadá 89345: Hcsiinnha '^ 1!0 a 19418: R-iis-
sa 1(1610 '. 19015' Montevidéu 89005 a 8SR8I);
.limão 3*ni0 ii 38050: Suécia 23250; Noruega"S')-,n: Dinamarca 'l^cd: Hollantln 35370 n
3*375: R"l«íicn. miro 15*185 n 18170 ""jicl
?2.1! a 913(5: ¦¦ \llcmnnha '*"n,0, - 2Ç002

O CVMBIO NO EXTERIOR

CiUÜ DE UM SEGUNDO
ANDAR AO SOLO

0 operário Álvaro Câmara, esta tarde,

librio, caindo do 2° andar ao solo.
O infeliz soffrcu fracturns dos braços e

tia cabeça, sendo, em eslado grave, depois
tle soccorrido pela Assistência Municipal,
Internado no Hospital dc Prompto Soe-

corro.
mam

que tomou posse e entrou no exercício do
cargo tlc 2" escripturario daquella aduana,

1 mm» 
Nomeações na colônia de

Jacarépaguá
O Sr, ministro tln Justiça nomeou Alcides

Marques tie Figueiredo e Albano Dias
Coelho para exercerem os logares de ser-
ventes da Colônia de Psj-chopatbaj (Ho-
mons) do Jacarépaguá.

mtm

rjTTfUAQ — Banhos, MassagensuuuruK) cillíl(Ic _ na)os -jj
nida (iomes Freire 11. 90 — Das 7 1
ras. Tci. C. 1202,

RÍC0S SiOVEíS, TAPETES FINOS,
CORTINAS EFEP0STEIR0S

9 — Largo da Carioca — 9
SOUZA BAPTISTA & C.

MOVE8© — Grande venda
de moveis finos. Não com-
prem sem visitar o LEÃO
DOS MARES. Largo da La-
pa, 32. Dormitórios, 1:250$.
Saia de jantar 1:209$. Safa
de visitas estofada 550$.
Peçam catálogos.

Repudiada a candidatu
ra Wirth

BERLIM, 22 (Havas) — Communlcam de i
quando trabalhava no predio n. 008 da run Bnden, quo a commissão local do partidodas Laranjeiras, que a firma Diamantino eentrista resolveu recusnr a renovação da
Ferreira esta reconstruindo, perdeu o equi- t candidatura do chanceiler Wirth nas proxi-

mas eleições e apresentou no scu logar o
nome rio ministro tias Finanças Kohlcr.

¦'¦ ¦ > «aoi» «—  —¦ '¦

O advogado foi atro-
pelado

O advogado Antônio Rocha, casado • tle
25 annos, reside 4 run Francisco Eugênio
n. 19,1.

Hoje, quando esse eausldleo atravessava,
aquelln rua, foi apanhado por nm anto que *
por ali passava. !

Soccorrido pela Assistência, foi medicado |
no pulso e pernn esquerda, que apresenta-
vam ferimentos ligeiros.

Depois de pensado, rctlrou-so. |
mam

OS VALES OURO
O Banco do Brnsil, cotou o dollar, hoje,

a vista a 8?3(i0 e a praso a 8.300 e cmlttiu
os cheques-ouro para a Alfândega, a razão
dc 4.5GG papel, por 1$000 ouro.

Esse banco cotou as moedas estrangeiras,
em especie nos seguintes preços: — Libras-
papel, 41$200; dollar 8?'12(); dollar-ouro ...
8$I60; peso uruguayo 8?705; peso argentino
papel 3$605j peseta 14-118; liras $447 e rs-
cudos ?415.

, «gWH»—<

O CAFÉ FUNCCIONOU

Alcance - Volume • Nitidez
Só *e obtím

rom os novos
receptores d a
\ 1 I • American
riariio Corpora-

lion. de simples
manejo, de á, 6
c. 7 vaivular 'i e
1 syntonlzaçóes,

Os recepK.-es
OE FOREST, de
5 válvulas, que
funcclonam sem
terra • sem an-
tcnnn, • qu»
tambem são tf»
grande aleane»
c nitidea, cstãn
sando vendido»
por preços re-
duiidissimos na

ltEritESKNTANTES E DISTRIBUIDORES
A. L. MORAES & Cia. — A INSTALLADORA

Rua Urucrnayana n. 150 — rhonc N RIO

¦1.9 l£J

Mmm) \ I JSSÊBSUimijl
fjUm mSS&JÕSSjS

Q 
,.A*sÍit#b-- I

Ml ^
...-.J^

JEKSEY - MEIAS E FRANJAS

I l.ili sn-
"stock"

O tnoiT.T'-' ''e cambio em Londres
lio ir ron» ¦ t'n,',': pnín^fí^s;

y-!,,t- '• - ' "'*> II- "n_:,. |n|01.

brli

'1
Hollanda 12,12 e

r-.|n
M.,r.

.-..,,. ... , „., 11 ,
Buenos Aires 48 1118.

O rei afaganistão em
Londres

LONDRES, 22 (Havas) — O rei rio Afaga-
nistão, visitou esta manhã o Observatório de
Grecmvich c ns docas do porto, tendo dado
lambem um passeio de lancha pelo Ta-

listados Unidos; 3.177 para iniisa.
*-mam» 

Cotou-se a 37$500
Tivemos o mercado dc enfé, boje, regular-

mente calmo, mas, os preços aceusaram
baiNa bem sensível, pois a procura não
necusou nenhum desenvolvimento,

Caiu o l.vpo 7 n base dc 37?.'iOI) por ar-
roba c vendernm-sc na abertura õ.OOO sac-
cas.

Durante a larde, foram negociadas mais
2.780 saccas, no total tle 7.780 dilas c o mer-
cado fechou com tendências desfavoráveis.

As ultimas entradas foram de 8.288 sac-
cas, sendo 11.283 pcl.-t Leopoldina, 1.757 pela
Central c 8.2118 pelos Armazéns Reguladores.

Os embarques foram tio 11.419 saccas, sen-
do .">. 1*17 para ""
n Europa, 2.700 pnra o Rio tia Prata c 8i)5
por cabotagem,

O stoclt aetual era dc 21fl.|!)8 sneens.
Colações por arroba:
T.vpos: 3 — 41?500; 4 — 40$õOÓ'; 5 —

338600; li — 388500; 7 — 37$500; 8 —
H0$000.

 Tivemos o merendo a lermo. na aber-
tura, calmo, e com vendas ric 1.000 saccas
a prnso.

Opções —- Março, vend., 25Ç30Ò; comp.,
24835(1; abril. 258150 c 248900; n-.aio, 258150
.• 258050; juivlio, 258150 c 258000: julho,
258050 e 248325; e agosto, 248375 c 21Ç775,
respectivamente.

O merendo tlc cale, cm Santos, regu-
lou estável, com o l.vpo 4 a 338000 por 10
Mos. ¦

liltrarnm 34.307 sares*; sniram 0.875, fi-1
cando rm slni-lt I 01111 '.,~i \ d'l.-is,

 \ Holsn dc N'nvu Vm '¦< v&tVtaOU no fc-
(.hameuto anterior alta de 1.0 a 17 pontos, i

0 C0MMUN1SM0 NO JAPÃO
CHANGAI, 22 (Havaí) — Ai noticias que

chegam do .lapão indicam que a situação
têm sc aggravado ali ultimamente. Ao que
consta, a policia tinha prendido grande
numero dc communistas.cin todas as gran- DA FABRICA ATLÂNTICA
des citlndes devido lis eleições e prohihir.i i As maiores novidades em jersey de seda,
n publicação tle qualquer noticia a respeito. Li _e algodão, para roupas tle banho, etc.
Calculn-sc entretanto que o numero dc pre- I«MH1AS dc puni sedn, ns mais resistentes,
sos seja superior a mil. Todos os centros Preços da fabrica. Secção tlc varejo : B. 1
communistas, ponlos tic reunião secreta c de Setembro, 107, Io. Tci. C. 4540.
domicílios foram batidos pelas autoridades, I ~~~ "—

que conscgiiiiaii, apprchonder granrie nume- ' 
All€Rado5, neTVOSOS, ÍntOXÍcadOSro nc documentos dc importância.

^»* Irai a menlo cm annexo á Casa tle Saude São
Lucas — Voluntários da Pntrin, lifi c 70. Tel.
Sul 3176. Quartos, a partir de 123000.

A INDEPENDÊNCIA
R. do Theatro. 1

TRIBUNAL DO JURY lr^rH[P
Serão eíiani.-.dos a julgamento amanhã os S mt Sir \

Sos Sebnslião Arruda e Gunltcr tlc Siqueira Uill lILv

wmm ^ _,
A SUPÊniORIDADE DOS

Amazonas, processados ambos por crime ric j
homicídio

O TEMPO
TEMPERATURA: MÁXIMA,

MÍNIMA, 22",!)
V.«.t;

ílololini da Uireuldiiíi dc Wctcorologíll
Previsões para n periodo tias 18 Imr.-.s

tio lioje ás 18 horas tlc am inliã
Dislricto Federal e Mrllienjv:
Tcnvio — bom. passando a Inslavel, su-

je'in ii rlutvns e Irnvoatln^l
Tcinpcralura — li-ciro decliillu.
Ventos =3 de |ul a leste, lreseoix tyu.í

sc affinna tlia n dia, com o exilo completo
desta marca em lodo o llrasil. Preços rc-
dnzidos. Deposito; rua do Rosário n. 1*13.

Pcçnn
enxovncs na
cisco ii. 38

COLÉGIO PEDRO II
li: mk rom preços tlc uniformes e

A COLLEGIAL", L. S. Fran-

LOTERIA FEDERAL
Rcriuno d:i

10112 ..
ô":'i ..
73211 ..
MUI ..

exlraccão ile hoje:
':'l;ll!|IK-:il"l

7 5!iioo?noo
.1:1100*1100'.'. '.'. 

.. 2:000*5000
1;000?000JJ] JI •¦» *» '•¦*-

it
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A NOITE Quinta-feira. 23 dc Março dc 192$
(O G5-_f_A.rVÍI3___ FEITO

MEZES
DE

PRAZO giia em seis cilas!

Apparelhos falantes
P 0 lí T A T E I I

i
GABINETES

de todo» os typos dos melhores
ma rea s.

PORTÁTEIS HOM DISCOS MODERNOS

desde !_

m CARLOS WEHRS & C.
i/ R. DA CARIOCA N.

RIO DE JANEIRO

HOTEt ROCHA

.Agitações populares na Corte
sado de Petropolis — U
mado ao Paço — A 23 de

ção mata a sede
Morrin-se de sede e peste, nesta capital,

em pleno anno de 18S9. A febre amarella
dizimava a nossa população, por falta abso-
luta, havia seis mezes, de uma gntta d'agua
nas bicas da cidade. JA se hebia até aságuas das sargetas e vendia-se o copo tPagua
da Chocara do Vintém a 20 reis.

O Imperador, porém, alheio a tudo, vera-neava em Petropolis, quando os aconteci-mentos políticos decorrentes da insonin mo-ral rio época e da extrema seceurn da po-pulaçao. levantaram as mnssns clnmnndopor

( Clima saluberrimo. Altitude fiOfl metros.
Nào se aceitam pessons cnm moléstias
contagiosas, Informações no Rio, no P.irni-
so das Creanças. Rua 7 de Setembro, 13-1.
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§ÉF CAMISAS ' CUECAS 
<;;^W

W Zephir 105800 *ePhif 4SS00 m
__r Porrai 7fi _íift Percai 3S200 w

¦HHHi I ..... -.a-.**.-*.-. PEIfr UlflAfflA I
ü I Tricoline ... 2SS000 _ . __ _«-*« 9

i 7_»nhir 1«iSllíiO T-"C© KOSS . . 2.600 |

l^ ^^al 8S50C Pasta White . 2Ç200 #

O Imperador desce apres-
m joven engenheiro é cha-
março de 1889, apopula-

e festeja o heroe
thusiasmou a população e o soberano nue,unidos, fizeram á commissão Frontin, noseu regresso, uma das maiores manifesta-
çoes de que a nossa capital tem memória.Durante unia semana houve bailes ao es-lylo da época em todos os salões, lumiiià-rias pelas ruas, alfaias nas jsnellas, "Te
Deum ', medalhas commemorativas, sendoexcentricomente, o Dr. Paulo de Frontincarregado pela população, até k rua do Ou-vidor, por onde fizeram correr, pelo centro,rie necorrte com o calçamento da época, um

•^"H-íH^^^^
•!-,'•, '••aHiVH*^

,Vo momento cm que começava a correr o piedoso liquido —• 23 rfe mareo dt lí

Sempre os meüiores e
mais duráveis.

Vendas á dinheiro e a
prestações.

Únicos representantes:
tampai» Araufo 6 G,

Avenida Rio Branco. 122

Sí

38. âLFBEOQ HERGULANO
V. urinaria.»

Av. R. Bran

iicUc.,! ...
Setembro

Operações e tratamento.
:. Em frente li. Avenida.

, $.lvh*o Mattos,
'nureado especialista

iu dcnlnriuras nnalo-
ticas e bridge-worlts
inntcs), sem au.-iilio

.: chapas, para a
mastigação perfeita e

mia. Preços módicos, 7
, is ,'i. Phone 1555 C.

Prof Pa?f]rn Mf>.l!»'ò Operações -X IU1. JT_U1U «.VI __>___ V)M Url__,rins. Moléstias dn Senhora.. Cons.: R Car-
mo. 5, is . h. Res.: r .Barão Icarahy. 17. 15. M. <t,

Tralnmeiito moderno. Dr.
Jose de Albuquerque. R.Cnrioc.:, lia. |)c !l nS 11 c de 1 ás 5.

———  !

O melhor remédio para influenza. Em Bi
ledas as Pharmacias «• Drogarias,

Fabricante:
A DOLPHO VASCONCELLOS

Ilua da Quitanda, 27
iRítaJ.iaí"*'

'•¦ Operações:
Hérnias, ap-

peniltcite, rins. bexiga, próstata, etc. Curarápida, por proc. modernos, sem dôr, daBLEHGMAGIA „• s,:as.com»lic«çfi«:
Prostatltes, orehites,cystites, estreitamentos, ele. Assemb ''.1-1"

Diariamente. C. 2654.

Dr. Aloysic d. Castro Cons. R. da
., , Quitanda, 3.A s Icrças-fcirn, consultas na residência,

mt D, Marianna, 10, com aviso prévio

u . -Jnnmiiui SiSSS 1 £¦Itra-Tlolet», npparelho. de nlto-pottnela)
(racthoilo intelnmente nem no Rrasll, • deMelhorei retaliados, «ctu.ltmenle conheeldo- tMhnieii áe iVa.el.ehmlth, Bairlim i Ko-rarihiiik, Vi.ana). Tratamento indolor dupro.tatlte», caiu restabelecimento di fnn-etalo Minil. Dr. Coclo Barcellot, ei-aisin-leite da Fne. Med. Da. 9 <• 11 e 4 ia» 6 TelC. 3364. Sio Joic, SJ. AtIio - Coniaita. «iratamentos com hora mareada - da. s ti. fi

Blínica dícrsaRças ^ i? 153andejra... oe Mello e ZeyBueno. 7 Setembro 75 (2'). C. 7S4. A's 18 hs.

Professora de piano, alie*
mão e francez

Com longa pratica. Preços módicos. Vaedomicilio. Informações pelo Iclephonei- 11 iB ou aí run tlns Ourives n. 35-1»

Feias Assosfeçôes
_ ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL TÊXTIL —
Comniiinica-se aos associados, assim comoios Srs. industrines c chefes de serviço dnindustria te.xttl, que n associação mudou nsérie paro ã run Visconde rie Itauna n. 131,sobrado, onde pretende em breve rcnrgãni-sor seus serviços associativos, inclusive opatrocínio dos seus sócios nas quclòcs re-latiyas nn não cumprimenta dns leis rie

previdência social.
<-**«£_t***__---ai

Dr. fòrnanáo Vaz ?rp*''™ ^ » de
S ten rie Assis Ci-

ngun, sob pena rie immedinta revolução,
Ella, porém, JA estava na rua pelos verbos
randentes de Quintino, Rur, Jardim, Cons-
tant e. outros.

A um "meeting" no largo da Lapa sohre-
vieram os mais graves acontecimentos —
confliclos e mortes.

Foi a estas alturas que n Impcrndnr des-
eeu de Petropolis afi mric saber o que
havia. Informado ria desidia rios que deve-
riam nlhnr pelo bem publico e tenrio se
scicrttificario de que tudo decorria da in-
crivei falta d'agu,i á população c lambem
de seu derivado -- a febre amarella — de-
pressa mandou publicar edilaes para o abas-
teeimento immediato do precioso liquido.

Tres foram ns concorrentes que se apre-
sentaram, e, o que pedin menor praso era
o de oito mezes, emquanto os outros que-riam um e até dnis nnnos, sendo que o pre-
ço minlmn pedido foi de nltncentos contos
e um de dois mil. As prnpostns, pois, não
resolviam n crise.

Desanimado com os prasos e Os prcçns,mas tendo lido nos jornaes uma carta de
nm joven engenheiro que, estranhando o
itnpatriotismo governamental, se propunhaa renlisor n abastecimento por "oilenta con-
tos" em vez de "oltocentos" c em "6 dias",
em vez dc "oito mezes", quiz Pedro II ou-
vil-o pessoalmente deante de uma assem-
bléa de máximos expoentes, cm que figura-
va todn o ministério, o director tlc águas, ererea de cem conselheirns rie Esladn e lentes

l da Polytechhicá.
;' _ —• fjunl o seu pinno ? — disse S. M. ao
a joven cnn-orrente ao absurdo rin "água em', 6 dias".

J Tomando dc um carbono, cn) pleno salão
rio Paço. riscou a sun idéa, revelando n cxls-
lencin dc córregos c rios até então desço-

I nhecidos e muito menos explorados, e ter-
minou por pedir apenas duas coisas: queá sua disposição fosse posto o Telegrapho
Nacional c a Estrada de Ferro Rio irOtiro,
cnm tantos trens espécies quantos se tor-
nessem necessários para o transporte inin-
ferriipto de trabalhadores e mnterines, din
e noite.

— Feiln islii riiri.t elle, terei tudo rcali-
sado 1

O assombro pelo chamado Ovo dc Colom-
bo foi gerai ! Mas. depressa obtemperavam:"Esse moço está louco 1 Elle não calculou
que tem rie derrubar as mnis densas mattas
virgens em uni percurso de 18 kilomctros,
para depois ainda sulcar o solo c fnzer pas-snr ns seus imaginários ou realmente cau-
dalosos rios. Isto é trabalho para dois nn-
nns, no ininimo 1 Elle é um pnlcrma I"

O Imperador, porém, que o conhecia atra-
ves do seu concurso para cathedrntieo dn
Polytechnico, onde o joven havia ingressa-
do como nlumno aos 14 nnnos incompletos
e como professor nos 18, «piiz dar-lhe cre-
dito, c, como a situação socinl c politienera gravíssima e exigia um remédio immc-
diato contra o grande mal do qual decor-riam dois outros ainda maiores -— a febre
amarella c a revolução — outorgou-lhe, a
despeito dos protestos geraes dc todo o ml-nisterio, a concessão para canalisar 14 mi-lhôes de litros d'agua á Corte, diariamente,
a contar dc 23 de março de 1889, sob penadc não receber um real dos oitenta contos IFoi isto accinte aos brios patrióticos do
joven engenheiro, que se viu quasi impôs-
sibilitado dc executar o seu plano por falta
de adeantamento do governo, que levantou,
ainda mais, os ânimos da população descon-
lente, que, em peso, accorria aos trens espe-ciaes da Rio d'Ouro, em demanda do local
das operações, onde todos, irmanados, demachado cm punho, iniciaram a obra gi-gantesca.

Logo na. primeiras 24 hora. já havia oDr. Paulo de Frontin percorrido, 4 cavallo,
os 18 kilomctros e determinado o ataque ásobras por um fio telephonico improvisado
em todo o percur.o, sendo que no segundo
dia, a uniformidade do trabalho, com cer-ca de trinta mil homens, era absoluta. To-
dos ji sabiam os atalhos por onde deviamdeffltiir os novos rios e o destino final aléA Caixa d'Agua, completamente secc.i, doBarrilSo.

