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Cdadar,, do¦*.vencedor, -Dr^nÇoralilo Rocha..
Eplra'inear,- J. j Paula Meiiocs.. Ganho fa^lí,
por quatro efoyios;, elo. segundo* ao' lerceiro
dois corpos'.'-' *•'-: A*. -*.*• - ¦«

Premia "Nacional"/ ,— 1.GQ3. 'metros —
4:006.*' é,800*3—i'•Tietéf.:**o.,:*t^fáiftl>«fr'6*a,inoS>
São Paulo, pór>Thermogcne á.Vçnturát,- do Sr
51e*tandre A, Azevedo, joajjtoy'Carmelo .Fer-''laíindcz, 53 ks., 1 j ?lg"; I.;Sodza, Skks.VÍ'}:

«lolplio Crespi, jockey, Thimoteo Batista, 55,
cm Io; Middle West, Ignacio dc Souza, 55,
em 2"; Lunático, A. Feijó, 55, em 3" logar.
Não correram Ramuntcho e Congou. Temi"5!
205 315; Hatcios do.vencedor, 149300; dupla
(•24) com Middle West, lil^OOO. Placés: do
1°, 1115 o do 2», 11-5700. Movimento das
apostas; 4*g:414$000. Importador do vence-
dor, o proprietário. Entraineur, Etnàlio Sier-

aoi ataques contrários a precisão dos respe-
cjivos cuidados; é facto tamhem que, se o
ataque do Botafogo não é"hoje o mais pc-
rigoso do Rio ò do Am-jrica por seu turno
resento a. ausenein de .Oswaldo, portàndo-se
bem ainda, mas quando completo. Hontem,
porém, Sobral foi forçado a ..deixar o jogo,
sendo muito mal substituído por M. Pinto.

i Dahi ai investidas algo perigosas, mns tim

cipalmentc pcla ausência de Walter ntfjteaa
americano» j,.

Não se pode dizer, porém, que ambos a^ei-.
xassem do empenhar seusanielhcWcs esfór»
ços pelo empate, trabalhando os dois com iaw
tferesso grande, do primeiro ao ultimo nai-a
nuto. Por isto. a luta fokmuito movimenta»
dn, o quo tornou a assistência sempre pres» jdo interesse 2*1 '.'¦'". "~&yá-

g 
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vrí-fíac')" •;',*?"&.",* ','¦-*•¦-'V-á «VA :/¦. ' (*¦ "Léo". clit'Guanabara, vencedor do terceiro pareo

Í J|^o idSA^Í^A^-l.iSO-mçtrjps ficcrcLirlòi 3. Eçcoba*-, .50 fes., 3o; -Lngeudo.ira. Ganho fácil por dous corpos,*> 
SÍKr.uI. VjjSphjha,'* ,th.'( iWtaStSBlho', 3 M. Oliveira, fiO "lis., i1..< Correram mais: Gra-lao terceiro, vários corpos.

5 ij/BÊl dó^Si^pty^SciSrj-afi c Djcta-fclosa o Gavotá."-'Nfio correu/Tallei-snl, Tcm-I. Prêmio "Internacional" — 1.
,/Vlbaaip.' fiomes' dc .Qljycira,. jo

,i* - <3rr IJeiy-ari.ijiM,"* 5$ ks., 1°; Tira
v.V-cftnrcz,- jvTktá.., 2o; Cindindo'

•l^lts., 3°;'Diplomata, I. Souza, 5
Co

-. Ta

'P^Sí

do segundo

609 metros
pouco fracas, cjtie anAos realisaram, embo-
ra' repetidas vezes.

Assim pudemos observar umvmatch de ccí-to
aiejuilibrio, cona muito ligeiro prcidominiii do
America. Este, poude, emqunnlo,contou com
ôs elementos natairaes,'ainda cóara„.Sbbrtil na
equipe, conservar o jeoro a siaau favor. ele.
«lois goals a zero, dciil*-* dos jirjnieirQS ÍÍO

Tenente Deodoro2Sarmento, detent .r.das provas "Preparatório}-
- w» «Energia" l*'-* . • -" „e. dc
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At Ires cor-

as elimina-
Ferreira e

. jiiguel Penal-
¦ml.-las partidcis,
Exceísior e Dr.

grande prcmio 17
, Dr. Frontin fize-

em regosijo do_
jpassado em 17 doi

h!'**
/inifeitanles o Dr.

¦tfo nmn lindn "cm*-
•/ondendo o homena-

1 Sr. Gervasio Scabrn,
offereceu, pelo mesmo

,itin umn tnçn clc chnm-
tln palavra.
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Plncé
mento das apostas 10:1143000. Criador do
vencedor: Amaral Peixoto. Entraineur, o
pioprictnrio. Gnnho fácil, por vários cor-
pos; do segundo no terceiro, tres corpos.

Prcmio "Criação Rrnsiliem" — 1.609 me-
Iros, — 5:00o.';, 1*000$ c 250? — Finório, au.,
castanho, .'I nnnos, Rio de Janeiro, por Aid-
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Sargento Alonso Comes, vencedor dà prova•¦"Iniciai', dc des obstáculos

imeeica x Holnfogo

c Manequim, do Srs. Soares & Snrdi-
jockey Th. Baptista, 51 ks., 1 ; Tabu',
unrczi 51 ks., 2C; Fcdclho, C. Ftaj-iei-

ks., :t'; Tapuya, I. Souza,.49 |ts.', t".
mnis: Homenagem. — Tempo: 108"

po: 100 2|5. Rnteios do vencedor, MCSÜll. Du-
pia (13), com Zig, Í6Ç900, Placés: do 1',
106800; tio 2\ 12Í200. Movimento das após-
Ins, 34:644.8; Criador dp venedeor, Dr. II.
Freitas. Entraineur, Gabriel Reis. (inuho la-
cil, por elaais corpos; do segundo ap tercei;
ro, egunl differença.

Prcmio "Exceísior" — l.liaiO metros —
¦t:0OI)-> c 8008 '— liidu', f., zaino. .'1 annos,
Inglaterra, por Bani G.-.el c Mòlly (!., elo Gel.
Pompilio Dins, jockey .1. Escobar, 50 ks..
I": Carolino, Ignacio ele Souza, 54 ks., 2";
Malicioso, Th. Batista, 54 ks., 3"; Conde,

jM. Oliveirn, 19 ks., 1". Correram : Welsh
(iur.rdsnían. Prosa, Nilo, Gcfahr, Milford e
Epopéa (caiu o jncltey). Tempo: 105 4|5. —
Rntcios do vencedor, 112S200. Dupla (20,
com Carolino, 435900. Plncés: do 1", 349100;
do 2", 15?ã00; de. '.',", !7-?lll'). Movimento das
nrfostns 46:4148. iriipprtadõr do vencedor, o
Bcrby Club. Entraineur, Ernani ile Freitas.
Ganho, com esforço, por cabeça; do segundo
no lerceiro, dois corpo:;.

Prêmio "Progresso'! — 1.750 metros —
'1:000a? c SOO — Gil GIns, na'., castanho; qun-
In, nnnos, São Pnulo. por Gilbert tbe Filbérl
e Glnsvcnn, do Sr. Domingos Pereira Filho,
jockey A. Feijó, 53 les., 1"; Cnlcpino, C. Fer-
reira, 52 ks., 'i"; Electrico, C. Fca-nandcz, .'.'.'
ks., 3°. Não correram: Itibcrã, Epirus c
Snnsovlno. Tempo: 110 1(5. llaleios do vcjri-
ceelor, 1 fjSlOO. Dupln (II). cnin Cnlcpino,
158200. Movimento elas apostas III :768$. Cria-
dor cio vencedor, E. A. Assumpção. Entrai-
iinur, O. Feijó. Gnnho fácil, por eb.is corpos;
eio segundo tio terceiro egual differença.

Premiu "Dr. Frontin" — l.aSinl metros
— 5:0008 e 1:000-? — Rr-iila — ni -- Zaino,
li annos, Argentina, por Dustz Miller c Di-
nnmitn lli. eio Sr. Américo de Azcveeln, je.-
ekey, M. Oliveira, 50 kilos, em 1"; Tllanoia,
;;. Fernandez, 52, cm '-*; Cndum, I). Suarcz';
55, cm .'!"; T.ingii.irn. I.ydio tle Souzn, -1ÍÍ ki-
los, cm 4* lognr. Correu mnis, Rolante.
Tempo, 111! 2*5. Rateios do vencedor, réis
658400; dupla (251 com Trlniaoaa, 2698600.
Plncés: do 1°, ;iíii>l0(); do 2", 348700. Movi-
mento das Apostas. 53:0048000. Impor'..!-
dor do vencedor, S. Darci Uns. Cntrnincnr.
o proprietário. Ganho fácil por tres corpos,
do segundo ao terreiro, dous corpus.

Grande Prêmio "17 dc Setembro'1 — 3.109

— 4:000-? c 800.? — Peliutra — m. — Cas-
limbo, 1 nnnos, Argentina, por Aventureiro
e Micketl, elo Sr. João Gonçalves de Oli-
veirn, jockey, Rrniilio Cruz Júnior, 50 kilos,
cm Io; ('nlliope, D. Sun rez. 53, cm 2o; He-
breu, Ignacio ile Souza, .">(>, cm 3"; Eclnt, J.
Escobar, 48 kilos, cm 4o logar. Não correu
Lasl. Tempo. 105 2]5. Rateios do vencedor,
408900; dupla (13) com Calliopé, 828500'.
Placcs: ilo 1', 188600; tio 2°, 228700; Movi-
anenlo das apostas, 49:4628000. Importador
do vencedor, .1. P.iuln Mendes. Ganho fia*-
inc por dois corpos, do segundo nu terceiro
pescoço.

Pista, m.icin.

FOOTBALL

.to vencedor, 20$900. DujdaA(25), melros — 20:0008 — 1:00005 c 1:000? -
•ii-^"'U|0. Placés: do 'J»f-rtlí7*J0;.,dai 1'ons ,—¦. m. — Znino, 5 nnno:., Argeiilina,41 "o das âot-^tas. 2^:7GOiJL'líbuv Piuioh' .'. Piesuniiicioi., do Coftaic UoVV *¦< *$V* . :; S ^Af
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EMPATARAM O AMERICA E O
BOTAFOGO

Segianilos teams — 2x2
a() ponteiro da tabeliã — America F. C.

—enfrentando o Botafogo F. C, honlem,
teve cm perigo sua siluação nn tabeliã do
presente campeonato, O elub da rua Gene-
rnl Scverinno, depois que, domingo ntrnza-
elo, abateu o S. Christovão, firmou-se como
concorrente mnis sério e cheio dns nielh-i-
rrs prob.ibiliel.ides dc netunr bem, facto quc
influiu na çuriosidndo da assistenein, n qual
compareceu cm grande numero, ao field eia
run Campeis Salles. certa dc que ia presen-
ciar uma lina peleja.

Assim foi. O jogo cr.trc os dois antigos
i-ivaes, i.n não foi dos mais emocionantes e
r.e te::c erros constantes dc technica, esteve,
pelo menos, muilo movimentado do prliici-
pio ao fim. pondo cm evidencia a seguran-
ça dc ^dutis defesas esforçadas, quc ampara-
ram dons linhas apenas í-egulnrcs.

Nós não esquecemos que ambos os clubs
possuem elementos de valor nos respecti-
vos ataques, se.mns, entretanto, forçados a
assigualar que, com a actuação de hontem,
ambos não se moslraram dos melhores que
posMiimos. Parecia mesmo que o maior ar-
e!or do cnmpcohJto já havia passado para
.Taihos, que muito fizeram, porém, trnba-
Unindo com vontade, mas dc modo menus
efficichte, menos combinado, rsenos peri-
goso. ^ ,

K'/factn quc us duns alcf" ie portaram
dc Çjrma vigilaute c segu judô anibus

íulniiuis de jogo. Depois disto seu esforço
íoi cm muito inutilizndo por M. Pinto, que
não esteve feliz, constando mnis dc cpnser-
var a situação. O Botafogo, por seu lado, jã
porque se animasse com o desfalque do nn-
tagonista, já porque com a menor pressão
pudesse atacar melhor, tirou partido, gra-
dativamente, da situação nova, o firmou seu
jogo do fôrma proveitosn.

Serviu dc jfilz'no efacotatro 6Tr.v ArlHüf
dc Moraes e Castro; do Flurainenaatt, que foi
imparcial, permittindo, boréan quo su verifja
cassem; sem. rwrimlhaçcSesi,'..ilgunaí"incide-éü* ¦'.--'
Ics entre a,sdogadoÈes, •.. I • '. v .', •„'•

Foi assiiif- çiiicMcsdo uma chargojTlplcntfa"'
de-Rogério eín.Jo^l.e da ainàãt .«ègrcssSb do--
inesroo 'talay-oe* 

,lj.otalpguense , a Hilcjegaafloi
des^c u*nh'*»eiic«cíÍHÍ,a« HUdegardaj'."•tàv,RQ|(è«v
ilãyMipá ¦ ír»-apjaiu..0ijlBaa|tt4|rt«je*9,J?]()rla*taft
que sc firmou iam ombientéyâc prccipn
o certa violência enwo algu/is jogadores'
que Walter, MineiroTe OctSclIio se dei.-,
rani seriamente, provocando tumulto dc qi>
resultaram' trocas de cascudos, invasão di
cnmpo e policin ,

Isto no finnl do jogo*. i&

Formaram estes quadros, para a lnia prin-
cipnl:

America — Jocl — Hildcgardo s Penuf
forte; Hermogenes — Florinno c WalterJ
Gilberto — aMiro, Sobrnl (depois M. Pinto)

Mineiro e Celso.
Botafogo — Pessoa — Povoa e Octacilio)

Colin — Aguiar e Pamplona; Arisa — Nilo
Rogério — Jucá e Benedicto.

O jogo transcorreu cheio do alternaativM
sendo os goals feitos do algnra modo wa>
préKehdcntc, ,.

Vejamos. Iniciado ás 
'15.30 

horas, Joel t
logo clianindo a intervir. Formou-se lut*
egunl c, passados seis minutos, Miro passa
ll Gilberto, este centra, Celso recebe, dá,«»
Mineiro e esle faz

O l' GOAL DO AMERICA '-I
O jogo transcorre liem trabalhado, ié

parte a parte.
Passa algum tempo e o America, produ*

carregadas melhores.
Os americanos atacam. Mineiro centra Sa».

brnl investe. Pessoa defende fraco e perda,
O gonl eslá vnsio Sobral shoota sobre o goaí
c Povoa, tle cabeça, escora. O vento njuda •
n bola sobre Cotia intervém e assediado por
Gilberto, põe o bolão para dentro. Era

O 2° GOAL DO AMERICA í
A's 15.53 sáe Sobral o entra Mario Pinto,,

A luta é interessante, nlnques revezados,
mnis perigosos do America, que investe forte,
estabelecendo "meléc" ás portas de Pessoa.
Miro shoota violentamente, a bola vae'"ia,
traves c voltn.

Corre o tempo e o juiz encerra a primeira
parte com este resultado:

America, 2 goals;
Botafogo, 0.

SEGUNDO TEMPO
O segundo tempo, de saida surprchendé.

A dois minutos, pois a luta recomeçara i

"-A. C^-^ÈE^Sí- ^7 >'¦" '•'*-¦ ' ' \ =• **>¦ -•>«-:SiSi
.,.!*-. .. *?**"*í"?SSaa> *i-}. ; ?•»..'.:•>- si- '-,.,. - '-'.; '.' ...í.'1.!-!,'- ^a-.a.f.V;y ....... >> «Al • a
[.: \\~zF-^%*fr-: ^. -¦ '*-•;*. ' * ^A '^v^i 

f
, ¦.'¦'¦' '.\. >/2<!í::Yiy,>':*~y. .'.'ò'jx^-2r¦„-, -\* 'v,'"-'"- '- ..">-..-'. .--. ¦ -.^"'"A

tra ,',' ' ' -,zz -Ki^-::rzzrrrzzirrr"zirz£iÍ3!aB
"»'» EãcaE _J_

"r

.4 equipe carioca de alhlelis mo que ensaiou hontem
Sc no primeiro tempo nada tez quc ano-

dificasso o score. em compensação na se-
gunda parte da cnntcnijji obteve os dois
pontos que lhe garantiram o empate, o pri-
meiro a dois minutos de jogo c o segundo
nn minuto final.

O primeiro foi. cvidenleme-' *atVn1*V*üd;
do dn defcs.-a americana c -' -i ^.*r._.'I -.
cunstancias píiaip.tinnÃ. cci «v-^

Js\

10.23. Rencdiclo escapa e centra a Rogcria.
iísle passa a Nilo, que i\i!culada»*'.'ptc, faa à

1» GOAL DO ROT.^ai^ v
Animam-se os prelo c w&**£gj lut*

maior para ambos. O Rolaf. 
~"

ii'>!yV"'„ ° America nas"efi '-iiuain os lili;',f ."-^ *
(CNTINl

?afc-V
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,. alta dágua ainda desperta ela more» e
f nua aos hábitos cariocas, porque nin-

J6 aa habitua á tortura da síde. Só por.o, porque ella, no Rio dc Janeiro, é peoro que a secca que flagcllo o nordeste, visto»po a aecea é periódica nas regiões nor.-salinas, e a falta da agua niàtni é permanente e perpetua
_Ha prédios, nesta capital, a que nunca I

çnen um filete dágua; outros, em que o 
'

precioso liquido vae ao segundo andar, nías '
Mo Mrre o primeiro, on fica nos pavlmen-loa temos deixando sedentos os sobrados

»A?u ftmente- • cu|Pa «Ia falta dágua «ra
x 22? i â,° Sr Van Ervcn* <JU<- a attribuiaa deficiência o defeitos technicos de enca-aetnento. Hoje, que o Sr. Van Ervcn des- jmm» tm paz e Já nio enche cargos qucoa ministros desejam para os sens protegi-doa, continua, aggravando-se de anno para¦nno, o mal cuja culpa era atirada á maresponsabilidade.

Quem sabe sc nfio tinha razão o homem
JM foi tantas vezes Injustamente atacado tFo» qne, antes' de fazer a propaganda da do-Wftm do que nos falta, não se procede ana rigoroso estudo technico na ride deabastecimento de a*nas, o no senio fnnecfonamcnto ?

atãetewiiiiíiwa.ji

(CONTINUAÇÃO DA 1- PAG.)
?n?*rfeCalcU,adas e °ltcmpo Passa com osincidentes que apontamos já. Parece nue os

, „- — .interesses çm luln vio augmentando, ntéfalta da agua na Capital Fc- ! nue cm certa exaltação dc ânimos é o loco' suspenso peln briga '<ie 
jogadores c pelo in-vasuo rio campo, rie quc,:tratamos. Faltavamquatro minutos parn o final da contenda.Hecomcçado o jogo, Arisa escapa, e fazhand quc o juiz não ve. Por isto o velozextrema do Botafogo fecha sobre "o 

goal cshoota. Joel defende lindamente para corner.Bate-se a falia c Cotia, de cabeça, no ultimominuto empata a peleja.Termina o jogo logo a seguir:America — 2 goals.Ilotafogo — 2 goals.
Encerrada a contenda, alguns populares

processo

O laeendio que des! min na noite de ante-BODttm dol» estabelecimentos commerciaeso*, «staçío de Olaria veln demonstrar prati-eaaHnta a necessidade Inadiável da creaçãoda nm posto de bombeiros nos subúrbios daLaopoldina.
Toda aquella zona, desde Bemfica ató Vi-

farlo Geral, num rápido e admirável surtoda progresso, tem tomado tal desenvolvi-
manto que nio mais se comprehende eon-timn a soa numerosíssima população priva-da dAa recursos assenclaea.

Aa eataç&es da bombeiros mais próximastto as de Villa Isabel, Meyer a praça da
"•«•••ra 1«e, no emtanto, distam daquclles
anbarblos mais de meia hora, eom a aggra-«ante da falta de livre transito, porque,além do embaraço inevitável das travessias
dãa tinhas férreas, as ruas nSo estão ainda

,am estado de facilitar um soccorro Immc-
dlato. .«Mas não é apenas uma estação dcBombeiros qua os habitantes da florescente
fona da Leopoldina reclamam. A creação
de om posto de Assistência è outro melho-ramento indispensável, pois evitará as loh-
gaa demoras nos soecorros As victimas decrimes ou accidentes qne ali oceorrem.

A Prefeitura e o Ministério da Justiça
nfio derem, por conseguinte, retardar tacs
melhoramentos tão necessários . vida de
tma grande população, como é a dos subur-
Mos da Leopoldina.

REGRESSOU O PRESI-
DENTE DA REPUBLICA
Regressou,, hontem, da Ilesende, chegan-

Sn, pela manha, a esta capital, 0 presidenteda Republica, que viajou em companhia do
presidente do Estado do Rio, em trem da
Central do Brasil.
¦ ' ¦¦ i ****** i

Dizem todos os elegantes
cariocas:

CoIIarinho ? Sempre pre-
Â ferimos o

>*. ¦ 
'

quadros formaram as-

Destemido
agridem o juiz que ô garantido pelos directo-res' do America e sao de campo, auxiliado
pela policia.

Na partida secundaria, verlflcou-sc tam-bem um empate rie 2 goals, depois do Ame-rica pôr para fora üm penalty.
A dirccloria do America, sempre multo

gentil para com os chronistas, offcreceu-lhes
um delicado lunch.
O VASCO OBTEM BELLO TRIUM-

PHO SOBRE O FLAMENGO

Segundos quadros: Empate lxl
O C. 11. Vasco ria Gama, um dos mais sé-rios concorrentes ao campeonato actual, iadisputar uma partiria de importância, quiçilu de maior valor, para a sua situação natabeliã, em vista dc enfrentar um competi-dor de respeito, competidor esse que vinhafazendo sombra aos dianteiros, abatcnrlo-osde fôrma categórica,
Ainda, a par de um facto que não poderiaser olvidado, c por todos conhecidos, que èa actuação sempre brilhante da eleven rubro-negra quando enfrentando os seus mais te-miveis adversários, vencendo-os muitas ve-/cs, em oceasiões quc sua derrota se apre-sentava eminente, nada seria licito adian-tar, sobre o resultado desse prelio esperadocom enorme ansiedade pelos nossos aman-

tes do salutar sport bretão.
Desde cedo, as dependências mbro-negras

estavam tomadas por umn assistência bemnumerosa, a quem interessava não sô o re-

iiiiiimii mwiii ,.
recebeu . bola alta dc Benevenuto, elle mo-'vimentou o braço, dahi talvez a nossa im-
pressão.

Comludo S. S. foi um juiz enérgico, mui-to contribuindo para o hcllo desenrolar dacontenda, cohibindo o jogo violento.
A's suas ordens, os quadros formasim organisados:
C. n. Flamengo — Amado; Couto e Hèí-cio; Ben ventilo, (Cabral), Flavio e Penha

(Benvonuto); Edson, (Newton), Chagas, Va-dinho (Edson), Angcnor e Moderato.
C. n. Vasco da Gama •— Jaguaré; Hcspa-nhol e Ilalia; Brilhante, Nesi c Mola; Pas-cboal, Pipico, Russo, Américo e Sanl'Anna.O jogo foi iniciado ás 15. 38 pelos locaes,

que obtem a meio minuto o scu unico goalpor intermédio de Angenor, ao receber pas-se do Vadinho, quc escora uma penalidadebatida por Benevenuto. Sobre a conquistadesse ponto jA falamos mais acima. Os vns-cainos não esmorecem ante o ardor dos ad-versados, que eom a differença obtida logodc principio passam a assediar o arco de Ja-guaré, que tem de se empregar com denodo
para evitar nova queda dc sua cidodclla.Passam-se 2(5 minutos e o Vasco vem a fren-t<*> Paschoal shoota rasteiro para o goal deAmado, Américo desvia para as rodes fia-mengas, era o goal de empate.Decorreram os minutos finaes e nadamais é registado.

Vem a segunda parte e .a pressão vascal-na continua, e parecia que o score ficaria in-altcravel, quando Paschoal recebendo passede Sant Annn desempata a contenda. Estavaassignalado o triumpho do Vasco, e até quan-do faltavam tres minutos para o scu termino.Na partida preliminar houve empate de umgoal, sendo a primeira vez que o quadro vas-camo deixou de vencer este anno.
O BANGU' SOBREPUJOU O BRA-SIL PELA CONTAGEM DE 5 x 0

Andaraliu-T- Jayme, Hnul.
mos, Pedro. Fçrro, Victorio, ,Telé e Popó.

S. Christovão — Balthazar, 7.1vio, Julio, Henrique, Ernesto, Tbca, Vicente, Bahiano e Thcophilo... . aA partida, que foi iniciada pelo Andar.hy, as 15.40, fez de ii .cio Telé perder bcllshoot rente no goal visitante. Tres cornerseguidos do S: Cbrislovão registam-sc, mantendo o Andarahy perigosas cargas sobreo goal dc Balthazar, bem amparadas peladefesa visitante.
Doze minutos estão decorridos, quandoVicente, cm bello shoot, faz o Io goal doS. Christovão. Uma perigosa carga do An-darahy, dirigida por Tclc, faz com que
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0 PREMO VAE ABAIXO!...
Intimados a tntrtgar a easa

dentro do prazo de
30 dias

f.TORRA*SB TUDO POR MKN08 1)0 CUSTO

(Meias 
de seda para homem, par.. 2|40fl

Meias fio duplo, para homem, par fOlK)
.Meias fio Escócia, para homem.. llfiOtl
Meias fio fortes para Senhora, pai |80(1
Meias fio Escócia, p." Senhora, par *J$100
Cretone, largura 1,40 '2¥ina
Ltcços grandes, uni $400
Ligas typo Paris, par jflOll
Camisas tricoline, uma 12*900

A CASA CARMEN
VAE ACABAR

RUA V DE MARÇO N. 2
defronte á Cathedral

i «S. ' ' .

/

Sargento Jacob tlcMct, segundo colloca-
do da Prova Inicial da E. de Estado

Maior
saltado da pugna principal, mas tambem o

I da partida secundaria, que talvcx marcasse,
| nn entender de muitos, o primeiro revíz do
| quadro vasciino. jã campeão,
i Toda essa massa dc povo que ae alojou no' 

Oa (^kriahoa io -*mo eaaa ato fabrl- campo do Flamengo, não foi plenamente sa-
***** mom m saalar «liado • pannos *»e«. Uisfeita nos seus desejos, porquanto, apenas
lkMoa ié Mpartar «tallde.», reprtaentaado! * partida preliminar conseguiu despertar

marca* ama garantia para • eon- '»ai* • sua attenção, pois o desenrolar do
prelio principal deixon multo a desejar, pe-
la pouca technica demonstrada pelos liti-
gantes.

K* verdade. Os rubro-negros nâo estiveram
nunca A altura rios vascainos, a quem perten-
reu a maior parte ria justa, dominando
francamente a esquadra antagônica, que se
viu «nanlctnda, dentro de scu próprio terre-
no.

Ora, com essn característica de jogo, a
pugna nada de apreciável podia apresentar,
a não ser um ou oulro lance mais cniocio-
nante, proporcionado pelas defesas dos guar-
diões, sobrcsalndo abi o arqueiro Amado,
que sustentou com galhardia, a formidável
pressão da esquadra cruzmaltina.

Quando dissemos mais acima, que aos
vascainos pertencera a maior parte do prelio,
desejávamos asslgiialnr tt parte pertencente
ao quadro local, c essn foi registaria, no pe-
riodo dc tempo quc levou do inicio rio jogo,
alií a obtenção rio 1" gonl do Vasco. Dahi era
deante, d isto, no primeiro half-tinie. a actua-
ção dos flamengos decaiu, para sc tornar
péssima nn pbasc finai, que pertenceu toda
cila oo quadro vencedor.

Não vimos, com esse nosso modo de apre-
ciar a pugna travaria entre os velhos rivaes
e co-irmãos dc lutas: Vasco e Flamengo; di-
minuir o valor do triumpho do primeiro,
muito pelo contrario pois se o quadro ven-
cido teve unia actuação bem deficiente, essa
foi motivada pela actuação bem diversa dos
contrários que cm conjunto exerceram uma
colicsão perfeita que lhes valeu n conquista
dessa victoria.

Agora, não devcmn3 esquecer que o Fia-
mengo foi prejudicado grandemente pela fa-
lha actuação dc Flavio, quc nos deu a im-
pressão de estar actuando contra sua von-
tade.

Com essa infeliz actuação do pivot rubro
negro, muito soffrcram os seus avnntcs, que
não conseguiram organisar um ataque pro-
veitoso durante, todo segundo tempo dc luta
quando jogaram completamente desorien-
tados.

K o Flamengo que tão auspiciosamente se
vinha defendendo no final deste campeona-
to, so viu abatido dc forma bem nitlda por
um competidor sério, c verdade, mns quc nno
deixava de possuir os seus receios, ao cn-
frentar aquelle adversário, sempre perigoso...

Falando sobre o arbitro dessa pugna, dc-
vemos dizer quc o Sr. Mario Maciel não foi
impcccavcl cm sua situação, embora muito
natural nessas partidas, pois S. S. marcou
n moff-side dc Paschoal, quc não existiu e
ainda mais tendo sido este player violenta-
mente chageado dentro da arca, cm oceasião
bem critica parn os locaes.

QuaritO a conquista do goal dn quadro
rubro negro, quc foi reclamado pelos joga-
dores vescalrios com a allcgação dn que Va-
dinho passará a bola com a mão, ao seu
companheiro Agenor, nno podemos culpar
aquelle senhor, quc consultou o scu nuxi-
liar Sr. Sylvio Serpa fallcniãol que confir-
mon aquelle ponto.

Parcccu-nos ter fundamento o prolesto dos
vascainos, c só não. affiriiianios, porque a
nnssá situação cm campo, não nos di nbso--nte razão para Isto; uma coisa pode-*'ar; no momento que Vadinho

.•j,#«,J

\Teve o braço esmagado por
um trem

A viuva Adelaide de Aguiar, moradora á
rua Uraaos a. 4S0, foi, hontem, colhida
por um trem, na estação Barão de Maná,
wffrendo esmagamento do braço direito.

.Soecorrida pela Assistência Municipal, a
infelie senhoria foi, em seguida, internada
ao Hospital de Prompto Soccorro, rm es-
fado grava.' mmm

Segundos quadros — Bangú 5x2
No campo da rua Ferrcr, em Bangú, teveIogar hontem o encontro entre o forte con-junto local e a querida equipe do Brasil.Regular assistência presenciou o embatequc decorreu bastante movimentado, apesarda manifesta superioridade dos locaes, quealím dp enorme vantagem de jogarem em seupróprio campo, encontraram pela frente umaesquadra bastante desarticulada, pois a iqui-pe brasileira âpresentou-se desfalcada de seusmelhores elementos. Dizemos isto sem pro-

curar desmerecer o lindo triumpho obtido pc-Io Bangu que actuou hem. Da equipe vence-dora nao ha nomes a destacar, todos produzi-rame se esforçaram grandemente. Do Brasil,a nao ser Joaozinho, que foi o seu melhorelemento, poucos sc destacaram, destes osmelhores foram Bianco e Octavio. Como juizarbitrou o Sr. Eduardo Fonseca, do Vasco da(.-ama, quo teve uma feliz actuação.
R&iV*? !CVt ÍniciP As Vo c 20' ffl«n«*o oBrasil duas boas Investidas, que termina-ram por mãos arremates dos seus deantcl-ros Investe o Bangu', tendo Fausto arre-matado e Joaozinho desviado para cornero qual, batido, não produz resultado.Nova investida dos locaes termina eombom shoot de Ennes que João defende. Fio-nano defende uma bola alta, mandando-a
para comer, quc não surte effeito. A linhabangueiise firma-se um pouco mais, amea-
çsnrlo seriamente a meta de João. que In-
fervem em situações difficcis. Avança oBrasil para Floriano fazer boa pegada. Umforte shoot de Fausto bate na trave, pondo(¦in sérios apuros o posto de Joaozinho.Após uma investida do Brasil, os locaesvao ao ataque. Ladislan, de posse da.pelota,após passar pelo baek adversário, conquis-ta o primeiro ponto da tarde. Sat» o Bra-sil, sendo rechassado por Aurco, f)s locaesbem apoiados pela defesa, investem con-stantemento sobre o campo eontrfrio, dan-(Io ensejo a Joãojiinbo pratica? 'Haii^n-ft'sns. 'Lquiliiira-sè o jorfo, re stahdo-séhons ataques de parte a parte, ílnWando o
pr.n.eiro tempo sem que o score sdffra ai-
{oração. Iniciado o segundo tempo.V numaInvestida dos visitantes, Áureo, ao tirar umabola alta cae, soffrcndo uma grave fconlu-são no braço saindo carregado do campo.Para substituil-o, entrou o player Médio,
passando Eduardo a actuar de back.

Os primeiros minutos são favoráveis aoslocaes, que exercem alguma pressão sobreo campo adversário. Ladislau, cm bella cs-capada, faz o Ia goal do Bangú. Sac nova-mente o Brasil, que 6 rechassado por Con-colçãn. Ataca o Bangú, porém João defen-dc. Waldcmar substituo Raymundo, pas-sandni Arthur para centro médio.
Rcgista-sc um foul contra o Bangu', per-dendo Nicanor boa opportunidade de au-

gmentnr o score.
Os momentos finaes decorrem eom forte

pressão dos locaes, que conseguem, por in-
tr.rmcdlo de Médio, o seu 3' ponto.Depois deste feito, tentam os visitantes
reagir, porém, os locaes actuam bem, re-
cbnssando eom facilidade os arremessos do
adversário.

Num ataque dos locaes Fausto shoota, o
back tenta Interceptar a bola, porém o faz
com Infelicidade, marcando contra scu pro-
prio team o 4o goal dos banguenses.

Não são decorridos dois minutos depois
deste feito, e Ennes, ao receber um passe,
faz o 5' e ultimo goal dos locaes.

Faltando um minuto para findar o pré-
lio, surge uma dcsintclligeneia entre Ennes
e Byra havendo a Intervenção dc outros Jo-
í*ariores de ambos, sendo o jogo interrom-
pido por cinco minutos, Reiniciado o mes-
mo, regista-se ainda um avanço do Bangú,
findando o jogo coro este resultado ;

Bangú — 5.
Brasil — 0.
Os quadros eram estes :
BRASII. — Joaozinho, Blanca e Rodrigues;

Arthur Ilayniundo c Nilo; Amadeu, Octn-
vio, Byra. Coelho t. Sarmento.

BANGU* — Floriano, Aurco e Conceição;
7.1- Maria, Fausto e Ccsar; Plinio, Ladislau,
Eduardo, Ennes c Nicanor.

O embate dos quadros secundários foi
vencido aindn pelos locaes, pela contagem
de íí x 2.

Fizeram os pontos do vencedor : Santos
f2), Nelson, Solon o Campista. Do Brasil
marcaram os goals Fróes e Castro.

UMA FÁCIL VICTORIA DO SAO
CHRISTOVÃO SOBRE O

ANDARAHY

Segundos teams — S. Christovão

Julinhn commcttn banils, penalty c o jni.assignala para ser batido pelo plavcr andarabyense quc, ás Ifi.5,1, faz o 1* gondo Andardby.
Um minuto depois, Doca faz de cabeçescorando um centro de Tinducn, o 2° godo S. Christovão. O S. Christovão anini.se e oito minutos depois, ainda por Doetem o scu 3» goal conquistado.
O Andarahy que actua bem com seus for-wards, tres minutos depois, conquista porbello shoot de Victorio da extrema o 2ogoal. Logo depois ainda Ramiro cm nmcorner com linda cabeçada, fifz o 3" gonldo Andaraliy.
Poucos minutos faltavam para terminaro primeiro tempo,, quando Vicente apodera-se da pelota c bem collocado faz o 4" goaldo S. Christovão, terminando logo após otempo com o score de 4x3, favorável aoS. Christovão. No segundo tempo, Julio,do Andarahy, substituo Lemos e o jogo vae

proseguindo quando Vicente, que actuaum tanto desmarcado, faz o b° goal doclub visitante. A defesa do Andarahy nãoauxilia os seus forwards e assim o jogo es-labilisa-se nté quc no ultimo minuto Popófaz o 4" goal do Andarahy c Bahiano ofi", terminando assim a partida neste re-sultado.
O SYRIO LIBANEE ABATEU O

FLUMINENSE POR 3 x l
Segundos teams — Fluminense 3x2

O stadium da rua Guanabara teve, hontem,
uma assistência regular, que ali foi dese-
josa de presenciar bons lances nn peleja
que ali se travou entre o' "Bonjamiii" daAmea e o tri-cámpeão carioca. •

E' quc prc.via-se quc o Syrio oppnria te-
naz_resistência á equipe local, dadas as con-
dições de treino em que esta se encontrava-

A partida secundaria, que teve uni trans-
correr fnsipldo, terminou favorável ao Flu-
minensc, por 3x2.

Para a partida principal, as esquadras
assim se apresentaram ;

Fluminense — Marcos, Fortes e Py - Ivan;
Fernando c Albino; Ary, Ripper, Sylvio,Prcguinhn e Milton.

Syrio Libanez: — Cotia; Gigante * Javmc;Arthur, Loló c Rodrigues; Esperidião, Ali),Botafogo, Bahiano e Miro.
Serviu de juiz o Sr. Gilberto de Almeida

Rego, do Sno Cbrislovão.
O Fluminense actuou abaixo da critica, cm-

quanto que os rapazes rio "bcnjamin", joga-ram com grande cnlhiisiasnío.
Fernando, o centro-médio tricolor, .-slçvesoffrlvel e não erramos ao dizer que cm suas jfalhas importou o fracasso do quadro ven-cido. !
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Em cima, da csqncÁ
Adelia Leal, sua esp

dem: Ai
corriam, tambem, varias *.
procurando o elevador e c.
lerrompjdo, mais aianna.Ins
coram vertiginosamente as esc

Foram instantes dc um inten
Uma pendência j.udi

agitada'
Não é segredo para nln/futójn .

Abílio de Carvalho tem iimí.tcíAos cinco minutos dc jogo, Arthur passou a que se vae arrastando e scítór^cbola a Botafogo c este a Bahiano, quc pas.nii- da no judiciário. V'
por Ivan e Fortes, assignala o primeiro! Em primeira instância, cilé agoal do Syrio Libanez. dendn-a, depois, na superior.Dois minutos após, Botafogo passa a Alfl,: O Dr. Abilio dc. Carvalho, qquo do vinte jardas, shoota, obtendo o se- prielario dn casa de saudc quc,gundo goal do Syrio Libanez. nome, á rua S. Clemente n. F<.

gar e entrando Delcio para ri Iogar riest^ mantendo a questão, ua qual sãfi^ •
O juiz annulla um gonl de Miro, provornn- Drs. Pedro Ferreira Serrado c ...do protestos. j Essa pendência tem tido plie,*/Com o resultado dc 2 x 0 favorável ao Syrio dadeiros escândalos forenses e ^oli'cLibanez, termina o primeiro mein-tempo. está pnrn ter'scu termo final.
O segundo mcin-lcmpo caracterizou-se pela 

' Foi essa demanda (pie teve.
mesma ordem de coisas.

O Fluminense substituo Toniquinho porSylvio. !• "orles volta para o seu posto, forman-
do zaga com aquelle. Py passa pnrn ccnlcr-
forwarri, Ripper para a extrema c Ary paraa meia-dircita.

Essas alterações não produzem cffcilo
Apesar disso, Ripper faz bom passe li I'rc- do falar, niite-bontcm, cguinno quo obtem o unico goal do Flumi-

nense.
Os visitantes reagem logo e Alfl centra. Ba-

hiano emenda em boas condições, conquista. •
do o terceiro goal do Syrio Libanez,
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O ASSUCAR

PÉROLA
d» Cia. Usinas Nacionaes- é
enpacotado em papel azul

com a cinta encarnada.
Isto é um aviso!...
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FALLECIMENTO
Falleceu, honlem. em sua residência, A

rua do R?rha n. 20, casa XI. o Sr. Domin-
,,. iwA» Arantes, antigo funedonarmpos..^-rSÍ|*0(f?cl.l". onde irabalhrfdu-

a annos. . . ^_ J^L

••,

ramento teri logan^olt.- Francisco Xc
• rima. is 17 >

Nn campo da rua Prefeito Scrzcdcllo,
disputou-se, hontem, o match returno do
campeonato da Amea, entre os clubs Anda-
raliy A. C. e S. Christovão A. C. Esle
encontro, quc teve n prcscncial-o reduzida
assistência, nâo correspondeu A expectativo,
poli actn-ição que desenvolveram ambas as
equipes, que foi deveras imprecisa no to-
cante á technica e perfeição de lances dc
scu decorrer. A própria prova preliminar
não poude interessar aos assistentes, pois
que tambem se desenvolveu sem o menor
interesse da parle dos dispulantcs, quc no
fim do encontro registaram o scoro dc
cinco goals a quatro. No emtanto, 6 justo
que sc realce o modo disciplinar com quc
se houveram os dlsputantes,

Feitas estas ligeiras considerações, pas-
sainos A riescripção dos encontros. A provn
peliminar. dirigida pelo Sr. Hugo Villas
Boas, do America F. C, fez apresentar os
teams assim constituídos:

Andarakg — Grajahu, Jcronymo, Bencvc-
nuto, BarthA, Pedro. Martins, Paschoal,
Oncslaldo, Goulart, Anlonlco e Gentil.

S. Cl: iutooão — João, Nourival, Olavo,
Murillo. Lauro, Panllno, Jayme, Capanema,
n.ibnças. Renato c Hcnriqnc,

No primeiro tempo registou-se um cm-
patc de nm goal, sendo os mesmos adquiri-
dos por Oncstaldo e Capanema.

No segundo tempo, que foi bem favora-
vel ao S. Christovão, assignalou-se a con-
quista de quatro goals do S. Cbrislovão c
tres do Andarahj-, pontos estes obtidos pnrCapanema 2, Babacas 2 c Gentil 2, e Pas-
cboal 1, terminando assim o encontro com
a victori do S. Cbrislovão por 6 x 4. A
scguirs sob as ordens do Sr.. Álvaro Lyrio
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"Slella Solitária", ganhadora do parco

de i/olcs de oito reinos

Siquci
em cc
assim

America F.-O;, deram entrada'ra a prov-L principal os teams4°" . f.

Depois dc um shoot dc Esperidião, que foi
a trave, terminou o prelio favorável ao Syrio
Libanez por 3x1.

A 2' divisão da A. M. E. A.
BOMSUCCESSO X OLARIA — Esta partidateve, no scu final, a victoria fácil do club dc iludo 1

antc-h(
á noite, a conseqüência deplorável e
grenta a quc nos referimos.

A ultima sessão cinemato-
graphica

0 Dr. Abilio dc Carvalho teve nccessrrin
om liiii udvogam,

que tem scu escriptorio no edificio Gloria,.c
para ali se dirigiu, á sua procura, em com-
panhia do Sr. Djalma Leal, scu amigo in-
timo, cerca dc 17 lioras.

Informou o ascensorista que o causídico
não estava, mas deveria voltar. Nessa ocea-
sião Djalma Leal lhe disse:

Aqui no Gloria está levando uma boa
fila. Vamos vcl-a emquanto esperamos a
hora ?

Boa idín 1
E os dois se encaminharam para a casa dc

diversões, onde entraram, assistindo á exhi-
bicão rio fiini. Era, estava cscriplo pelo Des-
tino, a nltimn sessão clnemátographica a
(pio assistiria d amigo rio director da casn
de saudc Dr. Abilio; momentos depois, ia
cllc cair, varado por duas balas, A porta dd
elevador do edificio Gloria.

Como se teria dado o crime
Tendo saido do cinema, o Dr. Abilio dc

Carvalho o o Sr. Djalma Leal dirigiram-se,
cerca rie 17 lioras, para a porta rio elevador,
afim rie subirem nn edificio c ver se encon-
travam o advogado procura ri o. Ji abi sc
achava, rio costas, necioliarido n campainha,
p Dr. Pedro Serrado, cm cuja companhia es-
tava um amigo.

Só quando o elevador parou, cm baixo, c
quc o escrivão da 5* Pretória viu o direclor
da casa dc saudc c o seu companheiro. Os
quatro entraram. Nesse momento o asecnso-

jrista João de Oliveira Mattos informou-os dc
quc no Io andar, pnra onde o Dr, Serrado dc-

jclarou desejar parar, já não havia mais niu-
Riicni.Não faz mal: quero ir mesmo assim.

Não fechara ainda Oliveira a porta do cie-
vador, quando o Dr. Serrado sc poz a gri-Ur:

Não mo bata 1 Não me mate INão farei isso — replicou Leal. O quc
poderia acontecer ern, apenas, dar-lhe uns
piparoles...Nem isso vale a pena, Djalma. Deixe-
mos esse pobre diabo — teria intervindo o
Dr. Abilio dc Carvalho.E' mesmo.

Mas já o Dr. Pedro Serrado sacava dc um
revólver c disparava-o contra aquellcs.

0 Dr. Abilio teve o paletot furado por uma
bala, a altura do honibro. Mais outros tiros
foram ouvidos, dois dos quaes, attingindo
o companheiro do director da casa dc saude,
fizeram-no lombar no solo, mesmo A portado elevador, para expirar momentos depois.

A fuga e a prisão do criminoso
Commcttido o delicio, o Dr. Pedro Serra-

do deitou a correr. Ouviram-sc gritos:Prendam o assassino I Elle vae fu-
Bomsuccesso por 5 x 2. As esquadras princi-
paes eram as seguintes:

Bonisucccsso — Ary; Alvarenga e Heitor;
Anicento, Eurico, Nico, lucio, Ernesto, Gra-
dim, Rida c China.

Olaria: — Aggeu; Nicanor c Campos; Clau-
dionor, Caldas, Marinho, Gago, Cláudio, Vici
ra, Perez, São Cbrislovão c Jorge.

Fizeram os pontos do vencedor. China, 2,
Lucio, Hlda c Ernesto, um cada. Os do vence-
dor foram obtidos por Vieira c São Chris-
tovão.

Serviu de juiz o Sr. Anlonio Neves, do En-
gcnbo dc Dentro.

N03 segundos quadros ainda venceu o Bom-
suce.-sso por .1 x 2.

CONFIANÇA X RIVER - No campo doConfiança, rcalzou-se, lionlcm o encontro

0 Dr. Abilio dc Carvalho, porem, saiu cm
perseguição do Dr. Pedro Serrado. Este,
logo adeante, leve seus passos embargados
pelo investigador n. 351, Alcides Corren de
Amorim, quc lhe deu vor. rie prisão.Nessa momento, diz aquelle investigador,
o Dr. Pedro Serrodo lhe apontou o revólver,
quc ainda empunhava.

Amorim, por sua vez, teria puxado dcegual arma. E assim conseguiu prender o
Dr. Serrado.

Levado para a delegacia do 5° dislríctó,
com as testemunhas, ahi foi o Dr. Pcdrc
Serrado auloado. tendo confessado o sc;i
delicio. Disse cllc, cm sua defesa, que fórr,
insultado peln victima c pelo Dr. Abllíl ri
Carvalho, atí quc este para cllc ava' li'
Perdeu a calma o fer. uso ihr sua arma.

Tem o rcyótvrr o n. 129.425, é {'deste club com o Rivcr. tendo, no final,
verificado o seguinte rcsujlado: I ckclarin, c dc cabo dc madrepcrola

Primeiros quadros: Confiança 5 x fl; sc-' ,:'" I»odcr rio Dr. Abilio rie Car-
gundos quadros, empate 0x0. Djalma Leal nâo foi encontrai!

As esquadras principaes eram as seguin» n™a.
tes: \. A .

Confiança: - Ary; Americano c HcrmanoA A »UtOpsia e O enterroAry; Americano c ilcrmanoíl
A poliria removeu o c-Naj-a, Gringo, Jorge, Bolinho, Heis, OswaldOLlAmon.o, Horiano c Mariq j»"".l:/«Jlo Instituto V(CONTINUA .\A ULTIMA ÜOMT;]tDr. AraSllút} u d .
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questão judiciaria
Vae ser reme tt ido a

juizo o auto de fia-
grante

A policia do 5" districto preparava, á tar-
de, as utlimas peças do processo sobre o
«rime oceorrido no edifício do Cinema 01o-
ri» para a indispensável remessa <lo fia-
grante lavrado contra seu autor, o escrivão
Dr. Pedro Serrado, ao juiz competente. As
jteças que faltam ao processo, além do um
ou outro detalhe complementar, são todas
as que dizem respeito A perícia medica leva-
da a effeito no cadáver da victima. Djalmj.
Adalberto Leal e que, entre outras coisas,
•om se sabe,- constava mia nui dos tiros
teve entrada na nuca.

Com a confissão do criminoso, Pedro Ser-
rado, nada mais quasi, como c sabido, res-
ta a policin a fazer a nâo ser que sc pu-
4esse esclarecer bem con, o depoimen-
to do moço do elevador, unica testemunha
de vista alheia ao acontecido, os pontos em
discordância entre as declarações do Dr.
Pedro Serrado e do Dr. Abilio de Carvalho.

Horas antes do crime
Horas antes do crime, t, victima, Djalma

Adalberto Leal estivera na 4* delcgacii au-
sitiar, onde fora, n convite do chefe da
secção dc Segurança Pessoal.

E' mie õ Dr. Pedro Serraiiõ nli estivera-ptdinao garantias de vida, -Ii-endo-sc ameu-
çado de morte peto Sr. Djalma Leal.

Naquella secção, a victima declarou não
ter fundamento a aceusação. Não gostava,'
Malmente, do Dr. Pedro Serrado, mas não'
pretendia, cm absoluto, eliminal-o do nu-
IBero dos vivos.

Tendo subido o clicfo de secção dc Segu-
fança Pessoal que Djalma Leal estivera na
•• Pretoria Civel. ali mandou lazer syndi-1
canelas, por isso mesmo que o queixoso af-
firmara ter ido o amigo do Dr. Abilio de
Carvalho aquelle local para matal-o, ou
ricsfeitcal-o.

Isso não é verdade! — diisc o Sr. Leal. |Estive, realmente, na Pretória, mas para i
tratar de uma acção de despejo. I

Era verdade: Leal estivera naquella Pre-;
toria tratando de uma acção de despejo, tan-j
to assim que foi fornecida a autoridade
uma copia do respectivo requerimento, ,

Desejando apaziguar os dois, o chefe da
secção de Segurança Pessoal mandou cha-
mar o Dr. Pedro Serrado. Este, entrando, o
defrontando-se com Leal, reaffirmou a sua
queixa. i—¦ NSo é verdade! — Tolveu Leal. O st-
nhor é que. não passa1 do uiu covarde e, por
isso, vive a pensar que o quero matar!

—» Não sou um covarde. O que se dá é o
seguinte: homem de responsabilidades, com
um nome a zelar, nâo desejo me medir
com quem nada tem n perder, motivo pelo :
qual tenho incommod&tlo a policia. (Pois eu não me prcoecupo com o se-
nhor! — retrucou Leal. I

Vocí não passa « de ura capanga do I
Dr. Abilio.!....  ... I

Capanga, nSo "seu" canalha!
Intervém o chefo da secção de Segura-nça

Pessoal, declarando que não consentiria que,nu sua presença', fossem proferidos taes do- i
estos.

Aealmaram-se oi dois e o Dr. Pedr. Ser-
rado foi autorisatlo a se retirar, o qne fei, .
i-imediatamente. Leal, porem, ficou ainda !
algum tempo, ouvindo os conselhos da au-'
toridade e prorncltcndo evitar encontrar-se I
eom o escrivão da 5* pretoria-. Mas assim
nio aconteceu.

Passava jã das lfl horas quando elle se
.etlrou da Policia Central, menos de tres
horas depois, isto c, ás 19, morria A portado elevador do Gloria." 

NO SENADO

Supremo Tribunal
Federal

Gomo o procurador geral da
Republica define a sua

attitude
O ministro Pires e Albuquerque, procura-dor geral da Republica, proferiu, hoie, noSupremo Tribunal Federal, o seguinte dis-

Tentou contra a vida pela
quarta vez 

'
; Com o corpo transformado cm um* hor-

rivcl chaga, a epiderme denegrida nos pon-tos que as chammas não attingiram, chegou
a desgraçada mulher ao posto central de
Assistência, A tarde, em uma ambulância.

Kra Frnncclina Dias, parda, de, .ü annos,
solteira, moradora nos fundos do predion. 55 da rua Bnmbinn, que havia ateado
fogo ás vestes. Pela quarta vez tentara
contra a vida e, parece, conseguirá, agora,
o seu intento. Tem queimaduras de Io, 2*.
e 8o gráos, por todo o corpo e poucas são
as esperanças de salval-a. Ficou internada
no Hospital de Prompto Soccorro.

4»
A caminho dos seus corpos

Procedente do norte da Republica', segui-
ràm com destino aos corpo» a que perten-
cem. os majores Arislarcho Pessoa Cavai-
canti dc Albuquerque, fiscal do 2" batalhão

do

m***

curso:"Sr. presidente — Sob o titulo "Mais umescândalo no Supremo Tribunal", o "Diário
Carioca'', de hontem, denunciou que che-
gando ao Tribunal os autos de uni recurso
extraordinário em que é recorrente a Com-
panhia Light and Power e-recorrida a Pro-.feitura _ Municipal, eu dei um parecer coa- l,e caçadores c Heitor Augusto Rorges,
trario á recorrente, mas que esla tendo dc- ->° batalhão de caçadores.
pois constituído seu advogado o Dr. Epi- ¦ m*t* -
tacio Pessoa, desentranhei dos autos esse RefOlIlia I)Or ÍI-Cai.aCJ(la(leparecer e o substitui por um outro favo- * . . *
«vel. physica
_J_~!'ara_ 1"e nla,i' crivíi fosse- ' _*rav* dr" SWfo Para Be"» Horizonte, onde aguar-
™r_ t ^f-Cni°-U °. <le',u.nc,ante -1.e •> dará a sua reforma por incapacidade phy-Sr,°. .?„ „ ,±la,Í°|S 

d'0,!' Pn.eccr.c9" isica, o capitão, aggregado á arma de Infan-

_.-£_!?_ » mílm, í»,nn..S_?PÍda.'e wbS-r-n **""* P!,ra scr inspeccionado pela junla su-aleivosla, a mesma resposta que tenho dado pCrior de saudeás impiitações, que, frequentes me vem fa- ' ,rendo, despeitados, certos Jornaes, de pala- ]vras que nunca proferi, de actos que nem i
me_ passaram pela mente e de que elles
estão intimamente certos, e é o seu castigo,
eu sou Incapaz: i

Dci-al-a-ia morrer onde nasceu.
Mas, _como todo mundo comprehende, e I

facto não se podia ter passado sem o auxi-
lio dc terceiros, sem a comiivcncia da func-
elonarios dc secretaria e, tnlvei, tem • ton»
sentimento dos próprios juizes da turma re-
visora: pois que os autos que recebem pa-recer não ficam commigo; vão á secretaria
e logo aos ministros da turma. Estes autos,
por exemplo, entraram com o parecer no dia

de abril, foram no dia 2 de abril ao minis-
tro relator e ainda se acham com o minis-
tro 1» revisor, a quem eu hoje, pedi de os
trazer para a verificação destas datas.

Ora-, Sr. presidente, um concurso felir. de
circunstancias parece ter caprichado aqui
para de prompto desmentir essa imputarão,
patenteando A luz da mais completa evi-
denein a sua falsidade,

Anles dc tudo, suecede que o parecer que
eslá nos autos c que já foi publicado e dis-

Levou-o a ser estran-
guiado !

PojTiicno.isadamonte noticiámos, na nossa
edição extraordinária, o crime bárbaro de quefoi victima MBnoel .loaquim Pereira .Tunior,
estrangulado, na própria residência, por Be-
nediòto Silva, amante de sua esposa, Maria
Nunes Pereira, de parceria com esta.

Maria, conforme dissemos já, confessou o
seu crime, assumindo, mesmo, a responsabili-
dado inteira do assassinio, uma vez que seu
amante negava a parte que lhe locava.

Bencdicto continua a negar, a pés firmes,
que tivesse commettido o bárbaro crime.

_0 delegado do 25° districto já pediu a pri-são preventiva de Maria Nunes Pereira, afim
de tnandal-a para a Casa de Detenção.

_Era esperada, á tarde, a confissão dc Rene-
dicto Silva, que tem caido cm muitas contra-
dicções.

rn***

Obteve "habeas-corpus"
Alziro Ferreira da Silva, processado polo¦Tuizo da 5- Pretoria Criminal, Impetrou; S_0'tmdõ'na sua mãõisquérda üm punhal

e na outra, ainda fumegante, o revólver'.

MEIA HORA DE SUSTOS
NO SACCO DE SAO

FRANCISCO
A ruidosa alegria que naquelle instante

reinava no bar do Sacco de São Francisco,
na vizinha cidade dc Niclheroy, foi, ines-
peradamente, perturbada por vários disparos
de revólver. Qiie teria acontecido?

O comniissário Freire c o cabo commaií-
dante do destacamento policial local, quefaziam o serviço de policiamento naquelle
freqüentado ponto de reunião, trataram logo
de apurar do que sc tratava, o que dera mo-
tivo aos disparos de revólver,

Ao ehegarem os policiacs junto de uma
mesa, onde grande já era a agglomcração
de populares, ali encontraram um iudivi-

"habeas-corpus" ao iuiz da 1» Vara Crimi
nal, por çstar aquelle processo soffrendo
demora illegal, sendo a ordem concedida
por despacho de hoje.'**•**

Promoção de sargento
O chefe do Departamento da Gucr.-a pro-moveu ao posto de 1» sargento o 2* sargento

instruetor José Rodrigues da Silva, cm ser-
viço no Hio Grande do Sul.

—
O ASSUCAR

Funecionou mal collocado, ainda hojo, o
mercado dc assucar, sem perspectivas de
melhoras pnra todo o me„ cntranle. Os
negócios eram diminutos, continuando
ralysadas as opções e cotações,
vista.

; O gênero crystal desceu á base de 69? e
71$, cmquanto os outros gêneros sc conscr-
v«vara mais ou menos na mesma base. O

pa-
praso ou á

-" jacto cotou-se dc Gfi. a 07?. o crystal
amarallo de 62$ a 63$, o mascavinho de 54$
a 00?, o 3» jacto dc 50$ a 52$ e os masca
vinhos de 48$ a 50.000.

cutido nos jornaes não é favorável, como po-
deria ter sido se eu assim entendesse, não
• favorável Ti recorrente. i

A questão capital para os recorrentes, nes-
tcs recursos restrictissimos é, como V. Excia.
sabe, a preliminar da sua admlssiblidade.
Para a Light, que se sentia segura, seguris- O movimento de entradas constou desima no tocante ao mérito, era neste -aso, 11.500 saccos, sendo 333 de Campos (tra-pódc-so dizer, a questão unica. | piches), 10.511 pela Praia Formosa e 650

Pois bem, eu opinei e sustentei que não dc Minas Geraes (P. Formosa),
ora caso. de recurso e deixei ver que ainda Os trapiches deram saida a 6.774-'saccos,
mesmo adinittido o recurso pelo fundamento o* Armazéns Geraes a 4.4411 e a Praia For-
que ine parecia1 menos frágil, o Tribunal não mosa a 11.167, sendo o lotai de 22.390
entraria no julgamento do mérito. I saccos.

Como pois adniiltir que retirei ura parecer 
' O stock existente nos trapiches k de

contrario para dar um parecer "favorável?" i 87.206 e nos Armazéns Geraes. de 13.699
Tão favorável que o advogado da recor- ditos, perfazendo um total geral, era depo-

rente se sentiu na necessidade dc immedla- . «ito, de 50.905 saccos.
mente eombntel-o.

Tão favorável que se o Tribunal vier a 0 movimento quini-chal (d« 16 a 30 de
concordar com elle estará morto o recurso, setembro), do assucar, foi o seguinte:

Veja V. Excia., do que escapei, se porvén- I Entradas — Campos, 74.342, sendo 36.326
iura me tivesse parcclilo, como pareceu a Pe,os trapiches, 12.282 pelos Armn-Cn» Ge-
outros profissionaes distlnctissimos, qua • r-,M • 25.734 pela Praia Formosa; Maceió,
caso era dc recurso extraordinário. i s-u0° saccos; Sergipe. 2.339 saccos; Minas

Mas, Sr. presidente, esta substituição sem' 9,tTa"i 2-'5(i »a<*-_s, sendo 1.214 pela Praia

Preso na oceasião, foi elle removido para
á delegacia da 2' circunscripçáo e ahi au-
tuado pelo Dr, Tcllcs Barbosa, 2-* delegado
auxiliar.

Chama-se o "valente'' Domingos Pinlo
Tavares. Tem 56 annos, reside á rua Mariz
e Barros, 358 e exerce a profissão de chefe
dos magarefes do Matadouro dc Meudes.

No momento em que era recolhido ao xa-
drez, depois de autuado, Domingos aggrcdiu
a praça que o escoltava, chegando a fc-
rir, com um tremendo soeco, os lábios do
cabo Sllvino de Souza.

¦ ***** ¦
Explorava o lenocinio e foi

condemnado

repercute no Rio
Gande do Sm!

A reacção acadêmica contra a
attitude do "Deutsch Post" de

S. Leopoldo — Com o "enterro"
daquelle órgão foi encerrado

o incidente
PORTO ALEGUE, 1 (Serviço especial da

A NOITE) — Repercutiu cm toda a capital
o empastallamcnto do "Dèustch Post" prali-
cado pela classe acadêmica que daqui partira
ante-hontem ao escurecer. Da marcha pedes-
tre, calculada cm cerca dc trinta kllometros,
participaram mais de cem -lumnos das esco-
Ias superiores, que demonstraram cxcellenle
resistência physica, pois chegaram, a alra-
vessar trechos completamente alagados em
conseqüência da ultima enchente. Chegando
ás quatro horas, cm São Leopoldo logo se
dirigiram para o edifício próprio do "Deutsch
Post" iniciando o empastellamento por melo
de grossos caibros ti pedaços dc ferro. Cerca
do meia hora depois, tanto a livraria como as
officinas se achavam completamente revira-
das, sendo pnr ultimo ateado fogo nos destro-
ços. Calculam os prejuizos do "Deutsíh
Post" cm cerca dc trezentos contos pois as
suas instailações eram das melhores do Es-
lado, contando cnm officinas, vários linoty-
pos e machinas diversas para impressão, cn-
tre as quaes uma rotativa. O "Deutsch" conta
50 annos de existência, sendo o seu fundador
o antigo pastor riuttcrmundn c estando a sua
direcçao a cargo dos seus filhos, que, apesar
de nascidos no Brasil, mantém forte espirito
germânico,

O empastellamento do jornal da vizinha
cidade já era esperado porque contlnuameii-
te publicava offensas á nossa terra, tendo
certa vez aconselhado ans allemães não casa-
rem com brasileiras, visto estas pertencerem
a uma raça syphilitica. Ainda no anno pasía-
do atacou a Assembléa Estadual e os repre-
senlantes, dizendo que os deputados nada fa-
zlam senão approvar o que já mandava'fei-
lo o ex-presidente Borj-es de Medeiros. Ha 30
annos alraz o "Deutsch Post*', publicou um
artigo offeusivò an Excrciln o que levou os
alumnns dc então, da Escola Militar daqui,
irem n S. Leopoldo para tomar uma desfor-
ra. Os brasileiros residentes na vizinha cida-
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NOITE"

MORTE DE UM GENERAL
PORTUGUEZ !

LISBOA, 1 (Havas) — O general Garcia
Guerreiro acaba do fallccer.

COMKVSUNICADOS

Moléstias das;, 1
Senhoras

i
Dor. Annibal Pereira, ó excellente
(Injecçõc- indolõre-, 1 e 2)

Começar o tratamento pelo u. 1
Informações d

S. A. -Icreetlivliiin
R. DA CARIOCA N. 40 . 1»

TEL. C. 39 09
'___i i i »JW-_—-I

Levantou-se a sessão em' homenagem á memória
do Dr. Jorge Tebiriçá

Coube ao Sr. Adolpho Gordo, que sc
apresentou hoje ao Senado, depois dé seu
regresso da Europa, fazer o necrológio do
Sr. Jorge Tebiriçã, político dc grande reis-
vo em São Paulo, dc que foi mesmo o pre-
sidente. Terminando, o senador ..uayanu_
roquereu que sc inscrevesse na acta um voto
de profundo pesar pelo infausto aconteci-
mento, que sc telegrnpliasse 4 familia do
r.xtincto, transmittindo-lhe os pezames do
Senado e. que se suspendesse a sessão.

O requerimento foi unanimemente appro-
xada.

Depois dn discurso do Sr. Adolpho Oor-
do, quasi todos os senadores o abraçaram
•ffüsivamcnte, chegando mesmo os Srs.
Bueno Brandão e Miguel de Carvalho a bei-
jal-o na face.

i m*m ¦—

Á mercê das ondas
A Policia Marítima fe», remover, hoje,

para o necrotério do nstituto Medieo Legal,
« eorpo de Antônio da Silva Britto, de na-
«onifldade portuguezá, empregado no com-
«tarcio. casado, de 48 annos dc edade e mo-
-dor i rua Zulmira n. 46, em São Gon»

jalo. O cadáver foi encontrado, a mercê das
andas, no ancoradouro dos navios dc guerra.

O Dr. Antenor Costa, que autopsiou o
tadaver, attestou o seguinte: "as verifica-
-õcs da autópsia não contradizem que a
morte tenha oceorrido por asphyxla por•ii-bmersão".
_. i ***** 

Exclusão de amanuenses
militares

Foram excluídos dos respectivos cargos a
que pertencem o amanuense José de Ar-
ruda Wandericy. que servia ua 2' região c
a auxiliar dc escripta Tito Celso Corria, que
tervia no Scctor dc Leite, por terem sido
reformados dos postos dc 2» tenente.

Em disputa do Campeonato
B. de Sports vem o

••^•ateli" mattogi-ossensc
ir

precedentes, incomparavel com as praxes,aberrante dos sentinientosque nos animam,
no caso se mostra absolutamente impossível.

Quem primeiro me procurou sobre este
recurso foi o illustre Dr. Miranda Valvcr-
dc, procurador da Prefeitura: procurou-me
para offerecer, como de praxe, as suas ra-
i-ócs publicadas em folheto:

Isso foi em janeiro; os autos estavam na
seeretarfa, « nSo havia quem não soubesse
qur a rccorronle tinha confiado o patroci-nio 'Ia sua causa ao Dr. Epltacio Pessoa.

Ds facto, alguns -ias depois procurou-me
também o Dr. Epitacio Pessoa, pedindo-medc aguardar a publicação do «eu memorial,
entregu» á Imprensa.

E os autos continuaram na secretaria,
nem eu sei se jA com visto aberta a mim.

O memorial do Dr. Epitacio foi publicadocom a dita de 21 dc janeiro, está aqui, 21
da jahlij-ò do l!)2íi.

Portanto, não houve mudança de ativo-
gado depois que os autos me vieram.

Quando os recebi, jã a causa tinha como
patrono, ostensivo, publico o Dr. Epitacio
Pessoa: chcgaram-tiie com o memorial de
S. Ex.

Mas não fica ahi:
Os autos foram para minha «asa em Ja-

neiro.
Pelo protocollo da Procuradoria se veri-

fica ainda que neste me/, de Janeiro rcc3bi,
para dar parecer, mais 48 processos.

A questão da trlcphonica exigia, por sua
importância e complexidade, um estudo
mais demorado, era. alem disso, a miis
nova das causas em nicii poder; assim co-
inccci a -manifcslar-llie a liiiuha "preferen-
cia", preterindo-,, pelas outras.

Ate o dia 31 de janeiro, linha entregue
todos aquclles processos, ficando sA com o
recurso extraordinário da Light, que assim
soffria um atrazo dc dois mezes, pois que
*6 depois das ferias, poderia ter andamen-

Formosa e 1.542 pelos Armazéns Geraes;
Natal, 350.

Totó1 geral de entradas: 84.787 saccos
Sai. .s — Movimento geral: 1-6.6015.
O deposito geral é de 50.105 saccos.

msmk*

O CAMBIO REGULOU
ESTÁVEL

5 123/128 a 5 31/32
Os negócios de cambio funecionaram hoje,

na abertura, em posição algo desfavorável,
com os bancos todos acccssivcis. Apesar dis-
so, porém, os papeis para remessa de ban-
cario eram escassos, mormente ato o fecha»
mento primeiro do mercado.

A' tarde a situação melhorou um poueo
mais, fechando a situação apenas estável.

Os bancos operavam,, na sua maioria, a
6 12:.i 128 cnm dinheiro para o particular
a 5 253!2.r)6 e dinheiro, á vontade do com-
prador. O llanco do Brasil continuou man-
tendo a taxa dc 5 31J32 dinheiros. Os sobe-
ranos regularam cm espécie de 41$500 . a
41 ..600 e as llbras-papel, dc 418400 a 4l$600.
O valor relativo das libras, vigorou a rils
40,262.123, a "prazo * a 40*688.741 nos ne-
gocios á vista.

O dollar regulou i vista, dc 85859 (Dan-
co do Brasil) a 8.420 e para cobranças, do
85380 a 8Í400.

Na abertura do mercado, foram affixadas
as seguintes taxas:

A 90 dlv - Londres 5 81|64 a 5 31|32; li-
liras 40$2II; Nova York 89820; Canadá
8.320; Paris de **325 a $326 1'2.

A' vista — Londres 5 231|256 a 8 5764:
libras, -ti».-.742; Nova Vork, de 88359 a 8.400;

e quinhentos mil reis, nor explorar, sob o
rotulo dc "Hotel Praia , uma casa de to-
lcrancia, A proia de São Christovão ri. 31.

Pagamentos no Thesouro
No Thesouro Nacional serão pagas amo-

nhã, 2, as seguintes folhas do segundo di:i
útil: Illuminação Publica — Observotorio
Astronômico — Inspeciona de Navegação —•
Avulsas da Viação — listntisticn Commercial
— Secretaria da Agricultura — Directoria da
Agricultuiia — Directoria dc Propriedade In-
dustria! —- .lariiim Botânico — Horto Fio-
restai — Instituto dc Chimica — Secretaria
do Exterior — Inspcctoria de Seguros — L.
N. de Analyses — Secretaria da Justiça —
Consultor Gera) da Republica — Assistência
a Psychopalhas — Colônias — Fiscaes de
Bancos, Clubs e Loterias — Secretaria dn
Viação —¦ Aposentados da Fazenda,

***** ¦

" Po* sentença dc hoje, o juiz <!a 1* Vara
Criminal condemnou Albino José Caldas a
dois annos de prisão c multa de um conto de apenas esperavam a oceasião dc darem um

severo castigo.
Hontem, pela manhã, «pesar dc terem

passado a noite, cm claro cm virtude da
grande marcha pedestre, os acadêmicos vol.
taram a Porto Alegre, achando-se todos cm
excellentes condições.
Os cominc-itnrio. que deram logar

ao ataque
PORTO ALEGRE, 1 (Serviço especial da

A NOITE) — Em São Leopoldo, conforme te-
lcc-raphamos, o jornal impresso cm allemão"Deutsch Post**, publicou a respeito dos sue-
cessos do São Paulo, commentnrios nue pro-
vocaram indignação geral. A responsabilidade
do "Deutsch" principia nos seus coinmcn-
tarios da seguinte maneira: "O ataque -Peito
ii redacção do jornal italiano "11 Piccolo", de
São Paulo oecupa a imprensa em geral do
Brasil, que commcnta o acontecimento larga-
mente, empenhada cm desculpar o procedi-
mento canalha dos estudantes. Discuto a
maioria da Imprensa com argumentos lllogl-
cos, embora comprchensiveis, mas que não
desculpam". Nessa çrdem dc conimcntarios
estendeu-se o "Deutsch Post", provocando cl-
les prompta repulsa da tftncidade local, que
ante-hontem, A noite, assim que teve confie-
cimento dos termos dos referidos commcii-
tarios, improvisou uma manifestação do pro-
testo contra a altitude do jornal allemão,
dando vivas ao Brasil, no povo paulista c ans
estudantes brasileiros e "morras" ao Deutsch.

Informado que os manifestantes, cuins

Para evitar que a
humidade lhe cons-
tipe, tome, sem per-
da de tempo, os com-
primidos de

LAXATIVO

BROMO-
QUININA

. PARA GRIPPE E CONST1PAÇÕE3 '

procure na cai- j£ _^J}.xinlui esta firma: *\Q. Sf. jCvTtTtfV**

Boas Torradas?
só com

\ Manteiga D E M A G N Y y
Dr. Augusto Lcv.ha.cs ^Sn.?;
gagueira. Pratica nos ilo.spit.ics da A
manha. II. S. José. 6.1. C. 51õ.

FOI ABSOLVIDO
O Dr. Renato Tavares, juir. da 4' Vara

Crimina], por sentença de hoje, absolveu
Francisco de Magalhães, àccusado de ter se-
duzido uma menor.

*****
O ALGODÃO

EGZEBWAS GHR0NIC0S
T
in_sCurar

se com o
Dermotonico "Pirojá", remédio saboroso c
o melhor para todas as moléstias da pcl»
le, — A' venda nas drogarias "Raptista",
rua Io clc Marcn, 10, e Rodolpho Hess & C,
rua 7 de Setembro, dl'*»;> — Representantes:
S. Moraes & Mello, II. Buenos Aires, 175 i-»
:r — Rio.

Prof. Godoy Tavares.S^TJ,,;
dysenterias chronlcas, henunThoirles, etch
coração, pulmão c rins, 2 ás 7. CHILE, S. '
C. (160 e Sul 3 176. .{

Encontramos, hoje, o mercado deste pro
dueto completamente paralysado, sem mo
vimento de negócios e com os preços do ge
ncro prompto em franca instabilidade,
Por sua vez, a Bolsa a termo lambem não fileiras engrossavam rapidamente, se diri-
funecionou, não sendo, por tal razão, sida ,_*am para a redacção do "Post", o sub-in-
feitas opções novas.

As saldag foram de 494 fardos, n.io se re-
gistando novas entradas. O stock ficou
sendo de 7.759 fardos.

*****
O CAFÉ'REGULOU SUS-

TENTADO
Cotou-sc a 43-^500

Encontramos hoje o mercado de café ím
boa. posição, com os negócios sustentados c
o typo 7 conservando a base de 43$500 por
arroba, no disponível. As vendas sc faziam
pela manhã com regular animação, aceusan-
do um total de 4.448. A* larde, os negócios «•-.---_, i
- vista foram.egualmente animadores, sen- ,Ninguém conteve o Imneto da moci»
do effectuadas n..vas vendas. dade acadêmica

O fechamento sustentado do mercado vem | PORTO ALEGRE, 1 (A. A.) — ("bmmu-
de algum modo estabilizar ainda mais a nlcam dc São Leopoldo que, apesar das pro-

tendente do Io districto, Alfredo Guilherme
fícrhardt foi ao encontro dclles, aconselhan»
do que se manifestassem dentro da ordem,
que. o seu direito não seria crmsmireadn,

Ao mesmo tempo, o delegado Elydio We-
bcr entendia-se cnm o rcdactor-chcfe do"Post", garantjndo-lhe que os rnanifestan-
tes respeitariam as propriedades do jornal.