Foi um trabalho que honraria a enge-nharia dc qualquer paiz. Noite e dia, cmum luta inenarrável entre o homem t a na-tureza, trabalhava-se a dynamite e í ma-chado, com milhares de trabalhadores ebiã muares. No quinto dia já se lobrigavn
o mais completo exilo da empresa. Mas ostrabalhadores estavam dcsfallccendo, ape-sar da fartíssima alimentação e da ardente
gingihirra que era o canforado ria época
paro os que trabalhavam na humidade.

Finalmente, no sexto e ultimo dia docontrato, a água jorrava As catadupas nes-ta capital, tendo o Dr. Paulo de Frontinexcedido de 14 pnra 20 milhões dc litrosd água ao pacto contratual, o que mais cn-
<»>*N^.*,.^..'..»..»..;..;-.x-í--i--!-v-r--5..:--:.-;.-:..;.^..'..-..-..».

:omorio com a própria ngua canalizada,
alhisão a essa epopéa.

Commeuiorando o feito do dia de ami*
nhã, vae ser pelo governo da cidade, ele*vado o pedestal do busto Frontin dl Ave-nida, cm cuja base o Club de Engenharia
forA collocar, no próximo anno, por ocea-
siao das festas da Avenida, uma placa com-
memoratlva.

Os alumnos da Polylcchnica irão lioje,incorporados, ás II horas, cumprimentar o
Dr. Paulo de Frontin, em seu gabinete detrnbnlho daquella Escola.
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LUIZ XV
POUCO LUCRO

VENDAMUITA
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f RIGIDAIKE OFFERECE HOJE UM MODELO IDEAL
*ÜA C°HfcIfr°n'rm 

?,a T3 
Frigidaire Pr°P°rciona «" '""mas vanlageni

Z-• yPos.!na'ore6: -"nccionamento automático, frio constante, fabri-caça-o rápida de gelo, sem gastar água.
»1U ACABAMENTO:- Superior a tudo que até hoje foi feito nessa classe.•UA ECONOMIA: - Gasta apenas 2 Kws por dia em funccionamen(o normafiRANTIA: - E' a mesma que para Iodos os produetos da OenerafMotors. A maior corporação do mundo, se responsabiliza por todosos seus produetos e exige dos seus representantes-um serviço serioUm comprador dos produetos da Oeneral Motors pôde ficar sem»pro socegado.

n?.Da?..°: 
~ TodaS as faniilias h°)'e Pôdem adquirir uma ' FR!0|.

çoes suavesT 
"** ^'^ pequena e Pa8dndo ° saldo em presta-

o seu

T-S-.eabawBto-A DUCO.por
fora e esmalte por den-
tro—-Preço: a vista.. 21500»
ou em 12 prest/ mensaes

-T-5-Acali<ii_eoio:-a porcel-lana por fora • por den-
tro—Preço: a visla... _i9SQS
ou em 12 prest/ mensae.»

RIGOR
BÉJE E BOIS ROSE OOM MARRON
NOVO SYSTEMA DE NEGOCIO.

SO' MERCADORIA NOVA

"l_ITE HOJB « NOSSA IXPOSIÇAQ

Socltdad. Anonyma Brasil«lr«

ftuwitiwiiu MESTRE e BLATGE'
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MO DE JANEIRO
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Ksiji o verdadeiro thermometro para febre "C4SF.1 M.T 0\'no\'Beprodiuimo, UM QUE E' FAL SO e que f„i g_tf t-renda no Bntsil.
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SEM FIO
Profr»mmai para hoje

onda

MODA 38$
TRESSE' TYPO FRANCEZBÉJE E BOIS ROSE COM MARRON

m^Uct/Y&UACÍ
v_____*-^ •

82 - Av. Passos - 92
(Em frente A "Cisa Cotia")

SANATOSSr paratosses
lunnftiyij E PKONCHITE9

¦s^>•r^, OE ARROZ
PKONCHITES

v';":"K"K*-.,-{''{.'H-•}"{••)

rurttia geral Diagnnsllcn e Iraiainl'' cirui-Rí
co rins offeccncs rin esloniagt'.. >ntc>tit|o* evia_s hl lin res tllern, nvarins, urctlira hexinn
» rins Trai" rin câncer. Iienierrliaglns, tumn
res rio utero e ria liexica. r-elat radlnm As
semhlén. 27 ítes (. Conifint. 6f,8 T V I22S

f o mm e nm p o wm mm
selloMedianlf de $2i)i)

fwhrmún ímim
£njrf»j»anina_ »

enviaremoai amosIr-iN Riatis.
,,,„ _j P- riradenlcs, 34/38 - Tcl C. (148"-"""' I lt. I rilgllíl.vaiia, 4J - |',-| (; ,';;aj

S Paulo — Ai. B„tcriaai. C.i - |f| c .jfiaJ
domicilio qualquet artl_o pedido pelo telephone.

Da Radio Sociedade M.iyrlnck Veiga
d« .80 metros:

Das 20 hora* ás 20.SS — Discos escolhi-
dos.

Das 20.35 cm diunle — O professor Cjro
iBrasilio d» Araújo fará uma palestra sobre
|o enSmo primário no Brasil.

Das 21.06 eni diante — Programma mu-
(sical, compondo-se dos seguintes números:
li) Henri Ecoles — Sonata em sol menor.'• - «• tempo. Violino, Sr. Waldemar Souza
| Lima. — 2«) Liszt — Bailada — Piano. Se-nhora Odette Pereiro de Faria. — 3) (a)Tosti — Pour un baiser; (b) Tremisot —
.Vovembre. Canto, Sr, Américo de Azevedo.—• ') Oounod — Le parlate d'amor. Cantohenhora Adelaide de Oliveira (discípula daSra. Rot.1 Kmg Shniv) — 5) (a) César Cui— OrlenUIe; (b) Zimbalist — Dansa slava-.Violino, Sr. Waldemar Souza Limn. 8) (a)roselli - JUmpianto; (h) Espárza - Vilviejo «mor; (c) La farfulelta (arranjo de1. Schlpa). Canto, Sr. Fclicio Mastrangelo.i) (a) Brasil Itlbcrí da Cunha. — Sertane-
*': AV.. ' Octavláno Fileuse. Piano, Senho-i'«, Odette Pereira de Faria. — ) (a) Tupi-nambi'-. Xetsos escriptos na arei__ (b)
ponâudy •- Splratc pour spirate. Cal% sc-nhora Adelaide de Oliveira. 9) (a) Ponchiel-Il —. Gioocnda — O monumento; (b) Wa-
«ner — O tu bell-ttro. Canto, Sr. Américode Azevedo. Serviço tclcgraiihlco. — Hora

Do Radio Club, onda dc 310 metros:Dâí 19 ás 20.40 - Orchestra dn HotelAvenida, regida pelo maestro Alcide Ilono-mine, discos variados c notas de interesse
geral.

Das 20.40 ás 20.55 — Boletim commercit!e noticioso para o interior do paiz.Dns 20.55 ais 21.05 - lntervallo paro rc-cepçSo dos slKnaes horários dc SI'YDns 21.05 As §1.35 _ Previsão do lempoe progrannna especial de discos.
ii , "J—f'. cn} dinn,e ~ Concerto no stu-dio do Radio Club dn Brasil com o concur-so df violinista Senhora Flnrizn Rodriguesl.an. dl, cantora .Sm. i-lvi,-., |.rajf„ Cordeiroe dn nrehíslr- dn lloriio Cluh d„ Brasil.'Procramma - l -- _,._ach - Ouvertu-
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IR 0 S ALIN A SS
Cur* radical garantida por processo espe-cinl, sem operação e sem dôr.Dr. Raul Pitanga Saltos

da Faculdade de MedicinaPasseio, 56, sobrado, de 1 ás 5 horas,
«a_»_Dr. Eurico de Lemos Prof. iiv Fae.

Med. Esp.: gar-gania, narn, ouvidos, boca. Cura ozena (fe-
i _!?* --.Ru* "ep. do Perii, 19 (antigaAssembléa). de 12 ás 6.

re da opera, "Hamlct" — Orchestra. — IIEdgardo Guerra — Sarabanda — Solo(le violino pela Senhora Floriza Rodrigues_aó. — III — Brahms — Mnuvals aceucilUnto pela. Sra. Elvira Braga Cordeiro.
7 

—>*laclimaninoff — .Melodia op. 3 n.3. — Orchestra. — V — Manoel Falia —Dansa hespanhoia — Solo de violino pelaSra, Floriza Rodrigues Caó. — VI — Do-msch — Caiu-iccio do Norte - Orchestra. —
n.i.T 

A'r^c;Pmi!u«no — Trovas — Cantopcln Sra. Elvira Braga Cordeiro. — VIII —vcnli — Fantasia da opera "Aida" — Or-
f," T # ,- WlonlawW - Polonaise

Z». r, v'?-llno P.ela' Sra- F,°rlía Rodri-ges Caó. - X _ Lindner - ,»mor c Psv-
a n-~ S,erenata — Orchestra. — XI — P
nM„TiQlndéJ.Í.'- 0hl Primavera _ CantoPda. Sra. Elvira Braga Cordeiro. _ XI -
moino — Orchestra.

A's 22 horas — Hora certa.™^^2^RÊSTAÇiíES

n(.rÍn,r,1nfÍa,'lor ePCm cntr,,lln- Vende-se.Receptor Radio. Baterias Edison A Rijiiii.;nrs. Phonogràpbos dcctrlcos. Radioro.:pía%f5r6a.si,__ra-Av-uiu e—°

RIOCONSULTO
SBMnHHHM_-__H______«HMHMHaHBM«INNM!^

MEDICO
T. L. T. — Exame de urln»
M. R. A. —- Uso externo:
Naphtol beta, ,10.
Vaselinn, 30 grs|
Y. O. R. — E' do remédio — Soip*B«*«.
FILHO DE JESUS — A p.rcentaílJa *

muito forte. Submetta-a á examf. ,
ARMINDA — Isso nâo i "hitr hjsd»« i

é queimar os tecidos I
Os pharmaecuticos nio deviam vuaaiff **"

médios, sem receita medica! .
SUARENTO — E' provável quf UnM si-

gum desarranjo das glândulas d« «eerit;»»
intcriNis.

DR. NI0OLA0 O1AK0I0
frn

SANAGRYPE PAKA mFLua.iJ!* I
CON8TIPACCW

Ao Bello Sexo Para vossos Ineom-
modos, irregularido-

des, dores menstruaes, tomáe as CaptU'
las SEVESKRAUT (Apiol-Sabina-Arruda).
Tubo, 7?. Deposito : Drogaria A. <•'•"'
leira & C. — Rua Gonçalves Dias,''i^iwtsanÊmWSiitsi^imKi^

a ma*- ,
lIJII P Deporstl.» *•
111J_J í"ai"«ISANA-SYl

**_a* /ai -"ti, íi- »—i«y if f f*/*-}**\

V. *rft'í-'.-. '/•
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A NOITE - Qiiint.a-fçini. 22 dc Março tle 1925
L^OTX!«3Sfin*IOTrn_?t_OTjS_r3PW5SÜ-ir_í_a_?_ffarí_71JiZ3íZC; nBOTBBgjgBggg

trombaram a parede
E roubaram a alfaiataria em

20:0O0$O00
ARACAJU', 22 — (A. A.) - Pcla niadru-

;adn d* hontem uma quadrilha de gatunos
armmlvHi uma parede dos fundos do pre-
dio onde se acha installada a Alfaiataria
Vcrk, conseguindo retirar dnli cerca de ...
MiOOOÇOOO em fazendas e outras mercado-
ris s.

A policia tomaudo conlieciinciito do Indo,
shriu inquérito a respeito e trabalha activa-
mi-ct'. afim de prender os assaltantes.

mi AC — Dentre todos os .ioalheirns, o
mais sincero e barateiro é A

HORA CERTA — Rua Larga, 56.

As pontes da rua Dois de
Fevereiro estão is.Mti!i<sadas

As ,-nsurradas das grandes clu.vas deste
anii". inutiliiaram duas ponles existentes
nu ru.-. Dois dc Fevereiro, uo Encantado.
Isso occorreu ha muitos dias, comn se sabe,
mas não lendo a Prefeitura' tomado provi-
dtriri.-is para icver ns reparos de f|uc ca-
recrm ,>^ citadas pontes os moradores da
localidade resolveram solicitar n intervcii-
çáo dn A NOITE nesse sentido.

¦ .^ta» 
PF.DF.-SE, cncarecidamente, a quem achou

(iii»s dutias de cuecas com cós de fustão,
pertf.ncenfís a uma infeliz operaria que
trazia para trabalhar em casa, o obséquio de
trater á travessa Carlos Xavier, 111, D. Cln-
ra,. (.'irutlfiea-se bem,

—*»»»
O sr. Antônio Carlos re-
gressou á capita! mineira
BELLO HORIZONTE, 22 (A. A.) — Re-

írtssou, hontem, da cidade do Pará, ne3te
Estado, o Dr. Antônio Carlos, presidente do
EsU-do, cujo desembarque foi muito concor-
rido.

Uma fossa entupida na rua
Prudente de Moraes

Escrevem-nos:
"Com referencia á reclamação de uma

fossa entupida na rua Prudente dc Moraes
n. 72, julgo haver engano, porque no n. 72
náo ha nenhuma fossa entupida, conforme
verificou o medico da Saude Publica.

Considero o asseio de uma habitação um
comesinhf, dever dc seus moradores para
comsigo mesmo e para com os outros. —
-izjrusío de. Campos."

¦ mmtm 

CHUPETAS 1** Wmí
AS MELHORES — MAIS RESISTENTES

SI 7
Na portaria da- A NOITE podem ser pro-

curados pelos respectivos donos os seguin-
tes objelcos: Uni embrulho contendo ferra-
montas de vldraceiro, encontrado num trem
da Estrada de Ferro Central do Brasil; um"pince-nez", achado na rua- Uruguayana;
duas argollos com chaves, encontradas, res-
pcctlvamonte, num nuto-nmnibus, pelo Sr.
.lose da Silva Borges, c no becco das Caii-
ccllas; tinis- carteira dc senhora, achada na
rua Visconde ,l„ Bio Branco, cm Nicthcroy;
duas chaves, encontradas num bondo dn li-
nha Engenho dc Dentro.

^NDULlN'*
^N> SO APPL^ACAO X
^ EXTINGUE ACASPO

Bala contra foaSa

Um dos dueilistas ficou
ferido

S. PAULO, 22 (Serviço especial da A NOI-
TE, pelo Cabo Submarino) — Durante a
discussão de assumptos relativos aos esta-
ttuos do Cotonificio Adelina, á run Vis-
conde da Parnahyba, 573, surgiu uma pen-
dencia- enlre Matheu Boi c Guilherme Gior-
gi, ambos italianos, os qunes sacaram dc
seus revólveres e travaram duello, ficam
do Bci levemente ferido n bala, no rosto.
Os dilellistas quizeram occultaT o caso á po-
licia, mas esta delia soube c mandou inslau-
rar inquérito.

¦ mflf)Brw i

12:000.000

Sempre - A's 7 3/4 e ás 9 3/4 - Sempre 1
jjj A incomparavcl revista de Marques Porto e Luiz Peixoto, quc o publico e 3
!| imprensa consagraram Ja

Mello ci&íiíssi Creeoça® 3
NUNCA VISTO SUCCESSO DE REPRESENTAÇÃO I

W&* WÃ 2a SESSÃO 1
Imponente espectaculo dedicado a S. lis, o li. mo. Sr. minislro do Uruguai |

[f c á Embaixada Sportlva deste paiz. j

AMANHÃ, 23: t0^0g \

STUDEBIKEI
Offerece um redusído

numero de selectos car-
ros das mais conhecidas
marcas, com pouco uso
e a preços excepcio-
naes:
RICKENBAKER,

Sedan, Explen-
dido carro, li-
cenciado prora-
pto a entrar
em serviço . .

LANCIA, typo
"Lanibda", li-
cenciado e com-
pletnmente equi-
pado ....

STUDEBAKER,
Barata, typo
Sport ...-

STUDEBAKER,
Big-Six ou Stan-
dard, licencia-
dos

STUDEBAKER,
Big-Six Tourer,
5 Iogares, li-
cenciado, typo
Sport ....

HUDSON coche,
licenciado, ty-
po mod., em

NOTICIAS
Peça nova, boja, no Trlanon

A Companhia Procopio Ferreira Inicia
hoje as representações da comedia hespa-
nhola "O troca-tintas", tres actos de gar-
galhadas, dos escriptores Muno?. Seca c dar-
cia Alvares, traduzidos pelo Sr. Alberto
Barbosa.

Os dois primeiros papeis estão a cargo
da Procopio Ferreira c Horlensia Santos.
"Jiirity", amanhã, no João Caetano

A Companhia Margarida Max vae dar, n
começar dc amanhã, no .Tono Caetano, a es-
pci-ndn reprise da peça de col umes sertane-

5

(,yQ^^Umm\mmmJ

¦perfeitas con-
(lições . . . .

11:0008000

12:5001.000

12:500$000

12:50o*0tX>

13:0008000

Viriato Corrêa, o autor dc "Jurity"

CAMISAS

m
P^Y J AMAS

/pTrcÃuÍÍK /typo\ /'SEPHIRX rTRICOUlífX
/to» riRM_\ /t«iCOUNE\ /SUPERFINOX /k». ÍN6VUAV

\$m \\j$ v|^5J V^4^
cuecas

Se V. S. não encontrou nesta lista
0 carro que dese.jn, visite nossa expo-
sição á Av. Oswaldo Cruz, 87, onde

possuímos carros de outras marcas.

A Studebakcr devolve a importância
paga, no caso do carro não agradar.

mm oe brasil s. i.
180, Av. Rio Branco, 180

Maria do Carmo escreveu
de Manáos, a A NOITE

A joven Maria do Carmo, de quem sua
mãe,' Maria da Paixão fez uni appello ao
"carioca-rcporlcr", afim dc ser encontrado
o seu paradeiro, escreveu, de Ma-nAos, com
dnta dc 5 dc fevereiro, a A NOITE, dizendo
ter fiendo surpresa com a noticia insertn
na A NOITE com o seu retrato, na edição
dc 31 dc janeiro do corrente anno, pois sem-
pre se correspondeu com sua mãe.

Arcresccnt.-t Maria do Carmo quc a prova
dc que não desappareceu está na remessa
da sua photogrnphia e que reside, actual-
mcnle, á avenida Eduardo Ribeiro numero
200, Manãos, em companhia de familia a
qual foi confiada por sua mãe.

Afim de desfazer qualquer equivoco ou
supposição sobre a sua condueta, apressou-
r,c elln. em escrever n caria- dc quc trata-

TERRENOS
NO NOVO BAIRRO DA URGÀ —

PRAIA VERMELHA
Vendem-se os melhores lotes das melhores

ruas, inclusive á beira mar. Lotes a partir
de 20:000$QOI), com entrada de 4-:000$000 e o
reslnnlc cm mensalidades de 356.000, já in-
ciuidos os juros. Escripttirn de posse immc-
diata, com direito a construir. Peçam, plan-
tas, prospectos c condições. Ourives li. 51, 1".
T. N. 2335.

>—«t»!>—>
CHAVES PERDIDAS

Pedc-sc ao chauffeur que conduziu o pas-
sageirò da Praia da Lapa á Avenida, em fretl-
te ao Theatro Municipal, hontem á noite, en-
tregar um molho dc chaves qne foi perdido
no seu laxi, ii rua Visconde de Inhaúma n. 8-1,
1' andar, ao Sr. Ar;.' que será gratificado. __=_s;=™™^ i TD a I mim

ERVEJA
^SSS

typo Irorter popular
MAGNÍFICA

CERVEJA

PRETA
«||lf<>M«|HI|H|H«HH

APPERITIVA

REFRIGERANTE

FORTIFICANTE

E' unna
nnarca

da

jos ".luritj'", poema de Viriato Corrêa e
musica da maestrina Cliiquinha Gon-zaga.

A empresa ,\f. Pinto montou "Jurity"
com grande apuro, sendo a sceftographia de
Lazary, Collomb e Raul de Caítro.

A protagonista á a "estrella" Margarida
Mas. I
"O Martyr do Cnlvarlo", no Phenii '

O publico seleeto que freqüenta os espe-
,'lacnlos ria companhia Froes-Ghaby, no!
Theatro Phenis, lambem terá este anno, ali,!
n-a semana sanla "O Martyr do Calvário".