Do "Deutsch Post", dirigiu-se o povo
para a rua central da cidade, ao longo da
qual fez uma passeata debaixo de vivas ao
Brasil e nos estudantes paulistas, e morras
ao jornal local. Depois cncnminlinrani-sc
par- a Telephonica, de onde mandaram A
Federação Acadêmica um cominunicado pc-
dindo a vinda dc acadêmicos para o "mee-
ting", que seria levado a effeito .honlem

Dr. Gustavo Armbrust li
Tratamento «la obesidade — Itua Chile SS

Este é que
é o

kcitimo

situação, de sorle a augurar perspectivas dc
melhoria geral, ,

Os negócios a termo estiveram egualmcn-
lc cm franca melhoria, registando-se ligeira
alta nos preços das opções. Venderam-se
2.000 saecns na 1* Bolsa, existindo, porém,

videncias tomadas pelas autoridades pol-f-
cines, foi Impossível, com a chegada dos es-
tudantes idos desta capital, evitar as mani-
fest.ii-íies do desaggravo contra o "Deutsch
Post".

Na ausência dos redactores e empregados
perspectivas melhores para ns negócios da ; daquelle jurnal. ns estudantes iniitillsaram
tarde. Foram affixadas as seguintes opções !a machina de impressão, livros e caixas dc
por 10 kilos, para vendedor e comprador,

a 1.172; (franco papel) $233 a Í2.15; Lisboa,
to. Tudo Isto deve constar dos protocollo. I f* ?"}8" * *3...oÇrovlncÍaS*38Áíntt$',0f."_A,.a'
_« Trit_in_l •"•d 1*381 a l?39o; províncias 18395 a 1.4fla:

A fíria i t'.rmii,«r„n, nn __. .1 Am _,_«.« ' *¦•-•¦¦¦"• ™s VH a «440; Hollanda 81361 a
O da de abriT aiu em domingo No dSS-8 3».75: Sueci» 2»24fi ¦ 2*251- N"oroc** 2S243
^líoVdiSi^lSSi-á^ol «.-?2iil;.Dinamarca 2*244 a 21250: Aliem.

Canada 8*400; Paris f327 3'4 a $329; Suissa1 respectivamente: outubro, 291275 e 29$125;
1.614 a 1*622; Bélgica (franco ouro) 1Í165 novembro, 29*050 e 28$975; dezembro, reis' 28*875 e 28Í82Õ; janeiro, 281821 e 28*750;

fevereiro. 28.800 e 28?600: março, 28|800

trabalhos do Tribunal," entreguei os autos J*? If"?98 
* 2?nM- "T0*.?--6' 

2EHX! 
BUC'i *?* nUÍ5 *,5°

com o parecer, datado e asslgnado. j noa . •-3..Pes°.*-*_rV-J-- 3Í100 a 8?180:__peso'
Este i que ba dc ter sido depois desentra-'

e 28.550.
. Oscilações: outubro, mais 1125: novem»

bro, mais 1125; dezembro, mais 1225; ja-
neiro, n.als $250; fevereiro, mais $100; mar-

o parte do "scratch" da guarnição
Grosso, são esperados nesta ca-

m dc tomarem parte nn disputa do
jato Brasileiro dé Sports, organisado
1 dc Sports do FAcrcito, os soldados .
to Francisco Pereira Ar.vqucrue dn
-alví, Honorio da Silva Tavares, Ra-
inptista e Wilson Roberto dc Souza.

. —ia» —

3S VALESOURO
icn dn lirasil cuiilliu r.s valcs-c.ifi*
Alfândega, A taxa de IÍ567 pnr mil

oesmo banco saccou para o conuner-
!I0 dlv —,»is seguintes: Londres, a !I0

a vista; ¦"> Vfii; CJfl>o. 5 55 61.
cd.-,s cm ospecie foram colad.
¦.ilntcs; Iibra-P'11'cl. 418400*.*.

,li* iKincl. 81430: peso argeiilr
• i!.so mu. un.'K ouro. 8IC10; r>c-1

• lin.. f4í'!i; ehwbj. ?422 ç_ tran-J

nhado c substituído, pois, que, como, se está
vendo, outro não podia ter sido dado, por fal-
ta absoluta dc tempo. )

Foi substituído?.,. Abi, eslá senhor presi-
denfo, a feliz occorrencla a que alludl. Como
V. Ex. sabe, nqul dentro não ha segredos
para a imprensa, cujos reporters entram li-
vrrinenlc cm todas as dependências.

Uma hora depois de ter assignado o pare-
cer o representante de uni dos nossos jor-
naes procurou-me perguntando se era per-
mlltido pnblical-o, Respondi nffirmativamen-
te e autorizei-o a cnpial-o. Este jornaMsta foi
apressadamente A mesa onde sc achariam os
autos, tirou a desejada cópia e a publicou no
mesmo din no seu jornal. I

V. Ex. ha de se recordar dc que este facto
motivou uma reclamação do funecionario e
deu bftnr a que V. Ex. baixasse uma poria-
ria vedando o ingresso ap apressado jorna-
lista. Aqui tem o Tribunal o jornal do dia
2, mm o parecer nn integra:

E" sem .iltc-rncãn dc uma virgula o mesmo
parecer que eslA nos autos.

0> jornaes matutinos do dia seguinte, creio
que lambem n publicaram. i

Fl-borarto durante ns férias, não podendo I
ser eníregue anles do dia 2 dc abril, entregue
no dia 2 de abril, nesse mesmo dia publicado
na imprci*.--, como e quando podia ser esse
parecer desentranhado c substituída?

Por ultimo. Sr. presidente, todos os do-
minios o "Jornal do Commcrcio", '.'O
Paiz", "O jornal" c a "fiar-la de Noticias''
pnbllíam nis.sitiis secções forenses n rela-
ção rias causns desnnchadns pelo Prornrnln-
ria dn Renubllca, durante a semana. F. eslã
aqui c •'• fncil verificar qne esse recurso fi-
jura prci-is.inicnlc entro os 'me tiveram pà-
rco.r m primeira semana de abril.

Ivslâ tninhctn aqui nn archivo dns pare-
reres da Ppcirnilorin (mostrando). O ul-

papel 81540 a 3.600; Uruguay 8!.540 a 8*620;
Japão 3(850 a 3_926; Slovaquia $248 112 a
$249; Áustria 11182 a 1$183; Chile l$025;'I!u-
enrest ?054 1|2 a7 $057.

Saques por cabogramma:
Londres 5 111(128 - 5 227Í256 a 35|G4;

Nova York 8Í416 a 8.425; Canadá 8$420;
Paris 8329 n $330; Suissa 1*620 18626;
Bélgica .?'_35 a $236 (franco papel); Portu-
gal $385 a .«390; Hespanha 1$395 11400;
Itália ¦¦ - " " "* "
21010

O movimento geral de ante-hontem foi o
seguinte:

Entraram 13.991 saccas, sendo 1.201 pelos
Armazéns Reguladores, 1.961 pelos Arma-
zens Atitorisadns, 2.706 pela Leopoldina,
l;99l pela Marítima e 132 por estradas de
rodagem.

Oa, embarques foram de 21.177 saccas sen-
do 11.761 paar a Europa, 4.297 para os
Estados Unidos, 1.404 para o Rio da Pra-
ta. 2.815 por cabotagem e 900 para os por-•54411 a 8444; Hollanda 3$385; Suécia tos do-.-.-l.Ico

a.2$260; Noruega 26260; Dinamarca O "stock" aclual ficou sendo de 297.868
2*260; Allemanha 2$009 a 2S010; Buenos Ai- saccas. contra 304.811 do anno anterior,
res 3$550 a 3*560; Montevidéo 81590 a 8Í625;, A pauta semanal é dc 3* c o Imposto mi-
Japão 3?870; Slovaquia $249,5 a 8250. nefro dc 4$570.

Cambio estrangeiro: Em 1927 entraram nesta data 22.154 sac-.\a abertura do mercado em Londres fo- cas e foram embarendes 18.729 ditas.ram atfixadus as seguintes taxas:
5'_í°?a.H_?-í'^ O café" disponível funecionou estável.124.04 a 124.05; Bélgica, 34.089 a 34.90;

Suissav 25.10; Itália, 92.77 a 92.90; Suis-
sa. _5.19; Itália. 92.77 a 02.79; Hespanha,
24.44 a 29.55; Buenos Aires, 47 17J32; Hol-
landa, 12.09; Allemanha, 20.34 a 20.34 1|2;
Praga, 163 5;8; Bncarest, 798; Vienna, 34.45.

O Banco Nacional Ultramarino cotou hoje
cm espécie o escudo a $410, as libras a
41$400 c os valcs-cafc o $328.

Xo Banco Allemão as libras vigoraram a
41 $600, ouro c papel, e o inarco-papcl a
2.040.

atravessando, cm que os juizes se vêem na
situação dc julgar com o trabuco apontado
no peito, sob a intimação — o volo ou a
honra.

Como me cumpria, tratando-se da denun-
cia dc um crime, rccommcndci no Dr. pro-
cunidnr criminnl, de accôrdo com o art. 22

limo -ec*- -'- ini"*írn: lem n data de 28 j da lei dc imprensa, que promovesse o com-
c n riunicrJ .*L.I0I. O que se lhe s. <-„e tem ! pclcnlc processo c pe.„ a V. Ex. de ordenar
n data deá dc abril c n numero 5.005. fc" I *0 Dr. sc-rotnrio que faiilite os exames e
cc-rlamciifí este o du te!ephonic\_ j grliilõcs de que possam precisar as duas

Dcr.raçáí- qu.dra i esta qui»->-«.-«*i

i

i i _ •"t

sendo vendidas 4.848 sn—is pela manhã c
1.573 á tarde, perfazendo um total dc 6.421
ditas.

As cotações feitas, por arroba, foram as
se-"»intes:

Tj-pos: 3 — 47*500; 4 — 461500; 5 —
45*500; 6 — 44$500; 7 — 43$5O0; 8--42$000.

No anno passado o typo 7 colou-se a
329200.

Em Santos, a situação do mercado perma--ícccu calma, com movimento regular de ne-
gocios. Na Bolsa n t-rmo, o typo 3 susten-
tou a base de 3Í$500 por 10 liilos, sendo
vendidas 2.000 saccas. Os embarques fo-
rnm. de 41.000 saecns, ficando cm "stork"
mais 1.086.923 ditas promptas para cm-
bnrquc. ¦

O mnvime-** de entradas constou de
27.017 saecns e o de snirias dc 89.635 ditas.

O "stock" i de 1 070.019 saecns, contra
1.0»..990 no nnno anterior.

Por J--dinhy p-lssaram mais 10.000 sac-cas em direcçao a essi cidade

typos.
Em seguida, JA madrugada, percorreram

as principaes ruas, dando vivas ao Brasil
e regressaram a Porto Alegre pelo mesmo
caminho que os levam a S. Leopoldo.

O enterro do "Dcatsch Poet"
Encerrado o incidente

PORTO ALEGRE, 1 (Serviço especial **,
A NOITE) — Ante-hontem • hontem os
jornaes publicaram paginas inteiras, oc-
cnpando-se do caso do empastellamento do"Deutsch Post", trazendo photogrnnnias do
estado em que ficaram ns suas officinas e
escriptorios. A* noite, depois de consegui-
rem um esnuife de uma das principaes ca-
sas funerárias, os estudantes fizeram o cn-
terro do jornal allemão, collncnndo sobre o
caixão duas coroas com os seguintes d>zc-
res: "Rlcnrdo nl mio caro fratcllino II Pie-
colo" e "Lembrança dos amigos paulistas".
Os estudantes traziam velas accesas t ai-
guns imitavam choro.

Passando cm frente ans jornaes. f-ir*».
depois para a praça Rio Branco, onde quei-maram o esquife debaixo dc vivas ao Brasil
e aos acadêmicos paulistas. Os gaúchos,eom o enterro, deram pnr encerrado o inci-
dente do "Deutsch Post".

**}•**,

I-Snmiro
& Cia.

Que í, dt
facto,

assucar ,1¦¦*¦A

Tcls. V
0800-071

f- V Venda Amanhã/'

BB

TODO
MEZ DE OUTUBRO

FOI DENUNCIADO
Ao juiz da 7* Vara Criminal o promotorBento de Faria offereceu denuncia contra

Luiz Bcllo dc Almeida, àccusado do crime
de eslcllionnlo.

msmmm

Em *7ov- Vork
luçu por ser áimj'

4
¦"uuccioi j

fO 
TKMPO

TEMPERATURA: Máxima, 2«*
MÍNIMA. 15.3

Boletim da Pircctoi ia d-» Meteorologia

Previsões para o período das 18 horas de
hoje ás 18 horas de amanhã

Districto Federal c Nictheroy:
Tempo — bom; rom dc nebulosidade.
Temperatura — cm ascensão, possivel-mente accentundn.
Ventos — de norte a liste, com rajadas.

mftm
Loteria da Capital Federal

Resumo da extracção de hoje:
45102
10325
8C893
6KiV.ll

20:000.000
;O00*ni»>

Vendas a prazo j
PROCURE A"A COMPENSADORA"

que lhe fornecerá os recursos neces-
Mirios para comprar os artigos di
PARC-UOYAL c outros estabeleci
mentos: acecitaudo o reembolso en_
pequenas prestações dislribuiuas. t
longo praso.

Procure conhecer as vantar
do novo e pratico sj stcmlt de 7
das a Prazo dc

" A COMPENSADORA"
Rua d.-» Carioca n. 6-20 andar

. (clc-adnr) — Peçam prospecto

"N

MOVEIS - Grande redu-
cção nos preços - LEÃO
DOS MARES-Largo da
Lapa, 32. A titulo de reela-
me: Dormitórios 1:250$.
Sala de Jantar 1:200$. Sala
de visitas estufada (10 pe-
ças) 520$. Catálogos grátis.'

*

LUNCH GAÚCHO
Finas empadas dc camarões, croqj'

camarões recheiados, pasteis ile carnC
queijo, canjica c.e milho vcrdeAdocfjB
no "Caf<5 ('aiicho, á rua S. José V, W
to até 1 hora. \'w-

Os iu*'-
São ma
RANfiA"
Iciwiru

roLfi»'"
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A NOITE — Sffflinfla-feira, 1 de Outubro de 1928

COMMUNICADOS

Allemão e piano

quem provar que a LOÇÃO'I.ITZ não elimina
os eahellos brancos. Produelo da

Fabrica Império. ^^^^^

Dl Ba Malagueta Scâ <u *.&"
dade. Cons. CarnrS, 5 - Cent. mi, _

OrsAsF-daCostaJunloC^ }
Tumores - i-hyslotlicrapla

. _l!a, Sypli..
Assemblèa, 47.

Aeccitam-se alumnos. Vae-se a domicilio.

Ecos 
módicos. Mathilde Furstenberg. IUia

to Anlonio, 6-2» - Elevador. De 6 fo h,

«kriamenti*. Em frente à Galeria Cruzeiro.

IMPOTEÜO^ T, iSHpí
fUERQUE ¦ n. Carioca, 22 - Dc 1 fo 6 horas.

:|r. Fernando Vaz sclr^t^cie
'•arei* gerai Oiagnostlco o tratam** ÇlrurR*:
â» das affeecões do esto.n-.Ko. ntwttaM.vS

fSLiíbillares Utero, ovarlos, urethra, bexiga

WmTra" do «òser, he.norrhnBia>, turno
itfdo utero e d. l.exig«. pc In radiam. A*

rtwnblca, 27. Res. C. MomHm. 068. 1. V. I***»-

ípr. Mario de Góes, aSSÈifSSt
«to, e da Santa Casa Com •«X^dê

I.ST operações e moléstias dos olhos. 7 de
¦IStèmbro. 38, ás3 h. T. N. /BIO.

Loteria de Matto Grosso
Aviso tclcgropliicd dos primeiros iiromios

.l/e-áti-ac^ rcalisnda cm » dc «bro.

^;l'  2oo$ooo
om;::::.::::::.:.*-* ^»°»__

Sortes grandes - Centro Loterico

áSSX

í Lençol Q^gJ
§ Bom UHP I
3 B

^Tjí^TTWyEN DEMOS:!
s^-^mmmm %%SStm\tmSSf Toalha» ^ aj. a. í""cuecas ™I Cinl°9 ie6S-1camisas |!ÍT?1Wl PYJAMAS |SC§ i|$ 4

retono oeoi ÍTubuLires 1> ¦ Tric0,lne --«j "Doriy" 1\ I Petc,i italiano TROf I Unho _f m
itado **"lr *V I inglera *** „„•„ IV I com alamare. " " ¦ •--- TT".B

O MÒVÜWENTO ÂCA-
DEM1C0

livirihurlrevetviS^^
nes (Benef. Port.) Doenças de senhoras.

,-Opera ões. Via, urinarias Ourives, 7. Do 1
¦ Ul hs. Norte: 7313. Resid. B. M. 1708.

fÈSTRE.TAfêEHTOS DA IJRETHRA

fca da Carioca, 22. Dc 1 •*¦> 6* ¦

Co.nim.nica-.ios o p.ircctorio .Acadêmico
rii Faculdade de Medicina:

De oi dem da presidência, convoco a todos
o«, membros do üirectorio para nm-»-*»-
mii-io h je, o» 17 horas, afim dc so dclibe-

u* sòbrc • sumpto da -«n*-™ •"T^naT
(, , Iinnv Ferreira, 1* secretario do Depar-

tainento tlc Publicidade."

4- Fronlm

Va crctone

ty 
50x35

r
$ Lençol

solteiro
ajour

tj ¦

Colcha
U BoltCU-O

' CÔCCB

Cambrncta
aUaciana 2$i

irs.
Crctone
Turuntule

i Zephir
austríaco

4$2I~4$!

Abotoaduraa

americana!

Pressfio

Fino ¦r.ephir
ingler.

Meio linho
encorpado

5$5

Finíssimo melo
linho listado

5$°!

"7S5

Camisa
5j Rapaz
K côrcs

K Bengalas

Se. acha tambem acomodo

Tricoline
iriglèlB

MEIAS
Ypiranga 1«6J
Leg. Par *v "

' m ¦¦¦¦

Fio duplo
xadrez

1

(Inflamaç5es d»
próstata) - Tra*

tamento indolor, nem perigo o de W*
¦Sm resultados, com restabelecimento inUsral

irS6o icxâai peia WATHERM A; appa*
Mhe" ob mala aperfeiçoados (teclirilci <1«

S^laehanlt. Berlim, c Kow.r-schik.Vien.
ta) Hr. Coelo Barcello.. «r^i^nota
Ro de Med. medico da Polic da Bota-
»»»» Da» 9 ás 11 c i ás 6. Tel. C. S36..

?*José 5S Consulta, « tratamentos cm

hora marcada — das 9 a» 6

m^Ai.Ázémi
0 g rándfj 'r e ífí arii 0 p a rá
fi -i[ifjad¥<:et»'st.b pia go- *

jGhSÍRABRINA
í: 

'''íFc^ula^ProV^i '

íi R«'ri-átó''soaíía, Lope'i''.

luo I íS
___ Toalhas Q

1^ hygie- ,*^
iiit-as a

Escossia
transparente

Seda pura
cores

1$9!"2$2!
"2$!

Camizetas
Crepe
Suisso

Bonet
aeda
.'reto

Cainiéa
de meia
fio
francez

Escovas
inglczas
para

, dentes

100* 
Jnli

m
Super Tricoline *I2J8
listadinha *m/m

Tricoline
list. moda

Crctone list.
firmes

Tricoline
Kxtra fina

Finíssima trlcol. *ICCi'
ingl, c/flos seda *•*

Seda e Unho com
seda em relevo

I00
rs.

Fio roliço
muito fortes IS!

d '•8. V

r 
¦'jjjt

Pura seda xadrer JÇ7moda, par
igESSSHBl

LigaB
amei-i*

I canas 8 001
rs. ¦ I

Espelhos /• /ftAt I

13$° Cba • *V 'I

H4ÇÕ Guarnição nmi)l
gravata Jj\ 

I
c lenço w y I

""IS* 
imíricanaOeil
Pura ^éT) I
seda 1

Roupão A et /f|0A\ lll
Banho * *v

sÊ.ne- 109
5$J|lngle«. JJ¦ -'ires ^

I GraTa,a Cífíkfk7$a 1 Sf 2$ j
_^^HHHi«MMaiam

8$8

Toalhas
Grandes
semi»

linho

Boinas
Feltro
francez

Lindos padrões IAS*) 1
multo fortes ¦*"-"¦* ¦ Cobertor

Bébé
Zephir Cordonet 12S°
gola fustâo mm%f

Zephir italiano 4 4691
Guarn. fuslão ***? "

Escovas
p» cabello
finíssima

2P|
—'1

Zephir finiiasimo IAS9
Inglez *w*

LENÇOS
Mnho grosso 2*9
\i dilui» -,fc*

J SnWont
Finíssimo zephir 1 EC?i I iju^
inglez T ,

grande
1$41

Melo linho llst.4AC5T
alnmares seda *»? ¦ Copinhos 40Q |j

Fina eamhrainha ACÜ
'/j duzla ^*

Super em cores
c/bai. ajonr % d

Authentica tri-JÍCii»
coline inglcza **? ¦•

BluuüniurtT|»8, â

Ingleses lindos
padrões !4 dus.

Mousseline em
cor (bord.) luxo 23$

ESTOJO
para barba
(ejespelho)

m
Typo pyramld
li dusia

Tricoline extra 24S"
fina listadinha "^*

Sabonete
Libra
caixa •-*!iBP|

OO MIL
^__tu*a*ai«k.

Gamizas.,.-2!
RUA

7 i
SWT^T*

Inicio -SE HOIE A MAIOl
E CALÇADOS 

"
CHIAS or-***™*

IP AÇÃO
OS DA CASA RAYON

__ •-.¦ emm» a sm. SÊÊOà »-* á Vk^l /^TKâ - tzjfi P"V£R

EUJODA PARTE
m

^^SSa /\a>âSH

Queiram enviar-me, sem '
•ai-lroinlsso dc minha ,
rte;'catrilogos do -Icy- |
11 Croslcy .

'orne

lereço

idade, ou no campo, nas
e fazenda ou casas isola-

wo, r-r mais remotas que sejam,
olcyball Crosley levará aos mo-
radores o conforto da refrigera-
çao como se morassem em uma
cidade moderna.

E' o refrigerador especialmen-
te indicado para os logares onde
não ha electricidade.

0 seu preço é módico e o func-
cionamento não custa absoluta-
mente nada. ,

Uma geladeira onde poderá
conservar, por muitos dias, car-
nes, ovos, leite, etc, etc, sorve-
te ou gelo á qualquer hora do dia
ou da noite.

Um conforto tão moderno
quanto se possa desejar.

PEÇAM-NOS AS CONDIÇÕES
-DO —

ICYBALL-tSR0SÍ5E5¥-

u 
prog--ãmmas para hoj«

|)n Radio Sociedade Mayrink Veiga, onda

de 260 metros: Discos esco-
Das 20 lioras As 20,55 — uwos

lhidos,  Audição de
Das 21,05 em diante: — Aua*-g

0 i;fí,X"Tc:~ 1' - Massenet: 
"Oh, quand je

Una Barros. 3^*- 
fn» 

«clm_ 
p u, sta. Maria

Si mi rl.mmn.io >^_ „Coú {nn**""s,í,sS'?^-r-
. r, i»u f liíllíint —— *J" *>«»*.>

Jíí^n,ei,^,K"':."^»:^,^hS:
...,.,,•., 7» _ San Florenzo-— L,in» • ' ul<-

Skss ps
o, nnric — 11°'— Hoito — »U t-ioie".,,.

& - Sa'-""e a senl.orita Edith La-
ir> Iocrenri — "Che ficro costu-

d^^S^^^S^Vi
Das 19 Áà 20,40 - Concerto da orchestra-

do Hotel Avenida. - Nos Intervalos discos
variados e notas de Interesse geral.

í)as 20.40 ás 20.55 - Boletim commercial
" 

DasSoÓ cm deante - Audição dc m.isi-
cas populares com o concurso du senhora
A, niíde Albuquerque Mello, dotenor Osça
Gonçalves; do duo dc guitarra c violão dos
Sr XaviJr Pinheiro e Francisco da Concci-
c5o cio Pianista do Radio Club <lo Brasil.
S «\\TENNA" - Cowcçou hoje n circular
„ número 30 da revista "Antcnna' .corres-
, ondente no mer. dc outubro corrente.

Anniversario do "O mandarim
"""" INAUGURAÇÃO 

DS MAIS 5 VITRINES

Liquidação annual
..MOAMBAS- NAS SECÇOKS DE 

^^^^^ioSI^ 
^ E ^ 
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VOIL ENFESTADO DE 2SJ50O POR ... *. i*.* -i  ' • • • • • «« • ¦ '.» w" '•' 

" 
' 

] 2850O
TRICOLINE ENFESTADA DE 5$500 POR «,. .ú M->  • •« «*• " '"' " ]H00

SEDAS
Radiam crystal, 
Opàlá de seda ¦
Mon-lieguin, novidade 
1'ellica rndiuin
Pellica franceza 
Gcorfictte pura seda 
Gcòrgelte franceza 
Sultana legitima
Glvrd legitima 

TECIDOS FINOS
Ci épc kimono 
Opala suissa, largura 1 metro ....
Líncín enfestado 
I.ii.liii francez 
I.inlio puro belga 
Tricolinc. inglczn
Voil suisso, côr lisa 
Morim lavado, peçn
Morim inglcn

7Í800
5$70O
7Í000

11*800
14*700

í).?50O
12-J800
218800
26*000

2f500
2*000
1*500
2§4(M)
4Í500
31400
3$500
61900

Franj» de borla 
Store de cambaia
Guarnições para toilcttc 
Guarniçües para cama, 3 peças
Guarnições para quarto, 12 peçus..
Cortina dc renda 
Passadeira linolcum 
Chltão reps com flore
Itcps inglez com flores 
Basin para capas 
TU-ndão para cortinas
Elamine bordada •'„„'"
Unho, duas barras, largura 1,20 ,.

CAMA E MESA
Lònçôes para solteiro, ajour 
Lençóes paw solteiro, cspcciaes...
Lençóes para casal, ajour 
Lençóes para casal, espcciaes 
Fronlias de crctone

11000ífinnnlanapos para jantar, dnzia
13*5001 Mosquiteiros dc filo, creança13*
«9500
898000
751000
MOTO
4*500
1Ò700
3$BO0
2*1)00
2890O

1 i?«00
6Í200

Mosqu..-.-  -
Mòsquilcii-d dc filo, solteiro
Mosqülteiro dc filo, casal 
Filo cortinado, largura 3,80 
Filo cortinado, largura 4,80 ••••••
Crctone dc solteiro, largura 1,30..
Crctone dc casal, largura 2,20 ....
I.inlio superior, largura 2 metros
Atoalhado lavrado, largura 1,50 ..
Pannos de capa, linho, meia dúzia

8$500
15*000
lílíSOtl
."•liMiO
;ng8on
G$õ00
2&700
<tí000
9*801)

00
18|200

uva ¦«•• »-iif'*>*-i ---«•—¦. 

ROUPAS BRANCAS

morim i«"'»i r-v iisRnn Fronlias bordadas, 60 s 60
Morim inglcn "*™ Colchas dc côr, para solteiro 
Algodão, peça ••••••• '.'^T. Colchas brancas para solteiro ....
1-aiino pura roupão, largura 1,50 .. -l-J-H-" Coit.!ia-, com bainha, para solteiro

TAPEÇARIAS
Tapeies para qunrlo
Tnjièlés de lã, ovaes 
Capacbos dc coco 
Tapetes linolcum
Topetes pura lã, sala, tamanhos.--*

1,80 x 2,25, 2,10 x. 2,74, 2,4,
2,25 x 3,15, 1,40 x 2,2a x 3,15,
1,40 x 2, por

6*800
241000

71500
8f5O0

Colchas para casal, 1,80 x 2,20
Colchas dc flistão dc 1», 180 x 2,20,:
Colchas dc festonet, 1,80 x 2,20....
Colchas de renda, 1,80 x 2,20 
Toalhas'dc rosto i
Toalha» grandes dc banho •
Toalbas para mesa 
Guarnições de chá, 7 peças 
Panno de côr, para mesa i
Guardanapos para chá, dnzia69*000 ..-¦¦ ¦-.-•-

VENDAS POR ATACADO

3*800
68800
6*500
11*800

*8C0
71500
4Í800
r,?90l)
'.1*800

158700
19*800
27*4100
29*000

R900
5Í400' 
4,«flOI>

16?500
14-SõOO

2.*40()

Calça on camisa dc dia ...
Calça ou camisa dc dia. bordada,,
Calça ou camisa dç dia, opala .,
Combinações com ajour 
Combinações dc opala 
Camisa dc noite, a.iour
Camisa dc noite, dc opala 

ENXOVAES
Para baplisado, 4 peças 215100
Para baptisados, S peças aosuou
Para casamento, 15 peças UWOTO
Para casamento, 19 peças \ntM\>w

1*900
.1*200
4i580il
5S800
65500
•1*800
&.Ü80»

PARA SALDAR
Manteaúx de astraltan ..
Manleaux dc tricoce.l ..
Mt-inteaiix de ottoman .
Miintenux dc fulgurante
Matitcaux de sultana ...
nnupôes de banho 

6õ*0Ull
08*000
72Í0OO
93Í0OO

130(000
128500

E A VAREJO

n.pm.TANTF- - Este» artigos arniimciados »5o «ma pctptcua demonstração do itosso stock.

SS irJSs >alegpos»al e mais 38000 para o porte*

DÕRÊSmCARGANTA
R^Ar ÊS.ty

MPSTREEB L ATG E
SS oo gTJgnÃS.0 dejane.ro

àf»\ ^J T ^0* IV" *-*' ; 
gsEX _ D# phaeton, Coche

,Uasi nova; 
?flSS^5^JggfegjS cm bom estado, bons

Moléstias das Creanças
DR. B. BARBOSA LIMA

Com pr-tic no. hospit«s de Paris, Bcr-

Ul^VÍTlaV..V.ole«.S e lnfrrVrmc.bo,
Gonçalves Dias n. 30, de 3 as 6. Tel. C

- ap.i-.wni-./Vnii-'! ---—-
I

HEI DOS BARATEinOS

46 - RUA DA CARIOCA - 4$ -RIO
TELEPH. CENTRAL 368

MOVEIS PARA ESCRIPTOMOS ?
27, Andradas. A. F. CoiU

1 lí^^^âlll r^ÍCTRÒTÂrE^
Kl^^^S/ í DISCOS VICTOR \

i f*\V*V!W''^ . J.\ •Pt^r^-^Zr S»?itnoi, musicas, instrumentos de corda R
\ \1tíwl' ^^^smWÊr Be sopro, a preços módicos e a prestaçoee.»
\ \VW y^mmW^^dmm, S CASA OLIVEIRA, ê

\ a> s^-W^ Qi * nUA DA CAHI0^S^m£aHV

fi^yT^cru «rttnn «Sr''' O^iliníl

CONSULTÓRIO

m
empresários da Compa-
Tvelasoo intox cados

Eulogio « 
Çoqnciir ntousicnram- «¦"» *

Ja Companhia Velaseo. ^^ R

«„„,lc Matarawo. . , nnnn

O»

CALLOS
desprende-se. _ Os,meaico»^ ^^ Cuidado«illi-Bes de pessoas o usam.

í; m imitaasõesl A veada

aparte.

Cuidado
em toda

;-it*

os precursores da
influença, d: laringite, de bron-
chite ou ile muito serio cataixho.
Ao mais pequeno signal dc im*
tacio da garganta; dc PiE**"0-.
tosse ececa, va ao scu pliarma*
ecutico c peça-lhe um forneci*
mento das Pastilhas Ev.ms Dis*
solva estas delicadas pastilhas na
bõcca. Verifique quão depressa
cilas sc dissolvem, produsindo
essências refrigerantes atitisep^
ticas e " agradáveis ao paladar,
as quacs limpam e amaaam a
garganta. Os cantores, oradores,

Br c pregadores di:.cm-nas maravd-
T_T liosas. Perfeita protecção cn
if^k lugares onde sc juntam multidões,
^MS Conserve—se sempre a mao un
.(SEh bom fornecimento. Poderão exisüi
UJSJ pastilhas mais baratas, porem si

quiser obter aquéllas feitas segun*
íPfrh do una receita scientifica e para i
H-i*1* protecção c cura dc uma gargantt
ifSH irritada e doente, peça c exija as

^nja Usdi«> es* Webb. UJ. Llvcrtwl . Londea

ifamPãS/MâS ANTI5EPTICAS

Restaurante
Aleitndr*

REFE1ÇOM
Ras Sete da

Setembro. 174
00*»

OryUAtta*} Aa^Cepialat-Stvenkraot
SENHURAO (APIOL SABINA AR.
RUDA) nos períodos mensaes, dftres mens-
truaes, irregularidades, o mçlhor. Drof. A.
fiestelrs * Cis. *-* Gonçalves Dias, 89.

Tubo, 7|

fl
dl

I

MEDICO
aS^Í»S-"S
UMM0K*OX ~t a dlminnlclo de

Si±aí;.Kr/.fts:s
nuc se descubra a causa.

VFNfiALINA — Se soffrer do figado ou

tiver 
Ním« 

insufflciencia hcpatica mesmo

sem phenomenos apparentes, fará mal.

MVSTÈRIEÜSE — Paw o medico nuo deve

haver mistérios: Esse .phenomeno, prova-
vclmente, é dc origem infecciosa, sem exa-

me e, ialves, sem operação, não poderá ha-

ver cura. *,.''!»
Dr. ISkoUm Cumcio.

RADIO-MALT
FORTIFICANTE

COMPLETO
dc agradável paladar

— Tubo, 7f. ___-_—_—_

Boa oceasiáo para comprar
jóias de oceasião /

Alguns preços: Broches «V .íjjg^g!
brilhantes de 3 contos por lsMOIí «rasss
idem 500$, 1:000$, 1:5008. *W.yfm»
dobro. Aiineis com brilhantes, 1, 2, S, o,iv
a 50 contos. Pulseiras. re*08-0»;fôh«& ro0
dérnissimos desde 100$000 a ^MW®' ,,

Evite comprar as suas jóias «•""»"*•
luxo; a Casa Roberto só vende jota» de o*>
casifio por um preço que causa admiração,
garantimos vender 50 -.• male barato do nus
qualquer joalheria.

1° de Março, 43
^M^vvs^/^v^y*WV^(*v»)t«7»t*>^*»-»»*i'.i

^*

aPARAACARCANTA

d^d^^^BiS^-
App,/p. D. N. S. P. ... 5005. 23 «c Março

6sh easerfe séxndard
Quando quiserem

usem, no seu próprio
tampadas r>"

m
1-

\ I ossam 1 jW*V'"*ífW gfS—vf-f Wmms\tm^Um

muda tu$,' é^b!f\
ènkrosse,-. 1

*** ! } "''".'-:.7

''

,i.

L£®ível
MUI ! lADA
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'¦•¦¦.yMlitól UNICAMENTE oom !;'
JplWÉsmh navalha"ValetAutoStrop», ji
{a|H j iJij^AiP'*^!! pôde ser obtido nm fio per- li
MiryiP ^mW ^e^°» Por1ue (í a única que lil
Wí^i/&^^n afia as próprias lâminas. , j

I "*!! J&^r1 ® barbear-se com ella é de ij
I ^Sfl resultados, sempre agrada- |j
I JJimÍ veis, porque não irrita a pel- II
I ' 

&*$$ *e e a mantem lúnpa e macia lli
k ^jLmm 1 ||l'l como mn setim.: jj
(tffnjK l|i| II pl|'|| A famosa navalha'do barbear jjl

j| If Íj||| Ijil «Valct AutoStrop", é alguma j
I d jj ll| I Ijiljl | 111| i|l cousa mais do que xima nnvalha |l,l
: l| 11| ll lil' I lil) |l de seffiu-ança — ó tuna navalha j,J

ill I ll' i!)'1! ' ll I ll wn aPPareUl-° flo aíiar lâminas, jj1!!
; Ij | Í! I1 I !':;|j |l|i | ||l engcnltosamento unificados, re- I

i m |P 1 111 1IIM Britando o jogo de barbear mais |
l'l 'I ' 11! ! 1 ÍI completo e quo melhores servidos |
IÍl6B I P»»t»- '

lÜíil^^^i' lí
ÍWWS*mWaWmWmWmÊm^Kammmi'_^J|P_BS^!&\wi'

Oca®Sa^^t30i_sS'r_i©iso^_^ssi©sao
tm ___ bai

II ffc f| m ri
8 PflAnftPFfl llif-AAÍA-- 8D llffl I Ml I I ¦ :;'" 'i;
iH -á lil

A NOITE —Sc^iiida-felra, 1 de Outubro de 1928

DA PLATEA

iiliPlIlFliililí
m

pa-BBMW
-a-sssatai^-aff^lF

•SSBSBsBl t&/&::
aajl hJkJmSi A ¦{**{* *** • J* *J**4* • J* *í* **4 V

J l|UC
Cll.1tiiie

MRIDECIMENTO
O «lator ata "1'oniadti Mi-
naaneora" afiradcco profuti-
demento penhorado e dos-
vanecido o acolhimento cspori.i
• tlluitrad.i çlauso medica (nu
t«m de anais a*clrctia) tena dispensado a
«ite modesto produeto, reicilando-a dia-
alimente como poderoso antiseptico c
grande rlc.it.a-lK.inlc nnliiiitando assim,
eom justiça, uan produeto que honra a
pharmacoloi*in aiacional auxiliando a
sciencia medica o a sociedade u tjuo sc
destina. A todos elles, e aos laospltacs,
¦•rio fornecidas amostrai! para ns suas
Mperienelas, grátis, nn Phtaran. "Minan-
cora»", JOINVILLE, Sta. Catharina. Ven-
de^aa ma todas as pharna. e drog. do

Brasil.