Os papeis prinçipaes da tragédia do Gol-
gothn, estão assim distribuídos: Poncio Pi-
latos, Leopoldo Fróes; Caifaz, Cliaby Pi-
nheiro; Jesus de Nazareth, Manoel Durãos;
Virgem Maria, Carmen de. Azevedo; Maria
Magdaleiin, Brunildc Judlce; Verônica, Jc-
suina de Cha-by.
A fesla dn aneedotn

Póde-sc prever o suecesso da vespcral do
Triarton a 29 do corrente pelo grande nu-
mero dc anecdotas já recebidas por Proco-
pio Ferreira.

Para Ininar parle no concurso que se vae
rcalisar nessa tarde, devem os concorreu-
tes enviar ns suas anecdotas firmadas com
psekdóhymo, em enveloppe fechado, no
qual metlerão lambem em outro enveloppe
menor, egiialmentc fechado, . seu verdade!-
ro nome.

As anecdotas serão lidas cm scena aberta
pelos, cômicos ria Companhia Procopio Fer-
reira e julgadas por umn comniissão consti-
tui.a pcla "estrella" Margarida Max, pelo
escriptor Rastos Tigre c pelo netos Leopol-
do Fróes.

As cinco anccdolas classificadas nos pri-
meiros Iogares serão premiadas,
No Recreio

Festivas são, no Recreio, as noites de
hoje e dc amanhã. Hoje o espcctaculo í cm
homenagem á embaixada sportlva uruguaya
e no ministro deste paiz; amanhã, terá o
espectaculo caracter altruistico, pois a em-1
presn Neves destinará 50 "j" da receita |bruta para os sobreviventes da eatnstrophc
dc Sanlos. '
O actor Alfredo Silva está na terra

Tivemos hoje o prazer dn visita do actor
Alfredo Silva, elemento dos mais estimados
u-o elenco do theatro nacional. !

Alfredo Silva, quc teve a sua saude gra-,
vemenle abalada na Bahia, de onde vem, i
encontra-se aclualmcnle completamente res-j
tabelci-ido c nas melhores disposições dc
espirito. Breve tel-n-cmos de vol tn .'i suai
liclividade profissional.
Casa dos Artistas

A direcloria dn Oasa dos Artistas ,-slá
convidando Iodos os sócios em atraso parn
quitarem-se de sua mensalidades na séde
social, .-ifim #le 'não serem surprchciídidos
com n eliminação.

VARIAS
l-hitre a collecção de sccnario.s dn revista"Tá g„.sado", deslaca-se a upotlicu.se do 1°' neto, ([ue ('• uni dos Irabnlhos mais fortes

do sccnograpbo Jayme Silvn.
líssa apotheose .Inyme Silva dedicou ao

j Dr. H.-imI Ziilona, „ que nos pede tornar-
| mos publico, por ler sido omitido uos an-
i imncios da empresa do Carlos Conu-s.
1 ESPECTACULOS

H O .1 13"O TROCA
TINTAS"

ProlnRonlsla . Procopio

/ÍaMBRAÈtK /PERCALINÍ\ /ZEPHI^X- 
r/ÍRLAN0A\N

ZlAVADaX /COR FIRME) /TYPO IMOLEI^ /SUPERFINAV

PERF UMARIA
. "paÍstaK /lo<íao
WHITE 2*1 /ÍriihamteSÍ\

pLGATE'S»S l TAlco 
* 'LADY l*

VCOTY
ÍlBRAc,frc

MMV
Um formidável SALDO d*
meias diversas (pretas ou brancas) que

vendemos com grande PREJUI20! m

a * sl if8

28-30-32 ASSEMBLÉA
À mais importante casa de camisas do Rio

*S PIRA SENHORAS
(.liics, elegantes, de feltro ou palha, enfeitados, a  25$000

MODELOS-OniGINAES-DE PARIS (COPIAS FIEIS SOB ENCOMMENDA)
REFORMAM-SE CHAPfiOS tornando-os completamente novos

A, PERUS & Cia. — AVENIDA PASSOS, 34 - 1" andar — PHONE N. TJ41

lalanço do Thesouro
italiano

ROMA, :.>'.! (A. A.) — Damos a seguir os
algarismos constantes do balanço do Tlic-
souro Nacional, encerrado a üll de feverei-
ro iillimo :

Saldo effeclivo no encerramento, 104 mi-
lliões; conta corrente com u Banco de Ila-
lia, pari, ,, serviço da Tlicsouraria Provim
ciai : credito a favor do Thesouro, .'l-">- mi-
lliões; divida publica interna, 8(1.011.000.000;
circulação bancaria, 17.270.000.1)00; circula-
ção fidueiaria, dimiiiuiçiio de 102.000.000;

Tnfo ri.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiriiiiiininiiiMiMiniiiniiiniPHiiiiiint

THEATRO JOÃO CAETANO 1
COMPANHIA

MAUOARIDA MAX

fl A-.Alí1 wmli m

Hoje
não liaverú espe- 3
ctaculo parn ensuio %

iÇèrnl dn linda peça g
(Íí; OOSlllllH'3 :•§

sertanejos 1

Em garraf^^ 5n*eiri»s & meias

"A JURITY"
original do festejado cscrl- g

ploi \T,-iato Correu, com encantadora 3
musica de Franciscn Gonzaga, que su- §

blrã á scena fj
AMANHÃ |

com apparntosn "mise-eit-scenc". |)

iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia

_| COPACABANA CASINO-TUEATRO
,% HO.IE - Quinta-f

a

eira, 22 ,1o - 1IO.IE
março de 1028

—- Na tela, ás 21 horas: -
H h li A

_5 Oito actos ila Diamond £]

JS Grill-Room - Dincr c souiier dan- g]
_S sants loilns ns noites es

;N] Nota — Durante n estação de verão M
ga somente aos siibbados é obrigalorio k^
Cí traje dc smoking nu branco no

Grill-Room

jQUivel v^p'-"r|^v- no
Acioo Ucico

CHEUMATISMO
ARTHRITiSMC-IOLlSTIASooFIGAOO,

KINSf. BEXIGA
oottA

SClATlCA
ICTERIClA

PIANOS E AUTOPIANO.
Concertos con, „ máxima perfeição, porantigo profissional, dando referencias, Mione 211 Villa.

O ministro da Agricultura
em Águas Virtuosa?

ÁGUAS VIRTUOSAS (Minas), 22 (Servlçv
especial da A NOITE) — O ministro Lyra
Castro, (pie está veraneando na visinha ci-
dade de Ciiinbuiiuira, aeceiton o convlta
,|iic lhe foi feito pelo prefeito da cidadã
de Águas Virtuosas, para visitar esta es-
Lancia liydio-miiieriil. Assim, n Prefeitura
vae offcreeer, por oceasião dessa visita, um
banquete ao titulai- da pasta dn Agricult.u-
ra, (|uc sc reallsurá nn salão nobre do Ca-
sino de Águas Virtuosas, Tomarão parta
nesse banquete, nlem do senador Olegario
Pinto e „ deputado Hnca.vuva Cunha, nutro»
políticos ,|in- eslão fazendo estação d«
tiguas,

*t9> i
"AMPKSTRF,

Ainanhã ao almoço vatapá á bahiana —
Carret de porco com feijão branco — Pfl-
xadas cm paiiellinha n Campcslre — B»c«-
Uniu cozido á porlugnezii, Ao jantar sempre
pratos variados. Ourives '17. Tel. N. ,1fl(fi.

-^S»»i-
IIOTEI, DOS ESTRANGEIROS

ALMEIDA CASTRO & F.I.V.SIARIO SILVA,
roínnninlcam „ Praça de (|uc nesta data foi
dlslrhcladn essa firma, tendo-se. retirado da
mesma u sócia I). l.A.RA KI.YSIARIO DA
SILVA, paga e satisfeita de seus haverei, an-
sumindo a responsabilidade dn ACTIVO «
PASSIVO o soclo CARLOS DR ALMEIDA
CASTRO.

Rio du Janeiro, 21 de março de 1028, —
Cario» dt Alm.idu Castro.
Lituru Rlysl.irlo <|g Silva.

KÃOIIAMEDOMErlIlÔJODE
BARATAS QZJAfIDO SE
mm ZíSABarato
PARA MATAR BARATAS

PfiOPÜCTO ApEttr&ÇOAZH* ,. ,,,*-,
Lata - hSOQ -'-¦ Avshda e/i toda a paute

-Ammmlmy^T^
l-B Bf 'JaaJ*m

^Bm\mmmmWt^Sm\^^m 
^^fclP-i»'-**' * A#/

nAmlÊSs^^m^mmmmmT^^'''''-
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GürürdÃdora fo Moveis
A Empresa Melhor Instnllad» — Lavra d Io,

1,144 Phiinc c liou \ F, *>"» * c-

O contrato das obras do
"S. Paulo" e dc"IV.a-

ranhão"
O Sr. ministro du Marinha mandou abrir

concorrência para o contrato das obras do"S. Paulo" e do "Maranhão", na Dliecto-
ria da Fazendo.

Essas concurrenclas terão logar nos dias
7 e 10 do próximo mez.

THE LONDON TAILORS
Avenida Hlo Rrnnco, 142 • 3" nnilar (ílevador)

A FAVOR

DUARTINA TÔNICO — PARA AM*.
MIA ¦ DYSPEPSIA

Reclama-se contra islo, con Ira aquillo. Re-
clamar, é con,,, dizer — pedir providencias
contra um mal, uma falha. Curioso, se torna,
pois, o faclo dc havermos recebido unia
caria, em nome dos moradores da Tijuea,
pedindo para L-uermos um registo... a favor
do administrador da estação da Limpeza Pu-
blic», dfloudla zona, elopianilo-" pelo f.l"
illspcnsc.d. *» *-","» i «inJ»» «i» opra.tyt!

J> - ruMAUAa-A U0_11L.U .a ..^, * è&m^J6$kJJ3lm%t

SERÁ A CELEBRE
QUADRILHA ?

Em torno do assassinio
rnysterioso dc um chaufe

feur, em S. Paulo
S. PAULO, 22 (Serviço especial dn A NOI-

TH, pelo Caba Submarino) — Continua en-
vollo em mysterio 'o nssassinio do chauffeur
-losé Joaquim Miguel, morto na estrada São
Miguel em condições idênticas ás dos crimes
da rua Sapbvin e dn estrada de Pirituba.

Os signaes do criminoso, em Iodos esses
casos, rão de mr. indivíduo louro, typo «s
allemão ou húngaro.

Os iornaes ligam ao faclo, dlwudo "rV£*-:

^*mmm.MJml»Y

nrarr • .. \
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MMÚNICADOS
Salustiano Rangel de Campos

MarccHina Ribeiro Campos

V* e. filha, Aristiríes Rangel de

Jk Campos e filhas, viuva Analia
rle Campos Rangel, filhos, genro e

nora, Irmã Maria Cândida, Cândido
Campos o João Salustiano de Cam*

pos, senhora e filha muito agrade-
cem aos demais parentes e aos ami*
¦ios tpie acompanharam o enterro de
st-u saudoso marido, pae, irmão e tio
SALUSTIANO RANGEL DE CAM-
POS, e convidam para assisir á mis-
sa «jue por sua alma e em eommemo-
ração ao sétimo dia de seu falleci-
mento mandam rezar amanhã, sexta-
leira, 23 do corrente, ás dez e meia
horas, na egreja de Nossa Senhora
do Monte do Carmo, á rua 1" de
Março.

Viuva Emiíia Luiza de Macedo
7" DIA

f 

Alberto Macedo e familia, Alzira
í Emilia tle Macedo Cotia c filhos, Jny-

me Macedo, senhora e filhos, Antônio
de Macedo, senhora e filhos, Hitn Iimi-

lia Pereira, filhos e netos, Alriinn Gomes e
liihos, Carolina Emilia Úrickscn, filhos c
netos, Ernestina tle Macetlo c familia, Mn-
ria da Cosia, filhos e netos, João Carneiro
dos Santos filhos e netos, agradecem, pe-
ilhoradissimos, aos demais parentes e ami-
gos as ultimas homenagens prestadas á
memória de sua sempre lembrada mãe, avó,
bisavó, sogra, irmã e tin EMILIA LUIZA
WS MACEDO, c novamente conviriam a to-
dos parn assistir á missa rie sétimo tlin (iue,
para o descanso de sun alma, mandam cc-
lebrar amanhã. 23 do corrente, ás 0 horas,
im egreja ria Irmandade do -Divino Espiri-
lo Santo do Estacio tle. Sá, confessando-se,
liesde já, muilo gratos aos que comparece-
rem a esle acto rie religião.

Bernardino Ferreira Dias Gui=
marães
(7° DIA)

•S Maria Coelho Guimarães, Joaquim F.
**%*$ D. Guimarães, senhora e filhos,

S Edunrtlo F. D. Guimarães, senhora e
*sí*j filhos, e Maria Guimarães (ausente),

agradecidos ás pessoas que compareceram
no enterro tie seu genro, pae, sogro, avó e
irmão BERNARDINO FERREIRA DIAS GUI*
MARÃES, communicam nos demais paren-
les e pessoas tle suns relações que fazem
celebrar amanhã, sexta-feira, 23 ilo corrente,
ás 10 horas, na egreja de Nossa Senhora do
Carmo, missa tle sétimo dia pelo seu eterno
repouso, antecipando os seus ngrndecimen-
los aos quc praticarem n eaririarie dc compa-
recer a este acto tlc religião.

Parece mifagroso!
Num pe<queno e branco comprimido, residem os segre--
dos da tranquillidade do somno,
Quem se sente nervoso, excitado e fatigado? Os com»
primidoí -Bflfc* de Adalina proporcionarão um somno
são e profundo, garantindo, ao despertar, novas ener»
glas e nova alegria de viver.

Comprimidos fàayekdedalinaf A \ Jk
(bayer)
V e /

"A NOITE" MUNDANA
PALPITES

?•!--r-!**M**M*-H"5-*l~**'W'-!-^-

MEIAS
Para senhoras, homens e

creanças
A melhor qualidade pclo menor preço na

Casa Güimerães
16, RUA LUIZ DE CAMÕES, 18

(Esquinn da run ria Conceição)
A maior Casa de Linhns denta Capital

General Antônio Ferreira da
Fonseca

Í 

Henriqucta Ferreira dn Fonseca e
filhos, mandando celebrar na egrcja
Cruz dos Militares, ás 1Ü horas de
amanhã, 21) rio corrente, C" mez rio

fallecimcnlo ric sen esposo e pae general
ANTÔNIO FERREIRA OA FONSECA, mis-
sa pelo repouso de sua alma, antecipam
seus agradecimentos n torios quantos os
obsequiarciu com o seu comparecimento a
esse neto religioso.

Luiz Camuyrano
2» ANNIVERSARIO

Eloisn l.amarque dc Çahiuyráno
(ausente), Fernando Camuyrano e fa-
milin convidam aos demais parentes a
pessoas de sun amizade, para assistir

A missa que por ulma de seu pranteado es-
poso, pae, soj-ro e avô LUIZ CAMUYRANO,
fazem celebrar amanhã, sexta-feira, 23 do
corrente, As S) horas no altar-mór rin egrejn
rie. São José, ficando tlestle já agradeci-los,

Manoel Alves Pereira
MISSA DE 7» DIA

k 
Maria da Glorin e Carlos Andrade

Pereira e demais parentes agradecem,
I penhorados, ás pessons que" aeompa-
5. nlinram o enterro de seu pae MANOEL
-VES PEREIRA, e convidam para assis-

á missa que inundam celebrar na cifre-
rie S. Francisco tle Paula (altar rie N.
ria Victoria), amanliã, sexln-rcirn, -'.'l tio•rente, ás 8 1|2 horas.

Al.
tlr
,ia
S.

Geraldo das Mercês Gasse

ÍSua 

mãe, Rerthollna Ramos, e tie-
mais parenles convidam us pessoasdo sua amizade para nssistir á inisua
rie 30° dia, que por nlmn tle sen ines-

quecivel filho GERALDO DAS MERCftSGASSE, fazem celebrar amanhã, sexta-féi-
ra, 2,'l do corrente, ás ll lj2 horas no ai-•ar-mór da egrejn de N. S. do Rosário eS. Ilcncriiclti, flcantio destle iá agradeci-dos.

COROAS
A' Floricultura Petropolitana, Rua Gon-

calvos Dias n, 17, Tel. C. 1970, a casa mnisliem orftanisadn em confecções de Coroas,
Cestas, liouquets dc noiva e. Ornamentações
para Banquetes c Casamentos, por preçosmódicos. Possuindo ns melhores florlflas.illcntlo pclo Tel. C. 11170, ti 11. Gonç. Dias,
N. 17. Ernesto Giese & C.

Costumes e Vestidos
V. PERROTA, ex-alfaiate das Fazeudai
Pretas — R, Assembléa, 72. Tel. .1179 C.

COM A LIMPEZA PU-
BLICA

Toru8-s<i indispensável quu « administra-
ção da Limpeza Publica obricue oi empre-cario» dessa repartição a retirar o li.-co da
rua do Riachuelo n. 174.

Desde o dia 14 tio corrente ua carroceiros
passam pclo locnl, olham a lata do lixo, dnu
de hombros c seguem ndeanle.

Accresce que, da ultima vez em quê elles
retiraram o lixo da referiria cnsn, levaram
lambem a laln.

Ha, portanto, oilo tlias que o lixo eslá
ali accumulndo, desprendendo um fétido In-
supportavel.

Desanimo contagioso
O desanimo i contagioso. Deve-se, porisso, distanciar-se sempre daa caras desn-

lentadas, dos indivíduos que, inolcngos e
-em vonlntlr, vivem sc encostando nlé na-•nmbra dos outros. Levnntam-jc tia rama
como se não tivessem dormido c dn mesa
i'.-mo sc não tivessem comido. Nem mesmo
um bello riia ric sol ns faz encarar a viria
cora um pouco mais tle energia. Sempre en-
nublados, vivem abatidos e desalenta-
dos, com o aspecto de "cafeteiras"
amassadas. Trata-se. geralmente, tlc indi-
vlriuos victimas tle perturbações digestivas
e ricsfnlcntlos em saes «le cálcio. Basla ré-
.cularisnrcm a alimentação e fazerem uso da
deliciosa Candiolína Baycr (dois tabletes
por tlia), parn se sentirem revigorados, li-
vrando-se, completamente, «Io desanimo queos -acabrunha e contamina os oulros..-. nté
por acçáo de presença I l».1

. mtmlm. 
AGULHAS DK PLATINA PAIIA INJECÇÕES

USEM A MARCA EUTERPE
Sãn ns mais rcsislentcs «- garantidas,i-irdnzo & Comp. - Avenida Rio Branco, 88

Concertos symphonicos, em
Porto Alegre

POflTO ALEGRE, 72 (A. A.) — Nn The».*
tíB ?. F?dr'j realljou-ie honlem o primeiro-mn.ei-.rti*-, >«•'•*.>líUrsulc*» j(j «.Iri-i l«r-lt1r*vítiii
Míft Sv<iU.«m!! n*. r;«*lttir» Hmltt»! PociS
jfejH&*L*k » **»*•«/-« d« flUMUo Frtn*

Fubá só Cosinheiro,cm pTle9 de
™" ww w""* ' um, meio equnr*

to de kilo. Iim todos os nrmazens de 1*
ordem.

I»*-

Novo delegado de policia,
nacapital mineira

BELLO HORIZONTE, '22 — (A. A.I - O
Dr. Olavo Drummond, assumiu hontem as
funeções de delegado tle policia tlesta capi-
tal."F0RM1T0N1GUM'

PODERO.SO FORTIFICANTE
Abre o appetite, engorda e dá forças

Vende-se em todns ai pharmaclxn
Um vidra, 33000

PupoilUrlo: Drogaria Pacheco
Kua dos Andradas, 4$

i.. I5NGENHO DE DENTRO, 2(1
l.ab. llomocopathlco: Alberto Lopes

DICCIÒNARIO PRATICO ILI.USTRAÍIO
por Jayiuo Scguicr

O mais completo e mais exaclo tle quan*
los DICCIONARIOS sc lem publicado.

11.000 Gravuras - 110 Quadros - 90 Map-
pas - 2.000 Paginas. — 1 grande volume

licitamente encadernado, 20S000.
Pedidos A LIVRARIA II. ANTUNES

Hua Buenos AIre», 135 — Hio «lc Janeiro
Peçam Catálogos.

CERVEJA SANTA MARIA
Provne-a e ficareis freguez. Entrega á do*

inicilio. Tel. C. 1761.

Embora conhccltla de todos, a psyehologia
do jogador tlc "bicho" não foi, entretanto,
até ngora, convenientemente escripta. Sem
duvida, um dos seus aspectos mais interes-
santes é a supposla relação entre os sonhos
e ns biclios que dão.

Na tecbnien. a isto sc chama de palpites.
Pois bem: snbiamos tle uma infinidarie ries-
sas relações; faltava uma. porém. Poi n que
nos revelou hontem o Chico Pedro quando
nos tlisse:

— Ah! meu amigo: não ganhei ha dias um
dinheirão no tigre, por que não quiz! O pai-
pile, live: sonhei com pão.

 O

-- Sim, sonhar com pão é palpite para
lir,'re. Porque nãn se inr. com trigo e trigo
é variante de "Irigue"! Logo — ligre!...
XNNIX'ERSAR10S

-<a«»»
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fcarros de
i oceasião
l*. Dodgc, Onklnnil, Buick e ou-
'.i 

Iras nini-cas, em perfeito estado
.;. de funccionnmento, vendem-se
•}•> a preços liuratissimos.íI ^
i Est Mestre e Blatgé

RUA DO PASSEIO, 48|54

Fazem annos hoje:
A senhora Leilab Aeeioly dc Carvalho,

Esnín. esposn do escriptor Ronaltl de Car-
calho; o scienlista Dr. Arthur Neiva; o Sr
.Tose tle Oliveira firijo, firnceionnrin do Ml
nisterio dn Viaçno; o negocinnte Sr. Sene
ea Emigriin rios Santos: n senhoriln Yol-iu
tia. filha tio jornalista Dr. Adoasto de Go-
dov: o menino Emigdio. filho do Sr. Ale-
snndrinn .Tose Santos; a senhora Nair Cou-
In dn Silva, E\ma. esposn tio Sr. Eurico Ma-
rinlio ria Silva, rio nosso alto commercio; o
Sr. Bencvenulo tio Nascimento, capitalista,
rbefe ria firma B. tln Nnsclmentn, desta pra-
çn; a vluvn Sra. D. Zulmira Kmith.

Passa hoje a data natalicin do nosso
brilhante ronfraric fle imprensa. Dr. M. Pau-
Io Fillm.

O nnniveisarinnlc, que c deveras estimado
no circulo ric suns relações, receberá, por es-
se motivo, muilos cumprimentos.

Passa boje o anniversario natalicio da
senhoriln Vera Cirnc, filha ria líxinn. viuva
1). Angélica Cirno, e funecionario do gabinc-
te do chefe dc policia.

 A passagem ria data dn anniversario
rio marechal José Caetano dc Faria, umn das
nossns figuras maiores tln Exercito, e presi-
tlenle rin Supremo Tribunnl Militar, fni. hon-
tem, motivo nara demonstrações da nlta es-
lima e consideração cm quc c titio.

Fez nnnos hnnlem a senhorn Anni-
In Campos, Exma. esposa rio Sr. Manoel
Campos, sócio rin firma Cosln, Pereira c
Companhia.
NASCIMENTOS

40 vezes
mais forte que

agua oxygenada
ZONITE, o novo curativo, é

lão forte que, com 40 parles dc
agua. ainda é o mais certo ma*
tador dos germens que agun
oxygenada pura. Provou isto a

sciencià. Entretanto, figura o

ZONITE entre os curativos in-

offensivos c não entre os ve-

nenosos. Sabe V. Ex. por quc
ZONITE está no loilettc de to-
da a pc8'ôa caprichosa!

mh
llm arranhão

pode dar uma infecçáo tltia.
Evite esle perigo com um pou-
co de ZONITE puro. Com %
portes de agua i uma betlti /-,

•So depoiâ de fazer a barba.

Aos Sn. Clinico» 
**•

A solução üakin
[NaOCl) conseguiu-se
estabilisada para todos
ns fins sob o nome de

ZONITE.

rJwk
O anliseptico não oenvnott).

•**--**»i*-W**H»H-'H

FACULDADE DE COMMERCIO
MJA DO OUVIDOR, 50 NOCTURtiO

%*^oPE DE EAST-Q*
DE

Um auspicioso acontecimento veiu cnn
querer no riin 20 rin corrente, o ditoso ln>
rin 1" Ieiicnto tln Exercito Antônio Snnromã.
com n nascimento de um galante menino que
nn pia bnptismnl receberá o nome ric Nelson.
FESTAS

A 2ó tln corrente, haverá no Club Central
de Nictheroy umn grande reunião dansante.
VIAJANTES

Os trens já podem trafegar
livremente

Estando já concluídos os reparos ria pon-
te do kilometro S80 ria linha tio centro, en-
tre ns estações tle Raposo e Sabará, volta-
ram hoje ós trens a trafegar naquelle tre-
rho, livremente o com velocidade normal.

Advogados
Drs. Newton tle Noronha, José Menezes da

Costa, Armando Fajardo e C. 11. Mello Leilão,
participam aos seus clientes e amigos a mu-
dança tlc seu escriptorio pnra a rua tia Qui-
landa, 50-1" lindar, sala ti. Tclephone Nor
te 3057;

.—«-HU» 
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Por motivo de viagem vendo-se, (lonlilt-
phacton, typo sport, fi rotl.13 tlc arame, pc-
niiltlmo modelo, pouca kllomctrnjfem, per-
feito estado de funecionamento, Trnta-s» e
pode ser visto na Gnrago Ideal, rus Silveira
Martins, 110. Tel. B. M. HU.

.:..:..-.^.:..:..:..:..:..:..:..:..:..:»:.*!.í-:«*«:-5-*-i"'-*-M-*-í"H

reis
li' t. .u»tu máximo tle cadn litro «I ti melhor formlcldn «iiiv «.jiiile

Uma lata dc POItMICTOA CONCENTRADO KM PO* marca

MORTE A'S FORMIGAS»
ilí para 120 lilros de atiluçãn super-n-.tia-fórte, Infallivel na extincçil»'

de formigueiros. •
1 lata pelo correio, 6$000

DR.OLESEN ék O^.
RUA S. PEDRO; 115
— RIO DE JANEIRO —

¦i-*'r,-'f,-i"i"i"í"!"í"j"i"j'*!*^*»-^*i--t-*i--;-r-i--i--r-t-*r-:-,r-*-

A* PRAÇA
Corrêa & Kfrnnntlcs, proprlelario» dn la-

hric» dc calçado SÔNIA, á run General Ca-
mura 2<H, avisam aos seus amigos e freguc-
zes, desla ou de qualquer praça do Brasil,
qu* deide o dia S do correnle deixou tle
«tr sou empregado o Sr. Alberto Vieira de
Macedo, nüo se responsabilisnnilo por qual-
quer aelo praticado pelo mesmo senhor n
partir da dala acima mencionada. — Mo tle
Janeiro, 21 de março tiu 11)28. — ('urres &
Kc riund»».

¦ -a»*» 
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PARA TINGIR EM CASA
AUTOMÓVEL PACKAR1)

Por motivo rie partida para a Europa ven-
de-se" uni de S cylindros em perfeito eslado.

Trata-se nn run da Candelária, 67, com
A. MORAES.. *-*•-— 

DINHEIRO?
A ECONÔMICA

Penhores sobre jóias c mcrcadorlns
RIA LAVRADIO — 2(i

- TEL. C. 11(12 —
ATTENDE A CHAMADOS

POLMET
-^•^, ~

Limpa lorios os metnes.
Bncontrn-se nns casas ric

louças c ferragens.

MOLÉSTIAS DAS SEWO^S
MEDICAÇÃO RADI0ACTIVA

(VIAS URINARIAS)
t^inic-í cp-teif»! Hq Dra. PAULINE

V. COJSTA. C«-lllull«H'<(>. *>*m Ul»uu>
ààm,l*-L nhnitL

ffô^vil^ir
Unica que já esln proniplaj

Ipara ser usada até por ninai

j creanoa. Não precisa escovão. I
iNão cansa. Litro, 4*5500.
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Mosquitos ao preço
dos ratos?

Recebemos, para ser lltln pelo Dr. Cleinen-
tino Fraga, u seguinte carta:

"Meu caro senhor redactor: — Já houve
época cm que nesta forinosn lerrn de S. Sc-
bastião tio llio rie Janeiro o carioca podia
dormir o seu somno tle justu. embora suan-
do cm bica. Poi nos tempos felizes em quc,
a Saude Publica combatia' ns mosquitos, co-
nio fonte perigosa rie moléstias terríveis, quenão vem ao caso rie escrever, llo.je esles in-
tcressnntcs dipteros proliferam e pullulam ii
vontade na nossa Capital. Com certeza jú
ttlm curso de hygiene e sabem «iue não de-
vem ir alem tia serennln, e quc seria anli-
patriótico transmiti Ir molesllns nos seus pa-tricios homens.

Acredito que n Departamento rie
S.vlldo Publica tenha acabado com o exerci-
lo ninta-mosquilos, por questões econômicas,
Ouvido porem, quc a sua despesa lenha rii-
m imi itlo por isso.

Ao alarme causado pelos casos Je peste
que sc tem verificado tle algum lempo paracá, os quaes se. repetem rie um modo qucnão deixa' de causar apprehensão, respondeu a
Snude Publicn ile unia' maneira um tanto
Interessante, iiizentl«i quc a tuberculose mau
entre nós um pobre diabo fle duns cm duas
liorns, e nem por isso o carioca se alarma,
como se pudesse servir dc confronto um mal
endêmico, tlc propbyl.vxia altamente mm-
plexa, com um epidêmico, terrível, que farátremer qualquer população, só com iriòn da
disseminação.

Mas... além dc S. Sebastião, o sanlo pro-tector contra n peste, ser padroeiro tio Hiorie Janeiro, ainda temos para nossa tranquil-lidado, as providencias dn Saude Publica,
quo não poupa esforços para o combate aotemível rato transmissor, cbega,'do ate nconipral-o «loi*. mil réis por cabeça.

So amanhã, por riesgrnri, apparccer umci«(- dr, febi-t- niiinrcll.-i. n Sautlc Publicn Iráuoiuprar mtmtjnlto-i •.«uníwu nm* base? —,
An um mioto m mtdisina?»

Esteve nesta capital, outlc vciu especial-
menle pnra tratar ria organisação do comi-
té tlc Juiz tle Fórn, junln no ,1" Congresso
Oilontologico Latino Americano, a realisar se
nesta enpilnl no próximo anno, o Dr. Obin-
pin A. Bittencourt, 1" secretario rin Cenlm
Odontólogico Mineiro, Anles de sua partida
pnra Mina;-, o presiilenle tia F. O. L. A. of-
fereceu an Dr. Olympio Bittencourt um nl-
moço intimo, no Club dns Bandeirantes, cer-
cantln o representante do Centro Odontolo-
gico Mineiro tle tntlns as attenções, extensi-
vas aquella importante corporação seienti-
fira tlc Juiz tle Fora.

—— A bordo do "Western World" rc-
gressa amanhã, ria sua viagem nos Estarios
Unidos, n Sr. Benjamin Fineberg, tlirector-
gerente ria Mclro Golthvyn Mnyer rio Bra-
sil e que foi n Nova York participar rios
trabalhos ria primeira convenção animal tios
representantes daquella empresa,

' Pclo paquete "Asturiás". regressou
«lu Europa, onrie se encontrava em viagem
de recreio, o Sr. Ayres tle Andrade, iiuiii'-:-
Irial e cnpilnlisln dcsla praça.
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didos resultado» Hempro annualmente ohlieia dc GC0 alumnos, graças aos sen» tr-plcs*
demos gabinetes de Physica, Chimica e H.dos. Corpo docente notável; optimo» <• »•).
cellndos, vestibulares c cominerciaes. Dactylo Natural. Cursos de admissão, seriados. -t*-ar*
curso com o próprio professor na banca. Mengraplila. Linha de Tiro. Exames nftlcijf-t »»
curso em egualdade de condições. OUVIDO It, 50. Esquina de 1° de Março.
,>,.x.-w-'"-*:'-K'-:<-:--:-*.'-.«^^^

Moços e velhos rheu-
maticos

Tambem os moços estão sujeitos s ítj*
ques rheumnticos, sobretudo quando h *a>
põem, por muitn tempo, no frio e i huml-
dade. Os velhos, porem, sno muito mail
achacados, .dada a tendência que aprçsíH.
Iam rie reler os uratos nas ariiculaçnc!.

Para combater esses nlnques oxistem mui-
los medicamentos rie applicação local, o
mais intlicario, ultimamente, pelos me-dici»
tine acompanham os aperfeiçoamentos chi*
micos allemães —c a Fricção Bayer d» Rs-
pirosal, cujo effeito c admirável, sem, tntre*
tanto, apresentar o inconveniente de certoj
preparados de cheiro intolerável.

Estamos informados de que esta utillssl-
ma fricção, dc vnrins outras indicações con-
Ira tlores, já se encontra nas boas pharma-
cias de todo o paiz. OCKl
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? Pulseiras largas - Broches nwdernos I

'ortaleee o sys«'e-
ma. Melhora

o appetite.
Melhora o

Hemogcnese

0 Xarope de Pastei
"JOHN WÍHIAN"

Indicado para o tra*
lamento de Debilidade
llerat, Dyspepsla Ato*
nica, Anemia, Neu*
rnlgla de Origem Ma*
Urlal e i um Tônico
[«leal durante a Con-
«alescença após
Doenças AgudaB.

Ií' grave o estado tle sautle ilo major Xar-
ciso rie Carvalho, alln íiiiiccinnnrio publico,
pae tle nosso companheiro de trabalho Cas-
tellar de Carvalho, e do Dr. Jarbas tlc Car-
valho, tlirector tle "O Paiz". O venerando
enfermo continua sendo muito visitado por
seus amigos c collegas.

 Tem estado enferma, n cncnntadorn
menina Doritn, tülccta filha do Dr. Joaquim
Guimarães, alio funecionario ria Bccciln Pu-
blien e ntlvogatlo em nossn fílro,
FALLECIMENTOS

EXIJA
ESTA MARCA

Não lhe reparou a machina
como tratara

O proprietário ria Phnrinacia Freitas, ii
rua São Jnsé numero llü, «Sr. João Frei-
tas. bn tlias leve necessidade rie inundar
reparar a machina tle escrever ric seu cs-
criplorio. Por essa razão, requisitou os ser-
viços tle unia rasa estabelecida1 na rua (lc-
neral Câmara numero 130, tendo contratado
ns mesmos pela Importância dc oitenta mil
réis. A machina foi devolvida- ao seu pro-
prietnrio depois do praso quc marcara
aquella casa tle concertos c ainria com outra
irregularidade: a dc não ler sitio feita sub-
stituição tle uma peça, conforme 1'ôra traia-
rio. Como não fosse acceita a' sua reclama-
ção, o Sr. João Freitas foi a policia, que ne-
iibuma providencia lomou, motivo por quc
esse senhor veiu até esta retlacção, nns dar
parte do quc lhe aconteceu.

. ***a»n» 

ISIDORO MARX

Bealisou-se n enterro dn Sr. Hayiiuintlo
Seixas. prestigioso e estimado funecionario
tia Agencia Americniin.

O feretro foi acompanhado alé o cemiterio
rie Inhaúma, nnrie foi inhnmailo, pelos repre-
sentantes tln direclorin, da administração c
da redaeção daquella agencia, além de ami-
gos c collegas do falleeido, vendo-se sobre
o caixão muilas grinaldas e palmas offereci-
das pela Agencia Americana, c por nmigos
c collegas do extineto.

DOENÇAS INTERNAS - RAIOS X
PROF. REMATO SOUZA LOPES - 1'raln*

mento cspecinl das doenças tln «pparelho dl,
geslivti. da nutrição (ohesi-lnrie. m-igrcza. tli-i-
bclcs) e nervosas. Itua S .José. .19.

._....,.  ..i-iB}»tfc»- 1- ***. _._

í|í"***f;'Jí*j» Ulceras varicosas tl.t>
iB^Ki-í** pernas. — Cura radi-

cal sem operaçSo « ícni dôr. Dr. Rtgo Lins
Avenida Bio Branco n 175, das í «s 5 horas.

Guaraná - Maués
Vendas por atacado e a varejo

Deposito geral, Rua do Ouvidor, 120
 CASA GUARANÁ' 

TELEPH. N. 1215

...Usem o verdadeiro, analysado pela
Sauric Publica : Marcas registradas ein"Pó puro Integral"' e "Pó lüffcrvceento",
O menor preço c maior slnclt tle Guaraná em
Frutas e Bastões - III'A S. JOSÉ', '-"').

Pérolas - Brilhantes
1,18 — OUVIDOR -- 13S

A pssta dentifrkla
mais SABOROSA

e mais
ESPUMANTE

Conserva os dentei
sãos c limpos.

Vac ,-âà.liz'ar-se, em ÍSeilo
Horisonte, um Congresso
Catechistico Provincial

BBLLO HORIZONTE, 22 — (A. A.I - Es
lá em preparativos nesla eapilal, a realisação
de mn congresso catechistico provincial.

, ****a*>***. 

Lindas mantas de pelle de
vicuna boliviana

Vendem-se a tratar com o Sr. Antonie
Diogo. .Avenida llio Branco n, 11-1-1*^ ami-n'.

Depilatorio Electrico Radical
Tira os PELLOS para sempre. Resposta

mediante sello. «\cademia Scientifica de
Bclleía. Hua 7 dc Setembro, Ififi. Hio; e Av.
II. Branco, 134, Catalogo grátis.
w*M--^-{-*j--i-->*t^^^-^-t-H-*!-*i-*í--5--'--!--:-.:*-:--:*-:":*':-

-*me^-
Lyceu Bethencourt da Silva
(Edificio «Io Lyceu tle Artes e (lífiaru —
Avenida llio Branco li; 17 í- — 'I». C. 3380)

Cursos: Primário — (i.vmnaíial --rriorlo
-- Preparatório — Connnercinl r Artistico.

Optimas inslnllnções — Magníficos labo-
rntorios e gabinetes.

-OH)*»

ELIXIR de NOGUEIRA
GRANDE DEPURATIVO DO SÀNGU"*".

•:*':*v^*;*^*>->-;-^*>^-i-^^-;*-^-H--i-*í-'i--!--*i-*M''<''*

BOLSAS PARA SENHORAS
De 251000 a 1301000 p

Só na fabrica, á
Run dos Ourives, 59

Phone N. «1(585
Acceitam-se reformas,

concertos e
encommendas.

"CABELLOS"
Uma descoberta cujo segredo

custou 200 contos de réis
A "Loção Brilhante" é o melhor especifico

lonico caplllar. Não pinta porque não t tin-
turn. Nãn queima portiuc não contem saes
nocivos. I*r uma formula scientifica do gran
do botânico Dr. Ground, cujo segredo foi
comprado por -00 contos tlc rí-ls.

E' recoinmcntlnri.i pelos principaes Insti-
tutos Sanitários tio estrangeiro e analysad»
pelos Departamentos de Hygicne do Brasil.

Com o uso regular dn "Loção Brilhante":
1" — Desapparecem complctnmcntc as cns*

pas r affccções parasitárias.'2* — Cessa a queria tio cahello
.'I* — Os cabellos brancos, descorados ou

grisalhos, voltam & cftr natural primitiva sem
ser tingidos ou queimados. '

4* — Delem o nascimento dc novos cabcllos
brancos.

0" — No: casos dc calvicc ím brotar novos
cabcllos.

J" — Os cabellos ganham vitalidade, tor.
nam-sc lindos sedosos e a cabeça limpa i
fresca.

A "Loção Brilhante" t usada peln nlta so
elednde tlc S. Paulo c IUo

A* vendn em todas ns Drogarias, Perfu-
.narla.-. e Phnrmaclao de primeira ortlem
Pecnm piuspcctns n Alvim & Freitas —
Unlcu*. censiuuurius um* <mu«i*i«« uu am

¦
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C©ntra as syncopes
Isso não é nada, minha senhora, essa espécie de vertigens, essas tonlma*
súbitas, esses espasmos passageiros, que podem ser acompanhados de caim-
bras do estômago, de vômitos nervosos, não serão mais do que uma rní
recordação, assim que estiverdes de posse do especifico maravilhoso que 

*
ilustre professor TROUSSILAU tão grandemente recomendou, as

PERLES DETHE!
du DOCTEOR CLERTÂ
Constituem ellas o mais perfeito modo dc administrar esse corpo tão volátil
que é o Ether, que ellas introduzem no estômago em dose fixa e sem nenhuma
perda. Chegando lá dissolvem-se imediatamente, penetrando então os tecidos
e exercendo cm todo o organismo a sua ..cçao salutar. A dose é dc uma *
cinco Pérolas. São duma conservação perfeita e não ha qué temer a evaporação.