-<•••

1**° h'i5JÍ'i_k')iíi

^W«KM01L'V^C í
oppõe um dique <xr

esgotiamenío nervosa,
oraduzido peia

que ii causa frequenta
de insomnia.

HàdèumpnparadaíSeimmeto). \
Tubos di We 20<x>mpnmidtys. 

'
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ROSALINA PARA TOSSE
COdUELUCUE

. 
"!'•¦'

'¦ '¦¦¦ '¦•-. 
•

¦¦*',' 
'¦

¦

m Contrai at c/f«eeô«s H

Ifa/acfScH contiit.itisos. S
fmè»istm** *»"*¦ _¦*!

JOHN .WYMAN, Ul
_________ Iwari. VlST •"«,,,t*'"" M
HfeaaBH** _r»-*s fTBíTr^ \ ¦

v<__'__*i'_'a;-r-_K_?ã>"l';^_*J^

eu ¦' 'í- *_• 4
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COFRES
M M dai marcas COURAÇADOS "VI1.I.A

MOVA DE GAYA", "PnOGltESSO" e "AME-
ÜICANOS NEW-YORK", no Doposito alos
mesmos, á Rua Senhor «los Passos, 75. RIO.
mi i mt*» 
8iU ATACGr ¦*ARA tosse
d A II A 1 UOuLe biiü.nxuites

éil j w fi1»1 <H< 'H"»»'H'*H'**'-K^

é A me.hor exposição 5
á de autos usados para i"i todos os preços p^Rua Senador Vergueiro, \U A

\ W Mestre e Blatgé \
... . «3aBB^ ¦ "

SANÂ=SYPHILIS Dcpurativo do
Sangue

—«e««_—
tmsaB&iBmB^imüttsMmiSBXsmãEimms.

LOTERIA UO ESTADO DE
MATTO GROSSO

AMANHA, 2
 20 COUTOS 

Inteiro, KiílMIO — üccimo, lSíiOO
Jogam apenas 5.000 bilhetes

HABILITEM-SE I

NOTICIAS
A' despedida de Lncllia Simões

A recita dc despedida da Companhia Lli-
cllia Simões-Erico Brafia, na uoite de 8 do
corrente, no Palácio Theatro, obedecerá a
um programma attrahentissimo.

Pela primeira Vez será representado nessa
noite o original portuguez em il actos "A
verdado", de Correia de Oliveira e Francisco
Lage, peca que alcançou exito semelhante no
de "Perdoae-nos, Senhor!", sendo do mos-
mo genea*o; também será representada a
peça dc Julio Dantas "Rosas de todo
o nnno", c por uma especial dferen-
cia Lucilia Simões e Erico Braga repa--;-
sentarão o 5o aclo da "ZázA", notável crea-
ção da grande actriz.

Haverá uan "acto feminino" exclusiva-
mente representado por .senhoras dr. noss.i
sociedade e por artistas de primeira catego-
ria dos nossos thei.tros.
"O Ladrão"

A violenta peça de Bcrnstein "O Ladrão"
será representada esta noite pela Compa-
nhia Lucilia Simões-Erico Braga, no Pala-
cio Theatro. Foi, como se sabe, um dos
êxitos maiores da temporada no Theatro
Republica.

Hoje, com o mesmo desempenho, será
apresentada excepcionalmente e em recita
da moda, completando o programma, um «Ic-
licado "fim dc festa" em que tomam parte
todos os primeiros artistas em poesias de
autores brasileiros e portuguezes.
O cartaz de suecesso do Carlos Gomes

O cartaz do Carlos Gomes ora ostenta
nina peça de franco suecesso de riso, o a:ai-
neto "O" naeu irmão, salva-me!". Original
argentino, adaptado com grande habilidade
por Simões Coelho, está fazendo as deli-
cias do publico da Companhia de Theatro
Cômico. De feição nccentuadamcntc vauile-
viilesca, onde as mais disparatadas situa-
ções são exploradas em magníficos cffcitns
secnicos, alcança absoluto exito, destacai)-
do-so na interpretação Manoeliuo Tcixfira,
Olga Navarro, Dulce de Almeida, Lyfiia Sar-
mento, a graciosa estreante; Augusta Gui-
jnarães, Affonso Stuart. e Fernando Rodri-
gues. A ci-itica elogia "O' meu irmão, salva-
ano", considerando-a uma das peças anais en-
grnçadas ultimamente npparccidas,
"Com Antonietta não bo brlaaca"

Procopio Ferreira montará, nesta semana,
Isto é, sexta-feira, dia 5, outra cngráçadis-
siinn comedia. "Com Anlonietln não sc brin-
ca" i o titulo da peça que será representa-
ila, lendo Procopio unia creação cheia
de intensa còmicidade.

Cõhtlnu'a cm sectia a comedia "O qne
disse a cartomante".
Leopoldo Fróes

Foi hontem muito felicitado por motivo tin
passagem da data do seu nnniversario nata-
lido o festejado e querido actor Leopoldo
Fróes, o vulto mais notável, no momento,
da scena nacional.

Coulando, alem de scus innuincravcls ad-
mirodores, cum um vasto circulo de amigos
em nossos meios cultos e elegantes, Leo-
poltlo Fróes foi hontem alvo das mais sen-
sibilisndpras demonstrações «le carinho o tle
sympalhia, tanto em sua residência, no. Pa-
lace Hotel, como no seu camarim, no Ly-
rico.
O S de Outubro, no Trianon

Eslá sendo organisado para á tarde de 5
do outubro, no Trianon, um festival em lio-
nieniigeni á proclaniação dn Republica portu-
gueza. A Companhia Procopio Ferreira dá
p seu apoio a esse sympnlhico festival, cu.lo
programma está sendo organisado chpri-
cliosnnieiitc.
S. B. A. T.

Hcune-so amanhã, terça-feira, ás 17 horas,
o conselho deliberativo da Sociedade Ura-
sileira tlc Autores Theatraes, para escolher
o substituto do saudoso escriptor J. 1'rn-
xctles, t|ue óccupavá a cadeira ri. íi.

A reunião*, para a qual o presidente soli-
cita o comparecimento do todos os mem-
liros do Conselho, será na sédc provisória
dn S. H. Ai T- á rua S, Josó n. 58, ü" andar.
"Os velhos ale hoje"

O Sr. Sebastião Silveira, auior da comedia"Us velhos de hoje", incluída no reperi.i-
rio da Companhia Procopio Ferreira; man-
dou-liòs amável cartão de agradecimentos ás
palavras com que registamos a sua estréa
como autor theatral.
O autor J. Silveira,

volta an Democrata
Depois do longa convalescença de uma

operação, vne voltar ao seu posto aia em-
presa Oscar Ribeiro o estimado actor J.
Silveira, director-cnsaindor da Companhia
do Democrata.
O coanmcntario do dia

Diz o Lyra que incluiu a actriz Norlia
Rousltnya entre os. interpretes da "Micro-
laniiia'", por "um descuido muilo natural".

Sim, ainturalissimo — gaguejou o Terra
«lo Scena, Elle se descuidou dc Ir ao Phenix...
Os espectaculos de hoje:

PALÁCIO THEATHO, ás 21 horas, "O la-
«Irão"; TRIANON, ás 20 e -2 horas, "O quedisso a enrtomante"; PHENIX, ás '20 c '21
horas, "Microlandia"; CARLOS GOMES, ás
lí) 1|_ o 22.20 horas, "O' meu irmão, salva-
ine!" e ás 21 horas, "Não sou :ul"; IlE-
CREIO, ás 19 3.4 e 21 314 hora», "Cachorro
«liifiile*'; S. JOSÉ", ás 20.V ras, "Com-
migo não, violão!"; ÍRIS, as 20 1|2 horas,"Kstc inundo vae mal"; IDEAL, ás 21 ho-
ras. "O querido formozinho"; CIRCO HA-
GENBECK, ás 21 hora» e CIRCO OLIME-
MEC1IA, ás 20 3j. horas.

CIN EM ATOGRAPHOS
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HOSSO PROPÓSITO
EMOS OM SO' ARTIGO

NÃO IMPORTA O DINHEIRO QUE PERDE-
[OS. NOSSA GIGANTESCA

1

"~" "' 
%> «

V

PARA MUDANÇA É O ACONTECIMENTO
DO DIA

T
Fronhas 35 x 50, collegir.es .. .v S00O

•II) x CO, collegiacs 15500
" 50 x 70 ajour em volta 23000
" fiO x ."iO ajour cm volta 'iíllOO
" 60 x (ill ajour em volta 2S900
" 70 x 70 ajour em volla i?'M

I.ençócs solteiro 3S6Q0" solteiro ajour .. _« ..- 4S8U0
" solteiro «jour .. -. .. _>j?0flf»

" catai ajour 7S500
" casal ajour 9S800
" casal ajour 12Ç5IK)

Colchas reclame, solteira .. .. 4S400
brancas, collegial.. -.. ,.. 5S900" encorpadas, solteiro. ., 78800

" festoné. solteiro 121800
estcirinlia, solteiro 165900

Colchas fuslão, casal 14S800" " " só brancas 18$000
ingle-aa legitima casal.... 29*5800

Toalhas rosto encorpadas, 3/.... 5S800
alagoanas, 3/ 75800*• muilo grande, 3/., lOÍOüfl

" banho encorpadas 4S900
grandes.., fi?8tJ0" alagoanas 78500

Algodão encorpado, 10 metros.... 7$900
trançado, 10 metros 105900
enfestado, 10 metros .... 19S800

Morim forte, 10 jnrdas 6$<J00" sem gommn, 10 metros.. 8*Í500
typo Ave Maria, 20 jardas 19880O" para confecção, 20 jardas 22?000

Atoalhado reclame, metro 38400

Atoalhado 1|2 linho, metro „.,.,.• 319(10" Linbo, metro 7}Ü00
Guarilanapos V4 linho, 50x.-)0 —

1|2 dúzia 31500
Gunrtlanapos adnraascatlo 50x50 -.,

1)2 dúzia ¦5*105.
Guardunapos linho grosso 00x60 \

1|2 du_ia G590O
Cuarduunpos linho 00x00,1|2 dúzia 10S50O
Gtiartlanapos chá, 1Í2 «luzia ... 1?300
Guardannpos, ciiá, cflres, 1|2 dúzia 28400
Toalhas niezn, 1,50 x 1,00 4Í5U0" 1,50 x 1,40 tíWOO
Guarnições chá, c/ 6 guardanapos lõíSOO
Crclone, larg. 1,40 2Ç400\" 2,20 48R0O
Linho, larg. 2,00 ll.SüÜO
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CAfVSESAS .
Percal, bom saldo .. -.. ...; ..¦ 7$900
Seda vegetal 88900
Miissclinc li-anccza  .. 9S900
Luiziiio inglcza'.. .. 105800
Tricolinc legitima -.. 118900
Tricolinc inglczh, listada ... ... I"í800
Musselinas superior  .. 128800
Fina irlanda 13S50Ü
Tricolinc inglcza  .. 148800
Tricolinc cores  >.. 148800
Tricoline rayóo .. .. >. .. .. 158800
Tricolinc xadrezinho .. ..- .. .. 168800
Tricolinc conlonnet  .. 178600
Tricoline fio seda, moda .. .. ,- 19-?800

banhos de mm
Caaiiisns ou calção .. ..,.:..>,. 28500" " " gersev ,. 48500" lã.. 

'.. 
.. .. .. 78800

Maillot. meninos côrcs.. .. -... ¦..,-. 55800
lã côrcs., .. .. 88500

" senhoras lã fant... .. .. 278800
lã c|liarra. ..¦•., 358000
lã alia fant,. .. 398800
15 luxo 4r.?00O

Roupões, um presente.. .. ... .. 145900
xadrez, grosso .. ,. ... 168800

fclpo, super : ... .. 291800
felpo Inglex .. _,'. .. .. 328000

Sapatos de borracha., ., 115800

PERFUMARÍAS
Sabonetes dc coco .. .-. ,.-.. ..,- 1300" bom perfume . ., ~_ ítiOO
Pasta para dentes, Oriental.. ,„ 1S9IJ0

White -. .. ~*M00
Barbasol, tubo ., -, ... ... .. -^ 85500
Talco Ross, latão 25-800
Pó de Arroz Lady ..--..-.*„ 35900" Coty .. .., ..... -. ... ... 4-*.100
Brilhantina, latinha .. .. .. ,.., 8400" typo estrangeira „., 283(10¦ Flcurs d'amour. .. 68801)
Escova p». dentes, cabo madeira 8500" " cclluloide .. .. 15100" " Deusa da Paz.. 18600
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GRANDE
POÇOS DE CALDAS -

A SUISSA BRASILEIRA
. ESTADO DE MINAS

1.200 metros sobre
o nivel do mar.

CLIMA SALVBRECVRAS MARAVILHOSAS
O GR/iNDE HOTEL DE POÇOS DF CALDAS, conveniente

mente reformado c cí^-i banhos sulpliui-aisos no proprjjú predio,

e nNsrlo sob a direea. '-Ja SiiperinkinUnci'- tlon Serviços Tlier-
V™« . dí. {

"-*«$s*ãs V 2_gaiâ

Jardim dos amores
Os bons films allemãea modernos são, cm

geral, de uma concepção • da uma execução
arrojadas. Os allemãea, do tendências mais
naturalistas • com uana educação mais pra-
tica, são menos convencionaes, inala anil-
gos da verdade, mais realistas. O film que
esta levando o Gloria "Jardim dos amores",
é disso uma prova. Ií" de um realismo a que
raras vezes, ou mesmo nunca, se atreveria x
filmar uma fabrica norte-americana. Ver-
•ando um thema arrojado, difficil de eom-
prchender sem a prova material da visão, a
UFA não hesitou. Dahi, scenas de uma cru-
ena brutal, de um realismo chocante. Mas,
são a verdade... O film è impróprio pnra
menores. E, por isso mesmo, è uma dura,
uma eloqüente lição do moral muito bem
apresentada o ainda melhor interpretada por
Ca mil Ia Hurn, Maria Jacolini e outros ar-
tistns de renoanc. .
ProRrammaa de hoje:

RIALTO, "Actriz"; IMPÉRIO, "Fidalgas
dn Plebe"; ODEON, "Suzanna" e palco; CA-
PITOLIO, "Tempestade"; GLORIA, "O jar-
«Iim dos amores"; CENTRAL, "Segredo de
morte" o pnlco; PATHE'-PALACE, "O veno-
no do jnzz"; PARISIENSE, "Rainha do Va-
neté"; IDEAL, "Qtiartctto dc Amor" e"Vento c Areia" e palco; ÍRIS. "Anjo das
ruas". "Certoaberto"cpalco; MEM DE SA'"Cartas na mesa" e "Sccnaríos da vldn",:

ESPECTACULOS
BOII

O qne disse a
Cartomante

' ©somcHxata*-'*^^* 
QUER TER I

Ai mala gratas cmoçfiei sportiva» o
FREQÜENTE SEMPRE g

ELEGTRO ¦ BALI. §
R. Visconde do Rio Branco, 51 ^

Ychdcm*Bê a metade «le oito pre-
dio» e «io uniu avenida eom II casas,
todo» localisados no centro tia cida-
de; trata-se, :í rua Frei Caneca, 77
— Loja.

.. —f.'n*~¦— 

QUARTO
Em casa de família tle tratamento, alu-

í;.i-se «(uarto. com ou sem mobília, a ra-
paz, «pie dé boas rcfeivucias do si, a rua
Iinddpck Lobo, 185-1

••:•*•:

IAÍTOS A PRESTAÇÕES DESDE 100$000
Vendemos pianos e nnto-pianos dos fabricantes Llcbiij, Engel, Verdl, Neumeyaaft

Sponnagcl, Steinwny, Bcchstcin, PIcycl e Bluthner, novos, de nossa importação, t em ••«
tado dc novos, sem fiador, sem entrada c trocam-se. Visite o publico o nosso grande stock
na Secção do Pianos, annexa n Casa Bancaria, á Avenida Mem de Sá, 100.

*.x.*.:..h-:~x~>:-*k<*'K'^^^^
Também na Grã-Bretanha

ha "déficit"
LONDI1ES. 30 (Havas) — As estatísticas da

Thcsiiuraria, necusam para o primeiro sentes-
tre do corrente anno, um "dííicit" de .....
75.9G7.3G7 libras esterlinas.

*****''**H'**->*''-'M^^

Caiu do andaime e morreu
Pela m.-anhn, na rua da Matrií n. 36, -M

operário, cuja identidade não foi «staUaele»
cida nos primeiros momentos, caiu de uir
andaime c fraetnrando o eraneo de encon
tro a calçada, fallc/aeu instantaneamente, '
cadáver foi removido para o ntercleíló*.
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Leilão de penhores
Jotas • naercadorÓ^ na Filial 'da "Casa

Gonthlcr"; Hcnrj-.íKiiho & C, cti •*" «le 0»r,
tubro, * rua Sete tTf.$,ti,mbi*n n,: .liJSi ..
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servirá* fiara e$teP
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Seja moderno. Use
oleo moderno^

TRXACO MOTO^
OIL dourado e frans?
parente é ^refinadofiltrado por methodo.
modernos» para satia%
fazer a perfeita tubrij
ficação dos a«tomol
veis.modernos^

.'..

corresponde aos, princiV
pios de funecionamento
dos novos automóveis,'
s Maior Compressão.
Maior__VeIocidade»y

^líMüiõspgf.
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COMMUNICADOS

t
Rodrigo de Araujo Teixeira

Pinto
Manoel Gonçalves Capella e familia' eonvidam todos os parentes c demais

pessoas de relações e amizade do scu
__K_.Ji1P*v,<*ave* e Pranteado amigo Sr.RODRIGO DE ARAUJO TEIXEIRA PINTOassistir á missa de 30" din que, por in-tençuo da sua alma, mandam rezar oniouhõ,
7_._r°. eo"enlee< "a CK»-Í** <••*¦ Candelária, ai-t«r do SS. Sacramento, As 9 1|2 horas, an-teeipando a expressão comniovida dos seus¦grndecinieiitos a todos aquclles que se di-gnarem concorrer com a sua presença parasolcnnidade deste aelo dc religião e ho-menagem ;i memória do saudoso extineto

Palmyra Giacoia
7 \*f- _.ES*í**o. Giacoia e Marianna Minolda>*« Giacoia, seus paes, e todos os seus pa-I rentes, vèm agradecer, muito penhora-mt' dos, a todos os seus amigos e conhe-«aos, assim como ás ainiguiiihas e collc-

'' lui uvSUa "unca esílucci(-a •*¦••••• e parentaPALMYRA GIACOIA, a maneira como pro-curaram suavisar-lhe «. scu soffrinicnto eainda como tão carinhosamente a levaram
A tua ultima morada. A Iodos os seus agra-

, decimentos, muito e muito profundos. Dcnoyo os convidam para assistir n missa de•átimo dia, que será celebrada na egreja do
Convento do Carmo, no largo da Lapa, ós

1|2 horas, amanhã, terça-feira, 2 do cor
«nle, o que desde já agradecem.

«Naria Joaquina da Conceição
Serra

1" ANNIVERSARIO
Filhos, irmãs, netos, genros e noras

da sempre lembrada MARIA JOAQUI-
_ NA DA CONCEIÇÃO SERRA, convidam
u. as pessoas do suas amizades para as-

tistlrá missa dc Io anniversario do seu
illecimento, que fazem celebrar amanhã,

do corrente, ás !> 1|2 lioras, no altar-mór
egreja de Santo Antônio dos Pobres, eon-

ssando-sc agradecidos a todos que com-
jrecerem a este nelo dc religião.

0 novo presidente do
exico

Os princípios básicos do go-verno do Sr. Portes Gil
MÉXICO, 30 (U. P.) - O presidente pro-visorio da Republica, Sr. Portes Gil, folon-

do num banquete de quinhentos talheres,
que lhe foi offerccido no castello de Chnpell-
tepee e entre cujos convivas se achavam o
presidente Calles, os membros do seu gobine-to e congressistas, declarou que o México es-
lá começando uma nova ira politica, "na
qual seremos guiados, não por caprichos rie
um único grupo, mas por principieis sociacs
estabelecidos. Somente observando a lei e nordem poderemos continuar n executar com-
pletamente os bbjeetivos da nossa revolu-
ção".

BOLSAS SÒ,X NA FABRICA
¦ Zj-<-y.Jà,

"A NOITE" MUNDANA
COISAS.

.':•¦•'¦".'
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Eduardo Nogueira
<* Laurinda Nogueira, filhos e Irmão,
T*i Álvaro Nogueira Sobrinhos c cunhada,

. penhorados, agradecem ás pessoas que
tm» acompanharam os restos mortaes bem

•orno os que enviaram condolências pela•lerda dò scu e.xtrcmoso esposo EDUARDO
NOGUEIRA, pae, irmão c cunhado c con-
Tidam para assistir á missa do 7" dia, que
mandam celebrar amanhã, terça-feira, ü do
•orrente, ás 9 horas, no altar-mór da egre-
ja de São João Baptista da Lagoa. Por esse
•cio de religião se confessam summomcntc
agradecidos.

Manoela Caiver Padula

fSeus 

lilbos, noras, genro, netos e de-
niais parentes vêm agradecer As pes-
soas amigas que acompanharam os
restos mortaes tle sua extremosa mãe,

•ogra c avó MANOELA CALVER PADULA,
• convidam a todos os parentes c amigos
para assistir á missa tle T diu, que se fará
celebrar no altar-mór ria egreja de São
Francisco de Paula, quarta-feira próxima,
3 do corrente, ás 8 1|2 horas, ugradccetitlo
antecipadamente ós pessoas que compare-
eerem a este. acto tle religião.

gç.:r-A":-v"'-";-'*''¦ ¦'¦':¦¦ ¦.-¦:'* '¦:/."¦' ••..¦.¦*.>..;"...;:¦£.,. 
f

Nownmola, cavalheiro multo conhecido
em Kobe, uo Japão, começou a soffrer damania de perseguição. E um dia resolveu
suicidar-se. Andovo á procura da mortecom a mesma ansiedade com que o nosso
funccioíViilismo espera o augmento dos ven-«'mentos. Mas todas as tentativas falha-
ram. Isto prova que em Kobe nfio ha
transito de automóveis pelas mas...

Na Sorbonnc, um illustre sábio tcheco-
slovaco está fazendo umn série de confe-
rerfeias médicos, logrando Immenso succ.es-
so. Em uma dellas, demonstrou esta coisa
notável: nenhum sôr humano pôde falar
meia hora, ininterruptamente, sem tomar
fôlego. O conferencista é solteiro...,

Pensamento de Quaslmodo: A escola é
prejudicial ao homem porque este tem
mais disposições para aprender o que nunca
se lhe ensinou.
ANN1VEBSARIOS
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Fazem annos hoje: o Dr. José Lobo, ex-secretario do Interior do "Estado de SioPaulo; a Sra. "abriella Bernardes, viuva
do Dr. Ernesto Bernardes; o Dr. Edgard
lllhns Carneiro, advogado nesta capital; omenino João, filho do Dr. Hernani dc Car»valho; o Sr. Leopoldino Couto Junior, chefe
de secção na Leopoldina Railway.

 Passa hoje o anniversario da tenho-
rita Honorina Giandorno, alnmna do 3* an-

| no comniereial do Lyceu da Artes a Offi-
: cios.

Fai annos hoje o Sr. Adolpho Ccsarda Silveira, 1* secretario da UnUo dos Em-
pregados do Commercio. Sens amigos e eol-legas da União fizeram-lhe calorosa de-innnstrnçno de apreço.

 Nn data de hontem, passou o anni-versario nataliclo do nosso confrade Pie deCarvalho Arevcdo, director-presidente da/.gencia Americana, e cavalheiro mnitoapreciado em nossa melhor sociedade. Comosempre, os amigos e a Iralradores de Piode Corv-.lho Arevcdo renderam-lhe homena-
gens dc consideração a cordialidade.
NOIVADOS ¦

De 2ã?000 a 120SOOO. Últimos modelos
Acceilam-sc reformas, cinlas, perneiras

pastas, maios e equipamentos para
Escoteiros.

Pelo correio mais _$000 (vale postal)
JOAQUIM CINTRA & CIA

RUA DO.S OURIVES, 59
¦¦ ¦¦">" »i—ie8gi**_***i « ******* *'¦-'

Centro de Cultura

Antônio trinio Soares
ll» ANNIVERSARIO)

Aulonio Pinto «Soares Junior, Jero-

Ji 

nymo Pinto Soares e D. Alice Pontes
Soares conviriam seus parentes e ami-*.. gos para assistir á missa dc 1" anni-

•rersario, que por alma tle seu saudoso pae
ANTÔNIO PINTO SOARES, mandam ceie-
brar amanhã, 2 do corrente, ás íl 1|2 horas,
uo altar-mór da egreja rio «Sacramento, ii
Avenida Passos. Por esse aelo de religião,
antecipam seus agradecimentos.

Eugênio Mariz de Oliveira
«* Wanderlino Mariz dc Oliveira, sc-

|ii|". nhora e filhos convidam os seus pa-
J rentes e amigos a assistirem ti missa

•a",, dc 30° dia, que, pela alma de scu ido-"-?.rario 
pae, sogro e avô EUGÊNIO MARIZ

J OLIVEIRA mandam celebrar amanho,
I do corrente, ás 0 horas, tio altar-mór, da
egreja de S. Francisco de Paula. Antecipa-
lamente agradecem, penhorados, a todos
«ue comiiarcccreni a este aeto de religião".

Alberio Lopes Couto

fr 

.Viuva. Carmina Lima Couto e fl-
lhas agradecem, penhorados, oos que
acompanharam o corpo tle scu mollo-
grado esposo e pae. .'. suo ultimo mo-

•ida e novamente òs convidam a assistir á
nissa dc selimo dia que, cm suffragio de

ma'alma, mondam rezar onioi.bõ, terçu-fei-
ra, 2 do correnlc, ãs !) horos. nn altar-mór
da egreja tlc São dono, em Nictheroy. pelo
que se confessam eternamente gratos.

Manoel Moreira

füustovo 

Corçõo c senhora (ausen-
te) convidam os parentes e: amigos
do seu saudoso amigo c auxiliar MA-
NOEL MOREIRA, para a missa que

«andam rezar em suffragio de sua alma,
manhã, terça-feira, 2 do corrente, ás 9 ho-
as, na egreja tle S. Francisco de Paula,
¦rradecendo antecipadamente.

sica
Pro?. Esiéss Campello
MARRECAS, .18 — TEL. C. 4452

Massagens, exercicios. np*
parellios de g.vninasiica,
etc. Attende a domicilio.
Envia catálogos e preços
para o Inlerior.

Apparelhos elastiros de
parede, 3..S0Õ0. Pesos de
'iial(|tier tamanho, etc. Re-
n.s paro exercicio. 2?00(l.
loltcr com molas de aço,

iOSOOUi Curso «liorio, men-
solidado, 15ÇO0O.

O cimento armado do
organismo humano

Pode-se dizer, sem receio tlc error, que os
saes tle cálcio representam, no organismo
humano, o papel do cimento empregnrio nos
etlificios modernos. Uasto/ o organismo hu-
mono desprover-se ria indispensável qnanti-
dade dó soes de cálcio para elle ficar cm cs-
tario de menor resistência.

Os ossos constituem as parles duras do
corpo e represento ni o arcabouço sustenta-
dor das parles mollcs. O. organismo precisa
se abastecer constantemente de cálcio para
quo o esqueleto sc mantenha forte. O me-
nor "déficit" neste clemenlo mnnlfestn-se,
logo, pelos caries dentárias e, nos creanças,
tombem pelos fracturas ósseos; ben. assim
nos adultos c nos creanças por muilas outros
manifestações, como sejam: fruqueza, in-
somnia, nerfosismo, desanimo, pai pi loções
nervosas, diminuição ria memória, ele.

Para combater esle "rieficit", muito com-
n.um em certas regiões do lirasil. onde os
alimentos são pobres em soes calcareos, o
melhor "meriicamenlo-alimcnto" «'• a Can-
dlolina Bnycr, quo constitue o verdadeiro
cimento armado para reforçai' os edifícios
.lc rurnt! e ossos, it.30

Com a senhorita Alxira da Roeha Oomes,
fi'!ia do «Sr. Francisco Cardoso Gomes e
do sua esposo D. Rosa Rocha Gomes, eon-
tratou casamento o Sr. Luiz Moreira Pinto,
commerciante nesta praça.
FESTA S

Para snlennlsar a posse de sna nora dl-
rcclorio, o Cluh da Policia Militar e do
Corpo do Bombeiros realisa, depois de ama-
nhã, ás "1 horas, isma sessão solenne, ie-
guida de baile.

FAI.I.F.C1MENTCS

I «

Dar bom
começo oo dia

TTVEPOIS de uma noite de descanso* foi
*\m/ digerido o alimento e o corpo ne-
cessita mais alimento; o organismo nova
energia;

Um pedaço de pão é üma bebida èstí»
tnulante pela manhã não é sufficiente—de
facto,; é muitas vezes prejudicial á saude,
devido á sua insufficiencia nutritiva,
Quaker Oats contem os elementos essen*
ciaes de perfeita nutrição e não tem rival
para a primeira refeição. As suas vitami»
nasj carbo-hydratos e saes mineraes forti*
ficam o corpo e dão nova energia ás partes
vitaes do organismo*

Quaker Oats tem sabor delicioso* &]
fácil de preparar, fácil de digerir e mui*
tíssimo econômico.

Após Icii.giis podeclmentos, falleceti hon-
lem, á rua Álvaro Ramos n, S7. I). Emilia
Gouvêa; cunhado tlo almirante Thcotonlo
Ccrqiieirn de Cor s.lho. Sen enterro for-se-
A hoje, ás 17 horas.

, No riia 27 de setembro ultimo, fal-
leceu ncst.i capital n Sra. D. Isabel Peixoto
Meiro, que pertencia a uma dos mais dis-
lindas famílias brasileiras.

pra progenitora dos Drs. Ovidio Meira e
Abel Meiro.

 Km suo residência, A rua da Luz
n. 32. falleceti, hontem, o professor munici-
poi adjunto Mario Diogo Tovorcs. Scu en-
terro cffccttto-sc boje, ás 17 horas, saindo
rio predio ocin.a poro o cemitério dc São
Fronrisro Xavier.
F.NTF.ItnOS

Jayme Saroldi
Vmeli.i Saroldi e filhos c Alberto
•oldi, esposa -e filhos convidam pa-,
assistir á missa de trigesimo dia,

. por alma do seu querido filho,
olirinho e primo JAYME SAROLDI,

, celebra* segunda-ícirn, 1? tle ou-
9 horas, na egreja'do Carmo.

icisco Fraga Assumpção
Margarida Fraga a fllhoi convidam

seus amigos e parentes para asila-
r A missa do 7* dia, amanhS, terça-
ira. 2 tlo corrente, na egreja de N.
.az. á rua D; Anuo Nery, is > horas,

. esse acto «le "•¦'•¦',n ficam eterna-
a agradecidos.

O MATTE
-—¦ ¦ -»¦-» m *••• ¦

intensa a propaganda qne
so está a desenvolver,

no norte
ATAL, 30 (A. A.) — A propósito da in-

m propaganda que ora se está fazendo
Norte, em torno do mattc, o governador
bispado desta capital escreveu o seguinte
mcnlnrin, «pie foi reproduzido pela im-
isa local:
) m.itte. sobre ser uma bebida magnífica,
_n.li.In e inoffensiva, é umn dos forças
triictorás tia riqueza do Hrasil, c por Is-
odos úiVs, brasileiros; devemos concorrer

scu incremento.
Drasi) será grande pela grandeza dos
iiic/.os unidos di) seus filhos."

NAGRYPE
«r_«M_~

PAKA INFLUENZA E
CONSTIPAÇOES

AS TOSSÍS^BRONCUITES, «**•
iFRIADOS. DOR NAS COSTAS,

A CATHARRO PULMONAR
r'ü r, S A P P A R S C B M COM

VINHO CRE0S0TAD0
DO PHARM. CHIM.

'wo (ia Silva Sí'n#a
•.- ,-v'WWWV •¦

¦¦-.—..ll.» 
**¦*¦ "

QUER FICAR FORTE?
Tome iis refeições

ARSÊNICO
IODADO

COMPOSTO
Tônico enérgico e fortificante maravilho*

so. Preparação do Grontls laboratório Ho-
mccopathico dc De Faria & Cia. — llua
S. .losé, 75, Rio.

Com grande acompanhamento realisou-se,
honlem, o enterro da senhora Itália Man-
zollilo rie Souza, esposa rio Dr. Sebastião dc
Sot.7,0, professor do Instituto Lo-Fayette e
pastor da F.gre.ia Raplista. e filha do Sr.
AiiRolI.no Mtinzòllilo c de D. Concetta Man-
znllilo.

Sobro o feretro fornm depositadas multas
coroas e palmos, Icndo-sc feito representar
Inrios os egrejas ¦iii.t.lslas.
MISSAS

No altar-miir da egreja da Irmandade da
Cruz d«s Militares será, amanhã, ás 10 ho-
ras, celebrada missa de selimo dia peloeterno descanso dn alma de D. Margarida
Octavio Tiburcio Carneiro, viuva do gene-ral Antônio Gomes Carneiro, o heróe da
Lapa, e. filha do general Tiburcio Ferreira
tlo Souza, que foi um dos bravos da guerradò Paraguay e mãe do commandante TI-
burcio Gomes Carneiro, do Dr. Mario Go-
mes Carneiro e da senhorita .lerusa Gomes
Cnrneiro c irmã do Sr. Alarlro Tiburcio
-ferreira, do Souza.

CONTRA GOGEIRAS
Até bem pouco tempo as pomadas de Hei-

merich, de Wilkinson e dc Milhou com os
melhores recursos com que se contava paracombater a sarna. Isto demonstra que não
foi fácil encontrar um medicamento efficaz
o que, ao mesmo tempo, fosse assolado. Des-
de o apparccimcnlo tio novo produeto Haycr
denominado Mitigai colram em completo des-
mo tacs unguentos ou pomadas que, além
de repugnantes, sujavam o estragavam a rou-
pa dos pacientes.

O Mitigai tem a grande vantagem de com-bater a sarna com uma unica ou, ao maxi-
mo, com duas applicaçõcs, Desde que se fa-
ça fricções bem fcilos com leve. camada «Ics-se medicamento, não sc terá a menor ini-
pressão desagradável, ao contrario rio queacontecia com as pomadas acima referidas.

O Mitigai é precioso, lambem, para cotnbo-ler os piolho» e contra certas dcrhintoscs
parasitários, muito communs no nosso
pais. $$#

i-mla Mágica ft In
Pan«

Suor nn» Asilai e
Píê?

Mau odor ?
Evitareis usando a
grande «limintdor

AXI L
Nai Pharmaclaa, Dro
gariai a Perfumaria»

PALLADIO
Venderá em leilão, amanha, ks 4 112 horas

dn tarde, o solido predio assobradado A
RUA SÃO FRANCISCO

XAVIER, 254
(Próximo ao Collegio Militar)

BEBAM CAFÉ* GLOB

<£&

OHUPITAS - "Ingrami LoRdon"
AS MELHORES - MAIS RESISTENTES

¦ mm** r*> e o
Saf»"

filhos das Estreitos que usam
diariamente LflUOLHO

CondlçíSo primordial pnrn boa
eaude—Lavar diariamente os
olhos com LAVOLHO—oa
vossos olhos nunca parecerão
cançados ou doentios LA-
VOLHO torna oo olhos doentes
• sem brilhos, belloa o arre-
ba tadores.

ii

ii

Paulina Maria Manso, de cor preta,, eo-
nhecido por "Morena", morodora á rna Be»
neriiclo Hyppolito n. 165, tem um câmara-
«lo: t o caixeiro dc um botequim da zona,
conhecido pelo vulgo de. "Allcmão".

Hontem, ó lorde, cila pediu ao "AlIcmS©**
ipie lhe levasse um "luncli". O caixeir*.
oltenrieu-a. Chegou a hora do intendi-
mento.

Xão pago isso, "Allcmão"'
Por que ?
Porque eslá caro !

Desenleiidcroin-sc os dois, nesse ponte-, a
entraram o. discutir acaloradamente, aea-
bondo por sc atracarem.

Durante n luto, "Allcmão", puxando d«
umo navalha, aggrecllii a Paulina, a quem
feriu tres ver.es no pulso esquerdo, fugln-
do cm seguida.

A vielima foi ao Posto Central de Assis-
lencia, rude recebeu curativos, retirando-ia
cm seguida.

POÇOS DE CALDAS
PARC HOTEL

O melhor situado em frente aos banho»
OPTIMO TRATAMENTO '

l«*/v*/vy'v^<'V'*/*¦'«'^'V^»v^*^<*/^^**v^*^*»»vv^^^

Exijn o verdadeiro ihcrmomctro para febre "€ASELLA*LONDON'\
Reproduzimos UM QUE E' FALSO e nue foi poulo á venda no Brasi.*

Fc
FalMSeaía"* oãr?7 C

O MELHOR E O MAIS
SABOROSO

V*^WV^^^^^VV**^a'S>SA*N**»a*>l**^»<^^^'W^*'^^S*^<.^»*^^^^MgM9*%>W*WV**

Farinha Ladea Ncstlé.
agua fervida.

| alguns minutos de preparação
simplesmente E EIS UMA PAPA PERfEITA

PARA BEBÊ.
saeNTinciMtNn ualtída

no DBCtmso u si* naitKtçÃo.
O QUE LHE ASSCOUM eXTHtHA
OtQlSTIBlllOiU. SUA MANDE
RIQUEZA EM LEITE. VITiMINAS
SAES MINERAES. MANTCIOA E
HYDRITOS Dt CARBONO HZ DA {

ÉIRAES. 