A venda: Em loiat as boas Pharmacias.
Por .Meado. M.iion FRERE, 19. rue Jacob, Paris (6')

Eiigir s verdadeira marca Clertan
a unico cujo procemo foi approvad
pel» Academm de Medicina da Paris..

. AppxaV4_s B. N, S, P_. .1 de <W Je iMi,

*fi;3f <> JàW.à * U * 1 t , ** 7 ..J -U, tv.»\-í* ?> K&S.m *. *. \\
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q Brasil como j
cam po de capital

estrangeiro
,i'[*l,a Internacional Investor", de janeiro

j,.[C nnno, píiblicoti este inlercssanle arti-
!.„ sobre "o Brasil como campo de capital
astroi. ciro" tln autoria do Sr, Albert \V.
KlmbeV o n"n' ('.'''n *'en'a> transcrevemos:
, "D rn pi t ;il empregado eni um paiz es-
,ran. fim c de mnls benéfico effeito para
esto (|„nndo serve para incrementar « sua
nroducção e » riqueza rio seu povo. Fm
,nUÍt .5 [i.ilzcs o capilal estrangeiro tem ries-
«nvolvliíf pouco, o» mesmo nada, alíni das
emp,.sas cuja producção pertence nos cs-
transelrns c cujos proveitos revertem na
ma parte em favor dos mesmos.

ASSOCIAÇÃO DE RESISTÊNCIA DOS CO-,
CHEIROS E CLASSES AN NF.XAS — Festl-l
vai de gala em homenagem na Dr Mózarl I
l.agn — Promovido pel» dlrectorl» dessa I
sympnthlcn associação de classe, reallsa-sel
no próximo sabbado, no salão-theatrc. dn |
Beslstcncia dos Cocheiros, umt encantado-
rn festividade artística, cm homenagem af,,()
illustre jornalista Dr, Mo.nr1 Lago. .1 V

Esse festival estA dividiria em cinco at- jtrahgntcs partes, assim organlsadas, I' par-
le, pelo conjunto Infantil dt Resistência, •;,.«. , c , ,i„l„
levara . scena . Interessa nl, comedia "0,0 Dr. Julio Moreyra, chete tia «cie
casamento de Mingote", assim ilistrihuldo, cação uruguaya Clltre H08,

footbalJ

momento sportivo Sul-Ame-
ricano

Ambrosia Hilda RõMSumi Bosinlu, Kuj-1 -~ - 
A NOfTE os propósito? de

mira de Araújo-, Alberto, Ourlvalda Ferrei- *"' . - __:„:_,l
ra; Pnncracln, Manoel do, Santos, Mln.ntc:1 S»a intervenção olliual
Maria Mendonça, Maurel, José Ozon. A 2'i En, nota une hontem Publicamos, n«e-

¦ ¦- .1.. _.,.l.,l. Imna con,ir _„a n ,'_,__ do MOllllVldeO W 8n-
pari. consta d« um nclla nuauio ,<.,,,..,,,- ...— ,••-  -- ,
co, original d» Romano Coutinho "Tudo deres V. Cluh a esta cidade, se prende, cn
pela Patrls", e tem a segulnt. distribuiçãoi i Ire outros, cgiinlmcnlc elevados, .P.«,'"'
Cândida, Hilda Bndrigucs; Mario, Manoel | ciar oj primeiros passos em favor dn.xoiia
dos Santos; Bepublica, Marl» Mendonça: do Brasil aos torneios sul-americano» ae
l.aur», Palmyra Viola. ] football. .„„..,,

 _« parte - Subirá • scena . Interessante | Foi mesmo condição principal, lltiposia
"/do," 

principalmente, destinado ão trans- I revuette em um acto "A esquadra Infer-
«0fl'e c ao commercio da própria producção | nal", na qual actunrão oa Intelligente» ar-*|o 

|i„i.', assim como . provisão de outro. ! tlstas Carlos Fonseca, interpretando o pa-
meios P-'"'-'1 " erençnn * distribuição d*1 nova | pel de cabo Juvencio, commissnrio do po-
fjqiieza. Bela, e Miguel do Oliveira, que farfl o "8(1",

A producção rio Brasil c òontrolndi, pelos por alcunha Chico Bola.' " " """'¦ .' 
parte — Saudação m, homenageado

1 Ilrnsll tem tido a feliciriarie no facto
s. jhc não ter o capita] estrangeiro explora- |
Hi, m recursos nattiracs apenas em provei- !

próprio: ao contrario, csr.e capital tem |

<_M
emer

mesmos brasileiros. A vasta colheita do ca-
f. (ie São Paulo, Minas e Rio de .laneiro, a
Jo assucar e algodão de Pernambuco e es-
ta(>_s vizinhos; n do fumo o chocolate da
R.Ilia « a grande criação do gado dos Esta-
joj rir. -ul; toda» cilas são o resultado de
esforço brasileiro a não do estrangeiro, o
oi proveitos decori-entos deste esforço ficam
nJ,. mãos rios brasileiros. Só pela producção
i exportação rie madeiras rio construcção e
da mir",pf,pt '*' ',,,n '^ •""'''flntfp.rn* «.p í.nfprfts.
asm

, exportações do liras,I hoje apresentam
cleristlcos semelhantes aos das norte-

nas trinta e cinco annos atrás, prin-
,.(n. mente as dos prurindo, agrícolas, fln-
restaes e mineraes.

O principal artigo dc exportação é o cate,
nue i a grande fonto de riqueza do Brasil.
i» mesma forma quo o algodão em ram» foi
a nossa, devendo-se notar que, naquella es-
pecinlíriade. o Brasil gosa da mesma prrrio
mlnancla que nós gosAmos com. o algodão
O c'emcntc incerlo nn eommercio do café ,'¦
o volumn e n qualldndt da safra; neste par-
llcõlnr o cafí as parece com o algodão: nc
nue s*. refere, porém, ao consumo mundial.
„ rio enfe * mais estável.

De nnno para anno, por largulssinu, peno-
do, 3 consumo tem crescido firmemente, tan-
t.Cn, quantidade quanto cm valor. Mór-
mente nm ultimo» (innos a acção governa-
ment;.'' c outro» poderes têm contribuído
para a melhorin <1e condições riesta impor-
(ante industria. A babil regulamentação
dos embarques do café tem eliminado *
congestão nos estradas de ferro e nas do-
cas, emquanto a provisão de créditos aos
proriuctores lem ultimamente soffridu os-
clllação mono. brusca ,ln une .nno.' atras
ae verificou. .

A natureza destinou o Brasil d ser man-
demento, o siislcntnculo do si mesmo, l) seu
território, tão extenso quanto o dos lista-
dos Unidos da America, comprchende qua-
si lodo a variedade de climas e rie solo. ex-
cepluando os que se encontra,,, nas tem-
peradas regiões do Norte. Esta vasta arca
contem grandes depósitos mineraes, im-
mcnv.is reservas de madeiras, grandes ler

. „
por conhecido tribuno

5* parle — Magnífico baile familiar,
abrilhantado por excellente "jazz-band".
Todo o edificio da Resistência dos Cnchei-
ros seré feericamente illnmlnado e orna-
mentndo por conhecidos e competentes ar-
listas.

SOCIEDADE DE B. DOS TRABALHADO-
RiES EM CAFÉ' — Reunião de directoria e
conselho, hoje, As 18 horas, convocada para
tratar de diverso» «sjumptos de geral in-
teresse social.

UNIÃO REGIONAL DOS O, EM C. CIVIL
— Está convocada para hoje, ás 1!) horas,
Importante» assembléa geral extraordinária.

.-«lOCtJ»»
BOTAFOGO

Terça-feira, 27 do HJarçn, ás 5 hor,
leilão de UM SOLIDO PREDIO. pri-

••.irn fabrica, n rna Munde >'¦¦¦
¦ '•• r Marquez ri'

i

vende
i,o din i
hora acima
designado^

o _„liili, pi-edi,:, edificado en,
terreno que meri» 7,50 _x '10,0.'
mais ou menos, próprio par„
a ,'nstallação rie umn iieqii",,,
fabrica

>—-*•*** 

A senhorita costuma ©obras*
uma "taxa..."

.No edifici,.' em que f„,lecionava o nosso
fórum,, a rua do Lavradio, foi estabelecido
ha- tempos, um "guichcC para vendas de
esta,,,pilhas, 0 encarregada ricsr.e "guichcl"
ha muilo não é visto nii, motivo por que
uma senhorita que trabalha na 6* Pretoria
Civel se incumbiu dc vendei esses ssllos.
Ella, porém, o faz, em sun mera' dc li-nbn-
lho, e costuma cobrar uma "taza" pnrn pa-
gamento rie seus serviços...

As informações acima uns loram Irúzi-
rias pel oS». Anlonio Corrêa da Silva-, resi-
dente á rua Carlos Comes numero 61, que
para adquirir uma estampilha, fni ohrlgn-
do ao pagamento de mais ?Í0().

¦ ****$•í>?_»- '-* ¦ — *-" ~ "*""*

Dr Julio Moreyra, presidente du arte-
gação do Wandercrs

pela Offlcina de Confcderaclon Sudamcrica-
na de Football e collaboradn pela Associa-
ção Uruguaya, esta, do chefe da embaixada
do Wandercrs, empenhar seus melhores es-
1'orços en, tal sentido, unira' vez que, pela
situação ci-eado em torno do nosso afasta-
inento, parecia nos elementos do sul do con-
lineute ser menos propicio o nmbicnle_ que.
se teria creado enlre nós, com relação a
qualquer propósito rie entendimento.

Ivslii' impressão é, já se v6, differenlc <lo
que cm realidade existe, porquanto, se nos
sobraram motivos, naquelle momento, para
que nos manifestássemos insatisfeitos, sem-

fizemos sentir os melhores propósitos

mente levantou pela quarta vez, o campeonn-
to rio paiz.

A prova preliminar — Para disputarem a
primeira prova de domingo, a directoria
vascaina vae convidar as primeiras equipes
do S. '.'.. Brasil e do Villa Isabel F. Çv, que
ao que sabemos acccitariío o honroso convi-
te do Club dn Cruz dc Malta.

.4s cadeira* e. camarotes já estão d venda
As cadeiras numerárias c camarotes para

o grande matei, de domingo, já se enepn-
tram á venda na Casa Campos, á rua Sele
(lc Setembro ,,. SI e na Casa Sporlman, a
ruu rios Ourives ii. '-.',.

O SCRATCH CARIOCA PARA DOMINUO—
Amado Benigno _ Alberto Alves Corria —
Agostinho Fortes Filho —Arlliui dos Santos
Claudionor Corrêa — Francisco Ooiiçalvcs

Henrique Carrero — Ilelci,, Paiva —
Paschonl Silva — Oswaldo Mello — Nilo
Murtinho Braga — Joel de Oliveira Montei-
ro — Luiz Gervazonl — Theophllo Betbeu-
court Pereira — Waller Guimarães Silva e
Vicente Alves de Oliveira,

PROVIDENCIAS DO C. 11. VASCO DA GA-
MA PARA 0 ENCONTRO DE DOMINGO --
A directoria do Club de Regatas Vasco da
Gama tomou os seguintes deliberações!

a) 0 ingresso dos associarios é pessoal e
será feito mediante a apresentação dn car-
teira social de identidade e com o recibo
n. 3, sem excepção rie pessoa alguma. Os
sócios podem fazer-se acompanhar rie duas
pessoas de suas famílias (esposa, filhas
solteiras ou irmãs solteiras), uma vez que
se munam dos respectivos Ingressos que
serão cobrados A razão de cinco mil réos.

Aos associados é expressamente prohibido
levnr creanças;

b) 0 ingresso dos sócios será feito pelos
portões da rua Abilio, sendo que no portão
central só podem entrar os associados que
se fizerem acompanhar de suas famílias,

c) O publico restante terá ingresso pelos
portões da rua lloiufiin, prolongamento da
rua S. Januário;

d) Os portadores de cadeiras numeradas
e de archihaiicadns especiaes, terão Ingres-
so nelo portão n. 5 da rna Abilio (ultimo da
fachada (Io Síadium.;

e) Os portadores rie camarotes c cariei-
ras numeradas, ria cabeceira do Stariium,
terão ingresso pelo ultimo portão ria rua
Abílio;

f) Os portadores de carteiras de repre-
sentantes a de juizes e cartões de athletas,
expedidos pela A. M. E. A., lerão accesso
pelos portões ria rua Bonifim:

g) No portão central só terão ingresso os
associados acompanhados dc suas famílias,
os representantes ria imprensa e os convi-
dados officiaes e os presidentes das tres
entidades e dos 'ilubs ria primeira divisão;

li) Na tribuna da directoria só lerão nc.
cesso os

rie domingo, no Jockey Club, pilotando os
pnrclboiros do Slnri Expedictus

CIÚMES DO SAR-
tf* EM WI

por Domingos

as conrii-
Gil 01a:.,

rrio o

Ilabcrá será dirigido
Suarcz

 São bastante nnlnindorns
ções rie i-iitiaiiieiiient (Io cavalh
inscriplo en, dois prados.

Beapparece ainda um ponc
cavallo Mediador, do Stud li, Babin

 F, Bicrnaszchl, entre outros, pilotará
Darlic Espe e Cnrilim,

Bailes anda bem, é serio competidor
uo premi,, Ilabcrá.

Julio Escobat „ái, tomará parle aa
corrida rie riomlngf por estar suspenso.

não 48, con-

pre Indlfferentemciile ria questão

rem,-.. rie plantio o zonas agrícolas de alta
fecundidade; o paiz desfruta irrigação plu-
via] que alimenta rios, cuja rápida descida, I
do piatcau interior para o mar, se ussigna- ' - . r-\« -. -.
l,-i pur muitas cachoeiras. E' enorme a força) Mmq VÍSÍtS T rfe "U€_Qrí_C.O
aproveitável destas catndupas. Só a catarata I 
rio. l.n Guayru, na margem superior rio Pn- ,.\ nossa capital vuò possui,' nina interes-
rauá. contem força não utlllsaria (,".-' Kiuite exposição permanente rie proriuctos,
quatro vezes mais que n do Niagara. qne «erá inauguraria terça-Ieira próxima,"Pari pussu" cm o crcscimcllo rias sa- !:7 rio corrente, graças á iniciativa e ,'nlel-
fins agrícolas e ininlerruplo inigmcnto rin ligencia dos Srs. Tos.-itti & (',» que para isto
população, têm-se desenvolvido as industrias adaptaram dc manem, luxuosa o vasto cdl-
manufactureiras. Por muitos annos o Brasil j fjeio silo á Avenida llio Branco n. 137.
Importou a maior parle dos artigos mami- Assim é que os Srs. Toratli & t'.„ lio in-
faclurados que Ibe ' eram necessários, tal tuito elevado rie divulgação dos proriuctos
como fazem os paizes novos, dando em Iro-j de manufacturn brasileira, e demais proriu
ra ,, excesso de producção de sen
a. florestas. A grande guerra de
restringindo o fornecimento rie
europeus, estimulou o Iniromcnln
diistrias brasileira:-.

Amplas reservas ,1c força motriz e ria
maior parte rias matérias primas favorece-
mm este moviment

rie linrninn
rsolada,

Para q,„- puilcssenius conhecer, poi'6,,1
do cnracler official da intervenção rio Wa„-
derers „„ delicada questão de diplomacia
sportiva, procuramos esla manhã, ouvir o
Dr. Julio Moreyra, o presidente ria cinbai-
?fntli, que nol-a confirmou, adeantando:

¦- "Eu trago, realmente, a incumbência
rie observar, rie perto c offlcialnicitc, as
possibilidiwies rie. um necôrdo com os bra-
sileiro:,, afim rie que os torneios dn America
dn Su! não se vejam privados (Io precioso
¦lOncUL-so rie seus compatriotas.

A nossn vinda uo Bio enfrentou os cn-
ll-uves nnturnes rin impressão deixaria, lá, ,1c
que. nenhuma facilidade encontraríamos e„-

, iro os brasileiros, nn sentido do c.ntentlimen-
jlo que procura-mos ha já algum lempo, nc-
Iceitn por nós a condição rie intervir. r,,i-n,,s
então daria licença.

Vem, portanto, estudar li situação...
I. as melhores probabilidades, Meu pn-'pel ,'-. mesmo, muito mais rie estudar ns

 Nilo levará li) kilos
forme eslá no programma.

Ramo
RESOLVIDA CMA JUSTA PRETENSÃO

DC) C. B. BOTAFOGO — Está de parabéns
o veterano "vovô" ria canoagem. Por acto |
ria hontem, o prefeito Prado Junior, conrç-
deu o aforamento não só rin área que hoje
oecupa o club ria "cstrella solitária", com,,,
também, um extenso terreno rie 1211 metros
quadrados annexos á mes,na arca, ' i

Trata-se, pois, dn realisação dc uma vc-1
lha aspiração do Botafogo e que, ern muito i
vem contribuir para n seu progresso ma-
terial.

Uma nova série, multo ampliada, com os
menores requisitos necessários no conforto
dos nssociarios e unia pratica- melhor dos
desportos. Essas installações, segundo ouvi-
mns, de fonte nutorisaria, serão iniciadas
ainda este. anno, obedecendo a um projeeto
já confeccionado.

Athletismo
BEIJNE-SE A COMMISSÃO TECHNICA DA

AMEA -- A Associação Metropolitana rie Es-
portes Atllletlcos, pede o compnreciincnto
dos Srs. Orlando idunrdo dn Silva, Dr. Ce-
lio de Barros, Affonso rie Castro, José Mano-
ri Lnbanriera, Arthur Bepsolri e Dr. Ary Mi-
randn ¦ membros rin Commissão de Athlc-
tismo, para tomarem parte na reunia,, que ;
será rcalisada amanhã, ás nove horas,
na sede desta Associação, afim dc sc tratar
de assumptos referentes A Festa de Atlllotis-
mo liara Novíssimos.

REUNIÃO DOS ATHLETAS DO S. CHRIS-
TOVAM - O director rie Athletismo de S.
Cbristovan, A. C. conviria por nosso inter-
meriin, todos os associados que queiram no
anno corrente participar rias festas intimas
e rios campeonatos officiaes, para uma reuni-
ão, segumin-feira próxima. As 20 horas, nfim
de ser organisado um quadro dc nthlclas
officiaes. assentando-se nn mesma oceasião
as labcllns rie treinos inrliviriuues.

Excurnionismo
A NOVA DIRECÇÃO DO CENTRO EXCUII-

Aggrediu a amante com
uma tesoura

Ha tempos, a nacional Mnrin rie Lourdes,
rie 17 nnnos rie edade, residente á rua Mau-
rih- 115, conheceu o sargento do Exercito
Baptista rie Lara. Dentro en, pouco, eram
amantes; Lara, porém, é ciumento no extre-
mo, razão porque as discussões entre os

! dois eram continuas, terminando, não raro,
1 cm pancadaria.
[ Ainda hoje, foi assim. Discutiram e, por

fim, se atracaram. Lara passou a mão em
' unia tlicsourn e golpeou Maria ile Lourdes

no peilo. Com medo de morrer, saiu ella a
correr alirando-se pelas escada abaixo.

Com diversas contusões e escoriações pe-
i lo corpo, foi elln soecorridn no Posto Cen-

ti. I de Assistência, retirando-se eni
«_.<K*n--*

CENTRO COMMEKCIAL

Solido Predio
''c&MÜZ

.^r»

1STA, 711
vende
nhianhã,
ás 3 hora
o predio
ao mes,n

os»-

seguida.

O Sr. Joã@ Vespuclo irâ
para a diplomacia?

PORTO ALEGRE, 21 (Serviço especial
da A NOITE) — Nos meios governistas fala*
se que o Sr. João Vespucio irá para a di.
plomacia, estando indicados para sua vag .
rie senador os Srs. Flores ria Cunha e Prota»
slo Alves

*—<K^'—** •••***-,

ASSEMBLÉA, 73 ^
CÉSAR venderá amanha, ás 2

horas, em se» Armazém, rico»
pellerins, manteaux, peües, etc.,
etc.