MANTtlOA E íWàê
0E CARBONO FAZ 0A j|ju7

iLacfeaNestté l|
ENT0 VERDBDEI- HK
TE COMPLETO! |H/[

1k2iieJ
v^3üC_-_ai __.*^_rt_gwrg__t_1--iatt.^^

Para amostras g.attiilas, pedir ii Cia. Nc Caixa Postal n. ~iíiò — Rin.

NSo soffra V. S. mala
dos callo». A Pomada Ma-
gica de Hanson para oa
callos é um remédio de
resultados provados e,
apesar das muitas imita-
ções, se tem mantido em
primeira linha. Esta po-
mada é de mui fácil ap-
plicaçio, é muito conve-
alenta • tfficai. Se y. S.
tem asado outros remo»
dioe o aio obteve resul-
tadoe satlsfactorios, re-
eonameudamos que uaa
este preparado e assim
nio soffrerá jamais doe
eallos.
VMS »ll. WILLIAM-a «KDICINC <*>

OIN«4nEIRO
sobra Plaaoa, qua podem ficar tm poder do
devedor: At. Mem de Sá 100. Cata Ratearia.

¦ mm <

BICYCLETAS
Só aa CASA PAVAGEAU o maior sortimen-

to e seus accessorlos da nfamada FLYING*
WHELL para homens, senhoras, creanças, o
mais completo sortimento de Bonecas, Hcb.s,
Urso, CachoiTo, ; Velocípedes c Carrinhos
para bonecas e niuitos outros brinquedos só
vendo a grande variedade. Peçam prospectos.

ALFREDO PAVAGEAU
Ksa da Carioca n. 5 — Rio

(fc 7AX
Repreteníantcs: WILLS, ELLI8 * Co. —

H S Ma» IIW. .Que/k- Wb« m}— roipni;i|iuiiiiii[nii|iin|.iii|iin[i'!iiiiiifWi|Wij.iin \

a.6?»ã*»iãcj
Caiso 57!)  Rio
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â Elixir de Nogueira
PODEROSO MEDICAMENTO

PARA COMBATER

A SYPHILIS
MILHARES UE CURADOS

¦ usea» i

ACAUTELEM-SE
Tomem LAX. Purgante agradável c em

louco volume. Km todas os pliarmacias. «X»v

£E2í ^
Os bronchios tambein...

•°dSSl t^T^^^ *¦ mm m «.*»£
tiverde, o ewffí Sa 

e"0rW que temwd*' "*sstóaíSMxSrHS
G0UDR0N-GUY0T

i^omega, goza de propriedades balsamicas a„^
^Phcas 

.ncomparaveis. A sua acção erHS ^JtSffR^eonstípaç3es- «Sm5:3W2
ou em cápsulas, e, fora de casa, em pastilhas peitora*.

fjàgit o f/erdadeiro A!catrão*Cuwit íl«>-*.

encarnado To£_£_& ^»i__*Viíffe"' Rt\s£±ALm,> 'V ^° »«» »reom certos orodueto. «milut»;
A veada em todaa
ae boas Ptuimadu

-v-l'

Approvtido D. N. S. P. '.'I dc Abril de ;SS7
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A NOITE —Segunda-feira, 1 flé Outubro de 1928

Dois homèns^eridos
em um

Na plataforma da estação tle Campo
Grande, cerca tle uma liori. tle hoje, travou-
se cnlrc lavrai!.ires que nii sc achavam um
Brande conflicto. Foram disparados vários
tiros de revólver e. quando -,, policia do 25°
districto chcgpu ao local, encontrou, ape-
nas, riois homens feridos, Grani elles Dcl-
phino José Gonçalves, branco, dc 33 annos.
casado, militar, morador cm Gunrnliba, c
Antônio tlc Souza Barbosa, branco, de 43
nnnos. casado, lavrador, morador no lognr
denominado Engenho Novo tlc Guaratiba.

Tiveram os feridos os soccorròs tic que
careciam, uo Posto rir Assistência do Meyer,
e foram recolhidos ao Hospital tia Policia
Militar e ao Promplo Soecorro; respectiva-
mente.

» ******

OS S=P R=T=S
Corridas

TAÇA SALUTARIS — A elassifieíção dos

34 annos
completa hoje

o

i ..:¦

M
EKIOTM

de
Ernesto Souza

Milagroso extertni-
nador da tuberculose
e tosses consequen-
tes da grippe.

Em todas as droga-
rias e pharmacias

ii ¦
i ***** i— —

v

Experimente este excellente creme par*
i.-irba, dispensa o pincel. A' vendo cm todas
is Perfumarias. Barbeiros, PharmaclaB e
Drogarias. ^^

THEATRO MÚnÍSpÁL EM CASA
RADIO

RECEPTORES
Coniplelos -- com alto-falante, desde

4110$ a 15;00l)$000
RECEPTORES "

Electricos desdo Ü3(l$000
VOLUME e CLAREZA

Facilita-se o pagamento
G. FLORES & COMP. Ltd.

i)7, Sete de Setembro. Tel. N. 4505

concorrentes á< este certame passou a scr a
seguinte:

Clcathro .liquiriçá. US pontos; Corria
Lock (A NOITE), 105 ponlos; Ibero Goulart,
101 ponlos.

NA MOOCA - S. PAULO, 30 (A. A.) -
No Hippodromo Paulistano, o "Jockey Club"
fez realizar hoje, mais nina corrida da
actual temporada, cujo resultado gera-1 foi

seguinte:
1" parco — "Importação Franceza" *—

1.00!) metros — 5:000* e 1:000*000. Vence-
ram: em 1". .Tossicr, montado por A. Moll-
nn; em 2". Maritza: c cm 3", Grilladc. Tem-
po 108 3|5. Poules: smplcs, 12f000; dil-
piai 13Í000.

2* parco — "Importação" — 900 metros
4:000$ o 800$. Venceram: em 1". I.azrcg,

montado por ,1. Salfate: cm 2'. Enitlra e
cm .1", Irisl Poppy. Tempo 58 Ijã". Poules
smples: 16?fl00; dupla. 13S800.

5' pareô — "Progrcdior" — 1.609 metros
3:000? e OOOfOOO; Venceram: em 1*. Sem

Temor, montado por ,T. Pirmiano; cm 2e
Màimoni e cm 3», Cupitlo. Tempo: 109 315".

Poules simples: 14$700; dupla: 121500.
4" parco.— Extra — 1 .«09 metros —

-4:000$ e 100ÇOOO. Venceram: em í* Maça-
'cheira, montado por A. Molina; em 2* The-
'zouro e ein 3» Tucano. Tempo: 107 4|5 .
•Poules simples: 235200 dupla: S7fõ00.
i 5« parco — "Combinação" — 1.700 mt-
jtros — 3:5001 • 7001000. Em 1', Royal Car,
montado por C. Greme; em 2" Desejado e

lem 3" Rien-rie-Tout. Tempo: 112 215.
.Simples: 12*700; dupla: 13*800.
j 6" parco — "Emulação" — 1.800 metros
|— 3:SO0?00O e 700*000. Em 1", Thebaide,

montado por A. Molinn; em 2-* Bilac e cm
3' Pizprcta. Tempo: 110 l|ó". Poules sim-
pies, 15*500: duplas: í)3|f>00.

7" parco — "Oitava Eliminatória" —
t.liSO metros — 10:000*000 e 2:0001000. Em
1* Tiriea. montado por C. Greme em 2° Tro-
loIA e em 3» Huno. Tempo: 100 2|5, Sim-
pies: 42*500 e dupla: 231200.

*.- parco — "Imprensa" — 2.000 metros
4:000í e 800?. Em 1», Saracotearior, men-

tado por .T. Salfatc; em 2" Solitário c cm
3" Repa-ro. Tempo: 133". Simples: 511800;
dnpla, 45Í000.

fl' pareô — Consolação — 1.809 metros
3:000$ e -500$. Em 1\ Stralcgy, montado

por G. Guerra; cm 2», Klatao e em Truza.
Tempo: 108. Poules simples, 421100; du-
pin 58*000.

Ral* optima. 0'movimento total das casas
das apostas, attingiu. a importnnca cie reis
213:3881000. V. ' "

: EM PALERMO "'¦ -rr BUENOS AIRES, 30
(A. A.) — Foi o ssgtiinte o resultado das
corridas de hojej np4 Hippodromo Argen-
tino: ¦*

i 1° parco — <*Caupi" —- 1.500 metros —
Para aprendizes — Prêmios: 5000, 1250 t
750 pesos.

| Em 1", Vaquero; em 2o, Gringo: em 3»,
.Lord Budin. Tempo: SO 1|5".
| 2° parco — "Místico" — 1.600 metros.
Prêmios: 5000, 1250 c 750 pesos.

Em Io, Efimara; em 2°, Truchona; cm *"
'Salve. Tempo: 08 3|5".

3° parco — "Ranquclcro'* — 2000 metros
Prcmos: 5000, 1250 c 750 pesos.

Em Io, Silver Klng; em 2", Silurico; em
3», Kilkenny. Tempo: 125 2|5".

4" parco —- "Brasal" — 1.700 metros —
Prêmios! 5000, 1250 e 750 pesos.

Em 1", Noemi; em 2', Aguamarlnn; em 3o,
Angela Maria. Tempo: 105 3j5".

6? parco — "Coronel Miguel Mnrtincz" —
Corrida clássica. Para produetos nnscidos
desde 1» de julho de 192,'..

Distancia: 2000 metros. Premios: 20.000,
4.000 e 2 .'000 pesos.

Em Io, Knock Do-.vn: cm 2», Fllp; em 3',
Carillon. Tempo: 121 'i\y.

G° pnreo -- "Hermes" — 1.100 melros.
Prcmios: 5500, 1375 *c 825 pesos.

Em 1°. Sancohnda; em 2°, Gunchcsc-v; em
3", Ricaclion.i. Tempo: 04 415".

Em l°i Bizantina; em 2o, Gringazo; em Z*
Milburn. Tempo: 90 2|5".

8" parco — "Jolly Eyes" — 2.800 metros
— Prcmios: 0.000, 1.500 c 900 pesos.

Em 1", Champan; cm 2o, Patrouclto; cm
3°, Daviz: Tempo: 174 3|5".

O movimento de apostas foi d* 3.047.930
pesos, ou sejn-m, nppro*' .darnente, cm
moeda brasileira, 10.98*° ontos dc riis,

EM MARONAS — ' 
jNTEVIDEO, ,10 (A.

A.) — No Hippodr* .o de Maronas, foi hoje
corrido o Grande Prêmio Jockey Club, na
distancia de 2000 metros.

Foram vencedores: cm 1", Ali Steel; cm
2", Cnrdciial; cm 8", Acrobnta.—-—

O tempo do vencedor foi de 82 315". 
"""

EM MILÃO"ARKID", VENCEU O PAREÔ "CRITE***
RIUM" — Milão, 1 (Havns) — No hippodro-
mo tle San Siro, foi disputado o prêmio "Cri-
terlum Nacional", do 50.000 liras, em 1.200
metros, para poldros dc dois annos nascidos
na Halia.

Chegou cm primeiro lognr "Arkld", por
pescoço, cm segundo "Arutins", e em ter-
ceiro ""Arcibella".

Football
EM MILÃO

OS JOGOS DE DOMINGO DA AMEA - 1-
divisão:

São Christovão x Fluminense.
Sorteados juizes do Botafogo F. C.
Flamengo x Brasil.
Sorteados juizes do Fluminense F. C.
Vasco x Villa Isabel.
De cnmmuin accordo: Octavio dc Almeida

o Rubem Branco, do São Christovão A. C.
Andarahy x Bangii.
Dc commum accordo: João de Deus Can-

diotn e Luiz Neves, do C. R. do Flamengo.
2» divisão:
Everest x Engenho de Dentro.
Sorteados juizes do Carioca F. C.
River x Bomsuccesso.
Oc commum necordo: S. C, Mnckenzie.
Mackcnzie x Olaria.
Sorteados juizes do Rivcr F. C.

I Confiança x Carioca.
] Sorteados juizes do Engenho de Dentro F.

Estação do Encantado - Magnífico Emprego' ' "jísTRIBUICÃO 
DE PROCESSOS DO CON-

de Capital — Leilão do Quatro Pequeno* s,-*u[0 DE JULGAMENTOS - Dc accordo
...:„,..„„ .. . i ,..i*i* ni. __ cpm 0 arti({n 3(J( dos Estatutos, foram distri-

huidos pelo sr. prcsidenle tio Conselho de
Julgamentos: ....

ao conselheiro Sr. Dr. Benedicto de Mo-
! raes — Processo numero 20 — Recurso do
i Sr. Milton de Oliveira contra o acto da Com-
j missão Executiva que n excluiu do quadro de
i juizes, a que pertencia, cm vista dos irregu-
j laridades havidas no encontro de basketball
| Syrio Libanez x Bangil, realisado aos 24 de

julho do corrente anno; c ao
conselheiro Sr. Dr. Jaymc Maia: •- Proces-

so numero 21 — Recurso do Sr. Joaquim do
Couto Filho, contrn o neto da Commissão
Executiva que o excluiu do quadro de juizes,
a que pertencia, cm vista das irregularidades
havidas no encontro dc basketball Syrio Li-
banez x Bnngú, rcalisado aos 24 dc julho do
corrente annn. _-_.._.

O CAMPEONATO NACIONAL ARGENT1-
NO — Buenos Aires, 30 (A. A.) — Foram
ns seguintes os resultados dos diversos jotfos
tlc football hoje realisados, cm disputa do
Campeonato Nacional, constituindo a primei-
ra série dc preliminares: . , _ .

Hafaclc. 3, Juiuy, 1 — Santiago dcl Estero,
5 Salta 1 — Província dc Buenos Aires, 2,
Villa Maria, 1 — Rosário, 1, Corricntcs, 0 —
Mendoza, 4, Mcrcctles. 0 — Tucuman, 6, La
Rioln, 0 - Capital Federal, 11, Formosa, 0
— Chaco, 2, Cnlamnrca. 1 — Paraná 7, Itio
Ncitro. 1 - La Pnmna. 2. San Juan, 2.EM S. PAULO

O CAMPEONATO DA APEA — S. PALLO,
30 f A A.) — A Apca fez realisar nojo,
somente duas partidas, para disputa do seu
campeonato de foolball. A mais Importante
dellas, rcalisou-sc em Snntos, perante gran-
de c numerosa assistência, entre o Santos
F. C. daquella cidndc c Guarany F. C. uc

TPlutaS foi boa, tendo ambos os conten-
dores jogado cotn muito ardor, cnlhiisi^smo
e apreciável technica. A contagem final de

3 a 1 n favor do Snntos, c*?r«sn, bl!_™ °

f Ypiranga, perante regular assistência.
(partiria foi fraca e vencida pelo 

"* 
pm

pelo contagem de

A
iranga,

a 1.
Hippismo

O CONCURSO HYPPICO DA LIGA DE
SPORTS DO EXERCITO — Com um bri-
Ihantismo excepcional a Lifia ile Sports do
Exercito fez disputar hontem no campo de
São Christovão, um interessante concurso
hyppico interno no qual reuniu, além dos
concorrentes militares, do Exercito c ria lo-
licia, os elementos civis representativos «io

dim America, entre as representações do
C. 11. Flamengo; do Rio, e o C. A. Paulis-
tano, desta capital. A assistência foi seleeta
e numerosa, e as provas disputadas decorre-
rum no meio de granile enthusiasmo, nãn
só por parte dos concorrentes, mas, também,
por parle do publico. Ha a registar aindn,
terem sido batidos vários recorris, brasilei-
ros e paulistas e egualadò o sul-americano
ric 100 metros, que corresponde, alias, ao
record "brasileiro;

O resultado da competição foi o seguinle:
Corrida tle 110 metros sobre barreiras —

Quando f aiava ao tele-

phone
• ¦--.

¦•: ; >,
. 

*• 

:•¦

? 1«iÍbÍw«SÍhÍb«mi^

S. Christovão A. C. x America F. C. —
Série n rua Fiüueira de Mello; representan-
te do C. R. Flamengo; juizes do Club de|Novembro n. 1
S. Christovão.

Bugby
O.S FRANCEZES BATERAM OS ITÁLIA-

NOS — MILÃO, 1 (Havas) — Perante as au-
toridades c numeroso publico, foi disputada,
nesta cidade, uma renhida partida de rugby
entre equipes da Universidade de Paris e
do Club Ambrosiano daqui. O match foi
brilhante c decorreu extremamente anima-
do. Os italianos dci**-nstrnram grandes
progressos.

No primeiro temno, Paris marcou 9 pon-
tos e Milão 5, c, no segundo meio tempo, os
francezes 26 c os italianos 16.

Cyclismo
O PENÚLTIMO DIA DA "PROVA CYCLE

BRASIL" — Falta apenas um din para
terpiinar o Campeonato de Reslsten-
ela Sportiva sobre bicyclctns fixas, a "Pro-
va Cycle Brasil", que está sendo offectun-
da na "Caverna" do Beira-Mar Casino

A senhora Thea Borges, residente á ru«."
Jary n. 1, na ilha tio Governador, tendo
m-j/ento necessidade dc commiinicar-se com
pessoas de sua familin, foi ao telephone dè'

1 uma casa comniercial sita á praça 15 do •*..,.¦¦

Feita a ligação, a senhora Thea Borges, ;
demorou-se o tempo necessário no appare-..
lho. Quando, porém, ia retirar-se deil jilif.*
falta do sua sombrinha ile seria com -cabo*,.;
c varetas de unicornio, que reputa dc gran-*;
de valor. '¦ .'»

A senhora Thea Borges apresentou queixa
A policin do 5" districto. ---

¦ «HW** . - *

DR. GAELZER
DO ST. IIEDWÍG KUANKENHAUS

Tratamento rápido e indolor peta |
clectricidade .',-.

MOLETIAS DE SENHORAS
Perturbações dos ovarios, Utero e annextft"

. ..„ .._  VIAS URINARIAS ;'«;
Os tres destemidos corredores Patrício Ií, _\ias, bexiga, vesicula, etc, Blcnorrliagia •;'
iru' e Picareta que estão disputando suas complicações, Endoscopias

RUA BUENOS AIRES, 79 . 3" andar
das 3 ás 6

Os teams do Flamengo, em cima é o do Vasco, em baixo

Club Sportivo tle Equitação, Em se tratam
do de um certame intimo e preparatório tias
grandes competições iuterestatlunes que no
próximo domingo so verificarão cm Sao
Paulo, este foi deveras expressivo, quanto a
parte technicn, quanto a social pois que no
numeroso publico que cnmpnctanicntc cn-
cheu o pavilhão central c Internes da pra-
ça Marechal Dcodoro se realçava o elemento
feminino que muito encanto dava Aquelle
ambiento sportivo e militar. As provas que
foram cm um total do quatro, reuniram a
inscripção tlc sessenta o tres cavalleiros
que pilotando cavallos tle tliversas procedeu-
cias, nacionaes e estrangeiros, disputaram
com garbo c perfeição ns provas respectivas
fazendo os seus conquistadores vibrar de
cntliusinsmo os assistentes pelo approveila-
mento de escoln e technicn desenvolvida nos
diversos percursos, deante mesmo de diffi-
cuidado anteposta pelos vários obstáculos
que se lhe deparavam. Foram dignos de
meneão bem saliente e ntc especial, n ti-
gura do 1" tenente da E. E. M, Dcodoro
Sarmento, que pilotando o cavallo zaino
"Popol" conquistou no percurso de 600 mts.
sobre 12 obstáculos sem a menor falta a

Iprovu "Preparatória da tnçn" derrotando
em optimo tempo, outros competidores mais
affcitos a este typo de prova e possuidores
de cavallos dc procedência estrangeira.
Este mesmo militar pilotando o scu "crali

nacional, ainda conquistou u "Prova Encr-
gm" que cm 400 metros c oito obstáculos
foi por si vencitla com uma única falta logo
apôs a primitiva disputa.

No emtanto, a par desta referencia deve-
mos registar a brilhante actuação do segun-
do coílocado, o 2" tenente liugn Cramcr lli-
beiro, tio 15" regimento de cavallaria inde-
pendente, que tambcm, com o mesmo per-
curso e sem a menor falia, perdeu para o
scu vencedor pela differenca de tempo, um
total apenas tle 10 segundos, sendo esta chis-

QUERIA MORRER AFO-
GADA

Anna Victorinn, ric 17 aunos, solteira, re-
•sidente á rua S, Clemente n. 250, tentou
suicidar-se, nfogando-se na praia de Bota-
logo. Foi salva c levada para n delegacia
do 7o dislricto, onde a Assistência a foi bus-
car, medicando-n.

ROYAL CLUB
A sua carteira é simples, nao tem

phantasias, porque eulas não se tu-
mam, porém, impõe-se pela nwgni-
fica mistura dc scu fumo escolhido.

E', sem favor, o melhor cigarro.

José Augusto Snntos Silvn. em
tempo egual ao record brasileiro;

Em 1",
15 415'.
cm 2", Carlos Reis Junior, tnmbcm do Fia-
mengo.

Salto de extensão — Em 1", Clovis Fal-
cão, do Flamengo, 6m,28, e em 2", Eduardo
S. de Oliveira, do Paulistano.

Arremesso tio peso—Em 1°, Chnffy Aidar,
do Paulistano. 12m,17 (record brasileiro);
cm 2o, Germano Naschold, do Paulistano.

Corrida do 100 metros — Em 1", Ihcré
Reis, do Flamengo, cm 10 415", cgualando
o recorri sul-americano; cm 2o, José Souza
Campos, do Paulistano.

Corrida ric 41)0 metros — Em 1", Carlos
Heis Junior, 51 4|5"; e cm 2", Clovis Falcão,
ninhos do Flamengo.

Corrida ric i'evesamento — 4 x 100 — Ven-
ceu a turma do Flamengo,

Corrida tle 1.500 metros — Em 1', Hello
Biankini, cm 4' 28 2j5"; cm 2", ArthurQuei-
roz Telles, ambos do Paulistano

Salto de altura — Empataram: Hello Fal-
cão e José Augusto Silva, ambos do Fia-
mengo, com lm,7f>.

Arremesso rio disco —- Em 1', José Silva
Campos, do Flamengo, 34in,87 1|2; ein 2",
Funil Aidir, do Paulistano.

Corrida tle 200 metros — Em 1°, lberé
Reis. do Flamengo, com 23 1)5; em 2», Luiz
P. Junior, rio Paulistano.

Corrida de 800 metros — Em 1°, Hello
Biankini, 1' 58 4|5" (recorri brasileiro); cm
2", Mario Feria, ambos lio Paulistano.

Salto.rie vara ¦£¦ Empataram: Ovnnde Ca-
mará Silveira e Lúcio tle Castro, do Paulis-
tano, com 3m,78 1|2, batendo o record bra-
sileiro.

Corrida de 5.000 metros — Era 1*. Arthur
Queiroz Telles, cm 17' 23 3|5";em2°, Nelson
ile Godoy Costa, ambos do Paulistano.

Corrida de revesamento — 4 x 400 —
Venceu n turma dn Flamengo.

Arremesso tio dardo — Em 1*. Germano
Naschold, 53m,B6 (record paulista); em 2',

Peru' ."Prova Final" dessa empolgante competi-
ção desde o inicio da mesma, na sexta-feira
da «emana passada, não demonstraram o
menor desanimo, a não ner m grande fadl-
ga de que estão possuídos, dispostos a levar
ati o fim essa luta heróica para a conquis-
ta do honroso titulo de campeão nesse ge-
nero de sport.

Hontem, As 18 horas, haviam clle» eom-
pletado o percurso de 1.000 kilometros
justos, isto na passagem da 51* hora.

Quatro horas depois, o corredor Peru'
que, de quando cm vez, mantinha-se, por
pequena differenca dc kiloinctros, nn fren-
to dos seus adversários, foi, dahi por tlcan-
te, desalojado dessa posição por Patrício
II, fisíííüéalíão essa que se mantinha pela
manhã de hoje.

A's !) horas, de accordo eom o boletim
publicado, era esta a collocação dos tres
heróicos cyclistas, isto na pnssagcni da 66'
hora: "Patrício II", 1.215 kilometros; Peru',
1.205, e Picareta, 1.200.

Ao melo dia Patrício II, attingla a distam-
cia de 1.300 kilometros, deixando Peru'
atrazado, na mesma posição cm que vinha
coílocado anteriormente.

Nessa oceasião estava para ser completa-
da a 70" hora, faltando-lhes, assim, 33 ho-
ras para completarem a sua formidável
provn, o que se verificará, amanhã, As 22
horas.

Water-Polo

Telephone N. 6799•rn*-** ':-

CÉSAR venderá, amanhã,
por qualquer preço, este pre*
dio, ás 4 1J2 horas.

Thermometros clínicos
dos melhores fabricantes, na Casa Moreno

RUA DO OUVIDOR, 142
mÊ**-*m*-*-m***-*m*------m*----*-miBtaammamÊÊmmi,

O SPORTING PERDEU PARA O CLUR DO
PORTO POR 2 X 1 — LISBOA
—As equipes do Sporting. desta cn
Football Club do Porto defrontn
nqui, hontem, á tnrde, para disputa do Cam-
peonato Portuguez dc AVater-PoIo.

A partida, a que assistiram milhares dc

SECÇAO INED1T0RIAL"
~* ¦¦ ¦>.

— T/

Predio da rua dó
Ouvidor n. 62

|l|ia la lírica ia

sifleação bem significativa pai* os seus ade- jx-iilj- Lopes tlc Andrade, ambos do Pntilis-
pios, que encontraram nn seu cavallo j tn|]0i"Recco" um castanho bem futuroso c pilo- j>„]a contagem final, verifica-se estn col
tado com habilidade por um calmo c Rar-1 locação:
lioso cavalleiro. Ainda como encerramento paulis

Reabertura do Eldorado jj
Com a terminação das obras do pre- jjj

dio da Avenida Rio Branco n. 127, pa- K
ra a installação do luxuoso Café e ffi
Bar f— ÉDEN— \
Amanhã, terça-relra, 2 dc Outubro, sc- é
rá também reaberto o elegante sa- A
lão do A

ELDORADO \
paia as sUas reuniões diariiis com h

WÁ CHÁS e. APPEIUTIVUS DANSANTES, f.
# das 1(5 ás 20 horas. Ç_
V^^^^vvMK^XMimnÇVII^IPB!S^ ¦ ¦——¦ ¦ 

dns nossas impressões, devemos assignalnr
o prcpnro excellente com que se portaram
os sargentos militares cm sua prova, sendo
como conquistador, o sargento da Policia
Militar, d oDistricto Federal, Alonso Go-
mes, quo pilotando o cavallo alazão Po-

istano
Flnmcngo -

Para
depois
da

M0LES11A

Tenho o prazer de communicar aos aniigosj
c á minha distineta freguezia que, com a,;

-,-¦¦-. . ... . acquisição que fiz em praça rio predio aci*?,
espectadores, decorreu animadíssima, ter- ^ tcrnlin!ula „ contenda judicial que,
minando com a victoria da equipe portuen- fü) forçado a ,nllI,(er com minha co-pru-
se pelo score de 2 x 1. prictaria.

Assim, permanecerá no mesmo predio a
com sun magnífica inslallação, a tradiecio*
nal "Loja da America e. China", estabeleci*»
da no local desde 1810, como consta até dns
arebivos históricos da cidade, scgtndo se lâ
no livro de Macedo *— "Memórias da rua dn
Ouvidor". ¦-¦ '. ¦

Para consecução desse "deslderntum" nao
medi sacrifícios pecuniários, tendo adquiri-
tto por avultado preço a meiação da oulrn
condômina,

Em regosijo pelo facto de não ver acabar.-
so a casa cm que trabalho desde menino,
durante o mez dc Outubro farei uma venda
extraordinária com 20 n\° tle abatimento.

Aproveito o ensejo para agrailcccr ao meu
illustre patrono e amigo Dr. Raul Machado
Bittencourt, a proficiência e dedicação c
que defendeu meus direitos c sobretudo
conforto moral tlc que me rodeou, incitand-
me sempre a confiar nn Justiça. .

Náo posso esquecer tnmbcm a caplivanlei
gçntieza da competente Directoria do Banco
de Credito Mercantil, representada pelo Dr,,
Oscar (i. de SanfAnna, pondo á minha di:?
posição o capital de que carecesse, com o
que demonstrou a modelar organisação que
deu a esse Banco nacional, justo orgulho. dS
nossa praça. . .,

Manoel Bernardes da Silva.
Rio dc Janeiro, 29 de Setembro de 1928.

• 72 pontos,,
61 pontos.

Remo
A PROVA "ITAPARICA", DA LIGA DE

SPORTS DA MARINHA — No próximo rio-
mingo, a L. S, M. rcalisnrán provn "Itnpa-

PRÉDIOS E 1 LOTE DE
TERRENO i

á rea Sá ns. 204. P.06, 208,
210 c 212''.,¦', 

leiloeiro,><&&*% mi
os prédios acima, cm frente
aos mesmos

trTcXnã
FLOR DA BEIRA

OS MELHORES AZEITES
UM KILO CERTO

r7*r

O que o convalescente
precisa acima de tudo é
nutrir o seu organismo
afim de recobrar o
vigor e a robustez.
Por isso a EmulsSo
deScottéuniversal-
mente empregada
na convalescença. O
rico oleo de fígado
de bacalhao é um ali-
mento concentrado que,
v*a forma de emulsão,
pode ser digerido pelo
estômago, 6 tomado sem
difficuldade e o seu pro-
veito é seguro.

Emulsão
de Scott

asa

Arlindo de Rezende
Lconor Ferreira de Rezende, seu nin-*

rido c todos os seus filhos, genros ,u
netos ausentes, vem agradecer, muit.>
penhorados, a todos os seus iiniigos

conhecidos, assim como nos amigos e col-
legas do seu nunca esquecido filho, enten*'
do, irmão, cunhado c tio ARLINDO DE RÉ*
ZENDE, a maneira como procuraram sua
visar-lhe o seu soffrimcnto, c ninda conv;.
tão carinhosamente o levaram á sua ni I-
ma moraria; a todos o seu agradecimeaín.
muito c muito profundo. Dc novo os fon-
viriam para assistir á missa de setimoldi.i,¦que será celebrada na egreja de S. Fraficis,
co do Paula, ás tl horas, na capella delNos
sa Senhora da Victorin, amanhã, terç^.-fci
ra, 2 do corrente, o que desdo já agtade
cem.

PROFESSORA
Prècisa-se de uma para classe preliminar o

jardim da infância. Exigcm-se referencias
do idoneidade c competência. Marquei
Olinda, 61 (Botafogo).

********

de

agra

ti

Os teams da Botafogo, em cima t o do America, em baixo

é superior ao melhor

PÕítaTforça
I Todos gostam de mini
í Var ser devota tle S. Onnoffc
: so,. Tia dc Pichcllm,
í Sou Mãe dc Vómnoffe.

Sou a Rainha das Ceras
Mc hoje não tenho riva
pira os ni-ncis e «ssoalhos^
i-u sou r ¦ noyai.- ¦ *m

GA
menu

lc timo loja no
¦ões ua mesma eniiiiihrlo dns forç.is que se defrontaram.

Em São Paulo, a Portuíucra enfrentou o

nedo" fez no percurso de 600 metros c dez
obstáculos uma única falia, no tempo dc-
monstrativo dc significação o dc apuro na
cspecialisaçãi) com que se propoz cultivar,
tornando-se assim um bom vencedor c me-
lhor representante da unidade n que per-
tence, ante os riisputantes da mesma arnm
de corpos essencialmente cultivadores do
hippismo. . _

A provn de estreantes offereceu lambem
um resultado animador, pois que o seu dc-
tentor, o 2" tenente A. Oscnr Loureiro, do 1
regimento do cavallaria divisionaria, pilo-
tando o seu cavallo zaino "Marabá , no
percurso de C00 metros cora oito obstáculos,
só praticou quatro faltas no tempo de
159 2Í5 diffcrcnçando dos seus oulros col-
locados cm numero de 1 e 2 faltas respe-
etivamente c umn não pequenn differcnca
de tempo dc percurso.

O jury technico, que foi presidido ócio
general Constando Dcschomps Cavalcante e
auxiliado pelos Srs. coronel Raymundo Ro-
drigues Barbosa, coronel Pnrjas Rodrigues,
tenente-coronel Feniand Colin, comman-
dante Battisltcli (Missão M. Franceza), Dr.
Cnstro Maia, do Club S. Equitnçno, capitão
Renato Paquct, Io tenente Jorge Bayma de
Paula Guimarães, e como chronomctristas
capitão João de Andrade Mino, 1" tenente
Antônio Carlos Bitlicncourt, capitão llnul
Scidl, muito contribuiu pnra as decisões que
foram bem perfeitas e acatadas entre os
disput antes.

Athletismo
A VICTORIA DO PAULISTANO SORRE O

FLAMENGO — S. PAULO, 30 (A. A.) ¦"
Foi coroada do mais brilhante succcsm, a
competição interestadual, rcalisada no Jnr-

*; &' j
i

rica", que é uma dns suas grandes provas
de resistência a remo. Esta prova foi insti-
tuidn no anno dc 1926 c tem sido seus ven-
cctloies os seguintes navios: 1926, C. i.
"Piauhy" c 1927. C. T*. "Maranhão".

O percurso desta prova è da Ilha de \\ille-
gagnun nté no varandini de regatas cm Bo-
tafogo, mima distancia de 4.500 metros.

A prova "Itaparica" 6 corrida cm escale-
res a ti reinos pelos navios' de menos de 150
homens de guarnição, devendo todos os re-
madores- pertencer ás classes de estreantes
e novíssimos. ,

Entre os navios pequenos reina grande en-
thusinsníti no preparo das suas guarnições.
pois todns os marinheiros têm uma grande
predilecção pelas provas dc resistência, o
que bem* t nttestado pelo crescente numero
dc concorrentes que npparcccm na raia, nos
dias dc realisação dessas provas.

A prova será. iniciada ás 8 horas, devendo
a chegada ser As 8 30. minutos, no pavilhão
dc Botafogo, onde, segundo ji & habitual,
tocará umá banda dc musica.

Ping Pong
A "TAÇA CLUB GYMNASTICO PORTU-

GÜEZ" — São esses os jogos da semana:
¦Quarta-feira — C. R. Flamengo x Club

Gymnastico Portuguez, sede A rua Pnysnn-
dü'; representante, S. C. Christovão A. G.;
juizes do Tijuea Tennis Club. . _

Club de S. Christovão x Orphcao Portu-
guez, sédc á Praça Marcrhnl Deodoro; re-
presentante do C^ R. Vasco da Gama; juizes
do America.F. G.

. Quinta-feira, 4 dc outubro — Tijuea Ten-
nis Club x C. R. Vasco da Gama, síde
á- rua Conde dc Bomfim: rcprercnlnnte do
Gymuastico Portuguez; juizes do Urojjcão
Portuguez. jp

) .*&

Grandioso Leilão de
Ricos Moveis e Bellas-

simos objectos
de arte

O CÉSAR, distinguido com a pre
ferencia da Exma. Sra. D. Margantc
Bastian, venderá em leilão, amanha
2 de Outubro, á» 5 horas da tar-
dc, no apartamento da rua dos In-
validos, 157 "Grande Hotel Mem dc
Sá", todo excepcional mobiliário e
extraordinária collecção dc objectos ,-t rontlhõ Meira
dc arte. Vide catalogo detalhado no vldam os seus parentes e . iuns para a*

Deputado Ribeiro Gonçalves
Antonia Sobral Gonçalves, Clarice,

Paulo e Elisa Ribeiro Gonçiuves, Eli-
sa Sobral, Anlonio Sobral Ju
Elesbáo Ribeiro Gonçalves, José ft

Gonçalves, Annn Gonçalves Martins, -i
pha Fernandes Gonçalves, I.uiza Gonçn
e Silvn, Manoct Ferreira Sobral, Antt
Sobral Neto, Victor Mnrtins, Bonifácio
Carvalho, João Ribeiro Gonçalves Pilhe
Julia Maria Gonçalves (ausentes) — cs,
sa, filhos, sogros, irmãos, cunhados c ti
do Inesquecível Dr. RIBEIRO GONÇAI "
convidam os parentes e amigos para
tir á missa que, cm suffragio de sun
mandam celebrar amanhã, 2 dn corren
10 horas, nn egrejn do S. José, antecii
seus agradecimentos.

Eng.° João Rodrigues do .
Junior

f
Ci° DIA)

João Rodrigues do Lago c fnm
Pedro Lago e familin, Edmundo
drigues Germano c familia e João 1

lc Cnstro c familia •

"Jornal do Commercio".

462.000 KILOS
FERRO VELHO

CÉSAR, autorisado por alva-
rá do Exmo. Sr. Dr. Juiz da 4a
Vara, venderá em leilão, ama-
nhã, á 1 hora, em seu arma-
zem, á Rua da Assembléa, 73.

tir A missn que por alma do seu querido e
saudoso filho, irmão, sobrinho c cunhado
JOÃO RODRIGUES DO LAGO JUNIOR mau-
dam celebrar amanhã, 'i do correnle, á.»
10 1|2 lioras, no altar-mór da egreja da
Candelária. Antecipadamente agradecem
muito scnsibilisadtis a todos ns que conv
parecerem a esse acto religiòsp.

PETROPOUS
VENDE-SE mngnifico predio situado á Ave-

nida Ypiranga. cm Petropolis, completa-
mente mobilado c com optimo terreno ao
lado, prompto para conslruir, ou TROCA-SE
por outro loealisado nesta capital, dc prefe-
rencia no Leblon, Copacabana e Leme, ou no
centro commercial.

Informações á rua de S. Pedro, 138, loja,
com CÉSAR. ****** '

PERDEU-SE, no sabbfciL-, uma gahardi-
no cm um automóvel, no t.-ec'/io do Pavilhão
Mourisco á rua do Lavradio, esquina da do
Senado. Pcde-se no chauffeur que n entre
guc na redacção da A NOITE, que será gra-
tlfiP.idn,

Armando Duarte Gaivão
30° DIA

Assumpção Sil.anto Galvão e fill
Maria Galvão c fillios, Josc Sibanto
familin e mais parentes convidam a.
pessoas de sua nmiznde c d.i amizade

de scu pranteado esposo, pne. filho, irmão,
genro, cunhado c parente ARMANDO DUAR
TE GALVÃO, pnra assistirem A missa qi
por alma do mesmo será celebrada a»
nhã, 2 do correnle. ás 0 horas, no aí
mór da egreja ilo SS. Sacramento, con
sando-sc desde já muito gratos a todo-
que se dignarem assistil-a.

Dr. João Rodrigues do Lago
Junior

Os funccinnarios da lnspectoria t
Águas c Esgotos mandam rezar .
egreja da Candelária, amanha, 2
corrente, ás 10 l\'i horas, missa dc

.dia, cm sufFrhgiò'da alma rio scu lüíçque*
• cível companheiro engenheiro JOÃO l\Q.->

imini-T--'; >->n i <^'i .irvtnn.
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A NOITE — Segunda-feira, 1 rie Outubro dc 1928

Chegou o "Giulio Cesare"
Palavras do ministro Eggert, sobre o mo-
I: mento europeu
g Seguiram cinco mil caixas dc laranjas, para_S- Buenos Aires

& caminho dos portos do sul, fundeou
hoje, ás 6 horas, na bahia de Guanabara, o
luxuoso paquete italiano "Giulio Cesare",
«••'aportou com todas as classes repletas
de passageiros.

palavras do ministro Eggert, novo'* • representante da Suissa, na
Argentina

i-Q Dr. Eggert, novo ministro plenipoten-nano da Suissa na Argentina, concedeu-nos
jUgeira entrevista sobre o momento europeu,

A Itália Americainteressa-se pela
Latina

A bordo, falamos ainda ao antigo cônsul
da Argentina cm Roma, Sr. Augusto llrunel.— Affirmo-lhe que ha na Itália um Inte-
resse accentuado pela America Latina. Essa
interesse é evidente e toda pessoa que na-
quelle paiz esteja, mesmo sem cuidados de
observação, por força que o nota. Eu, porforça das minhas funeções, mais de quemuitos, estou habilitado á'affirmativ,i, pois
que o constato diariamente na procura de
informações cobra os paizes «ut-americanos

Assassinado a ba!Sv

O accusado continua a ne-
gar o crime

Vagarosamente, o 4o delegado auxiliar
prosegue no inquérito sobre o assassinio do
escs/phandrista Haymundo de Moraes.

O investigador Raul. da Cunha Gomes,
apontado e fortemente accusado como o res-
ponsavel pelo assassinio, nega, n pés juntos,seja o autor do tiro que matou o infeliz
operário.

Já sé sabe quem . o outro agente queacompanhava Raul Gomes: é o do nome
Alexandre Machado.

Tem elle o n. 320 e t addido.
¦ mem , ....

•^^¦•«¦^^^iM^"H_i_-__ii^_-in«_B_^aHnnM_M_-v__MM__Hi

s.:-:

Ir

Ao alio, a Srla. Jlnime.l e seu pae, o eo nsul Bniniel; ao centro,
i$ •. Gomes, e, em baixo, a Sra. e o Sr. Eggert
jáv-r- Actualtnentf, i situação da Europa i de
ifraiiquillidade. Apenas, algumas questões sem
importância perturbam o plano politico. O

.•ssumpto palpitante 6 o grande trabalho des-
envolvido pcla paz universal, cuja convoca-'•'jjjèío 

pela assignatura do Pacto Kellog, emo-
eionou a humanidade civilisacln,• Os pontos quc sc referem a perturhaçfies
políticas derivam ric conflicto. internos,

¦ 'Assim os movimentos dc re.-icção contra o
fascismo na Itália, e o riverismo na Hespa-
nha. O meu paiz tem abrigado grande nu-
•nero de perseguidos por questões políticas.
Quasi todos estão mais ou menos convenci-
dos da inutilidade c até da injustiça do seu

¦esforço revolucionário. Entre os arrependi-
elos dcstacain-sc os revolucionários italianos,
alguns,dos quaes reconhecem a prodigiosa'enováção material e politica do seu paiz

ob. o commando enérgico e patriótico de
lussolini,"
¦iíB^H ;«::¦'''¦'::b:iii:'-|:!:í8:b''b:b,:_i^«^b:

o Sr. Raphael

por parte de, principalmente, commer-
ciantes. Entre esses paizes, os mais visados
são o Brasil, a Argentina e o Chile.

Cada transatlântico conduz ao Brasil • á
Argentina, principalmente, grandes massas
.dc inimigrantes — em maioria da Itália, mas
lainlicm de outros paizes, entre ellc. os
paizes ballunicos.

Xotamos, entre oulros passageiros: o ceie-
bre "espada" hespanhol, Rafael Gomcz, quesgeue para o Pcrii, ondo participará de uma
série dc touradas; Drs. Egydio Aranha e
Alberto Monteiro dc Carvalho e senhora,
Ccoilia Camargo, Augusto Salles t senhora,
ítalo Pclizzi, Dr. Antônio Ilossi • familia
Seni-nchim.

Seguem pelo "Giulio Cesare" einco mil
caixas dc laranjas brasileiras para Buenos
Aires.
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CAMISAS DE TRICOLINE

x4.000 PESSOAS
de todas as camadas sociaes deposi-
taram suas economias no "LAR
BRASILEIRO". A exclusiva appli-
eaçáo desses capitães, sob absoluta
garantia de propriedades immobilia-
rias, situadas no Kio, S. Paulo e San-
tos, permitte-nos offereccr o
Máximo rendimento aos nossos

depúsítantes
CONTA CORRENTE LIMITADA —

Juros de 6 °|° ao anuo
(Com cbeques)

DEPÓSITOS A PRAZO FIXO —
8 °l° e 9 Q\° ao anno"LAR BRASILEIRO

associação dc Credito
Hypothccario

ua do Ouvidor 80 e 82
Edificio da "Sul America??
1 RIO DE JANEIRO' ¦ miram ¦

hv'í8_j»*» te»»?*wmvuk:v - • ¦

FiT *¦ a ¦-'

listadinha, um
presente

12$9 f

Seg. INGLEZA
LIST. EM CORES

13$9!....J

»

"Radio para todos"
Assim se chama a interessante e bem feita
.vista de radio que vem de surgir em Por-

Alegre 6ob a direcção dos Srs. Pontes
e Bolívar Fontoura. "Itadio para to-

(judios foi gentilmente enviada pcla
ia Braz Lauria, ó mensal é já está no

do numero. O seu texto c escolhido c
i variado.

tem
ÊMmM:m.:%\ M'<m km m\*'M

00 CONTOS
QUINTA-FEIRA

nta Catliarina
.ainha das Loterias

Bilhete lnt.a 25$000

CORES LISAS, Branca, * j CAAABcje e Champ. . „, w 14J"UU
NUMERAÇÃO COMPLETA

ÔGAMIZEIRO
A MAIS IMPORTANTE CASA

CAMISAS DO RIO
28132 Assembléa

DE

Pelas Associações
GRÊMIO DA MOCIDADB REPUBLICANA"JOÃO ARREGERI"* — Foi fundado recente-

mente, em Uruguayana, Rio Grande do Sul,
uma agremiação, que tomou o nome acima,
e cuja directoria está constituída deste mo-
do:

Presidentes de honra: Drs. J. A. Flores
da Cunha e Sérgio Ulrich de Oliveira; presi-
dente, Dr. Arthur Crespo; Io vice-presideu-
te, Clovis Pereira da Rosa; 3* vlce-presiilen-
le, Ornar Gomes; secretario, Luiz F. Alvim
I.opcs; adjunto <lo secretario, Joal Silva;
thesoureiro, Aristides Carvalho; adjunto do
thesoureiro, Rivadavia de Souza; oradores
officiaes, Alberto rio Lemos e Hermelimlo
Cavalheiro; conselho fiscal: Pedro de Bar-
ros Passos, Miguel Camara, José • Pedroso,
Octacilio Pereira da Rosa, Adão Vargas,
Urbano Surrcaux, Francisco Pessano, Os-
waldo Ferrari, Adolpho Piaggio e Oswildo
Pai ina.

_I2._ iBliBiliKinVKI
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ôr de Garganta, Laryngite,
Pharyngite, Rouquidão

';Tr«taniento cffica. pelas Pastilhas Gut-
nraes, que dc.<nfcctam a boca, a garganta

âi vias respiratórias, porlas de entrada dos
""•«robios. Antiscpticas de effeito seguro *

agradáveis ao paladar. Nas boas phar-
as e drogarias. Deposito: Pharmacia Gif-

, — Rua do Carmo, 64 — Rio.
¦ atuem ¦

O MEZ QUE COMEÇA
»m sido dos mais felizes para a renda

rtes grandes no "Ao Muudo Loterico"
a do Ouvidor, 130 — aconselhar uma
ali, é dever ric qúcra deseja fazer o
Amanhã outra série dos Enveloppes

•ottc" c "Maeotte" com 2 "Parallclas"

:0.08 e 80:0005 por 48-10(1 e 14 $400, rc-
(vãmente. Depois «le nmannn—ou-uuup
10.*, f acções 1ÍS e 100 contos por 30';,

•nes 38000 — S-.-.la-fcira, .100 contos por' .A 0 milhares, c outros 500:0005000
200.''. só 8 milhares, em fracçõcs a 108 c
cspcclivamcnlc. Sabbado - 200 contos
is por 205, meios 10S, fracçõcs » 1, com

to aos fiuacs duplos ate ao la- pre-

A VERDADE DOS FACTOSI...
A Deusa da Sorte (ex-casa Odeon) „

AVENIDA RIO BRANCO, 151
Sempre suplantando ua venda de ¦ sortes

grandes — Na extracção do dia 28, tendeu,
nos afamados enveloppes Talisman, os 25
contos, n. 7739, cujo premio foi pago _oje,
a mn nosso frrgucz, que pediu não declaras-
semos seu nome.

Amanhã, 50 contos em doas sortes, aos
afamados enveloppes Talisman, • 30 contos,
por 105 e mais 20 contos da federal por 2í
com direito a 10 finaes duplos e dia 5 — 2
grandes prêmios de 500 CONTOS por 180?,
c 2005000. Tudo com direito a finaes recla-
me da casa. Ilabilitem-se só ali. £63tt

i <i> ii..

AS IDÉAS DO MANUEL
— • .-m em m ete ¦

E a surpresa que preparou aos
seus convidados...

O Manuel, querendo dar nm nome sngges-
tivo ao botequim que adquirira, mandou cha-
niar um pintor e pediu-lhe quc pintasse na
tabolefa um eco, mas um céo sem sol, sem
Ina, sem estrellas. Um céo vaslo até de nu-
»«ns. Prompto o serviço, fe* pintar, no centro
da taboleta, um boi. E, estava dado o nome...

Dias depois o Manuel convidou a Imprensa
• amigos pare • inauguração da casa. E toda
gente, olhando a pintura, não conseguia dc-
cifrar o pensamento do Manuel, isto é, não sa-
bia qne nome aquillo representaria.

—• Foi uma surpresa que preparei aos meus
amigos, disse aos embasbacados convivas, o
homem. A pintura diz bem claramente o no-
me da casa: — Um boi nos ares sò pode si-
gnlficar: Buenos Aires!

Gosada foi a idéa do homem e mais teria
sido se um dos convivas não dissesse:— Surpresa propriamente não foi. Surnrc-
sa meu amigo . a que nos prega de quandoem quando o Sabbado R'Angelo, com os che-
ques rios seus cxccllcntes cigarros ""Sudan".,.

E todos concordaram com a verdade elita...
Na semana ultima foram snrprehcnriielos,

os senhores:
200I0U0 pago no Sr. Oswnldo Ribeiro, rc-

sidento A rua Habylonla n". 4, cheque mime-
ro 3.121, encontrado na marca Suelan Pau-'listano.

1001000, pago an Sr. Ribeiro Helmolil, rc-
sidento á rua Theopliilo Ottoni numero 21,
cheque ri». 2.322, encontrado na marca Su-
dan Paulistano.

1001000 pago ao Sr. João Valle Rosa. resi-
dente á Estrada do Barro Vermelho, cheeme
n". 8.331, encontrado na marca Sudau San-
tista,

50f000 pago ao Sr. Carlos Ribeiro, resi-
dente A ma Visconde Rio Branco, numero 63,cheque n*. 1.007, encontrado na marca Su-
dan Santista.

ROfOOO pago ao Sr. José Manoel Pinto, resi-
dente A ma Tenente Palcstrina n*. 122, che-
que n* 173, encontrado na marca Sudan San-
tista,

50*000 pago ao Sr. Alonso G. residente
no Largo do Machado numero 7, cheque mi-mero 0.177, encontrado na marca Sudan
Chfc.

50*000 pago ao Sr. Felippe'Alves, residente
a rna Engenho de Dentro n* 42, cheque nu-
mero 1..255, encontrado na marca Sudan Pau-
Iistano'

50(000 psgo ao Sr. Rubem de Oliveira, rc-sidente á rua Marechal Floriano n\ 134. che-
que n' 0.143, encontrado na marca Sudan
Santista.

50(000 pago ao Social Café, A rua Riachue-
Io n* 427, cheque n\ 0,243, encontrado na mar-ea Sudaneza.

50(000 pago ao Sr. Álvaro Maia, residente
A rua Padre Januário n" 34, cheque numero0.008, encontrado na marca Sudan Ca-rioca.

60(000 pago ao Sr. Elias Nage, residente
A rua Senhor dos Passos 122, cheque nume-ro 1 649, encontrado na marca SudnnRecord.

50(000 pago ao Sr. João Bislaque, residentea rua Domiciano 160, cheque n" 1.768, encon-trado na marca Sudan Paulistano.
50(000 pago ao Sr. Maneiel Ale Nage, resi-

dente A rua Senhor dos Passos n" 122. che-
que n» 0.225, encontrado na marca SudanCanoe».

50(000 pago ao Sr. JoSo M. Pavão, residen-
Íi-ÍK_ Si*'--0 Christo "* 291, cheque nume-ro 0.072, encontrado na marca Sudan Ame-rica.

50(000 pago ao Sr. A. Rossi, residente aavenida Rio Branco n* 38, cheque n* 0.084,encontrado na marca Sudan Paulistano.
501000 pago ao Sr. José Paiva, residente áma Theodoro da Silva n* J26, casa III, che-

que n* 1.613, encontrado na marca SudanSantista. .
50(000 pago ao Sr. Saturnino Santos, resi-dent» A rua da Passagem n* 129, cheque nu-mero 0.060, encontrado na marca SndanOvaes.
50(000 pago ao Sr. José Martins, residen-

. í Hi? S**° Francisc° Xavier n* 78, cheque
,S.I5_* enc°nlredo na marca Sudaneza.
50(000 pago ao Café Petropolis, A rua doCattete n* 87, cheque n* 0.189, encontrado namarca Sudan Paulistano.
50(0000 pago A Chsrutaria Apollo, A rna 24de Maio n*- 297, cheque n« 0.161, encontradona marca Sudaneza.
50(000 pago ao Sr. Fernando R. do Hortoresidente A ma Marquez de Caxias n° 6. che-

que n* 0.190, encontrado na marca SudnnCarioca.
50(0000 pago ao Sr. Manoel Mattos, resi-dente A avenida Rio Branco 319, cheque nu-mero 0.665* encontrado na marca Sudan San-tista.

¦ 50(000 pago ao Sr. Scmento Pariches, resi-cnte ifuií I''"». Fonseca n« 17, cheque nu-mero 0.273, encontrado na marca SudanChie.
50(000 pago ao Sr. José Borges C. Filho,residente á rua Aguiar n* 22, cheque ri* 0.155,encontrado na marca Sudan Ovaes.
50(000 pago ao Sr. Aurélio Alves Martins,residente á rua do Costa n* 84, cheque nume-ro 0.271, encontrado na marca Sudan San-

tista,
50(000 pago ao Sr. David Ferreira, residen-

te A rua Coronel Brandão n" 24, cheque nu-
mero 0.227, encontrado na marca Sudaneza.

N. B. —; Porá prompto pagamento dc che-
ques, pedimos aos senhores contemplados di-
rlgircm-se á Filial Sudan, A Praça Floriano
n* 39, (At. Rio Branco). Telcphone 2385 Cen-
trai. C8*JK(

füSICA
Depois tlc uma victorioso "tournce"

pela Europa. — Está no Rio
a pianista brasileira Judith Salcmi
.--.Chegou a esla capital, vinda rie BuenosAires, a brilhante pianista patrícia' Judith
..-ílcnii.

Artista dc predicados fulgentes, Judith Sa-Icim vem de uma larga excursão durante a
qual confirmou, através da Europa, a famaali marcada por uma pleiadcT de illustrcs
pianistas brasileiras, fama quc honra o nos-so pai. e quc, pcla constância c pelo brilhodas apresentações já se vae tornando umatradição artística. Nn Itália, na Inglaterra,
nn Áustria, na França, a esplendida"' artista
recebeu da critica unanimes, enthusiasticos
louvores, coincidindo os síus apreciadores
entre os quaes alguns de renome interna-
cionai, no cxalçar-lhc a originalidade inter-
pretativa c a fulgurante execução.

Judith Salemi volta, agora, a pátria, com
a saudade e a sua arte.
O festival artistico da Sra. Naritna

Corder no Municipal
Reallsou-se no Thealro Municipal, eonfor-

mu ani.ualuicntc suecede, a graciosa "soi-
réo" do arte organisad. pela senhora Narunu
Corder, cuja aeluação artística na sociedade
carioca constituo um dos formosos aspectos
educativos do Rio.

Com unia persistência; e uma acuidade ar-
tistica notáveis, a Sra. Narunu Corder pode al-
tribuir-sc, pelo trabalho realisado e em cons-
tante progresso, o titulo dc instltuiilora elo
gosto pela dansa entre a alta sociedade ca-
rioca. Dc faclo, tendo começado o seu curso
de dansa sem grande amparo de ambiente,
ella alargou consideravelmente a sua ihflu-
encin o conta hoje um amplo circulo de eriu-
canrir.s ãs quaes instruo accòrde ao mais
justo systema c ao mais puro estylo chorco-
graphico.

O espectaculo que offereceu na linda "mn-
tinén" de 28 foi uma prova assás elegante
do esplendor do seu curso: executando um
programma extenso c variado, seus corpos
do aliimnoà demonstraram uma unidade ri-
Imica, maravilhosa e uma esplendida com-
prchensão artística — n começar mesmo
pelo numero de abertura com a simple:

demonstração como "Dansa Euritmica"G.vmnastica Aeuldica", "Movimentos de I
Agilidade", foram todos do nitidez c brio I
perfeitos, stirpreheiidenelo a 'assistência. No"Presente de Paschoa", no "Ilailado dasHoras", na "Dansa Hollandcza", o mesmo
apuro ric execução, a mesma delicadeza in-terpretativa, _ mesma constante, encanta-
dóra asccnelcncia rie uma arte superior. E' de
notar-se "O Rouxinol e a Rosa", como osoutros trabalhos, original de Narun. Corder,
peça dc tessitura frágil c brilhante que cn-leva os espiriteis c cuja execução se desen-volvo sob o aturdido, maravilhado enlevoda plntéa. A essa demonstração seguiu-se"Ouloiuno", linda creação rie Naruna Cor-der, que constituiu o ponto culminante datarde artística.

Está de parabéns a sociedade carioca, alitao bellamentc representada, tanto quantaesta a iliustre «-lista que é a senhora Naru-na Corder.

Audição de poesias e musicas
brasileiras

No dia 8 do corrente, ás 21 horas, os con-sagrados artistas patrícios Marina e Newtonde Padua rcalisarão uma audição de poesias"eiras no salão nobre do Ins-

 m.• |*.y- "i "—*

O que o Dispensario de Santa Theresinha, da Gávea,
distribuiu hontem

O Dispensario Santa Thcrezinha, da Ga-vca. fez hontem uma farta elistrib.iiçáo rie
gêneros alimentícios e peças ele roupas pc-lo^ pobres ric-«sa localidade;

Constou a distribuição dc 70 liilos dc ar-ruz, feijão, farinha, assucar, batatas, talha-

ram enviados ao Dispensario por intermedia
da A NOITE.

O Dispensario de Santa Thcrezinha agra-
dece a todas ns pessoas que concorreram pa-ra essa distribuição, muito especialmente ao
Sr. Plinio Leite do Amaral, de S, Paulo; ao

A distribuição de so ccorros, na (iaven
rim e farinhas alimentícias c 280 pães, bolos
c chocolate.

Hecelic-rnin ròunas e eloc-cs 100 creanças
pobres,' senrio ainda distribuídos 10 enxo-
vaes para reccm-nn.scirios.

Assistiram à disti-ihuição e concorreram
com o seu auxilio diversas senhoras c senho-
vilas ria' nossa melhor soeieriade, entre as
quaes a presidente .Ias "Senhoras de Gari-
dade", D. Ztilniii-a Muni/. Barreto.

gymnastic. elementar. Os números dc mera ' •„.« e"^ d°1 <lo,,ílt!.vos As, «reancas po-
dPmnriiiró'p_n -„,„_ «n--n„ B.íiiit-í^iA.I'»»? fo' ""t» l^uin meninas Sylvia, Marina c

Uulee Harcellos Azevedo..
Varieis gêneros alimentícios e roupas fo-

anonj-nio (por alma ele Álvaro Albuquerque*,
o^aos, meninos,Carlos; .Amaro c Cárlòia Ma-ria Taylor, e|iic oflcrecciiim uma cesta debolos _ 200$ ein vales rie lOfÓOOi

A directoria rio Dispensar!- rie Sanla The-rezinh.-i da Gávea eslii assim constituiria:
director Mphscnlioi' Paulino Petrn; presideu-te, Ody Azevedo; presidente dc honra; Mme..lulio Proénçíi; .secretaria, Albcrtina Borges;
lhesourcira. Maria Thcrczn Neves; córisclliçi.ras H.ilh Fiúza, Judith Pereira, Ernês.tinri
Almeida, A tigela Dourado, Dornh Pcnn«,Geòrgina Maltosò Maia, Maria Luiza Maítos.)Maia.'iniursiiiiiiis

AGUA FIGÂRÕ
TIMTUPA I0EAL VAHf CABtLUO t BA«6A !
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RBA IniTA/O
03A PARTE'

c musicas brasi
tituto Nacional de Musicai

programma está assim constituído:
parto — Violoncello — Newton de Ps--dita: Glauco Velasquez — "Suite mignoiie:"a) Slinucto; b) Sarabanda; c) Gavotta.Poesia — Marina de Padua — Rnul dcLeoni — "Pudor"; Carmen Cinira — "Hcróe

obscuro" (Inédito); Jorge dc Lima — "Poe-
ma de. duas mãosinhas"; Harold Daltro —A pétala ae rosa perdida"; Oclrvvlo Rlbei-ro da Cunha — "Hymno á Morte".

II parle -- -Poesia - Emílio de MenezesEnvelhecendo"; Percjra da Silva ~Jcianiiiv"; Theodorick de Almeida — «O
anaozinho vci-dc» (Inédito); Álvaro MoreyraOração do namorado"; Carlos Maui —Allegona das rosas". Violoncello — Os-
Y. - ° AU>°n» — "Canto nostálgico" (1« au-diçao); Francisco Braga — "Nocturno"; J.Uclaviano — "Improviso sobre nm themacearense (1* audição); Lorenzo FernandesToada e dansa." (1*.audição).

{¦V?-*1-*,0 "T Poesia — Alberto do OliveiraCeo de Cuntyba"; Ribeiro Couto — "A
creança e as estrellas"; Da Costa e Silva -•Saudade"; Venturelll Sobrinho - "Cora-
çao da bocea"; Murillo Araújo — "Mãe
Preta-. Violoncello - Villa- Lobos - «Co"
C/. 

- : *a" A1fgro; h) TemP° fla Gàvota; e)Alegro. Ao piano — Professor Arnoid Glu-cUmann.

Sexta-feira

Loteria de S. Paulo
500 Contos
Jogam 8 mil Bilhetes

75 % em Prêmios
HABILITEM-SE

WWWtWWWfW ¦,"""—":^-r" ----------------------1-f--------*'
¦se»"Caras y Caretas"

Da_ Agencia de Publicações Mnndiaes Braz
Latiria recebemos o ultimo numero aqui che-
gario, o de 22 de setembro, rie "Caras y Cn-
relas", a bem feita e popular revista argen-
tina.

» mem ¦
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LOTERIA DO RIO

GRANDE DO SUL
Em 5 de outubro

500 Contos
Por180Ç000

Fracção, 9$000

HABILITAE-VOS

Em' nossa casa temos installado mo-
demo gabinete dc optometria medica,
attendido por mcdlcog ocallstas diária-

mente das 9 1*2 ás fi horas

LUTZ, FERRANDO
& CIA. LTDA

Ouvidor, 88
RIO

Loteria do Estado do Bio
AMAKHA

30:0001000
Inteiro, 25400 — Terço, $800

SEXTA-FEIRA
I 1

:00$
Inteiro, 45000 — Quinto, 1800

Deseja ser Guarda=Livros ?
Acham-se abertas as matrículas para no-

vas turmas de Guarda-Livros e para o cou>
curso ao llaneo do Brasil, cm outubro cor-
rente, na Escola Avalfred. São .losé 106, 2*
andar. Tel. C. 473fi. JC8S3

Sexto Congresso de Credito
Popular-Âgrícola

Loteria do Espirito Santo
(Sedo — Victoria)

. quc distribuc o maior numero de sortes
grandes

AfANHA, 5

30:000§000
Inteiro a I0SO00 — Dcclmos a HOOO

jogam apenas 12 mil bilhetesé-

l_^P^__l__H_Í:!i_l''-__fi)L^ -í- í^i í'í^S J_P^w% EL 0%. _•*__-.
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POD&AÜROZLAPY
E0 MELHORE NAO E0 MAIS m

¦ meu i
A Argentina continuará

fora da Liga
BUENOS AIRES, 30 (A. Ar) - O Senado

approvou os orçamentos para 1929, mantendo
a emenda da Camara que supprimiii a verba
para o pagamento da contribuição devida ii
l.iga das Nações.
****__ ... ¦ mysm . .

eCOECASfinâssimasl
POR PREÇOS BAIXOS — i 1

BAIXÍSSIMOS!... |
APROVEITE V. S. OS NOSSOS 1s

Primeiros |
| Saldos do Balanço!... |

Meias, léAços, collariahôs^e

Perfumarias
*

offere*cemos por preços de !
¦ Saldos do Balanço í
*:¦'_*:::¦¦¦ M. B _-:._! .0 JS 

'
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Oo membros do 6* Congresso de Credito Popular e Agrícola
Realisou-se hontem, no salão nobro do

Club de Engenharia, a primeira sessão do fi*
Congresso de Credito Popular c Agrícola, or-
ganisado pcla Federação dos Bancos Popu-
lares e Caixas Ruracs do Brasil, destinado
• promover e orientar a constituição c func-
cionamento das cooperativas de credito do
pau.

O '•cio, qu* s» .«vestiu d» grand» íoltunl-

d.-ide, foi precidido de uma sessão prepara-toria. realisada na sede do Banco Federal
de Credito Popular c Agrícola do Brasil, du-
rante a qual sc approvaram as • conclusões
da lei básica.

Foram convidadas a tomar parte nesse
Congresso todas as Cooperativas do Credito,
existentes no paiz, desde o Território do-
Acra ao- Estado do llio Grand» do Sul *

I

LOTERIA DE MINAS
"OIA 

3

IOO
CONTOS DE RÉIS

Distribuindo 3.096
prêmios

INTEIROS, 30*000 — DÉCIMOS, 3*000

Séde: B. HORIZONTE

Votada a intervenção fe-
deral em tres províncias

argentinas
BUENOS AIRES, 30 (U. P.) — A Camara

dos Deputados approvou a intervenção fe-
deral para as províncias dc Entre Rios e Cor-
rientes.

BUENOS AIRES, 30 (U. P.) — A Camara
dos Deputados approvou a inlervenção fe-
ricral para as províncias dc S. .Inão, já anlc-
riormente approvada pelo Senado.

A Camara reali.sou hontem uma sessão
continua desde ás 16 horas até ás 11 dc hoje.
Os trabalhos serão retomados hoje outra vez
ás 16 horas, ate meia noite, quando se encer-
toím a aassin n_-_u_____t dia anno.

mmm fpnebre
ENTERROS

Foram sepultados hontem:
No cemiterio de S. Francifco Xavier ->

Benedicto Xavier da Costa, necrotério do ln-stituto Medico Legal; Oriette Velloso Ribeiro,necrotério rio Instiltito Medico Legal; Ame-rico Francisco, morro rio Kerozene s'o.; Ma-rio, filli0 dc Antônio Corrêa, rua S! Freric-rico 31; Francisco 1'crreirc. rie ,Carvalho, vu»Francisco Eugonio 169; Heitor Vital Joppeft,rna Grnjahu* 127; Cnrlota Joseiihin.i deAguiar, rua Braulio Cordeiro, -1Õ9; PcriroGeraldo dc SanfAnna, Santa ( isa ria Mise-ricordia; W.-.Iricmiro, ma rio I.ijTanienlo 77:Manoel Joaquim Pereira .luni.r, necroleriorio Instituto Medico,- Arron AVnoi-, Hospital-Nacional ric Ali,nados; Sylvio, filho de Ma-noel Gaspar, alto da Roa Vista, s1!!.; Hilda1'inlo, rua S. C.irlos, .|7.
~ No cemilerio ric Silo João Haptista: -Emilia Botelho rie Andrade, rna 1>. Jlarianna,JM; Emilia .Toaniia Tòscana ric Gonvía,'ruaÁlvaro Ramos, 57; Josd Antônio de Maga-Castro Sobrinho, rua Copacabana. 4:Ângelo Scrbino; rua rio Senado, 164;Maria Suhara ria Silva, rua ria Prainha. 00Maria .Tosí. filha ric .lulio Siqueira, rua Coro-nel Silva rcll.s. 75; Mnrnln Macedo Guima-raes, rua S. Fr.iiiei.sc.) Xavier, S55; Maria Ro-sa Pereira; run Condo dc Bomfim, 1281; Zefe-nno Affonso Gome.; ladeira ria Cloria, 14 Serão .lados, amanhã, á sepultura, naíiecropole rie S. Francisco Xavier, os restosmortaes da menor Gnnrárá, filha de Na.hrBraga Corrêa, cujo feretro sair,'., ás 9 lio-ias, ria rna Marquez rie Snpucnliy, 119.

 Foram iiihunindos, hoje:
Xo cemitério rir S. Francisco Xavier: —

.Tiistiniiino Rodrigues Chaves, rua MariaFreitas n. .'19; Mario do ArálijÓ Manes, ruaDr. Agra n. :i2; Marina, lilli;» ,le DurvalPinlo ria Silvn, rua Ferreira Pontes n 70-Geòrgina Agostinha rtàdura, rua Barão dnGamboa n. 52; .losé Maria Alvares. HospitalS. Sebastião; Ltizia Reis Rabello, i.lem;Cândido .losú da Silva, idem: Carmen Jami-ncz, ,-na Dr. Felix ria Cunha n. 112. casaI\ ; Joaquim Francisco Simões Corrêa, ruaBarão ric. Mesquita n. 585; Mercedes Maese,rua Senador Fompeu n. 124: João da Sil-va Neves, rua Roínfim n. 99: Carmen La-meiras, rua Anna Nery n. 504: Emilia Vi-ctori.i dc Oliveira, rua liarão do Bauanal
n. 227: Maria Victoria Oliveira Faria, líov
pilai do Promplo Soccorro'; Mario Diogo Tu-vares, rua da Luz n. 32; Manoel IgnacioBotelho. Santa Casn ria Misericórdia; Fru-ctuoso Pereira Pacheco, travessa das Parti-lhas.11 ,1; Domingos Pereira Arantor. ruario Rocha n. 20, casa XI; Lconor ArFnellcsSouto, iii.-i ri-ti.-n.iy ii. 345; Alberto Ilourct-ro. rua Guaripij n. 01: Sylvio, filho de Ai-herto Rosa. nm S. Januário n. 147: NilsonMarinho rios Sanlos, rua do Livramento nu-mero 125,

 No cemitério ric S. João Baptista: —
Manoel Jacintho Fernandes, rua Dezcr ive deOutubro. 37; .loaquim. filho de José Pauloria Silva, tua Henrique, 31; Anastácia Men.ries Ferreira, Maternidade dn Rio dc .lanei-
ro; Alayde, filha de Manoel Vieira Pontes,rua Pinheiro Guimarães. 62, casa V; Mique-lina Vieira do Carmo. Hospital Narional d»Alienados; Francisco rio Amaral Fontoura,rua S. Salvador, 65: Cinira, filha dc Fr.ilnkllr»
José da Silva, rua Visconde de Albuquerque,
sem numero; Djalma Adalberto Leal, car.i d»
saude do Dr. Abílio; 1'almyra. filha dc Ilono-rato da Silva Medeiros, Hospital Arlliuí* Ber-
riardes; Mario, filho >cl Luiz, jucero-terio do Institu r
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A vida do mar e sua ========== Assim como o "Mandu-

áspera monotonia ' ====== ca da Barca", ha muitos_

g

'

,¦?

Hi i idéa de se encurtar o tempo de
Mrviço dos marítimos para o effeito dn apo-
atMtadoria conferida pela nova lei rie cai-
SAI. lei -que aos homens do mar não foi
ainda servida c de que gosnm os ferrovia-
rios e qiie aos portuários acuba de alliiigir
e— disse-nos o "Manduca da litircn".

Por que essa demora'.'
• £ sem esperar resposta, foi dizendo o

«pie sentia:
Essa idéa exprime bem o qne está no

conhecimento dc todo o inundo — o quanto
<é áspera a vida do mar.
Na própria marinho
de guerra ns promo-
fões dependem ilo tem-
po de embarque. Aqui
estou eu, com 38 an-
•os dc serviço nn
Cantareira c Viação
Fluminense, como tan-
tos outros com mais
on-menos tempo, es-
perando que chegue o

, dia almejado.
De quem a cul-

pa T perguntamos, por
Bossa vez.' — Não me parece
qne seja dos patrões.

Foram ouvidas as¦formigas" e ouvidos
os "leões", ba já bas-
tante tempo.

As formigas

e os leões
¦— Que quer isto di-

eer, "Manduco" ?
Eu explico: A ki

das caixas dc aposen-
tadorias aproveitou
primeiro aos ferro-
viários, Depois foi es-
tendida aos portuários.
Quando se entrou a
tratar dos marítimos,
o Conselho Nacional
do Tra!balho fez publi-
car no "Diário Offi-
ciai",, um projecto dc
regulamento, declaram
do receber suggestôes
dos interessados, sobre
o mesmo. O coronel
Libanio da Rocha Vnz,
membro do Conselho,
foi..o relator, e, como
tal, recebendo a com-
missão dos marítimos,
^t^f^da-tcls eles
se de apresentar sug-
gestões, fel-o com
limito carinho, com
muita attenção, declo-
rando mesmo que on-
viria primeiro as "for-
hiigas", que eram os homens do mnr, e de-
pois ouviria os "leões", que eram os dire-
ctores das empresas marítimas, os palrões
emfim.

Assim foi. Terminado o prazo para seretn
recebidas as suggestôes, entrou o regula-
mento em elaboração com as modificações
necessárias, chegando, ao fim de dez mezes,
a seu termo.

Está prompto, pois o regulamento,
para entrar cm execução?

¦ -*• Agora está dependendo da apresenta-
ção, pclo ministro da Agricultura, á assi-
gnatura do presidente da Republica.

Apenas...
—- Apenosmentc, como dizia o outro, mos

o que nos affiige não é tanto o tampo que
passa, que o homem do mar é rijo, mas í
o que se diz por ahi...

Que se diz por ahi?
Que alguns "leões" acham que o por-

centagera de 1 1|2 sobre a renda bruta
para formar as caixas, com os descontos
dos vencimentos das "formigas", é doma-
siada. Mas assim manda n lei, e assim tem
sido feito quanto aos ferroviários, c quanto
aos portuários.

, —• Esse o obstáculo'.'
¦•— Não se sabe. O facto é que estornos,

nós os homens do mar, u esperar, nma longa
Cáperar, confiantes, ainda assim. -

Quantos são os que esperam
Quantas são os que esperam o forma-

cão das caixas dc aposentadorias dos ba-
ínens do mar?

:— Pode-se dizer que cem mil, porque deve
entrar o pessoal dos escriplorius, como os
de outras dependências das empresas mn-
rltimas.

Paóde-sc calcular quantos entrarão,
desde logo, ua posse dns vantagens confe-
ridas pela lei, quanto a aposentadorias?

O numero não deve ser pequeno, pois,
como dizem os poetas, o mar tem nsperczàsj
tem espansões bravias, como tombem tem
o» cantos das sereias, as noites das mágicos

Lerroux foi operado na
prisão

luares e as auroras incomparaveis, sendo
que todo elle é riiysterio que prende, que
fascina, que arrebato.