 „;;s..r,fe:Sa;/rdn:s »mL^^&yy^ _,

pensa

campos j dos rie interesse para a eollectividárie. pre-1 posslblln irfcs, pin-a transn lt i a Of itina
1014-18. pararam rie maneira condigna o referido nilnhas impressões l,cacs c.„ conseiue,
fabricos ! edificio. inslallando no andar térreo uma cias harmoniosas rieeorrenle rieslc 

^pr 
lei

dn« j„. ao dc vUrincs |,1XU05HB ,!ara apresenta- ro passo, do uo |iro 'a'"^^* '•"„."..
cão c amostras de p.^duclos, ,„, primeiro ¦ nunlquer trabalho riet i.li st o se rapa
nsuosissimo salão de chá . bailes, onrie te- sa' por sobre outra- a uo ria es suLa,ne
rio logar as "mntlnéc.." dansante". familia-, eanas. Faço un, eslurio , ilunçi n. OUfco
res. nó decorrer das quaes serão «hihidosl o» elementos, orriciaes deste, aiz c, auloUsn-

loic as fabricas e usinas brasileiras Cor- modelos vivos com os últimos figurinos das do, levarei a Confedeiaçao o que se
necem praticamente tudo» que é necessário 1 mais ncreclllntlns casas rio gênero, daqui c no Bra-sil sobre esta iieiicaii,, ques . >¦

do 
estrangeiro, e. finalmente no .segundo c, - Jn inicio» algun cn ei dn.im to tom

ultimo andar a exposição e venda própria- pres,rieulc. ,1a ConferieraçnoBias.leii...
rins, bola
papel: c o progresso nn, se vac iiuviun; «»-j oç g.
signalar no sentido ,|e augmcntnr n fahri- ¦ fc;[o e luxuoso
ração rio cimento, rie produetos chlmicos, oncl;» a organlsação aclual
phnrniacouticos c de tlnturarin. 0_ Brasil fcjra (|,. amostras, é rie crer que o pu
lem presentemente para cima rie -125 usinas prestigiará rie maneira incondicional esse
úe eletricidade e 14.100 eslabclecinjonlos esforço patriótico, accorrendn a c-.le inte-
Induslriaes; o valor do sun producção foi |.05snn(e estabelecimento, unico no gênero
em II.B rie mais rie $856.000.000. Tudo is- ,,„ America do Sul
Ir- foi para o consumo interno do pai., naria ()s «. Tnsa(lj Ri Q conjugando .,

o estrangeiro. A situação esta em tor- [)ezn de _._ ;nU.;.ltiva a ,„,, acl0 t)e

que
io pai. no que diz respeito a tecidos de ai-
garián, seria e jula, e tio fabrico rie teci-

as, sapatos, chapéus, mobílias c j nlcnte dita de produetos e artigos dc lorios
,, progresso abi se vae fazendo as- „$ goslos, e,„ tudo o que ha rie m.is ocr-

TESVI TRES FIL
sem rocur
filhos, um |

. | rios quaes está gravemente enfermo, veiu rie
sua residência á ru» rio Bispo. 157, rasa 11,
valer-se da A NOITE afim dc conseguir dos
nossos le'|,,,-es algum auxilio.

lírios latino americano*.. O Brasil é. ainda
un, grande importador, especialmente de
í,'ligòs pesados, como trilhos, barras dc
ferro, vehiçulos, motores, material cléclri- i
ro c outros semelhantes mas, as proprins
illduslriaes do Brasil estão cm condições
ri? .ntisfaier ns necessidades do povo um | ,...,,. , ,. ... .. ,
artigos manufacturados. I n- Nainlll!a, ll'.' ^|,ml" Sl1 ""

E«le crescimento de fabricação eslá absor-.-, sos para sustentar or. seus Ire:
eiv.ln algumas dns matérias primas que an

leriormcntc se exportavam. Não parece,
porem, que » commercio com o estrangeiro
lenha sido afíec.larlo por isto O valor total
rias exportações brasileiras subiu rie
..ioi.noo.nnn .m 1329 a $107.000,000 em
i.M.

(1 capitai estrungoiro lem sírio um faclor
(ie primeira importância na vida econômica
Hn Brasil. Com esle capital se lem construi-
rin estradas rie ferro e portos; feito inslalla-
còe> rio Iui e força clec.tricas e de linhas
lelegraphicas c telephonieas ; estabelecido
nhârqueadas e outros melhoramento., e sus-
tentado bancos c outras instituições finan-
ceirns.
'¦•SSn estes que constituem o innehinUmo ria
r.'!'ncação dn prodiictn brasileiro no mer-
rarlo,

Este capilal estrangeiro paia o Brasil lem
'indo principalmente ri;, Inglaterra. França
e pslarlo. Unidos, No fim de 1200 o lotai
rio capital a. nlieiul,, no Brasil pnnrosiilia*.a-
se i.500 milhões rie riollares. E.la somma
n,'io ;'¦ grande em coir.parução com os li,!lfil|

encontrará meios rie attender ao propósito,
.cuja' qualidade apreciável se vé na inslsten-

..».._" eia (,:l intervenção.
J Ademais, sendo, lio.ic. maio, o numero dc*l 

paizes inscriptos, nada como o Brasil torniiT
, , felfe e.onleiirins eom os mesmos intuitos bri

nelicio rias victimas ria dolorosa ti-agenln
rio Monte Serrai. '"XX*

..fc e com a ria maior parle dos cs- j da Rolj(larjeda(](; |iunlana, no dia da Inaugu-j
I ração reverterá o sc, lucro liquido em lie- ;.. co|llcnd,,!: com ,,s mcsmos intuilos

da primeira divisão e ns membros ria liei
gação rio Montevidéo Wauders I. C;

i, Náo será permittida a permniieneia rie
quem quer que seja, na pista rie nllilelisiiio,
a não ser rins jogadores rii.pulantes, jtii_:'s
seus auxlliares c policia, encarregaria rie
manter a ordcmi

,1) Para maior cunnnorildnde ,1o publico,
só haverá um preço de ingresso;

li) O preço dc entradas no Stariium será
o seguinte: camarotes, 508000; cadeiras e:i-
peciàcs, 20801)0; cadeiras na iircbibancaria,
10.. 0(10 ; ingressos, 55000.

Estes bilhetes encontram-se á venda na
Casa Campos, á rua Sele dc Setembro, 81;
Casa Sporlman á rim rio Ouvidor, 2T>

O TORNEIO INITIUM DA I* DIVISÃO UA
AMEA — As cninmissões — Dircclor geral
rio torneio, I.ui/. Vinhaes; director <lc_ iui-
zes, Affonso tlc Castro, funeção: providen-
ciar sobre a entrada rios juizes escalados
e substituição rios que sc acharem impedi
rios.

Director rie clubs - Celio rie Barros c
tenente Orlando Eduardo ria Silva — Fim-
ceão: providenciar pura que os clubs con-
correntes estejam em campo á hora deter-
minada para as suas partidas.

Dircclor rie snmmnlas: Ilelio Netto Ma-
chario e Gilberto rie A. Rego — Funeção:
verificar e flscalisar se as sunnliulas rias
diversas partidas foram preenchidas rie con-
formiriarie. com as disposições rir, Co,ligo
Sportivo.

Medico, Dr. Francisco ,1c Bastos Mello.
Aiiniinciarior. Gilberto Pacheco.
PROVAS PBELLMINAHES, HORÁRIO B

JUIZES
1" jogo — A's 1,1 horas ¦— Bangu' \ An-

riarahv — Juiz, Oswaldo Braga, rio S. C
Brasil.'_" jogo — A's 1,1,25 horas — Botafogo .
Villa' Isabel — Juiz, Homero Mesquita, rio
Andarahy A. S.

3o iogo — A's 1.1.50 horas — Flamengo x
tente a essência dos seus pontos (lc vista, VasC() _ Jhj_i |.;dsan| Gonçalves, rio Villa""'"' " 

Isabel F. C.
¦1° jogo — A's 14,15 horas — Brasil x

America — Juiz. João rie Deus Caniliola. do
C. B. do Flamengo.

5» jnf!f, _ A',s 14.10 horas — Fluminense
x Vencedor rio J« jogo — Juiz. Octavio rie
Almeida, do S. Christovão A. C

Sim. Pedi-lhe que me marcasse logar c
hora. afim de solicitar-lhe „ bôa vontade
que iá venho percebendo entre os brasilei-

ri-i exposleiln- ros. Estou cerlo rie que, tendo-se modifica-
que o publico do em muilo ns condições dos paizes sul-

americanos e dos campeonatos respectivos, a
Confederação Brasileira, muito embora sus-

berativo desse centro elegeu e empossou os
seguintes diréctores pura ,, anno corrente: —
Prsirillle, Hugo Bluine; vice-presidente. Ala-
ilha Campos; 1" secretario, Alberto pomes
dc Miranda e Silva; 2" secretario, Anlonio
Teixeira ,1c Carvalho; 1" thesoureiro, João
Bernardo Paredes Junior; 2" l.hcsourciro,
Isidoro Marques; 1" technico. Alfredo Devi-
laequu; 2" technico, Gustavo lienschel c i-i-
biiothecario, Walter Bleler.

Por deliberação desta nova directoria, I<>i
crearia uma ."secção rie informações" que
funecionarn nniiexn á sua direcção technicu
o que lerá por fim prestar informações „
(|u,ll(|,,er pes:.,,.-,, sócia oil uão deste centro,
sobre qualquer excursão que se pretenda
realisar dentro ,,,, fórii do Districto Federal.

A secção rie informações rio Centro Ex-
cursionisln Brasileiro, além rie prestar Ioda
o qualquer informação que lhe for solicita-
ria, conforme for n excursão rfue se tenha
cln vista realisar. designará „,„ de vens so-
cios apto a servir rie guia a pessoa interes-
saria, livre rie. qualquer remuneração c uni-
camente a titulo de propaganda da nossa ri-
dade e do excursioiiisnío cm nosso paiz.

A PRÓXIMA EXCURSÃO - A directorin
p revi nó nos associados que fará realisar nn
próximo domingo, umn excursão á Pedia do
Conde (Alio da Boa Vista'), partindo ,,. ,•-•;.
.ursionlstns ri,, unnlo rins aBrcas ri:', 5,58 ho-
ras. em bonde "Alto ria Boa Vista".

O SR. SEABRA"O. PEDRO l"
BAHIA, 22 (Serviço especial da A NOITE1

-- O Sr. .1. J. Seabra, segue para abi. a bordo
do paquete "V. Pedro I".
— - — —¦-•-aitj^r.*-—* :— ¦— '

Não ha elegância masculina sen, o

MMM*f
%%

-**•airtSn»-

antes que sempre sustentou, e sujeitar a
S cs,) novo numero rie adversários o* seus
1 rirsojo. de que sc to,nem determinadas me-
I riirins.
! — Mas o Brasil pretendi., que os campeo-
natos se realisassem como conipeliçóes ol.vm-

i picas, de dois en, dois annos.,.
•-- Realmente. Mas avalie que sendo oilo

os paizes concorrentes agora, ao mesmo palí
só caberia realisar uma competição offi-
ciai, rie dezescis en, riezeseis annos, o que
determinaria uma demora, muitas vezes de
esmoreci,,,eni o natural e prejudicial. Estns
considerações, porém, faço-os rio meu ponto
de vista pessoal, o que quer dizer «ue não
estou pretendendo dlctr.-r aos brasileiros a

B.fe'; fe. _!)(_! .orientação que melhor lhe convenha.
c.,_ .._ nr ,i ,,„ A-i O que posso nffirmar c o faço com satisfa-
hUA ét UV, MAIO, *J i fio, é que os desejos geraes. ardentes, pela

CÉSAR venderá em leilão, sexta-1
ifeira, 30, ás 4 horas, este predio

volta do Brasil como concorrente aos tor-
neios. é. positivo entre Iodos os sportincn
da America do Sul,

Para que mais profundamente^ encare a
questão, porém, dependo, cm primeiro lo-

. .„ gar, da entrevista que terei com o riislinc.to
era 1.7 •,» cm empréstimos federaes, n,7 |" ISDOi*tmoii Dr. Renato Pacheco, finda a qual,

milhões empregados na Argentina, paiz dc ram nove nnnos ma,

rie rendimento do capilal inglez no Brasil
, , J„ I sporlman Dr,

en, estaduais, n.O V em municipaes c 1,6 , conhecerei, officialmentc, os pontos de vista
em industrines. (|05 brasileiros, coisa que tanto interessa

0 Brasil tornou-se republica cm 1880, leu- a questão como as probabilidades de en-
rio no nnno precedente oceorrido a abolição Icndimento, pelas quaes empenhamos a nos-
da escravatura, A coincidência destes dois.sa hieihor búá vontade,
iicouteciuientos dsu origem > certas coninio- Estou satisfeitíssimo porque, se as pro-
ções políticas e econômicas que culmina-(habilidades desse accordo depende rio :ari-

s tarde en, severa crise | nho com que o publico nos tem recebido.
uni terço do tamanho e com menos de um, financeira. En, 1808 e nos riois nnnos se- j nenhuma prova mais caplivaiite poderíamos

¦o ria população do Brasil 
"o 

capiíal cs-1 guintes o governo federal pagou os juros de, esperar do que as que temos merecido, nes-
tràngeiro no Chile attinge a mais de 850 suas dividas exteriores com apólices de 5 fe ¦ tes dias dc fidalga hospitalidade entre os
milhões rie dollare*. on -«212 per capita rie; e reiniciou em 1901 o pagamento en, di-1 brasileiros,
população contra .70 per capita do Brasil. | nheiro rios mesmos empréstimos. Em sc — R acredita ,,o exilo da missão?

Uma razão pnra o relativamente pequeno guida a este periodo de folsgo as condições - Como não hei de acreditar (muito
íiiil.l eslr.n.pirn .nnlic.do nn Rrasil è' melhoraram rapidamente c ns fundos de res- embora isto signifique aricantar um pro-
na .ande mirte do de envolvimento ri ,,* ^ rios empréstimos «tei-iores, que tbliam gnostico delicado) se tenho lidado nesta ei-.„.,_ |,.,.le do il.scuoiiimutriaMSc *^ 

^^ m m* foram ret(?niados dade, com lautos sportmen rie bôa von-
por seu próprio capital

nrnriuetos de seus campos, florestas e la-
bricas são resultado rio próprio emprchendi-
inenln brasileiro; a maior parle de suas
usais extensas . importantes estradas de
ferro, laes como a Paulista, a Mogyana, a
So.nca.bnnn c a Central rio Brasil é. de brasi-
leirns e por elles dirigidas.

() capital /xtrangeiro auxiliou, cooperou,
mas não governa nem explora.

Bo capital estrangeiro agora empregado no
Brasil, melado eslá rui titulos e neções rie
empresa, dc uliliriade publica e industrial ,

anno e meio antes tia data convencionada. |tade?
Em 1014, principalmente cm conseqüência [ Estou convencido de que com calma, pon-
da chamada crise da borracha, o governo deraçao e comprehendcndo a sinceridade dos
durante Ires annos voltou a pagar juros ria nossos propósitos rie cordialidade e liarmo-
maior parti rie seus empréstimos externos I "in, não nns será muito difficl preparar os
con, apólices a 5 "\", mais uma vez susjpen-! «.'pplausos para as equipes brasileiras

, ... cia ns irregularidade: desse período de fornousiriai , - | .:,,.
mencionados em paragraplin preredente. A''"1'.' " da Republica,
outrn metade 

"ê 
represeiitada poi- portadores ; Quil.l Iodas ns nações passam por transe

"'-angoiros di* miolices publica» federaes, semelhante e poucas sen, algum prejuízo,
(luaes c municipaes; lodnvla, a maior! Nos Estados Unidos da America o rcgisloC •¦!.-,

parte destas olífifjaçoes foi cnntrahidn para das moratórias d
J acquisicão ou construcção de estradas de
ferro, obras rie portos, serviços hydraulicis
f nutras empresas prnducüvas ou capazes

nos
campos sul-americanos".

Eis, em linhas geraes o que nos disse o
dislinclo e fino sport man uruguayo, Dr. Ju-
Íio Moreyra, presidente da delegação do
Wanriercrs. que se encontra- enlre nós.

O INTERNACIONAL DE DOMINGO
NO STADIUM 1)0 VASCO, O SBLECC10NA-

DO CARIOCA ENFRENTARA' O MONTEVI-
DÉ0 WANDEREBS — Os afficcionados ca-
riocas, que desde 102,1, não presenciavam

. «iradas'"de'"ferro ãssliiii! partidas Internacionnes, com tcams orienlaes

| deu a amortisação dos mesmos empréstimos
. pnr „„, periodo rie 13 nnnos. Os pagamentos1 em riinhciros foram rcinicinrios en, 1017 c

as amortlsnçõcs em agosto rie 1027.
|.'requc,,te,„en!c se dá indevida importan

como de obrigações induslriaes. estarfuaes e| tlomin«o. i;i dç corrente, Icrao oppiirtuni-
municipaes durante os primeiros annos do I "«de de asslslir A segunda partida do
speulo XIX, e, bem assim,-durante a década I Montevlildo Wanriercrs 1. (.., com

llter-sc por si me"sni|lS. Os detentores ]que sc seguiu n Guerra Civil, conslilue uma
'lt taes obrigações publicas l.n, tido dellns leitura muito pouco lisongeir.. Em conrii-,
••"«mel e satisfactoriu retribuição, consiric ! ções polilicas e econômicas, mais estáveis Stadliim rie S. Januário, vnc ser certamente
radas Iodas as coisas Em vista do immcnso „ com uma medida maior c mais progressiva " el„u ria temporada internacional, eu
•amanho do nnlz eom n grande diversidade rie prosperidade material, o nosso registo | bo.-i hora, organisado peln C. II. \asr„ ,l,i

un, se-
cecionado ria ciriarie.

Esle inalch, que será levado a effeito no

nianho do pai?, comlc linpulnção e producção de suas riiffei-en-
les regiões a perccningoni dc prejuízos irre-
euperaveis decorrentes de falleiicias, lem
sido pequena. O emprego de capital en, in-
dlis! ' ¦- ¦ •

res oscilliições em seus rendimentos, com
le resto, sóe acontecer nos paizes cuja ex

foi, nesle ponto, muito mais avolumado. Não
é demais esperar que con, as condições po-
lilicus mais estáveis que o Brasil ..gora con-

i seguiu, c com a sairia política financeira c
rias. por outro lado, tem .nffrklo maio-. econômica que ora eslá „„ ordem rin dia, o

; emprego rie novos capitães eslr.vngeiros no
1 Brasil seja muilo promissor náo só para ,,

Pprlaçfio consiste especialmente rie proriu- Jpniz, mas também para nouell,", o*"* p fi-,'los «gricolas. Ern 1920 a média das taxas zem*""

Gama.
O "onze" rio vicc-campcão dc Montevidéu

apresentar-se-á completo, nelle figurando o
nf.mario nicia-csquerri.-i Conti, que não pou-
de jogar contra o campeão carioca, por mo-
tivii dc moléstia.

0 quadro ria A. SI. E. A., entregue aos
cuidados de Luiz Vinhaes, será, com peque

fi" jof.,-, __ A*5 15,05 horas — S. Chrislo-
vão i Vencedor rio 2" jogo — Juiz, Arthur
Moraes e Castro, do Fluminense F. ('..

*, jogo — .V. 15.10 horas — Vencedor rio
3» _' Vencedor do 5o jogo — Juiz, Jayme
Barcellos, do America F. C.

8» jogo — A's 15.55 horas -- Vencedor
dn 4"' x Vencedor do fi* jogo — Juiz, Edu-
ardo Pinlo ria Fonseca Filho, rio C. B. Vas-
co ria Gama,

9» jogo — A's 10,30 horas —« Vencedor
do 7" x- Vencedor do 8' jogo — Juiz, será
escolhido no momento.

O SPORT CLUB CURUPA1TV NA ME-
TROPOL1TANA — O Sr. José Miranda, di-
rcctor rie football, previne a todos os ama-
dores que desejarem disputar o campeonn-
tn na Metropolitana, procurarem o rieparta-
mento technico munidos rie duas photogra-
phias typo niignon.