Dahi, o homem do mar identificar-sc
com elle, sentir a sua nostalgia quandu des-
embarca, deixando-se envelhecer nessa vidn,
todo cila embalada dc sonhos, como o nus-
so barco se embala nas ondas...

A nosso barca...
Tem razão. No meu casa, será mais

cerlo dizer o barca,

O "Manduca da Barca"

fosso você 'Manduca da

a

' ti-W WSV
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Não
Barca".

O Manduca da Barca
Qual o pasugeiro das barca» da Canta-

reira que nno conhece o "Manduca da
Barca"?

Ha 38 annos que elle è mestre ali, fazen-
do viagens para as ilhas de Paquetã e do
Governador, e para Nicthcroy. A não ser
nela revolta do 1803, que o Manduca foi
aprisionado com n barca "Lage" passando
seis mezes ao serviço dos revoltosos, .nunca
deixou cllc, por maior tempo, dc navegar
enlre o Hio e ns ilhas, de entre o as duas
capitães — Hio c Nictheroy. Tornou-se, as-
sim, nma figura popular, e ainda mnis pelo
seu typo esguio, com o seu bigòclnò',

Viu muita coisa, conheceu muita gente,
teve os seus momentos críticos, nos dias de
temporaes, c de grandes resacas, leve os
seus momentos de transporte, pelos tardes
esplentlosas rio Guonobnra, dormiu serena-
mente noites profundas nn poética PaqtiotA,
e emquanto forlniecia a alma, c o corpo
resistia nos chibates da vida, no exemplo
que n rodo rio leme offerccin, conduzindo
n sun barca, de porta a porto, o seu bigodãò
ia cmbanqueuiulo, fio ii fio.

Ii agora, Manduca?
.IA não sou o mesmo. Quantos borcos,

vindos dos estaleiros dn Inglaterra o que
aqui dirigi, por longos annos, jó deram
baixa? E eram fie madeira de lei c de
ferro...

Doces recordações...
Doces c amargas, mas consolarioras,

com a novo cru que nos homens do mar
trouxe n lei rias caixas de aposentadorias.
Temos, uõs os marítimos, a impressão dc
que o nosso barco eslá a ntrocar cin porto
segurai, depois dc nma travessia neciden-
tnda...

Recordando'
Manoel Silveira, ou por outra "Manduca

da Barca", dá bem a impressão dn quan-
to o homem do' mar, mesmo os (pie não
enfrentam as grnnílos mares, fortalecem o
seu espirito, nn lulu em que sc empenham.
Depois rie nos dizer sobre ns esperanças
que acalentam, neste momento, os homens
da mor. "'Manduca da Barca", como que na
poste da sua aposentadoria entra n recor-

(CONTINUA NA 2' PAG.)
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As possibilidades que surgem
para o cigarro brasileiro

Numa communicação agora chegada ao
Ministério dns Relações Exteriores, o cônsul
do Brasil cm Liverpool, ua Inglaterra, diz
que o habito do tabaco tem aiigmcntado
neste reino desde 1924, notando-se que ha
um declínio no uso do cachimbo, tão apre-
ciado entre os inglezes, em comparação com
o cigarro, isto de accordo com um relatório
ultimamente publicado pela Junta Eco-
noniicn Imperial (Imperial Economic Com-
mittee).

O consumo oniiunl de tabaco, por pes-
soa, subiu de 2,4 libras cin 1914 a 3,4 libras
em 1927. devido no uso du cigarro, o qual c
grandemente ndoptado, tambem, pelas mu-
lliercs de todas ns classes sociaes. A Junta
faz ver que cin 1907 a porcentagem de ci-
gorros attingiu 23,8 do consumo total niinual
de tabaco na Bcino Unida, contra 71,1 "Io de
tabaco próprio para cachimbo e 5,1 "|° cm
charutos. Em 1924 os cigarros subiram a
58,5 "l" e o tabaco paro cachimbo e os olia-
rpias tiveram um declínio, rcspcctivnmcute,
para 40 «j* e 1,5 _'.

Considerando este grande augmento no
uso do cigarro seria, talvez, de vantagem in-
diizir os fabricantes brasileiros a exporta-
rem "tte artigo. Bahia, Rio Grande do Sul
c o Amazônia possuem cxcellcntes qualida-
de: „c fumo para a manufactura de cigarros,
oT (-aiaes devem ser fabricados com tabaco
mais' suave. Ultimamente tem apparecida
nesta cidndc cigarros bahianos de boa qua-
lidade e entre estes alguns de palha de mi-
lho, como mortalha. Esta ultima espécie,
parece agradar muito ao pnlodor inglcz. A
Amazônia possue tabaco apropriado parn
cigarro de optimo qualidade, taes como ns
marcas Açoro,'Serpa (Itacontiora) e outros,
mas, como jA foi dito, são extremamente
fortes, parecendo que depois de certas ma-
dificações no preparo daria bom resultado.

O augmento do consumo do cigarro tem-
se feifo sentir não só neste paiz mas tam-
bem cm quasi toda a Europa. Mesma na
Allemanha, onde o cachimbo ainda predo-
mina, tem-se notado nm augmento grande
no uso do cigarro. Nos Estados Unidos da
America o tabaco para cachimbo e porá
mascar é ainda a maior parte do consumo,
mns a proporção do cigarro cresce tambem.
Na índia o consumo nnniial dc cigarros é
actualmente dc cerca de 0.500.000.000 em
comparação com a cifra onnual de, mais ou
menos, 1.000.000.000 antes dn guerra. Como
se vi, o presente augmento abrange todo o
mundo, porém o consumo mais elevado,
apparentemente, ê neste reino. A qnantl-
dade da folha' mainHacturadn neste pai»^
cm. 1927, om prdductbs próprios poro fu-..
mimtes, -para consumi -local, foi--avaliada"
em 152.000.000 Ilis.

Juntando-se o esta quantidade cigarros e
charutos imr~rtados, a média annual do
consumo é de 3.4 lbs por pessoa. A lotai
producção mundial de tabaco em 192G foi
avaliada em 4.900.000.000 lbs,, das quaes
os Estados Unidos do America e o Império
britonnlco forneceram, appra.Timadamcnte,
metade, sendo a porcentagem americana dc
26.5 e a do Império britannico de 22.1.
Em 1919 os fabricantes britannlcos retira-
ram da Alfândega (bond) 1(11.885.000 lbs.
do tabaco e, em 1927, 100.080.000 lbs. Des-
tes totacs, 1.546.000 lbs. foram de pro-
cedencia do Impcrio em 1919 c 22.793.000
lbs. cm 1927.

Trntando-sc do effcilo de preferencia so-
bro a producção do Império, verifica-se que
entro 1918 c 1926 .•) colheita do sul do Itho-
desia augmentou de 30 vezes, a do norte da
Bhodesia de 4 1|2 vezes, a da Nyasalandin
de 4 1|4 vezes, a do Canadá de 2 vezes e
a da União da África do Sul de um quarto.

Desde a concessão dc preferencia, o con-
sumo de tabaco imperial no Bcino Unido
subiu firmemente anno por unno e mais ra-
pidamente do que o augmento no consumo
lotai deste produeto. Entre 1920 e 1924 o
consumo do tabaco do Império expandiu-se
á razão de 1.050.000 lbs. por anno, e entre
1924 e 1927 A razão dc 3.200.000 lbs. por
nnno.

Recusada a intervenção
federal em S. Paulo

O parecer do deputado João Mangabeira na Commissão
de Constituição da Câmara

.0 Sr. João Mangabcira leu boje, ua Cum--
missão de Constiluição e Justiça, da Cama-
ra, o parecer, de sua autoria, sobre o pro-
jecto do deputado democrático, Sr. Mnrrey'Júnior, que decreto a intervenção federal
cm S. Pnulo.

Esse parecer, e paru ouvil-o a Commissão
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Tleputado João Mangabeira
cstAfoi convocada extraordinariamente,

concebido nos seguintes termos:
"O projecto que decreta a intervenção fe-

dernl no Estndo dc S. Pnulo nãopóde me-
recer o apoio da Cornara, toes são os ter-
mos cm que o nrtigo 1° desta medida legis-
lativa se enuncio. De feito, eis'o teor do
texto referido:"Nos termos do artigo 6o, n. IT, letra /
a § 1", da Constituição, o Poder Executivo
intervirá no Estado de S. Paulo, pnra as-
segurar a autonomia do município da co-
pitai, á visla da reforma constitucional ora
em via de realisação."

Assim, t do próprio projecto que se verl-
fica nno haver nem ter havido, em S. Paulo,
attcntndo nenhum contra a autonomia mu-
nicipal, ali, neste momento, plenamente os-
segurado, alé para aquelles que julgam ser
a eleição do prefeito condição implícito e
essencial Aquella garantia.

O qnc se teme, c o a que se busco obviar,
•i a possibilidade da "reforma constilucio-
itíil,' -tora' cin via de K-alisação", trausfor-
mar o prefeito do capital de S. Paulo, de
electivo, como agora, cm funccionnrio rie
livre nomeação do presidente do Estado.
Mas "n reforma constitucional cm vin rie
realisação" encontra-se ninda no primeiro
turno; e nlndn neste estagio não logrou
senão o apoio da Cornara. Está, portanto,
nn qunrta parte do seu processo, se elle se.
ultimar. Besta ainda o pronunciamento do
Senado, este nnno, e no vindouro, o de am-
hos os Câmaras paulistas,- pnra que a re-
formo seja uma realisação.

Por isto mesmo, até para o próprio autor
do projecto, altentado á autonomia mnnici-
pai só poderá haver, após a approvação da
reforma, quando, em 1929, o prefeito de São
Pnulo deixar de ser eleito e se tornar de
livre escolha do presidente. Porque até IA,
até esse acontecimento futuro e eventual,
o prefeito de S. Poulo continuorA a ser es-
colhiclo por eleição popular, como o illtis-
tro nutor do projecto considera essencial A
autonomia do município.

Mas, se assim é, nem poderá deixar de
ser, o que o projecto pretende é umn inter-
venção minai la lettre; é uma intervenção
antecipado; é unia intervenção paradoxal,
que. sob a capa dc assegurar n autonomia
municipal, nssalln, estraçalha e elimina a
do Estndo rie que esse município é a cn-
pitai. Porque o que, em verdade, sc propõe
é qnc o Congresso intervenha nos octos tin

Depois da queda
da Banca Mater
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Contra as leis de proteeção social
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O DESASTRE DO "SAN
MARIINO"

.. .» + +** i

Como morreram o major Penzo
e outros dois aviadores

italianos
PARIS, 1 (Havas) — Um dos mecânicos

do "San Marina", que se acham em trata-
mento no hospital dc Volcncc, contou aos
representantes dos jornaes que o apparelho
já tinha passado Valcncc. quando foi npo-
nliado por violenta tempestade, acompanho-
dn de forte chuva de granizo. O piloto, pnrn
evitar o tempestade c sair do espesso novo-
eiro que cobria O vnlle rio Rhodano, quiz
retroceder, mas fez n manobra com tnnta
precipitação que Itãò poude evitar que o
apparelho batesse nos cnhas conduclores dc
electricidade. Com a violência do choque, o
cnbinc despedaçou-se e os tres offieiacs que
a óccüpavam, morreram, no que parece, fui-
miuados. Os i'jís mecânicos, que sc acha-
vam no con-partimento da rectaguarda, rc-
ceberam contusões generalisadas, mas con-
seguiram subir pura o casco do fluctuador
por meio dc cordns que lhes atiraram ai-
guns populares, da margem do rio.

I.VÒN, 1 (U. P.) -- Os corpos dos avia-
dores italianos Penzo, Corcclo c Dclagattn
aindn não foram encontrados. Grande quan-
lidado de pequenas emtiarcações ochn-so A
procura delles. Acredita-se que O desastre
lenho sido cuusndo pelo choque rio li.vriro-
plano com um fio clcclri.o dc nlln tensão, no
iiioniciilò cm avó procurava aterrar.

Entra hoje em 3* discussão, na Câmara, o substitutivo
Horacio de Magalhães, que revoga a lei do inquilinato

clínicos Ca-gig
salvos, ucba_r
pitai. »* /

A Câmara retoma boje uma de suas ln-
mcntnveis iniciativas: a dc examinar, cm
3* discussão, poro dar-lhe um voto subscr-
viente, iusencera c prejudicial, o substi-
tutivo do Sr. Horacio de Magalhães ao nro-
jecto Nogueira Peuido, que iiiandavn proru-
gar ns leis seguintes
ao decreto 4.403, Par
uma triste ironia, nc*
gou-sc curso A medida
de proteeção, para
ui.tv.in mais longe —
á revogação de todos
us dispositivos ante-
nores, lançanilo-nos,
siibltanicnto, un si-
tuiiçãu que precedeu
á guerra curopéa. Pur
aquelle tempo, tinha-
mos o cambia alto, a
vidn prospera o as fu-
cilidodcs dc uni cum-
mercio iulcruneiuna
que, uo jogo dn cou
coricucia, se cx-
cedia na produ-
cção, baixava o
preço das mer-
ciidorlas c dc-
le rin i na va
ti m u ncqui-
sição 111 a i s
pro mp t a c
conveniente,
niigmcn tados

O .-> recursos
de credito c os
fidos dc uma
fiança reciproca
é possível descouhc-
cer os prejuízos que
nos vieram da guerra, mais dirccla que indi-
rectaincnle, por sermos um paiz de importa-
ção, no domínio da industria c participarmos
das crises no estrangeiro, por fados de
aclunção reflexa no Brasil. A época soffreu
uma indisfarçavel mudança, não sú por esses
molivos, dc uin longo raio do incidência,
como ainda pcln desordem adoiinistrativn
c obülos financeiros, que sacrificaram a
uussii - estabilidade, perturbando n própria
economia interna. Deslocados, de repente,
pura o regime dc desamparo daquellcs anuas,
cm que uma geral prosperidade pcriniltla u
desinteresse do goverio, cm relação u as-

I idu giuvc uum lios- I süinplòs dc scraclliaulc natureza, — não se
| dará conta do desequilíbrio determinado pclo
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bcue-
cou-

. Não

O òr. Adoipho Gordo, presidente da
Commissão de Justiça do Senado, para
onde irá, muilo breve, o substitutivo

do deputado fluminense

Os me-
•» e Pnrrochlli, que foram

retrocesso, em um tempo, como o de agora,
em que us difflculdndcs constituem um
longo cortejo dc miséria, de infortúnio c rie
lagrimas.

O plenário já se decidiu neste caso, por
iiicoherencia tle assombrar o mais impassi-

vel dos comnientatlorcs.
Ao começar — p a r o
pcrmiltlr a apresenta-
ção do emendas, que
prejudicariam a situa-
ção actual rios inqui-
liiios — entendeu n
Cn ni ora, approvnndo o
projecto, em 1* dis-
etissãu, que elle era
constitucional, A a
apreciar cm 2", o sub-
stltutivo Horacio de
Magalhães, fundn-sc,
em exclusivo, no sc-

guinte argumento: a•'inconstitucionalida-
de" da lei do in-
quilinnto. Dois
pontos nbsoluto-
rncute oppostos, cm
puucos ilfas. Dais
resultados contra-

tlictorios. A mesma
gente se siibtiietteu .i
disparidade das pra-
cedinieutos. Renegou a
que, ha véspera havia
acceito, cum a versali-
lidade da incouscien-
cia. E vae ogora repe-
tir o lauce caricato da
comedia.

Emquanto assim
trcsvariaiu, dando n

impressão de que lhes falta o próprio enten-
dimento, deante dc ordens governamentoes.
coma se cslns pudessem excluir o poder delles
próprios, as deputados encaminham-se patina
desgraça, em que vão arremessar us famílias
pobres. Não lhes pesa o remorso, no grave
transe. Não os coinmove a certeza de que es-
tão o provocar u;-.; regime iníquo tle legisla-
ção. Nno percebem quo este c o desmentido
rios principios básicos dc assistência,

O carro rie opa, ressão na pressa dc lazer
victimas, eorre cm breve para o Scuado.
Com semelhante'propósito, anmilla-se n i
ilua.s Casas, ti respeitabilidade do pnrli."
to, cm nosso icguuc dc Lvlla ihiuiia
slantes decepçõci...

fl

nssenibléo paulistn, impcriindo-lhe a livre
deliberação, sobre um assumpto sujeito ao
seu exame c pendente do seu .voto. Não se
lhe deixa a ella, assim omesquinliadn e re-
duzidt» a uma sombra cie poder, nem ao
menos o direito de recusar, por inconvc-
niente ou inconstitucional, a medida alvi-
trada nn reforma.' (Jue rcsttiria, então, des-
-sa autonomia cstndual, de qu* os potriar-
chos do regime sc mostraram tão ciosos e
que é condição da e»Utcncia do systema fe-
derotivo '? . 

,
Na dia cm que o Congresso Nacional se

arvorasse em mentor dos assembléas esta-
riuoes, c. exercendo n funeção preventiva e
monitoria que o projecto lhe attribue, in-
terviésse no curso dos debates legislativos
de um Estado, para resolver, dc antemão,
sohre a matéria suhiiicltido As suas Cama-
ras; neste, dia n Federação teria desoppore-
cido, siderado pelo raio de violência e
arbítrio com que aUnião n fulminava, en:
feixondo em suas mãos usurpadoras todos
os poderes do regime, transformado^ por
Isto mesmo, de federativo cin unitário. Is
por isto mesmo, nunca houve, em tempo
nenhum, nem cm nenhum pniz, uma Inter-
venção decretada por tentativa dç inconstl-
tuclonalidadc, ou melhor, por simples iu-
tenção dc prntical-a. O aue se requer, em
cnso» taes, é o facto verificado; e a Inter-
venção consiste cm restabelecer o regime
leanl no Estndo que dclle se afastara.

Como so vê. temos correspondido ao ap-
pello que á Cornara dirigiu o nobre autor do
proiecto, "no sentido de não dar caracter
cxclusivomentc politico-ptrtidnrlo A questão;
para que a considere somente sob o aspecto
constitucional".

E é somente sob o aspecto constitucional,
rigorasamenfo constitucionol, que temos
examinado n projecto o que nâo podemos dar
n nosso voto. Mais ainda, nunndo pudéssemos
transpor a montanha desta preliminar, que
nos separa da questão cm si mesmo; ainda
assim, nté. aos qne pcnsnm como o tnlen-
toso autor do proiecto que a nomeação do
prefeito viola a autonomia municipal; mnila
a estes a rejeição do proiecto sc imporia, E
pnra fundamentar esto assertivo de ontros
palavras não precisamos senão as da pro-
prin autor do proiecto quando o justificou:

"Conheço perfeitamente a attitude dn TH-
bunal e sei que suas decisões não são dccisl-
vo-.. Decidiu n Siioremo Tribunal que é com-
pntlvcl com a autonomia tio município a no-
nieoçfin dos nrefeitos. Isso cm 1919. Mas tan-
tos outros tém sitio os açcordãns çnr senti-
do contrario formando jurisprudência!

Assim nn melhor das hypotheses na mais
favorável ao proiecto lerinnios unia inconstl-
tueionnlidnde controvertida a cn.n respeito
o. .Suprcyjp Tjrihun8jro«iyo;tvoc.illando^inijij
necurriãos que S pfóclimioiti c noutros tan-
los que a denegnm. Mns o verdade é_que a
mnior porte dos julendos a rcpellc. Não mc-
nor é tambem a dissidência no campo dn pra-
tica constitinilonal desde quando pelo menos
metade dos Estados nrioptou a medida Impu-
tinnda no projecto. Nem menos ruidoso e o
dissídio no terreno da doutrino onde deba-
tem e dissentem mestres e seientes.

Isto posto emquanto não cessar a divergen-
cia ou so reduzirem os divergentes a umn
frnea minoria; emquanto! não sc tornar evi-
dente e a bem dizer indiscutida essa incon-
stituclonalidado porque nssim a reconheceu
a grande maioria dos nossos conslilucionalis-
tas; obvio que até os adversários dn medida
combatida não deveriam votar a intervenção,
basearia apenas numa interpretação ou numa
doutrina .tão contestada c contestável; Porque,
n intervenção, dentro do nosso regime, não
é um instrumento de pesnuiza destinado a
anãlyso de inconstitucionnlidodcs duvidosas.

Não! E' uin perigoso, mos indispensável,
apparelho repressiva com que a União repõe
na orbita constitucional, o Estodo, que ma-
nifcstamenlc e fórn de qualquer duvida a
transnóz. Um Congresso, cuja maioria, ode-
pia dc uma interpretação constitucional dis-
cutivel c contestada, sc firmasse nessa her-
méiiêiitiea combatida e opinntivn, para só
com ella, c só por só, intervir num Estndo
teria, sem duvida nenhuma, desfechado uni
golpe "tle corocler exclusivamente politico-
partidário", sobre os dissidentes dc sun exc-
gesc, cuja discussão sc encerrava com um
neto evidente de forço.

Resumindo, emfim:
O que o projecto procuro evitar é n possi-

hilidode de se incluir nn futura reforma can-
stitucional dc São Pnulo o nomeação do pre-
feito de sua capital. IV possível, e.imo se ns-
seguro, que os legisladores paulistas este-
jam nessa intenção. A intervenção sc daufa,
iissim, nar possibilidade rie intenção dc uhi.i
inconstitucionolidode controversa. Maso Con-
gresso que, num momento de exaltação par-
lidaria, em falia rie todas as razões, se voles-
se eleste protesto, para despedir contra um
Estado esto golpe cscnntliiloso rie força, lc-
rin, rio mesmo passo, nbnlorio os furidniiicn-
los rin regime, perturbado n trànqüillidadõ
publico e nffronlndo o bom senso tln Nação.

Por todos estes motiíós, a Commissão--dc
Justiço opino pela rejeição do projcelo."

Esto parecer recebeu os nsslgnnlurns de
lorios os membros ria Commissão.

Como vão sendo curadas as
chagas do jogo nos Estados

Cortada que foi a cabeça do monstro, ov
tentáculos, como as serpentes de Medusa,'
vão morrendo, pouco n pouco.

A queda da Banca Mater que oecorrcu
com o fecha mento do Casino de Copacaba-

Í_^i-_™_ .,' .-'¦'

Dr. Arthur dos Santos, chefe dc policia
do Paraná ' l

na, resultou effieiente. Já o Estado do r.io, ífc
dera o exemplo, curando a grande cbnga do
jogo. S. Paulo, um novo Pcrscu, levantou
o glodio c feriu dc morte o mal. Minas ap-
plicou o termõ-caútcrio nos duas maiores
chagas: os dc Bello Horizonte e de Juiz do
Fóru. .

Ha ainda feridas, como a de Ubá, 'onria

acaba dc ser installodo o Club Esmeralda.
Agora, é o Paraná que estirpu o ullimu

cancro social do jogo, fechando, cm Curi*
lyba, o Casino Cabaret.

A campanha' saiicadora vae, assim, sc cr.-
tendendo. Nu Paraná, fora cila iniciada can
rigor em diversos reduetos como o dc Ponlu
Grossa. A campanha, dirigida pclo chefe dc
jmliçin, Dr, Ariliui-, Santos, foi, deüneiidn ç-V
realisada cam a estratégia dc. um" i>om'gci\(r*
ral. Começou pelos fluncos porá terminar no,
centrou í-j

Acaba rie cair o ultimo o mais forte rc-
dueto — o dn capital do Paraná. Essa a nula'!
positiva que nos chega, com o fechamento i
da ultima grande tavolagcm de Curityba. i-
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A política exterior da.
Franga

Deve ser baseada, diz o Si*.
Poincaré; uo respeito aos
tratados que constituíram

a Europa nova
PARIS, 1 (Havas) — No discurso nue pro*

minclou cin Chnmbery, por oceasião rin .".u*
guroção du monumento nos mortos da ,
ra, o Sr. Pòincnré disse que na fr<
oriental da Allemanha é que está loc.. ...tdu
o foco que ameaça incendiar o mundo. Era
pois, necessário que n Prnuçn tomasse ' as
suns precauções. A França devia assentar.,
a suo politica exterior no respeito no.i tra-

a todos que constituíram a Europa nova c.
na opplicoçãn literal dessas convenções cnm
a prcoecupação dominante de estabelecer
relações de iiitima^coiifiiaiça entre todas a*
nações sem distineção.""

PARIS, 1 (Havas) — O jornal "La V.
té", que já tem estado em frnnca oppoi

Mifjylawdiffl
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Modelo de noticia que. os jornaes publi-
carão nestes tres, cinco ou dez annos mais
próximos:"Itealisou-se hontem á noite no stadium
do Fluminense tou do Flamengo ou do Vas-
co) a coroação da nova rainha dos estu-
dantes. Foi nma solennidade brilhanie e po.
tlc.se dizer a mais bclla festa dá estação. Co-
mo nos annos anteriores, a classe cstudnntal
conseguiu atlruir para o coração da sua so*
berantt toda a fina flor da elegância carioca.
f) stadium estava profusamente engalanado
de flores."Quando a nova minha, nuulame X (ma-
dame ou senhorita') surgiu no vasto amphi-
theatro, rebentaram acclamações por Ioda
a parle, táo calorosas e tão enthusiasticas
une. abafaram completamente, as manifesta-
r.ôes hostis que por acaso sc ouviram,"A vibração do entliusiasmo não dmii-
ni/íii niíni só instante. Onde. porim, ella
atingiu a verdadeiro delírio foi no momento
solennissimo da coroarão. Os gritos hostis
não puderam ser ouvidos por ninguém, tal
,i resonancia das acclamações."O discurso da rainha foi ouvido com
todo o respeito. Manda n justiça dizer que
os projeclis arremessados — batatas, ovos
chocos, etc, — nenhum sd attingiu à for-
mosa soberana."A festa começou c terminou na mais
completa ordem."A policia effeclnoii apenas "illO 

prisões."Os feridos, cm numero (J3 120. foram
recolhidos no Hospilal de ütoniplo Soccorro.
.."A rainha Iene apenas um braço fràcÜt-
rado. Mas. segundo af firmam' os médicos,
ii.io ha nenhuma gravidade, no ferimento.
Sua majestade ;cc.'!w:i-se ú-jüü residência

l'eqwno Pollegar_
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O Sr. Poincafi
á politica do Sr. Poincaré, applnude sem re-'
servas o discurso rio _hefo do govcrho por,
oceasião ria inauguração do monumento cr-'
guido cm CliatnJiery, nos mrntos dn grande
guerra. "Kss.i oração — declara a certa nl-
lura — com.tiluc uni nconlecimcnln dc exee-
pcionnl c incontestável Importância^" e íiosr
que, por mais tlc uma vez, tivemos opporlu-
nldado rie criticar u politico passada e os
projectos da Sr. Poincaré, não podemos per-/
ticr esta opportunidade pnra exprimir a nos/
sn satisfação pelas suas declarações netuner,
que eqüivalem a actos de uma rara fcliciila-
dc, no Caminho pura a solução dc problemas
vitncs do nacionalidade. „,;."Le Quotiriicn" acha que o presidente *do.
Conselho fnlou como cnn vinha, usando, na
exposição leal dos venladeiros ideaes frtiiii*)
cezes, dc unia linguagem irreprehensivcJú--.
Parn o "Gaulois", o discurso do Sr. Póinca-'
rc mi') podia ser mnis opportuno. "Hcalfir-
nimido, como o fez — escreve o citado jor-
nal — a polilicu seguida pelo Sr. Briand, i
chefe do gòvóríio justificou, mais uma vez <
ria maneira mais positivo possível, a noss.
legitima desconfiança cm relação n uma na
ção que. na ycsiicrn dc novas negociaço,
pnra o dcsarinatneiilo. mal consegue esct
ihr ns esforços que eslii desenvolvendo
sentido dc robiistcciT u sua o 'anisaçào
litar". "Uma tal linguagem - cn- '
"(íaul ais" — seja rp>'>I_ f"!' tj'
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A ftOITE — Segunda-feira, 1 dft Outubro de 192S
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EcoseNovidade&]A FEBRE AMA-iNUM assomo de despeito
feriu a namorada a bala e
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A questão de carpinteiros nnvnes tevehoje „n, novo episódio, qúe é, deveras, la-meutave! e desmente o espirito rie hanno-Uia, segntidn o qual as negociações se cuca-nimbavam para uma solução efficaz e op-portufla. lte.de ,*„e u incidente está sujei-to ao n ni.stro da Justiça, escolhido paraarbitro, naquclla pendência, exclue-se, rielogo, a possibilidade de uma transgressãoou accor.o,*;,„(es que sc pronuncie aquellosecretario de Estado. Assim considerando;« cxtrnnhavel a attitude que tointm òcommandante Farias tle Mello, pretendendo,por si so, demover os grevistas c ohrigal-os¦-?trabalho, embora o caso não esteja re-solvido, — propósito em que se empenhou,a.ponto de prender quntro operários; Anto-nio Felix Júnior, José Vinhas, José Cam-P.ellç c Manoel Alves Chaves, os quaes, se-fciihdo eonsla, serão postos cm liberdade (scja,o 11,10 foram nas primeiras horas rieHoje) pm- determinação superior.

Na época sombria, em que se instaurou aDieta .ura Policial, por uma lei absurda carbitraria, nao è mister se exercitem figu-ras do nossa Almada nas funeções privati-vas da 4* delegacia auxiliar. A colláboraçâocom a Policia o das que menos rccommcn-Bom qualquer actividade. A pratica de se-mcliiantcs processos só pôde produzir umaáspera censura. Violência por violência, jáinuitas o couhccem, nestes dias, tornandodesnecessário o registo de mais um abusoco poder, nos cartazes suspeitos da admi-Distração.

Deve ser examinado eom multa attencSo o'easo desse libnnez que a policia está proces-'aando e pretende, dentro era pouco, expul-aar;dp nosso território, como Indesejável. I
p facto preliminarmente a. ter examlnudo'« <> ria aggressão physica que áquelle pobre iliomem teria soffrido na quarta auxiliar O'que se diz e até agora não se contestou, éque nos escanmhos da famosa delegacia on-He o.Sr. Oliveira Ribeiro continua a tradi-çao rie Francisco Chagas, o estrangeiro emquestão foi barbaramente espancado, apre-¦scnlaiirio o seu corpo signaes tão positivosde scvicias, que a policia, o Sr. Coriolano áirente, está vivamente empenhada cm nãôconsentir que se veja a victima inerme dabrutalidade façanhuda dos esbirros da 4'auxiliar.

Occorre, ainda, uma série de circuristan-elas que sao de molde a Justificar todas assuspeitas. Tendo o libanez requerido uma'ordem rie "hnbeus-corpus", 
o Sr. OliveiraMineiro informou ao juiz da S' vara criminalque elle nao se achava preso á sua disposi-

«ao. O juiz concedeu, então, a ordem solicita-tia, mas indo a sun decisão, cm grau dc re-curso,-á Corte de Appellação, c, pedindo cs-ta informações ao Sr. Coriolano, declarouo chefe dc policia que o preso estava eraa ordem do ministro tia Justiça\é,-se, assim, bem clnro, a
g.ifü fnz acreditar,
rin gente fnl.*;
mm* expulso porque se encontra npós a sur-
terrível Iibcllo contn
ciaes.

RELLA
Tres casos no 2o Batalhão

(le Caçadores
Ao hospital Paula Cândido foramhidns tres praças do 2» bntnlbáo dcdores, nquartcliido

do Rio, sciido-lhcs firmadorie febre amarcllu.

reco-
,. ,. -c caÇa-ein .%. Gonçalo, Estado

o diagnostico

ErESE3BõgBaHM^Mag»i
WILLIAM FOX
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oceorrencia sangrenta da manhã de hoje, emOswaldo Cruz

APRESENTA
oitava producção gigante

FOX-FILM cm 1928
da

A secua dc sangue que assignnlou tragi-cimente o primeiro dia do mez, teve como
palco um casebre da rua Adelaide Badajós,em Osvaldo Cruz, Iongiquo subúrbio dàcentral tio Brasil, c emocionou crniwlnm»„i„

i«! »
,o magnitude do bello, o poema doamor, a seducção do encanto, n rcale-

, - , ,¦ e emocionou grandementea população local. Os que delia tiveram ronhccimento e que lhe siibcram
nao encontram justificativtrágico do principal

os detalhes,
para o gesto

personagem, um pa.

O rapaz, rápido sacou de um revolver.Djanira soltou um grito de dor c deixou omenino José cair dos seus braços. Pára es-capar a arma do namorado, pulou uma ja-nclla que dá para o quintal, e correu. Mou-ricio, debruçado ao peitoril, alvejou a fugi-tiva c alcançou-n, com a* bala, nas costas.
Tombou, Djanira, a se contorcer cm do-res, ao tempo que vizinhos, alarmados com

interpretadas com mães-za da vida,
Iria por

CHARLES FARRELL
o incgualavel artista do "7" Céo" e-Anjo das Ruas", e pela belleza cm-briagoute da loura

GRETA MESSEN
a fascinanto parisiense, que esqueceua raça, os costumes, a religião peloseu Idolatrado Fazil.

Segunda-feira, dia 8 do *
corrente, no cinema
PATHE'-PALACE

Club dos Bandeirantes'
***¦' » ¦ ¦ a* i

Preenchimento de tres vaga»
na directoria

Para as vagas deixadas pelos Srs. Dr. RaulCaracas e os commandantes Mario BarrosBarreto e Silva Lima, foram eleitos, em ns-sembléa* gerab os Drs Ncstor de Figueiredo,Luís Lyra e Prado Ke v.í.yra e Prado Kelly.
tt**.

VJ CTRObÀ/
£t""N^Av'Í?'B a? o LÓHCO' A ÍEM"AUCMÉMTO'

#JY'%È.^REG^''

negaça, c a ne-
francamente, no que to-

por ahi e é que o libanez vac •

as autoridades poli-

m jm ÇÁRIOCÀ *7

O Sr. Dyonisio Rentes tem seus dias con-ecos, no.governo tio Pará. Os proceres da,' política situacionista cuidam cla escolha doí suiiocasoi* c, em recente reunião, foi indi- k- ciiCKi,.para. futuro chefe do executivo naracn- •SC o sennrior Enrico Valle. |._!
Niro. nos prcoecupa, neste momento, a per-soimnciide tio candidato, nem se outros no-mei sprgirtto na contenda eleitoral. Temos!s* ir.:nns suspeitas sobre a expressão das. ui ubfcm certas regiões do interior...i que uos satisfaz, nctunlniente, é a lem-lÇ.i iic rme cstA a findar-se o periodo dn ;

•»-»••_ »*.•¦•¦».. «_»_,jjníTr'í!'~~' ¦

HOJE  «A ACTRIZ"
«íí?f MI-T"0-fiOLD\VV.N-MAYER, eomNORMA SHEAR.ER, Ralph Folies, etc.
.¦Al. G. M. NEAVS" — Com aspectos dotreino de TUNNEY e

**^»*»^%#»_#« *m_n_r» ******* tr*,*»**•

om aspectos do
HEENEY.

br
ii(-':i:iiiistr.ir;;i„ nctual
Bè;i,t;*S( fórn

¦ er per
o Sr. Dyòiiisió!do pocer, onde elle sc impopu- !

W-i-Pi! pelo arbítrio c prepotência, é, sem<.i'v,!i,*iiv.|ust;, satisfação para o povo brasi-i-. '-'* .1 acluaçno desse político no Pará foia liüUH lamentável possivel, creando, nii,1nii, regi mo rie excepçáo, un que a.s leis cram.•;i;,,..!i':,.'!(v*.i min youtude absoluta do go-Yfi •liicor; \s violências, praticadas cm'-.a. .rua, ftclendo indivíduos, fechando jor-'•• « ug/;redindo ps houiens de imprensa,ícam^i-larameitté a quniilo chegou o des-
fCh.o pela liberdade individual ciil iiuid.-tile da Federaçãp,
Hc:*»s negam o direito' de critica, esqites rins disposições liberaes ria nossa Con

Stl.ltlVilO.
d ;i!'isl;imenlo,

iiisniràil

A adorável estrella allemã Cnmilla
Horn num admirável film de sensação

JARDIM DOS AMORES
Os perigos que tentam nttrahlr a vir-
tude dc umn moçn para os antros de
miséria humana. A victoria de um co-
rnção materno.

Hoje no GLORIA

pie
lim
i n i í
nr
lie;
jlíi*
Cit:

como,
as autoridades

pois, tlc quem foi autor edirector desses tristes neonteci-
dc riar-nos a esperança de (pieo l ,*lni volte parn o regime rin ordem legal.

EDiieiíDi
IIIH LHR

Maurício Pereira da Sitoii

(leiro pcrdidamcnle apaixonado por uma
joven, a quem namorava ha um mez e nou-eos dias.

Na.cnsn n. 64 da rua Adelaide Badaiús,reside o operário José Fonseca, empregadoem uma papelaria cla rua Silvn Jardim, emcompanhia tln esposa, Julicta Fonseca, de¦tose, filho do casal, c dc uma irmã, DjaniraFonseca, joven de 20 nnnos.
Embora pobres, viviam felizes c, ha ummez e pouco, rondando a porta da modestaHabitação, appareivm um rapaz, morador navizinhança, que começou a namorar a irmãrio chefe da tamilia. Este indagou quemera o pretendente c chegou ã conclusão de

que se tratava de Maurício Pereira da Sil-
Y»i residente com sua mãe, Deliosa Pereirarin Silva, a rua Joaquim Teixeira n. 82, bem
próximo a casa cm que morava. Resolveuaconselhar ri irmã c, Djanira Fonseca, con-cordando com o que Jhc diziam os parentes,rompeu o namoro.

. Isso se verificou anle-bontcm e, Maurl-cto, em certa roda, arfirmou que a soluçãodo caso devia ser outra.