O BAILE MENSAL DO VILLA ISABEL --
Que,,, conhece os bailes organisarios pelo
pessoal rio Villa Isabel não pódc deixar ,1c
ter satisfação quando se fala cm diverti-
mento ua sede do popular club. Para sab-
bado próximo os diréctores do alvi-negro
organisaram o baile mensal, o qual terá o
concurso de umn excellente jazzband, sendo
a cntrnda rios Srs. associados feila medi-
ante apresentação rio recibo n. 3. sem ex-
ccpçao. Haverá convites que estão a dis-
posição dos Srs. associados, na secretaria,
das 19 ás 21 horas, diariamente.

REUNI .0 DO CONSELHO DKLIBEBATI-
VO DO CURUPAITY — O presidente con-
vnca todos os membros do conselho dellbe-
rativo para uma reunião, amanhã, ás 20,30
horas. Ordem do dia:

Interesses geraes,
A EQUIPE DO DEMOCRÁTICO F. C. — A

commissão de sports do club acima, convida
os amadores do primeiro quadro a çonipa-
receren, domingo, ás 10 horas, na série so-
ciai, afim rie seguirem incorporados para
o campo rio Canada, onrie vão disputar uma
rias provas do festival rio mesmo club,

15' esle o quadro ...calado:
Antônio; Carola c Benedicto; Gradin,

Chico e A nn Ilida; Antenor, Tatu', Nino, No-
nó e Manoel.

Reservas: José, Custodio, Carneiro e Ma-
rio.

FESTIVAL DO COMBINADO PERNAMBU-
CO — Rcalis.v-se no próximo domingo, no
campo rio Jardim F. Club, á rua 55 de Mar-
ço, Encantado, um festival organisado pelo
Combinado Pernambuco, obedecendo o pro-
gramma á seguinte disposição:

Primeira prova, ás 12 horas — Jahu' (En-
gcnbo dc Dentro) x Mocldade.

Segunda prova, ás 13,30 horas — Venus
x Terra Nova.

Terceira prova, ás 15 horas — Jardim x
Sagres.

Quarta prova — Honra* — A's 10.30 ho-
ras — Jahu (Realengo) x Suburbano.

Haverá taça do "Sympalhii,".
(.iirrirJss

DIVERSAS — De Porto Alegre chegaram
hontem o entraincur-veterinarin Euclydes
Ribeiro ,: seu filho, aprendiz dc jócliey, O
Ribeiro.

—— Para S. Paulo voltou honlcm o jo-
ckey P. Zabala c 0 estimado criador coro-
nel Quinta Rei

COSTA,

CARLOS & C.

participam n sua dislincta
clientela que acabaram dc re-
ceber o mais lindo sortimento
dn tecidos estrangeiros em fan*
tasia paro camisas. (. uma bella
callecção dc cintos tle absolu-
Ia novidade !

55, GONÇALVES DIAS, 55

*____ P* 1 _7 _V«tal VIS.
I sia_i_3__iâa_3_i__s_»__s
Na Camisaria Progresso - P. Tiradc-ntes, 2-4
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Jornaes e Révflsta
Recebemos:
MINÉRIO, COMBUSTÍVEL c TRANSPOR-.

TE — Appareccu esta rcvisla, rio cujo pri-
meiro numero, recebemos um exemplar. E'
a primeira que surge, cspccialisando o ns-
suinpto a que se propõe. Redigida por te-
clínicos e collaboradorcs, por autoridades
no assumpto, cila deve vencer. 0 numero
de estréa traz:"A nova revista c o desenvolvimento ria
industria mineral uo Brasil" (editorial do
np.esentação): "Tniportaucia rios nossos rc-
,-ursos mineraes", pelo engenheiro Euzehio
Paulo rie Oliveira, director rio Serviço Gso-
lógico c Mihernlogiço do Brasil; "Golpc_ d3
vista solire os recursos mineraes ria Bahia",
pelo engenheiro rie minas L, F. rie Moraes
Rego. ,1o Serviço Geológico; "Importação
rio petróleo bruto", nelo engenheiro Gerson
rie Faria Alvim; "Jazidas dc quartzo no' 
norte de Minas Geraes", pelo engenheiro
Luciann Jucqucs de Moraes: "Wnlf.amitn o
Cnssiieriln no Rio Grande dn Sul", pelo en-
genheiro Glycon de Paiva do Serviço Geo-
lógico; "A aviação commcrcial nos Estados
Unidos", com varias illuslraçõcs; "Sobro o
carvão brasileiro", por Otbon Lennardos,
docente de Geologia Econômica na Universi-
riiiric rio Bio Grande, etc. ele.

SII1MMV — Con, iitii grande numero do
paginas, cheio dc piadas c de contos, está
circulando um novo numero dessa revisto.

t ***0Q'\z*****~m '* —¦'- ** ***********

Maneira curiosa de propagar um
ariigo

•Sãn muito delicados os cofres-rcclameá
dos relógios "Vulcaln", os quaes qualqneí
joalheria distribuirá a quem o solicitar.

->—«Sfltft»-

ASSOCIAÇÕES PORTIIGIEZAS
BANDA LUSITANA — Realisa-sc, a 25, das

18 ás 22 horas, a "soiréc" dansante desta so-
ciedade.

a—*S*** l

PARA

AggrGdtdo a s©cos e a
barra de f©rr©

No Posto Central de Assistência, foi so*»
corrido, hoje, pela manhã, o jardinciro Ma»
noel Ferreira, sócio rie uma chácara de fio»
res á rua Oriente, fi", que apresentava fra«
rtura de costeílas alem de outras escoria-
ções pelo corpo. _

Manoel é associado ron, seus patrícios Do-
miugos Pereira e Annibal de tal.

Lá por questões de negócios, tiveram th
' les forte discussão que acabou por ser Ma-

noel aggrcdido a soecos e a barra de fer-
ro.

O aggredldo que é casado, com 3h annos
rie cdáde, rie nacionalidade portugue.a e re-
sido no próprio local da aggressão, após os
curativos necessários, foi internado no Hos-
pitai de Prompto Soccorro.

Os aggrcssorcs foram detidos peln poli-
cia local.

—— ¦¦—¦—- ?—*afi_Wrre-
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pe
I nas. 1* de Março. 7, das 3 ás 5. Tcl. N.í
1 7003 e V. 001. |
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RINS e BEXIGA
RESTÜBELECe EM
POUCOS DIAS O BOM
FUtlCCIONfíMiNrODOS

PINS E BEXIGA
¦ bR0GMft!^'E^eÂí4t.M^.

,!i:,_:i,,,.,•:,iiiii-ji.a'Dr.ülwWo 
Veiga Srt_.wS!íí:

Foram reformados
BELLO HORIZONTE, 21 - (Serviço espe-

ciai da A NOITE) — Foram reformado., nn
Força Publica, O major Panlalcáo Ncry To-
lenlino c o 1° tenente João Baptista Soares.i

MAJESTOSO PREDIO
Praça Dr. hxílmx Berna mes,

n. 104
CÉSAR ven. erá em \e\\ão. sexta*

ieira, .'JO, ás 5 horas, ec-tc magnifico
lireilio-

S. Januário
LEILÃO DE SOLIDO PREDIO

á It. Tuyuty n. 153'ro£aM*M 
._E:Ho' j0*»****«****—J* nmntihS,

nas modificações, o mesmo une brilbaute-1  Josc Salíate tomará parte na corrida ^ ^ j,v_ cm utUie ao mesmo.

LM3

Os descontos aos extraiu-
meua.ios para a Caixa de

Aposentadorias
Os descontos aos pessoal e..lraniimcrari(.

rias Estradas de Ferro Central do Brasil,
Tlicrczopolis e Rio d'Ouro ria jóia e mensa-
liriaries ria Caixa rie Aposentadorias e Pen-
soes. serão feitos, segundo rectifica ago-
ra o Conselho Administrativo riessa Caixa,
sobre os salários de 2íí dias em cada mez,
ainda que o numero rie dias da trabalho
ultrapasse aquelle.

—»—**aset***"****' .".a,- , ,i«

INVEJA
A Cera Royal não faz reclame porque o

Brasil Inteiro já a conhece; apenas avisa as
Exmas. Famílias para não comprarei»
drogas.
._ v_«sj*it».-. •

O commercio exterior
da Allemanha

BERLIM, 22 — ,1.'. P.1 — Noticia-se of-
finalmente, que o excedente rias importações
sobre as exportações em fevereiro, foi no to-
tal ,1c 303.00Ü.OOO rie marcos ouro.
.__.. —— __M.s.oy>—«"—— - ¦ - ¦ '¦'

MaGNíFIGQ predio
R. Carolina Santos, 39

CÉSAR venderá cin Ie;-i«o, terça-
f.- ' " -v-(5. rste bello \n-e*
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um auflacioso ossano oa Aveoioa
A NOITE -*- Quinta-feira, 22 dc Março dc 1928

Depois de arrombarem uma casa de cambio, fogem os ladrões
da poücia, lançando uma bomba de dynamite

.¦¦««¦ . « *****¦*»«-" —**** -. -

Os bombeiros em acção— Uma caçada difficil
Occoreu, esta mari ruçada, lllll assalto na

cidade que revela os requintes de audácia
rios ladrões. Cercou-se o farto, tle cirriins-
tancias taes que a própria policia niio en-
controu ainda ,ao que pnrecc, uma explica-
-."ão pnra elle.

A casa nssnltnda foi a do n. 19 da Aveni-
ria Rio Branco, e que faz esquina com a rua
rie São Bento. E' uma rasa dc cambio dos

Dr. Oliveira Sobrinho, -t" delegado atíXi-
liar. ao mesmo tempo em que chegavam os
bombeiros, pois a grande fumarada que ha-
via no interior ria cnsn davn impressão que
lavravn incêndio. A ftimnçn, porém, cra da
bomba que explodiu, razão peln qunl, não
sendo mnis necessnrios os seus serviços, os
bombeiros se retiraram.

Foi feita pelo qtinrto delegndo auxiliar e

MUSICA
"Bohcmià" 

foi representada hin-
tem no Republica

No Thealro Republica, hontem, ri noite,
ouviu-se n admirável musica dc Puceini,
com n esplendida representação da "Bobe-
mia" pcla companhia lyrica que ali sc cu-
contra, depois de uma temporada pela pau-licéa. O, cspcctaculo agradou muito, lendo
sido chamado vários artistas ao palco, in-
ciusive o maestro Borsclli.

f)e principio, destacou-se o lenor Heis e
Silva, cuja resistência se palentea a cada
momento, suave, seguro, preciso, mesmo nos
bisndos, dos quaes não sc livrou, especial-
mente quando na melodia "ehc gélida ma-
nina", tle que arrancou os mais delirantes
applausos. A senhora Carmen Eiras foi ou»
tra nrtistn que mereceu a mais sympathlca
manifestação dn repleta platéa no "rnc-
conto" tle Mimi.

Foi todo o primeiro neto muito bem des-
empenhado, predispondo ngrndnvelinente o
auditório.

Depois de uni segundo nelo regular, com
desempenho egualmente bom, veiu a partefinal da opera, admiravclmcntc executado
muito conimovcnte e senslbilisadoi*. Foi
aliás quando n platén explodiu dc enthu-
siasmo, pnra coroar o trabalho dos canto-
res, chamando-os repetidas vezes.

Ó baixo Athos poude. nessa representação
surgir com um papel de mais destaque, Ele-
vou "Vecchia zimarra", sendo bem com-
pnsado pelo mesmo publico que anterior-
mente acclamara no barytono raini.

Em geral, um excellente cspcctaculo,
Hoje, "O Barbeiro de Sevilha"

Estã annunciada para esta noite, a ru-
presentação do "Barbeiro de Sevilha',,

mmm

KmmatmmxeUmimSmmVStsatma

Ãs Servas de Marta e as creanças'.cmiheiiho fbrebTe
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Como a Congregação de Nossa Senhon Rainha
dos Corações vem cuidando do Orphanato

São José
0 lançamento da pedra fundamental do

edificio tln Orphanato de São José, em Ja-
carépãguá, para recolher quinhentas crean-
ças, veiu trazer a conhecimento do publico,
o esforço máximo empregado pelas religio-
sns da congregação. Servas dc Mnria,

conseguiu com muita tenacidade da madre
Maria Cecilin.

Redobrando de esforços, madre Maria Ce-
cilia foi caminhando sempre, conseguindo
agora, adquirindo mnior nica tle terreno,
lançar a pedra fundamental do edificio que

A poria da casa de cambio assaltada

Sn, Arnaldo Dias, Paes e Companliia, fica
«rouligua n oestabelécimento de automóveis
a aeeessorios da S. A. Trnniyeropto, que faz
esquina com a rua D, Gerardo e « Avenida
flio Branco. A casa rie cambio permanece fc-
chada durante toda n noite com luz nn scu
interior, rle modo que o vigilante nocturno,
espiando por urna vigia exislente nn porta
principal, possa ter sempre n vista, prin-cipnlmente o cofre do estabelecimento.

O guarda «pie ronda aquelle trecho nenhum
rumor ouviu durante Ioda a noite.

A casa rio cambio, com a outra rie auto-
moveis, estava completamente fechadn.

Cerca dns -I c meia horns, o vigilante n.
4, viu apagar-se a lâmpada e estranhou o
cnso. Olhou pela vigia e notou, então, quehavia alguém no interior dn casa, o que era
deveras cstranhavel.

Apitou c ncuriiu o scu companheiro „. l>,
intimando ambos que abrissem a porta,Um indivíduo, no ouvir n inlimnção, np-
proximn,].se da vicia c os guardas espera-
ram, por isso que clle' não tendo nutrn sal-
da, abrisse a porta. Segundos depois, porém,um formidável estrondo alarmou os dois po-liciaes. Um grande ruido dc vidros quebra-dos seguiu-se no estampido, No primeiroinstante os vigilantes suppuzeram que o la-
rirão, vendo-se perdido, livesse feito expio-
òir n dynamite, para pôr termo, assim, A
Tida.

E quando pensavam já cl,ninar as autori-
dndes dn 2" dislricto para abrirem a poriada casa, onde julgavam ir encontrar o cadáver
do ladrão, um popular, chamou-lhes A atten-
ção:-- O ladrão vae fugindo pela rua D. C.c-
rardo I

O guarda 4 deitou a correr em sua perse-
guição, mas não o alcançou mais.

Era elle um indivíduo magro, de chapéo
dc feltro e. capa rie gabardine. No local dei-
j*ou nma "valisc" cran instrumentos pro-
prios para roubar,

0 estrondo que .inalou Lula a casa, par-lindo-lhe a lílrine e Iodos os demais vidros.«Ifspertou não só a vizinhança eonj0 a po-Hcin, cuja _ delegacia fica próximo, na niaAcre, acudindo o commissario e o investi-
gador. Por suo ve», avisado, compareceu o
»:-*w*x**>*:^':^*H,.:*./i.:,.H-*:**:*--,*:**:..:-*:.-:.v.;..r,-j..:....

Pagamento da Sorte de 500
Contos ek Loteria de São Paulo

vendida no Rio
A agencia geral, nesta capital, da ncre.ll-

lada Loteria rie Sâo Pnulo, acaba de effe-
ctuar os seguintes pagamentos, relativos ásorte de quinhentos contos de réis, cuia ex-tracção se realisou em ifi do corrente'mez:
wnl» e cinco contos, correspondentes a 1vigésimo, no Sr. Roberto Schallcr, commer*crante estabelecido á ,-ua Senador Pompen,16/, com a fabrica de biscoitos "Eresna";

H vigésimos, ou sejam cento e cincoenta cou-les, no Sr. M. Ferreira, empregado no com-mercio; vinte, e cinco conlos, tie 1 vigésimoao Sr. José Maria Ferreira, official rie barbeiro do Salão Alliança, & rua Rodrigo Sil-vn, !); 1 vigésimo, vinte c cinco contos, ao*¦',-. A. Vianna, empregado no comniercio; e¦I vigésimos ao Sr. Raul dc Carvalho Beiriío,chefe da «-asa "Campeão de Minas", ria ruaRodrigo Silva n, 9 e 1 vigésimo ao Dr. JoãoImiIi tle Rezende, medico, residente .-'. ruaSenador Poiupeu, 190.
1'nra os li vigésimos que faliam pagar, soli-««..'« a-agencia da conceituada loteria, pornosso intermédio, o comparecimento dos res-

pectivos possuidores, afim ric lhes scr pnen:i importância devida.

Como amanliã, dia 23, correm mais iluzen-U.s contos, a 50*3 o bilhete c 5$ os décimos,jogam só 15 milhares, é dc bom augurio ad-''""_-_!_ '"'' ,,ns P0',cor* números que res-

Os moradores servidos pela listrada ric
Ferro Rio d'Ouro reclamam que o trem que
pnrle da estação líelfort Roxo, pela madru-
gada, com destino A Ponta do Caju, faz aviagem com os carros totalmente as escurns,
dnntlo com o seu nspecto, devido no estndo
de Immunriicic em que os mesmos sc acham,
umn impressão detestável,

demais autoridades, em seguida, unia inspe-1 ,,'\'s aclamações feitas pelas victimas, ,,
cçao nn casa. constalnndo-sc que a fuga do &[t^J^ Mt i*1*»" 

° Tnt? d," rc-
ladrão se dera, contni todas as previsões dos ÍTljd^ldrU "', 

*? d" ""°.'"",cr
vigilantes, pela rua U. Gerardo porque clle ! %CS 

'?,?\dA '~hrf„fo" 
ri' ?"T°r--fizera unia perfuração na parede que divide > ¦ ° W*1'* d* CStaC-in díl ' °"t;l fI° <*nj''

Contra o péssimo estado dos
carros da Rio (TOuro

. ; <U?'r '. •""-, 
\:Ú
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O representante da Santa Sc e oulras pessoas, em visita ao collegio
A cuja frente se encontra, ali, a su-
perlora Marin Cecilin Juliana dc São
José, em beneficio dos infelizes or-
phãos. O Orphanato, que nasceu e viveu,
por alguns nnnos, numa pequena c pobre
cnsn daquella localidade, foi depois Irnns-
ferido pnrn outro predio, ontle hoje sc en-
contra, cuidando nctualmcntc tle cerca tlc

comportará o numero elevado dc 500 or-
phãs.

E' preciso, porém, que não sé- venham
os nuxilios do Collegio, até hoje ainda in-
efficientes, por isso que, não sendo conheci-
do, não tem alumnos, apesar do scu magni-
fico ponto, situado no niio, junto A matta,
como pelo vnlor do seu corpo docente, que

ns riois estabelecimentos, perfuração essa
feita cou. muita habilidade. Ao sc ver dcau-
te dos vigilantes, clle, lançando a bomba
iul easa tlc cambio, abriu os ferrolhos rie
uma poria ria casa tle. automóveis e, levan-
tando a cortina tle aço, deitou a correr, sem
que os guardas o visse,,,.

A vnlisc. encontrada continha uma breca
e outro:', instrumentos pnra assaltos.

O cofre dn casa ,1c cambio foi aberto. Ivs-
sa operação, feita, ao que parece, por meio
rie c/haves, foi procedida sem duvida qunndoo ladrão apagou a luz.

A casa tle. cnmbio soffreu considerável
prejuízo. Alem do roubo, que não cstA apu-
rndo ainda, teve a vitrine e vidros parlirios.

lem deixado de vender passagens no "gui-
chel", nllegando que o carimbo da estação
cstA quebrado e aconselhando os passngei- !
ros a pagar as passagens rm* conduetores !
durnnle n viagem. j

1 ¦**¦.«»»• 

superiora Mnria Cc-, perfuração na parede contígua "A Iiir*tv" r\P Vir.nfnfV.iM-M lcilia, após annos de abnegados esforços, con-¦ainhio. hsse faclo «singular cau- i n *"-*-"•-.-' > ae V inato sortea, . scgujl| que „ con(,rcgaçflo adquirisse uma

Cansou estranheza A policia a maneira!
peln qunl ali penetrou ,., ladrão, pois ambas ins casas eslavani completamente fechadas. !
A proprin cnsn ric automóveis linha os fer-!
rolhos rias cortinas corridos e só podiamser abei-los por dentro, Presume-se, por is-'so, que o meliante tenha ali entrado cedo,,'
nntes do inicio ria ronda nocturna, para po- '•
«ler fazer a perfuração

:', cnsn de
sou ajjprchcnsões ãs autoridades

Vi-sa que n entrada do larapio se deu
pela casa ria rua D. Gerardo, rie onde ti-nhn chaves fnlsns, sem duvida.

Porque o ladrão se deu a todo esse tra-bnlho, ao invés de peneirar directa mente
peln cnsn de cambio'.'

Precisamente esse ponlo é que a policia,nas suas investigações, procura esclarecer,
pois e ccrlo que o ladrão conhecia a dispo*slçao interior de ambas as casas e, tendomeio mais fácil de peneirar no estabeleci-menlo ric automóveis, preferiu executar otrabalho demorado a que procedeu para con-seguir roubar.

A policia prendeu logo, nas pror.imidn-(les, o austríaco Miguel Chulo c mais qun-iro indivíduos que. sr tornaram suspeitos.Ar. autoridades proseguem nas suas pes-quiz.v., tendo sido aberto in-picri!., na dele-
gada «Io 2» districto.
*¦• •:••>*-.'••:- •:• •;••:. ••. i-m**!**:-:**;**;**:-*;**;- •> •> •-, *;- .;..;..v....*.

DISPENSADOS DAS
COM MISSÕES

O Sr, niiuislro da Guerra dispensou o mn-
jor Horacio Hcraclito Campellò dc Sousa
e o capitão reformado Henrique dc Mello
Müllcr de Campos, dos cargos dc chefe de
sceção do eslarior mnior tia 8* região mili-
tnr o commandante da companhia «lo Colle-
gio Militar rio Rio de .lanciro, respeclivn-
mente.

merece todo o apoio

——ME—— llM*«milWW*™*^rilWIII***Wi***^B»W^»W*TT*WglMBUTB»^^ •
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ENTERROS

Fornm sepultados hojei
Ho cemilerio de S. Francisco .\rii-,,.r

José, filho rie ,losé Vieira ile Oliveira rZConde de Leopoldina. 22; Luiz fomba' rnaLadíslau Netto íi; Maria Fernandes'' r'1Sanla Luzia ilil; Alberto Pinto ,|a •.',',n5c,|'i
Hospital de S. Sebastião; Carmen Barbos,,
dn Espirito Snnto, Hospital de Proninhi
Soecorro; ,loã„ .losé de Abreu, avenida '!_
racanã, 469; João De Chiara, rua Viscondes
sn ric Piriissinungn 53; Luiza Barreto r...
Bella do S. João 127; Guilhermina Fons»!
do Souza Pinlo, avenida Mem ile SA ÍVf>,
George, filho rie Américo Gonçalves Penairua Cardoso Marinho 30; Cnrminda, (illia daDomingos Pereira Machado, nia j0S(s ri,,
mente 81, cnsn VII; José Frnncisco Goncnl"
ves, cnsn dc snude do Dr, Pedro Rrnesto-
Albino Azevedo, run 12 de Dezembro i],
Eurldes, filha rie Henrique Chncns mlil
do Rclirn Saudoso, 181. ' pral"

 Xo cemilerio rie S. João Baptista
Therczinha, filhn ric Manoel Hnptistn JlihiTro, rua Soares Cabral 40; Mari,-, Candidnrua Frei Caneca 471); Lconlinn f,opes «i>
Carvalho, rua Luiz Darbosa 82; Luiz VossioIirigido (Dr.), rua rio Maltoso UI7- (;[,„,_solilo Obaves de Gusmão, rua Conde"'de Ira"
jA flfi; Jorge, filho de Rnj-mundo Santos!
íádcirn rio Leme 180; Amélia Francisca ,UJesus, praia do Pinto 9; Mnria Cândida Nu.nes rie Oliveira, run Joaquim Silva im."
Waldemar José Fernandes Guimnrãe« ea_de saude. do Dr. Pedro lírnoslo; Jorge íi-lho de Maria Jonnna Vieira, rua Humavtá
233; Eduardo dn Rocha Dins, rua VolunL.
rios da Pátria -118; Bellarmino rin Fonsecj
Martins, Villa Rica, s|n.; Delsnltn, filha deAdliemar rios Santos Guarany, nm DumiaEstrnda 4(1; Laura Mendes, rua Marquez doS. Vicente 109; João, filho ,\c Arthur Ma.riano, necrotério do Instituto Medico Lc'
gnl.  No cemitério rin Cnrino - Carolina
da Silvn Mesquiln, ru.i Ribeiro Guimarães
n. 49.

—- No cemitério dc Inhaúma •- Giie]Lisnei-, cnsn de snude rio Dr, Pedro Ernesto
» '-*-<8^»3ft-* 1—

O nome do Visconde de
fV3auá a uma das aveni-

das de Porto Alegre
PORTO ALEGRE, 22 (A. A.) - .„ )of>naes dizei,, ,|uc o intendente municipal (IePorto Alegre denominará "Visconde deMauA" a uma das principaes avenidas des-

ta cidade.

edição
tem

duzentas meninas.

vae ser representada pela"Grande Companhia Mar-
garida Max"

Inin. iSXí

Depois ric Amanhã

ll8ÍÍíSl
U.i-11'li!

."Hl! Uí-OOl) EM TODAS AS CASAS
DE LOTERIAS

| VANTAGEM que offereee aos
compradores de seus bilhetes;

A absoluta e proverbial LISURA
cios seus sorteios.

.grande chácara, junto á casa do Orphannto,' e. ainda depois, disso, realisou um grnnde
sónllp, que foi n construcção do Collegio
Nossn Senhora Rainha dos Cornções, onde
estabeleceu, afinal, o inlcrnnto, ficando o
e-tternato na antiga insinuação; melhorada.
Acontece, porém, fine por má orientaçno dc
outras autoridades religiosas, a Congrega-
ção das Servas de. Maria não teve o au-
nilio rie que tnnto carecia e de que é me-
receriorn.

Co ma iiidiffereiiea ou ,-, campanha de.competidores, o Collegio Nossa Senhora
Rainha dos Corações, esteve até para serobstndo dc levantar a sua capclla, o que
.•*X*.-.».".'-»W-.-*:

O collegio de. X. S. Rainha dos Corações
è composto dos Srs. Dr. Vicente Paula Reis
c das senhoras Ilha Xavier c Maria da Cio-
ria Xavier.

A conslrucção do maior, orplianato, pois,
eslá dependendo ainda rie meios. Por oceasi-
ão do lançamento da pedra fundamental, fo-
ram offerecidas estas quantias: João M.
F. dn Silveira 2:0()0?000, e Manoel Borges,
5005000,

N'ns duns paginas ria 2" edição de hontera,
a A NOITE publicou i Uma calnstrophe queconfrange o Rrasil inteiro (com gravuras);
Entrou parn o emprego c morreu; O "scroc"
Heitor Perez, deporlndo pela policia rl«r« Hio
de .Janeiro, conseguiu ovadir-se em Paraná-
gua: Pngnmentos de. amanha, na Prefeitura;
A policin do Lisboa npprohende ceie.-, dc 101)

| contos em notas falsas; O juiz ric menores
I interino visitará amanhã os estnbelecimen*
j los subordinados; Sniu e não voltou; He..

benlou a garrafa ,1c soda...; Chegou hoje o
.dircclor de Instrucção; I"ma crise muilo sé*
i ria na associação dc classe rios "chauffcurs''
I de Nictheroy; O novo auxiliar rie fisc.ilisnçáo
« do imposto de consumo; Plano criminoso
i (cnm gravura); Episódio sangrento de um
drama intimo (com gravura): A majoração

I dos vencimentos dos contribuintes dn Mon*
i tepio Civil; As visilns que hoje fez o minis-Iro da Marinha; A mnlvadez dc um traba-

i lluulor; Perigosa quadrilha de moedeirou: lalsos agindo em. Juiz de Fórn; Declarações
de sir Samuel Honre sobre o progresso da

| aviação britannica; Permissão pnia irocor'estampilhas; A campanha contra o jogo(com gravura); Noticias rio Juizo Criminal

' *.«!!_•' «,'¦ EM 2.¦
.;..:..:.,:„;..;....^..,....;.^„.„.„^.....„.„j,..„j...„j..:,.,„j„,,
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Hun do Ouvidor n. üf. Pagam todos ns

prcmios da Loteria Federal.
-"SCI

O jury na capitai mineiro
BELLO HORIZONTE, 22 (A. A.) — Ini-ciou-se, hontem, a sessão do Jury desta ca-

pitai, funecionando como presidente o lirCorreia Aninrin: como

¦\ extraordinária actividade
SÓlíii*

]|iic só agora descobriu o astrônomo Mártirijil, ja dc ha muito é rie nosso conito, pois ten, sirio causada pcla consltl-ibuiçno dc sortes grandes feita peto .\„
Alundo Loterico — rua do Ouvidor 139Amanhã popular e querido plano da Lòtêríiidn c. Federa] 2(1 Contos por 2?, meios If,dezenas sortldas ou seguidas a 20$: 30 Con-
,M P01' '-1.10-'; 

&sôes 800 rêis (enveloppcsMascotte" 50;000$ por 45400) c outra im-
portante loteria 200:000*3 com mais 10 finaesduplos além rios que dá a própria loteriainteiros 505, meios 255, fracções 5$. Depois(le amanha Cem contos de réis por 108, ineio-ifif, fracções 18 e riezeninhas sortidas a lircom direito nos finaes duplos até o r,'
premio, O'O'0

Junior. |
™~ •—-ríTS-r**- !
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No sympathico c louvável afai, ,.„ lazer
i propaganda do que'é legitimamente lirasi-

leiro. a conceituada Empreza Jl. Pinto re-
solvcu tiar um momento ric treguas ás im- «ã

| ponentes revistas feéricas rie montagem S
| magnificente com que maravilhou o publico j£jtio Hio e ric Sáo Paulo, fazendo levar ,í m

scena, com magnífica "misc-en-sréne", a lin-iS
da peça de costumes sertanejos "A Jurity",! jjdc autoria do provecto escriptor Sr. Depu-' §j
lado Dr. Viriato Corrêa, nosso illustre col- g
laborndor. com encantadora partitura ric p-jD. Francisca Gonzaga, onde nos é dadn
avaliar as esccllentes qualidades e os pri-
morosos dotes de coração do nosso sertane-

í.io; apreciando-se um encantador romance,
« cheio ric Lances emocionantes, scenas senti-
I meninos e situações rie irresistível -rrnmici-
rindo.

Sabendo-se «pie foi confiada ri querida"estrella" Margarida Miix n interpretação
[rin protagonista e aos optimos elementos dc
| sun homogênea Companhia os demais pn-

peis do bello trabalho rie Viriato Corroa.
j podemos assegurar que a "A Jurity" terá
| um desempenho impeccavel, sob todos os
i aspectos, não sendo difficil prever para' amanhã, dia das suas primeiras represen

j,

AMANHA 1

iLoteriadeSãoPauíol
i

iPor 5Q$00C

Jogam 15 mil Bilhetes
75 % em Prêmios

HABILTTEM.SE

PELOS CLUBS
AMANTES DA ARTE CLUR

se no dia 2ã, ás 1!) 1|2 horas, umn soiréc
dansante, que promette revestir-se tlc mui-
to brilho e animação.

CLUR FAMILIAR EM CIMA DA MORA —
O prestigioso club da estação da Penhn está
ornnmentanrio o seu vasto snlão para a
fesla que ali se realisa no dia 24, pclns '22
horas.

Serão sorleadns algumas prenda

duelos gaiicl

A construcção do novo edificio do Orplin-
nato S. Joáé, foi confiada aos conhecidos
construetores Lconidio Gomes & C. ; ,,„ vl„,, ...

Na eapclln tio Collegio N, S„ Rainha ios^rf^^^.^A^?^^0
Corações, será rezada amanhã, ás 8 horns, I r-*'**-«mcnto do filho do Sr. Nestor Go.
missa, em acção dc graça, pelo anniversario i - ' '''•''•'••"¦•«'¦nto: Procurem ns restitui*
do intendente Dr. Nelson Cardoso, um dos fi00?' V, tIe '•f,«-'-liis Bolafogo obteve
beneméritos da Congregação Servas rie Ma- I ma,s "-11 metros quadrados nn praia de
ria. | SIM1 nome; Homenagem ao ministro polacoem Curityba; Vae ser reduzido o pessoalobras do porfo do Rio Grande; Os pro*

ganchos lém acceitação na Europa |Un-, nppcllo directo ao throno japonez; Che-
Rou a Roma o general Nobile; Enlrou ern

.... I 'íní|i; «m marechal; A Allemanha .» a Tur-
lieniis.vj quin eram favoráveis ás propostas dos So*viets sobre o desarmamento; Official addido

por estar sem comniissão; Foi hoje inaugu*rndo o mausuléo do commandante Cantiia*na Guimarães (com gravura); Cm caso in*teressante no foro rie Nictheroy; Para qmnão excedam ns despesas; Andava qualquercoisa no nr... (com gravura); A campa-
nha contra n febre aplltosa; As eleições- deho,|c, na Academia Pedro II; A colheita dü.algodão nos Estados Unidos; O juiz do alií*lamento eleitoral dispensando do ponto fun*
ccionarios do cartório?...; Um requcrimenli*
deferido,

- promotor o Dr, Aflonsp Annos c como escrivão o Sr. Passos j tnções. duns colossaes ciirbcntes no Tlieatro
João Caelnno. C*C*0

'-.* .w,,;laífa.,,:H5l!¦:;B:,¦BB':i^B;li:¦?i:¦i^B:..:¦l,;lBl:i.B•,•
.—..¦¦¦¦¦ ¦ , ni, i _^ftg» i.,

A restituição será feita na
Directoria de Fazenda da

Marinha
A Directoria dn Despesa Publicn concedeu

á Directoria dc Fazenda do Ministério da
Marinha o credilo de 1:5575761, ouro, pnrnattender á restituição de imposto a que lem
direito o vice-almirante Augusto Cnrlos de
Sousn e Silva.

mmm
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Reformando a justiça
aíagoana i

MACEIÓ*, 22 - (A. A.) _ (Retardado)!- U governador assignou honlem o dccre»o 
'

da reforma judiciaria do Estado.

Para enxaquecas, nevralgias,
dores em geral

São infalliveis os comprimidos de CAL-
MANT/NA «le Giffoni, que tambem evitam a
grippe ou influenza qunndo se manifestam

os primeiros symptomas
Nns boas pliarmacins e drogarias

Deposito! Pharmacia Giffoni
RUA DO CARMO li), mo
—- ¦ '^Eç-iS»—-¦»-—-

i%mA FÍGÀR0
iinlnra idesl para cabello e barba Instan*

tanea e inalterável Tinge cm castanho e preto
e nio oreiudica ao brilho natuxaj do caiello i

Tudo passa . . .
menos o perfil-
me da água da

colônia
ROGER

CHERAMY
O ministro da Marinha

em
O Sr. ministro ria Marinha subiu, hoje,

para Petropolis, afim tie despachar com' o
Sr. presidente da Reptrblica. ,

NVnhiim "prontlemr.n" dispensa

tmmWimWmmmmmmmmWmmmmmW
Na Casa Vieira Nunes - Av

Quem sabe noticia? do Domingos?
Desde domingo ricsapparece.i dc casa o

menor Domingos Oanazriro, de 11 annos,
.-«filhado do soldado lll, da 4' companhín
dò 1o batalhão da Policia Mililar. Domingos
é magro, cabellos castanhos lisos, e vestia
roupa branca, estando descalço. Qualquer
informação pôde scr dada pcio telephone
Beira-Mar 2.329, rua Pereira da Silva. 274,
ou ao quartel da rua Evaristo da Veiga,

Em procura dc noticias tlc sou filho Ary
Alencastro Guimarães, esteve tambem em

nossn redacção o Sr.
Alberto da Fonseca
Guimarães.

Ary, que riesapparc-
ceu da casa de seu pne,
á rua Arruda Cama-
ra n. !), cm Madurei-
ra, foi visto, lia dias,
na Estrada da Fon-
tinha, cm Oswaldo
Cruz.

E' clle de côr bran-
ca, com dezesete an-
nos de edade.

Esleve em nossa re-
«lacção, o Sr. Vicente
de Paiila Cnscaes Tel-
les, que veiu pedir os
nossos bons officios
junto ao "carioca-rc-
portei", no sentido
de obter noticias de
seu fillm Rubem Vel-
loso Cnscaes Telles, de

annos de edade, resi-

/•..***¦ I '
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O LUXUOSO PAQUETE
HOLLANDEZ

loi
¦— ¦—•— »—laofl»--'« —¦¦¦¦.....-.

—->—<»te~-._üs

-* -«¦g-pte»""-*.

chefes caíalanistes
em Buenos Aires

Í3UKNOS AIRES, 22 (A. A.l - o pro* Icurador fiscal, uo pedir a applicação dohabeas-corpus'* nos chefes rebeldes cata-Iani.slas Macia e Gassol, novamente asyla-dos nestn capital, sustentou que o decrclo
que regulamenta a lei da iniraigracão nãoo applicavcl aos dois solicitantes, porquan-to_ tem caracter de viajantes e não de im-migrantes.

Como se sabe, o coronel Macia, e seu com-panbeiro e secretario, já uma vez expulsosoa Argentina como indesejáveis, regressa-ram a esta cnpitnl c interpuzeram o recur-SO tlc habeas-corpus" para poderem per-mnneccr cm Buenos Aires

¦aiieceis o Dr, Luiz
ssio Brigado

Palleeeu, houtem, nelsa- capital, r sepul»tou-se, hoje, ús 14 horas, o antigo funccio-nano de Fazenda, Dr. Luiz Vossio Drigido.U extineto, natural da antiga província do
ri? \nmle ¦*asce*' * G t,c ¦iulll° lit! -8fi4- mlilho do coronel Raymundo JUssio Brigidonos Sanlos e .sobrinho do velho e conhe-Cldo jornalista cearense. João Brigido. For-'"" 

,'coo" clíreIt0 l«la Faculdade rio Recife,em lc-88, ingressou nn administração da Fn*

:l .1.

/ côr braucu. com 14
io Branco, 14JI dente a rua do Uruguay n. :)39, que des

ni» » < i ív" í-^ 7~,— í appareceu de sua casa, ha dias.
ElJXir de lahame DepUrL7J0rt,1CM| ,í*ubem* 2u,e, estava «"iformisado, tem o.

Sairá para a

EUROPA, em 27 do corrente
tentlo ainda poucos camarotes dispo*
niveis.

Para passagem?, informações em
todos os grandes hotéis e agencias e
com os agentes

Sociedade Anonyma Martinelli
106 e 108

AVENIDA RIO BRANCO,

Mais um premio de 200 CONTOS
será vendido, amanhã, no

CENTRO LOTERICO
A' TRAVESSA DO OUVIDOR, 4

•f****

RENDAS DO NORTE
A verdadeira renda e finas applicaç3esem linho e filet, do Ceará, só na ««GBN.WQ PAS RENDAS. ___jl_^_tj5_|, |.

¦jcm pmao dc vmtrs l
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«ao produzem colícoi

Lfllsrá 00 Estado io elo
AMANHÃ

80:OOO$OOü
Inteiro, 23-100 — Terço, 8800

Terça-feira

25:000$OOO
Inteiro, 1S6O0 — Meio, S800GRANDE E EXTRAORDEXARIA

LOTERIA
Terça-feira, 10 de abrilioo:ooo$ooo

Décimo, $800Inteiro. 8*5000
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Dr. Luiz Vossio Brigido

Sempre • só: Sabonete

¦EUCAL0L

zenda- c aos vinte e cinco annos j.i oceupn-
va o cargo dc inspector da Alfândega de
Natal.

Successivamciite, o governo federal lhe
confiou os postos de delegado fiscal no nio
Grande do Sul, inspeclor da Alfândega do
llio de Janeiro, director da- Recebedoria Fe»
dcral e por ultimo, inspector da Cabra de
Amortisação, cargos em que. todos reconhe*
cem, prclsou relevantes serviços á boa or»
dem da administração publica e deisou
uma tradição admiraria e respeitaria.

O cxinclo deixa viuva, D. Laviniu Han*
gel Brigido e filhos, os engenheiros Laerlí
c Marino Rangel Iirigido e os estudantes
Danilo e Firmino Rangel Brigido.

Eram seus irmãos, os senhores coronel "0
Exercito Rodolpho Vossio Brigido, Í*<*°PT
do Vossio Brigido, Raymundo Vossio Un-
gid, D. D. Pacifica Virgínia Brigido t Jl"
ria José Brigido Maia,

m

i »