Eram 8 horas. A moça, na sala dn frentedo cissebre, tinha nos braços o sobrinho.
Nessa oceasião, Mnuricio, entrando brusca-mente no aposento, indagou da cx-namo-
rada:

Djanira Fonseca, personagens da tragédia dc Os-waldo Cruz

O Sr. Ansteu de Aguiar, presidente doEspirito Santo, escreveu, entre outras coi-sas, na sun plataforma de candidato:"O governo se manterá cm atmosphera
de respeito, estima e consideração no meiorios scus governados, praticando sempre, esrígidos preceitos da moralidade, justiça ehonestidade, em torios os departamentos dnadministração publica. Os bons exemplos
devem partir do alto. Quando o chefe dá o
exemplo constante e sem discrepância doamor ao trabalho, á justiça e á hone.slida-
de, á claro que os subordinados hão dc tini-brar em dignificar-se, crescendo no concei-
to pela invariável condueta, que cnriitcrisa
o homem dc bem. o cidadão útil á Familia,
ã Sociedade e á Palria."

A 7 do corrente deve proceder-sc, no Es-
pirito Santo, n eleição para o preenchi men-
to da vaga de senador federal, aberta com
a renuncia do Sr. Teixeira dc Mesquita. E* o
caso de esperar como, praticamente, o Sr.
Ávidos applicará os rígidos preceitos da mo-ralidade, justiça e. honestidade.

JA noticiámos o accordo recentemente
feito cm S. .Paulo entre o P. R. P. c o
Partido Municipal de Santos. Ais Informa-
Ções que demos ba mais que accrcscentar
estas outras que nos chegam, agora, da
Paulicéa: com a fusão dos dois partidos,calcula-se cm 5_mil o numero de eleitores
que cllcs levarão ns urnas no próximo
pleito municipal. Os democráticos fienrâo
pouco mnis ou menos com dois mil votos
pnra a sua chapa.

"A Capital", de S. Pnulo, não tomou ao
sério o projecto do Sr. Mnrrcy Júnior de
intervenção federal naquelle Estndo. Aofia
que sendo cllc candidato a prefeito, era o
menos indicado para n tarefa que tomou e
pode dar motivos n dizer-se que elle e seuscompanheiros ndoptaram a divisa "ote-toi
de lá gui jé m'cmplace."

t O Sr. Mnrrcy, accresceiita "A Capital", é
cnndidnto c sob o direito de um sonhorosco de... Mnlherbes, é suspeito, suspei-tissimo..."

Nos primeiros dias' dn corrente mez, o Sr.
Antônio Cnrlos seguirá pnra Diamantina/
onde, no próximo dia 12, inaugurará o Con-
gresso das 'Municipalidades 

da zona doNorte.
Antes disso o Sr. Antônio Carlos demo-rnrá dois dias em Curvello, esperando ali,no dia 10, o ministro Vianna do Castello.

Alfândega^
O parecer do senador João Lyra

sobre ãs classes 11, 13 e 23,
referentes ás perfumaria*, ma-

deiras, ouro, prata e platina
O Sr. João Lyra leu, perante a Commissão

de Finanças do Senado, o relatório que cln-borou. sobre as partes que lhe foram distri-
huidas, do projecto de reforma da tarifa
aduaneira.

0 estuilo do senador norte-riograndensé
rcfcrc-sc ás classes 11 (perfumadas), 13 (m.i-deiras) c JI3' (ouro, prata e platina), mas naintroducção do parecer são abordados os priti-cipaes pontos tias preliminares e o relator
manifestou a sua opinião sobre a orientação
geral a ser seguida.

Em capitulo especial, nlhide á moeda, con-
cluindo por declarar que a lei da reforma mo-nçtnna é um conjunto dc dispositivos harmo-nicos, bem refleetidos, susceptíveis de com-
plcto exito e de fácil applicacão a todos os '
scus objectivos, tanto assim que desapparc-
Coram instantaneamente as fluetuações cam-luíies e é possivel elaborar a nova tarifa, o
que importa em poder se remodelar até ra-riicalmcntc, o ponto mais importante e maiscomplicado da legislação tributaria da União,

os estampidos, corriam em direcção «o ca-
Um delles, vendo o criminoso com n ar-ma ainda empunhada, deu-lhe voz de prisão.Maurício levou o revolver á altura rio ou-,  *-*.. ......ucio direito c detonou, caindo pesadamente í n commissão executiva do P. R"° so'o. i apresentado candidato

Reuniu-se, hontem, etn Rcllo

Chamaram a Assistência e, do posto do' fl? Sr
Meyer, partiram cluus ambulâncias. O es-tada do Maurício Pereira da* Silva era grave.

Horizonte,
M., sendo

senador, na vaga

Foi transportado immediatamentc pnrnVre-ferido
Vestia

li» .lios, ha
(CONTINUAÇÃO DA V PAG.)

dnr o seu passado, desde o mais remoto
tempo, nté hontem, aulegosando-ri, como sc
.lá houvesse deixado n roda dn leme. En-
tao, cerrando ns palpebrns, parn se afastar
pnra bem longe, começa a contar coisas.
Havia naquclla época, duas empresas rictransporte marítimo que serviam Nicthcrov
e as ilhas — a dns Barcas Ferrv e n Viaciò
Fluminense-.

Elle entrou como marinheiro e pouco dc-
pois de um nnno era mestre. A's barcas dn
Viação Fluminense ernm dados os nomes,
pela ordem de entrada no trafego — Pri
meirn, Segunda, Terceira e assim por rienn-te. As bnreas Ferry tinham os nomes rioslogares onrie atracavam, como *'Cortc
"Nictheroy" e "S. Domingos".

„ „,-,„ , . ,-, .,....--., ..,..*.,, ,, Mais tarde, ns ditas empresas foram fun-
n„i ?„ ,ín°? f5^0?8 da cidadc A contH #das- P»"«n-o a denominar-se Companhianiüír!:,e .tnl,ul?s- .. I Cantareira e Viação Fluminense, dc pro-, S.bie a população ranoca, já pesam im- priedade do eommcndarior Lage, por signalposto que a oppnmein c aniquilam. A si-1 que a empresa teve umn barca'uaiJJ financeira contribuo, d- sua parte,' se chamou —"••> 'iggraVar as necessidades do povo. Não 

'

;* ( orçamento municipal para o anno doiJ-j, agora em discussão no Conselho, im-po...iu cm mudança rie critério, com relaçãoa certOS Impostos, tio que resultará o laincii-tavtf nugniciito dessos taxas. i- .Aiiíilysiinilti a receita e a despesa do Dis-tricto I-cderaJ, verificamos que, sc, de umlado, as rendas sobem cm proporção anima-do'- üaças ao desenvolvimento cia cidade
po ro tis gastos crescem dc tal fórma
j. . orveiti e ultrapassam a arrecadaçãoI **v "^
E^íjyusequeneia do desiquilibrio 6 viver-'nu. ^constantemente, no regime <lo "deficit" ¦

e, pois, pretender affligil-o, creando
onerações ou augmeutando-lhes asi%-oes ju cxnggeradas.

npre no Conselho — pijucipalmenlccm que os intendentes disputam
rio e.le/lorado — procurar resolver'.iluação, evitando as novas exi-
o aggravu das autigas tabcllas,enrio, mais que tudo, aos interesses

dos. habitantes da Capital, que cllcsi pretendem representar...

.. Moura .Brasil e Gabriel de An-
.de - Oculistas - Uruguayana, 37.

•^¦"*->ENHORES?MMrríruro--
. Maior offerta.

a AiireT • avenida passos—ii' m wu Hua 7 de Setembro, 187

OLAVO ROCHA r. »UBETE -
Arterioesclerose

JUKIVES Doenças pnlmnnaree* -ii-r

, ViíE CONVÉM S4BE8, E NÃO
SE DEVE ESQUECER

Ha certos factos que no torvelinho davida agitada dc uma grande cidade como ¦¦•¦..  .....
nossa, paâsam despercebidos, com prejuízo ! chegado a commandante; A minha iaposenta

que nssim
Commandante Lage", barca

essa que foi apprchcndida, com cllc. "Man-
1 duca", como meslrc que era da mesnfn, pelos
j revoltosos, na manhã do fi de setembro.

Passou seis mezes, a servir os revoltosos,
abrigado já se vc, tendo com a "Coinmcn-

i dador Lage", feilo, durante muito tempo,
; o transporte do cadáveres para Pnciuctá.

onde eram cllcs enterrados no cemitério ria
ilha, cm lognr sepnratlo. Passou, por ulti-
mo.para o "Júpiter". Nunca recebeu nemIho importou receber qualquer remuneração
por isso. E quando findou a revolta, quo a
entrada da esquadra que Floriano formara
fórn do paiz, sob o commaiido rio almirante i
.Teronymo Gonçalves, teve ninrin que fugir,
e andar por abi, até poder voltar para a
sua bnrea. Depois disso a Cantareira pns-sou pnrn o cominendiiclor João Júlio Nojfiei-
ra dp Cnrvnlho, que morrendo, deixou-'a n
seu irmão, o Visconde dc Moraes. Das mãos
do Visconde ns barcas passaram para n Com-
pnnliin Leopoldina, onde sc acham. E ter-
minando sua narrativa*

Com todas essas peripécias c com tnn-
tos rmnos dc serviço, não sou mnis que o"'Manduca da Rnica".

Popularissimo.
Se eu tivesse entrado pnrn n Marinha

de Guerra, já estaria, talvez, almirante, c
reformado. Quando me vejo rio espelho
com estes bigodes brancos lembro-me mnl-
to rio almirante Alexandrino; Se eu tivesse
entmilo para o Lloyd, também já teria

Não te casas commigo?
Não. Meus parentes não querem.

CARIOCA!
A "Casa Colombo" vae
de facto acabar dentro
de 30 dias e para fazer
a entrega do prédionesse curto espaço de
tempo é preciso forçar
a venda de milhares de
artigos que constituem
o "stock" dos seus 23
departamentos. Apro-
veitae, pois, os seus
novos preços enorme-
mente rebaixados e não
comprae, seja o quefôr, sem visitar pri-meiramente a "CASA
COLOMBO", que VAE

ACABAR.

posto, mas, cm caminho," falleceu.
- « u"ia 0,cc?*-ião d" scena sangrenta, cal. íça de brim kakl e camisa de meia. I

Djanira da Fonseca, que tem 20 annos, ésolteira c domestica, não está cm estado
t^,V ° -DI*I0Je.cti',nue a attinglu no braçodireito, produziu fractura, ú o que se alo-jou nas costas, não interessou qualquer or-gno de importância. Fa*Iomos a DjaniraDisse-nos que Mnuricio era um cies peitadonarrou a oceorrencia como o fazemos aci-ma. .Esperava hospitallsação.

O catlaver de Mnuricio Pereira da Silva
Medi™ Tel0. "?? ° "cc,'0<e,'-i° d" InstitutoMedico Legal afim de ser autopsindo. Suavelha mae está inconsolavcl e, quando âouvimos, lamentou o_fim traglc. do fiílm.

itm iPn0(l!,Ci?i,<,° 23° di5,tric,° niciOH h0*fe 
'«**¦

mo, inquérito a respeito da trágica oceorren-

Rticno de Paiva, o Sr. Henrique Di-niz, o candidato n deputado, nn vaga doSr. Manoel Fulgencio, o Sr, Auto de SA,irmão do Sr. Alfredo de Sá.

Chegou hoje, vindo de Bcllo Horizonte, ohr. Mello Vianna, vice-presidente da Rc-publica.

DUA.S
antigas e conceitua-

das Casas que
ADOPTAM

' '*»** *.

muitas vezes para quantos os ignoram. 1
obrigação nossa insistir nclles, afim dc
que taes factos entrem no dominio do maior
numero possivel dos nossos leitores, que po-derão ser outros tantos interessados. Assim,
é que. vimos communlcãr que no ultimo
labbado, sairam ila Cnsn Guimarães, á rua'o Rosário n, 71, esquina do becco das Cnn-Has-A mai,! erm contos dc réis, com o bi-
bete n. 28.129, da tãn popular Loteria Fc-
leral. O fneto em si nada tem de extraor-
linario, puis esta tão popular agencia é,
wm.duvida, n que mnis fortunas tem pro-dlgalisndo pela loteria, mas convém qm-'.oaos saiba in nuc, devem procural-a para.c habilitarem aos 100 contos rie amanhã,
ior \1(l!?l)00; nos dois prêmios de 500 contos•i (tln 5, um por 180*5 o outro por 200? o

lhele inteiro, c aos duzentos contos tln
pitai Federal, do próximo sabbado. ]*,*.,i-

i?000. ti bilhete inteiro, com fracçôes rie
000, sc quizercin aproveitar o seu tliulici-
1. A 'Cisa Guimarães, é á rua dn Rosário

71, esfjülna dn becco rins Cancellas. vCíCt

Electrolas,Victiolas Ortho
phoniças typo armário

, SH^e^ortateiS'
PUcos e mais material Victw
Vendai a dinheiro, em prestações1 e no Çlub com sorteios

. Pislribuidores Gt-rncs
PAULcJ. CHRISTOPH CO

0UVID0R"'9B
-RIO -

A caravana luso-bra-
sileira

—¦¦ ¦ •**•*•>» .___.

O que houve hontem e ò quehaverá hoje
Correram num ambiente dc cordialidadeas festas rcalisadas hontem na Escola 15 dcNovembro, cm homenagem á luzida caravanaluso-brasilclra presidida pelo Dr. Adhemar

dc Mello, nosso cônsul nò Porto.
O estabelecimento apresentava bella orna-mentaçao, destacando-se o Pavilhão de Arte

ç Ltiucaçáo Civica, cujas duzentas cadeirasrin pnrtc central da platéa eram occupatlns
por senhoras c senhoritas da sociedade ca-rioca. •

Os excursionistas chegaram ali is 15 ho-ras, sendo recebidos com vivas e executnn-
do a banda dc menores do estabelecimento,
os Hymnos Portiigiucz c Brasileiro, que fo-ram ouvidos de pé pela assistência.
„A sessão foi presidiria pelo juiz MelloMattos/ lido um telcgramma dc raudaçõesrio professor Aloysio de Castro, director gc-ral do estabelecimento.

Sentavam-se do lado jornalista, mem-nros da caravana, um representante do Exer-cito brasileiro c outra do Exercito portu-
guez.

Falaram, então: o cônsul Adhemar deMello, que leu a mensagem da coionia brn-sileira do Porto ao Sr. Lemos Hritto c fez Ientrega A senhora Lemos Hritto dc uma iomb-rança da mesma colônia; o Sr. Lemos IHritto, agradecendo e saudando os visitan
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DE

VENDAS A PRASO!
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10 PRESTAÇÕES
ABRA HOJE MESMO

UMA CONTA A PRAZO
. NOS
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34, travessa S. Francisco, 36

C$SA MANCHESTER
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e Uruguayana, 8
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Dfí.LUSTOSA

AVISO A'S MÃES CARIOCAS
Com ri desapiwrccimento da "Casa Colotn-

 .. .,..,,,,- '"'"' l110 vne ncahar dentro de um mez, I
tes; o padre Guimarães" DÍaiC respondendo" i of-rcrccc-se uma oceasião exccllente jwra a
com eloqüência, a este discurso; o professor 

' <;oni',)l'a níl
ftigaud Nogueira, da Universidade do Porto ¦ *mc*ilhds c
que-leu « sua brilhante conferência sobre 

' ""'""' ""'

Senador João I.gra
sem sc tornar preciso attender á phase em
que sc acha a execução do plano financeiro
arioptado e sem a preoecupação de que a con-versibilidade do meio circulante possa ter
qualquer influencia nn proporção dos enenr-
gos que pesam ou vierem a pesar sobre oscontribuintes.'. Passa a fnzer considerações no sentido de
justificar a sua orientação protecclonisla,dentro de limites razoáveis. Estende-se naanalyse das modificações operadas no livrecamhismo inglez c nas idéas sustentadas pe-lo Partido Democrata dos Estados Unidos*relembra as tcndcnci.-.s do Brasil desde ostempos colonines e entra nn exame dos ef-feitos decorrentes das tarifas especiaci quevigoraram para o Rio Grande do Sul e MattoGrosso.

Recorda os tratados celebrados com o Uni-
guay cm 1851 e 1857, e accentúa que no Im-
perio nno houve irreductivol preoecupaçãono amparo á producção nacional, embora
prevalecesse em regra esse pensamento. Diz
que no exame dos detalhes referentes aosfactos apontados encontram-se Irresistível!elementos pnra a convicção de ser imprcscln-div-cl, cm toda sorte dc questões econômicas,clcscnhrir o meio termo dos innumeros facto-..res oivergentcs a serem necessariamente con-

I siderados para o estabeleclmnto da linlia a1 seguir. Que as leis parcihes sobre matéria
: dc tanta comnlexidade resvalam, de ordina-rio. para as demasias, que se não as fazem '

contraproducentes, sáo damnosas em seus 
'

reflexos sobre a generalidade dos fins so-ciaes que precisam scr resguardados,
A propósito, salienta o exaggero do» fa- 

'
vores concedidos no Ranço do Brasil, os
quaes JA eslão representando sensível des-

I in que nos recursos necessários a outras ap-
| plicaçoes talvez mais urgentes. E, fazendo
1 o enleulo, baseado em dados do relatório do

presidente do referido instituto de credito,demonstra que só de sellos sobre os saques
por elle omitidos cm moeda estrangeira
perdeu o Thesouro cm 1025 cerca de -4.500
contos. Que désiippnrrcendo essa isenção e\sendo cobrados sellos proporclonaes tambemsobre os vales-ouro, o total da differcnça a¦mais na renda da União, comprehendidaa
as operações Internas do Banco do Brasil,excederá, pelo cambio legal cm vigor, derioze mil contos annuaes. Termina o Sr.João Lyra essa interessante parte do seutrabalho, lembrando que só com o rcsul-tado tia supprcssno desse favor, que aliássó affectaria sensivelmente oos directoresdaquclle banco, poderiam scr executados osnielhorninentos reclamados por milhões dobrasileiros do Nordeste, beneficiando-se, as-sim, lambem as forças econômicas nacio*nnes, sem novos compromissos x\ União.Trata em seguida dos cnrtclls marítimos,

que dominam o commercio internacional,
reproduzindo informações sobre um accor-do do companhias inglczas, allemScs e

referida casa dc roupinhas para | suecas para a limitação dos scus serviços'

doria seria cm muito melhorei condições.• — Quanto ganha uin mestre ria Cantareira?
.— Não chega 11 quinhentos mil réis. Fm-

fim, podia scr pcor. Que venha a lei dei
aposentadorias e pensões, pnrn ns niariti-
mos, que, como eu, hn muitos. Antes tarde,
do qne nunen. Antes pouco do que nada.

PY0RRHÉA Dr «""NO MOTTA medi-
co esperlaliata • deacobrldoi

to especifico. Cinema Imncrlo. Tel. C. 27.14.
' ^*x**~*
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CRUZWALDiNA'
Desinfectanlc »Ic grande poder baetc-
ricida — INSUBSTITUÍVEL na dc
sinfecçüo dc raios, privadas, escar-
radeiras, sárgctna, etc., e nas lava-
gens de casas. — Cuidado com as

imitações*;
Sit«HragBB|gEg&ra.B.W*l

O ESTUDANTE
SOttbrr tachygraphia c dnctylographln,

,'grande economia cm livros, obterá cx-j
utes apont.-iinentos tlc aulas e os poiler.i (en.ir em fórma tlc folhetos, por meio

'china de escrever, tendo cm qualquer
C-icilit.iriÃ sua Icllürai Maljiculcin-'- VWr !ii:;lon, ix rua Sei» de Su-

Fra

/
50

NFVRALQiAS
«MEUMATISM0?
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ME STIf UME
A LINHA INGLEZA DE LUXO

Exclusivamente passagens dc
1' Classe

TODOS OS CONFORTOS DOS
HOTÉIS MAIS MODERNOS
A linha mais rápida entre
BRASIL E INGLATERRA

Saídas cada quinzena para
LISBOA, BOULOGNE,

LONDRES.
(Passageiros para Londres lêm

a opção dc desembarcar cm
Plymouth )

MONTEVIDÉO e BUENOS AIRES
Todas as cabiues são' de Luxo
Aiçer.tes: Wilson, Sons A C, Ltd.

Av. Itio Branco, 37. Tel. Norte 1310
__g|gB*F.a^SBB»^

amor nas suas mais altas manifestações; efinalmente e dc novo o juiz Mello Mattos
que encerrou a sessão envolvendo a brasilei-ros e portuguezes num fraternal abraço.

Todos os oradores foram applaudidos.
O CONCERTO

Seguiu-se o nnnuncinrio concerto, executa-do com brilho o seguinte programma:
• TT 

"sí?d**Cfio aos visitantes", pelas se-nhorltas Aixa Sampaio, Arlelte dc Matto»,Carmen Gampinciro, Heloísa Migon c LillaRosas.
II •*— Mcnano *- "Fado Serenata" — Cantoao violão, pela senhorita Lilia Rosas.
III — "Chant tPOutonme" — Melodia anvioloncello, pela senhorita Mnria CarolinaCosta.

r IV ,r !.l p*r-ac**»*"PO'. "Amar"; b) V. 1Carvalho, "Saudades do sertão", canto, pela Isenhoritn Aixa Sampaio.
V,-r V h.?J,ro$0 iVettf, ~ "No ferreiro".

71 ^noP'".'Noturno n. 2", plano, pela sc- •
nhorita Ncida Cavalcanti, I

VI — Wagner — "Tinhauscr", niarcha,!
piano, a quolro mãos, violino e violoiféellS;
pela Sra. Annita Mello, c senhoritas Mnria '
de Lourdes Costa, Maria Caroll.ia Cosia, AixaSampaio e Paulo Costa.

Após o concerto, cujas graciosas inter-
pretes roram cnthusiasticamcntc applau-didas, tiveram inicio as dansrts que sc pro-Iongaram até a noite, fazendo as honras dacasa a Sra. Lemos Britto.

Hoje, renlisar-se-á, no Cinema Odeon, asessão especial offcrccida pelo empresárioScrrador.
_u™a visite a Águas Virtuosas
O Dr, Bernardo Ameira, prefeito tia ci-dado.de Águas Virtuosas, 110 sul de Minas,convidou a caravana Iuso-brasilcira paravisitor aquella estância hydro-inlneral.
Haverá etn Águas Virtuosas, por oceasiãoda onegada dos portuguezes e brasileirosaquella cidade de verão c águas, grandesfestejos tocando bandas de musica nn oc-

casiao cla chegada do trem com os illustrcshospedes, bailes no Hotel Mello e HotelCentral, passeio á Cascata da Nova Badene banquete offerecido pela Empresa dnsÁguas Mincracs 110 Palácio do Governo
««to

meninas, chapéos, brinquedos e
outros artigos para creanças por preços
enormemente reduzidos, absolulamenle sem
competidor.

A "Cnsa Colombo" sempre foi espccialls-
ta cm taes artigos c é grande o sortimento
com que conta, pelo (pie só ha vantagem em
visital-a antes dc fazer compras dc artigos
pnra meninos e meninas. #0£t'*%**•
¦¦iiiiiiiiiiiaiiaiiiiiaiiaiiaiiaiiiiiiiiiiiaiiiiiatiBiiliiaiiiiiaiiaiiiiiaiiitiiiiiiiiii,

| Manteiga Hygia 1
| Vendida congelada nos autotnovei» I
| distribuidores de Leite Hygia. I

| Com sal — 2$300 por 250 grammas |

| Sem sal - 2$800 por 250 grammas fiiimiiiiiiiiiaiiaiiaiiaiiiiiiiiiiiaiiiiiaiia iiiliiaiiaiiaiiaiiaiiaiiaiiaiiaiiani
- -*•••  '

Suna lan

entre ROtlérdnm e o Brasil.
No capitulo "Tarifa especifica", da qnalsc manifesta partidário, allude a todas astarifas que lém vigorado no paiz, dn* quaes'se deprebenrie franca tendência para a ell-minnçâo doa direitos "ad-valorem". Depoisdc discutir as deficiências dns bases actuaea

para o calculo do valor official dos produ-ctos importados, inicia minucioso exame dacada uma dás classes sobre què eenltte na-
recer. ™

Compara as taxações actuaes com as quaforam propostas pelo Poder Executivo ¦¦_
com ns que foram npprovadas pela Câmara
e declara as suns observações sobre cada
um dos artigos abrangidos nas classes quaestudou,

O-rclntor finda o seu meticuloso parecer,que está escripto em quarenta paginas da-etylographndas, promptificaudo-se a minis-trar ainda mais detalhadas informações, saforem julgadas precisas pelo relator geral,a quem assegura os scus esforços para au-xilial-o no desempenho do immenso trnba-Iho dc que está incumbido.
¦ —r

r,,i,,""; ¦;,fÍfS!SSSSí.%!í!ííifS!J^íiíiíSSi'"lll-«^-^""

E* amanhã que A' COLLE-
GIAL inicia a sua grande ven-
da de Vestuário» para Crean-
ças, em homenagem á Semana
da Creança.

ARTIGOS QUA-
SI DE GRAÇA!

Largo S. Francisco 38-40

Barbob. Freitas £ C-

M. GONÇALVES PAES insinuou con-"io cm Assembléa, 61 — f nndni. Tci. a iiiiiíi.

APARTAMENTO

Indo proceder • Balanço, iniciaram
hoje, com extraordinário suecesso,
a sua grande liquidação annual.

Um formidável Stock de tecidos a
novidades, acabados de receber de
Paris, offereeidos por preços bara-
tissimos para facilidade de inveu-
tario.

m

v 0R. BFLMIR0 VALVERDE
Vias Urinarias, syptiilii, moléstia» venereas

aa pelle. iratamento radical da lilenorrha-

[pôer de to,l?, o« recursos par. o d,.KOost,eo
moléstias das vias urina-1 -b..^—,,.

andar. ri. < *, 6.'^)^

Visitem as nossas Exposi-
ções — Confrontem os

nossos PREÇOS |

»•"¦". "i - i" iinrtrt, i A 
*«*«!¦"«« concertos e reformas , „„r „ „„„„ ,s ,19. Chamado» G. 0404. A AV. KlO üranCO. U0 ¦ Inia a.lra,an,ento da»~-~ » I tias: Cons.: s. Jo

AV. RT ?ANCO, l'
José. 84. i«

¦nl ''<**s** «C f
wm*mi*

y..y \... m,Srin-

L l<è i vê L t u AiDi*
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A confiança do traído
levou-o á mais bar-

bara das mortes
AcumpUciaclo, um casal deamantes assassinou um

pobre homem
m nossa segunda edição de ante-hontemnoticiámos que a policia fizera sege"° „"'gn, um medico legisla,' «.recendo tratir-

(CONTINUAÇÃO DA 2- PAG.)
Itiver: — Octavio; Horacio e Paulino- D„múm^t:Nal,,anicI- Ma°í*

sâ|ffiâ!^a^lS*^vcs'*
OS JOGOS DA METRO

--o-*¦•¦*•¦-. !¦¦! Hse de um fiume mystcrioso. E.__-,„..-,,..,-,„ ,.cmtanto em pouco desàppareceu, deixandodescoberto nm plano tenebroso _ aue cu,?(

0§ resultado-, de hontem
™y»teri™-io «M5°«?V'0ntCm' Tea"s*<ío* em prose-

. «fs(&*L . ! __,1I,__1A0 .ao Campeonato da Metro deram

;a vida, de modo bárbaro,
irabalbo.

ÉT

« os seguintes resultados:
* um

gebJ.de 
de acreditar na Mad^s* \ 

"Ml 
J3SíS

omem de Kssé prclio t^TiolíiÔ TartÇo T.TvenT*
I d» Francisco Bicalho.

secundaria terminou favorável
Commercio por 1 x 0.

principal peleja, ns equipes assim
Chamava-se a viclima Manoel Joaouim 1>- 

sVP'*Tn,tar,am:
reira-Júnior e era casado con, Aiarfi V.,.,« .J°,J° í-<"nm.Ç'"--'« — Manczinho; Ba-1'ercira, em cuja companhia morava t *s! •""«'•e Gn.olma; Paulo. Luciano e Capor.il;
dc SAo Bento, en, Ei * '?v"V* "° molTU Izf*0- Oncstaldo. No, Cid e Dionysio. '-'

Knipregndo d» Ligbl, Pereira ha !„»,„,¦„. ' ,- -p,?, tír,a'--1.-- *r* -'-uio; Nárita o Orlan-
enfermara, indo para uni rasa ,VPIl"'«™-'"^- 

«••»»;. Thcodomlro, Islon e Machado- M-
de soffreu melindrosa operação üuràn; 7; *tí Jí»* * .*«-----*-**. 

'-•*¦¦¦¦¦•! e Modesto;
?• 

'lempo Maria, dei.oii-sU^uista, püI ° 
Sr' -A,bcr>° Fernando*

m.livKluo tle nome Benedicto .SilvaTI! n ,- •¦mw,-'a-
se tornou anianle 

*"',cí""° ftma* (le fluem O prelio. terminou empatado por 2 x '2,
O poc do'ludibriado.- Sr Mnnoel ir,,-.- ' l.e,*doIs"-p."S goals adquiridos por Oncstal-WÈmmÊêÈÈÈm^ is^ip^ *d°* *** *

as:'i;ardcpcMi,í'te
tóiS^'^^!-t\e;:
um d2"Sf"d?f PCJ0 !.1,a-vcr nódòlpbrij |S
Silva fpffiÇf* 'ScrV'U "c 3™ « Sr- Wda

Como sc defrontaram o.s quadros-
»ro S,,rns,-on,.!,lÍ), 

~ S" Nono énrociiatio, Gastão, A leites e Mario — A lim,,
SjB£Para?. D*-**-*-- e n.tiôlpho. A'""0'
e LÚi/- 1Si^W ~ Mo"*-**** "«SO
Fcn-eira OsiTun ' enri0"c e M>'>*ott, Basto,icncira, Uswaldo, Agenor e Motla.

O Torneio Interno, hontem, doRiachuelo
Em proseguimento ao seu Campeonato In-

"n"±^n^'".n_nstf-r Santo,...- togaima", do Botafogo, remador Álvaro SiFreire. Tempo _-,._" c 4',1_" 2|„4» pnreo -* neservndo á Marinha - Ven-
-Cnn l0?,ar 

.- Co,:po de «nrinlieiro .
»l.l,?r ~, a,cB1!!,c,*-t<- Naval. 3- ]0gr,r _Rio Grande do Sul. Tempo n|foi tonado.o^parcp — Yoles a S remos - E*trca>

Y-"«".ini: t* iogar — "Stclla SOlifárh,"do i-ua,ia,nra. Guarnição: Irineu lt. <;,„,„Aptonio Celso Barroso, José Júlio de ."ei-Ias liamos, G.istín T»«*„ ,,- v..-_.. .,. .
Ribeiro de Oliveira, Leonitte TdS .uK
wín?,Tcfir" Soarcs- --'fredo Blasio c
V?1°VV. 2,° l0g,,r - ""Pcrcir'- ''assos" doVisco. 3' logar _ "Mouro", ,1o Icarahvlempo _ a-,.?» e ,T,4f," 2:ó 3'6- parco - Yolcs a 2 remos - Novíssimos

a dupla Casbjinoii — Mésdnitapor 2 x 0 (Cxi—7x5). «-«q-maI-inal - Castagnqlt - Mesquita x G.-ileão¦Sr^o; (_^ÍÜ5?St?n0|Í - ]'"-ra
ATHLETISMO

«nnde armazem de madeiras e materiaes de constrn-cção reduzido a escombros
fo;V,,òn,Idn,i5"<la frin e humid-* de hontcito de grandes sobresaltos para quantos1 hâ
teéíSn"^ ru;i suTban» 'icn0mi

'•.f|,.e na referida rua. n. 226. um Incnndip irrompe,,, de causas desconheci » ass»

ú 1 
" ° conU'r a 'mpetuàsldà-d. do (pi

os do Campo Cirande.

Ní

«íí !*oi prociral-oruÒ^dia i-TiirV'^ •'•merieR Suburbano x Curupaily"— ksse
findo e não encontVou. Di"se en?âô Wa 

C'" 
i nSt? n° 

re"1ÍS^° "n0 C"mpn da rua
— Marii i-ni-ií-Áci. .,,,_„ , a "o-a: I Bolando Delamare, em Bento.Ribeiro

aó^verdade! '"S^° mCU f^M^*J«.*** Kclimlnar marcou ,'n,Cnpatc

ps quadros prineipaes assim sc apresen-taram, sob as ordens do juiz, Sr. AntônioI-Tuminond, tio Fidalgo: ,
America Suburbano —'- Luiz; Waldemar eAnesio, .lonas, Nencm e Mario I; Abdlas,(rustrio, Tainha, Mario II c Zezinhn.
Ourupaily — Gabriel; Moreira e Loureiro;Bolao, Miranda «j Rahica; Peixoto, Montei-

ro, Ohico, Villela e Lyra.
O pi-ello terminou favorável ao America

Suburbano, por 2x1.
AdqniriiAm os Roals os players Mario II,os dos locaes, e Villela o do vencido.

-- 101; que nao confessa a verdade?.- lois bem: confesso, mas que ,p,cr? -¦cu Benedicto.., '
—- Como?

• SiTliujn-me. Núo pude resistir.

é, a 10, Pereira Ju-

cure amanhã.
¦No dia seguinte7; isto

%n ,núlí!ei" X V°CC CSÜ semI° l™ão ?*-'¦*
' 

~ r'',n!;!Ú'niMC" 1,a n: issô n:l0 «¦ -*e-«*«de.
suu- 

Como nao. se ella mesm.no ine .contes-
- Náo acredito, repito.

(.•«o, sano se você abandonai-v.lej- morar com seu pae*- rorno a pedir perdão: nãovi ndo!
l'ois retírese

» perjura e

acredito! SA
iiiimetiialaiiieiile

seu senhorio que
-SflSndô^Í^rVintli,'*M^ÍaSaÍ"
uiitriilo sc enforcara.— Bor que?
fui^e^,-^';;!,^1:^'!:!™'^1" ._^«

Os jogoi da Associação Sul de
Sports Athleticos

Foram verificados nos encontros de hon-
tem os seguintes resultados:

Meridional jt Vlan — Primeiros quatlros,Miipate tlc lxl; segundos quadros, Vlan,1 x 0; terceiros quatlros, empate, 1 x 1

Inicio „s

A eliminatória de hontem c o treino
dos cariocas

Na manhã de honlem, prosegulram anima-damente os treinos da equipe carioca iX•ae disputar o próximo Campeonato Brásild-ro. Compareceram Iodos os alhlclás escala-
2E?&f 

" ° íl|,rc1,;,:,vcis os resultados cnnse-lguitlos, mormente o ensaio ,le Salvador l!--:talha quc, em companhia «lc Manos Nunes
exed!enC.'eTCd0r 

V;1SCnÍ!'"* 
T^ "'» le»">»;

A eliminatória de disco, disputadaIsmael Amaral c Carlos Brito, foipor Isnaclc, que arremessou a ...ni ',n
O Paulistano; venceu o I 

" 
í.,«„ ! PTE0 ,Xa, grande conipetiVá^VehlisãS 2, I r .?réffiri 

r,ri,,n;í0,"' ° Sl'" Duár'e ^em S. Paulo, enlre o Paulistano nn ' h-)i. IX ° n,Klllü c,n ll'c»1'- •'"> scu cs
fí. yçneeu o «í^^^ m

rccortls ' ''*""' - ¦ ¦ •

entre
vencida i

implacável.
Assim, ás labaredas, tende

v-,m!:„íl0'"l*'VIe,"-"' l,rí,zo íle tempovrelãt,
XZuX,u",XX"X:'y:'m a*,c,Ias' à- Pé- »

nipiatiores da vizinhnin-ai enlre assust-o temerosos iam. ,oh ogiisnlbos7 sasuas casas para testemunhar ," horrivê

Ira (il Foram balidos

SKET-BALL
in

vários incêndio!

Os paulistas venceram
mente o •.*• Campeonato galharda?

Brasileiro I
li,,V'1uX,r"!iSla' na "ui,e ,lp S!ll>'-«do ul-limo, lOítrou nlcniipíii* !•..,.. .!  • , .in-

em

O jun, technico qnc dirigi,, 0 concurso
terno de Footbnll, rcaiisò.i-sc iionicm n,campo ,1o .Avenida Sele de Selembro ria vz.nha capital, o fli.-iehuelo ]¦". C.-doisfoBo
ílí' pimi.of.iio/, *...» __¦_* ."•*rí

no«— Venceram:
iahy. O

de campeonato que offereceram
t bai.-.-(,:

Húmaylá x Barão ileReal (Irandeza x Decididos de BolafoiSÒ I ion„, ,,„,„, ..
Primeiros quadros, Jlc.il Grandeza' 2 x í);! .."' n.umnyln i,or,3xl

ca,,n! 
' '" m"rtn' *-,nro^'rto, ua nossa

l_ii_. ,I-r'n*-'ipalmeute depois

nma!
Todos duvidar

•V w.,^,W q,ie pm' siSn->' era uma este"
á\£,;i!Cíl3ria ?]i «--o cstiveiv,iieitaaa. .Ninguciu, pois. qu z levar o factoao conhecimento da policia

.. 
'.sla, no cmtanto, veiu a saber do oceor

liiiiaiilff í"iíf
.homem da

quc nos referimos'.

y>37~ría_-»-_?r: :.!*í!-tí-<^•fit'.-;
"/'bo n- T •'•u'l"'s**;!-, a" sal'e*' da morie dt,

,'•;*'?• 
!7'o,lt0'1 -• «vallo e dirigiu-se ao loca!¦ 1 ,««„ o corpo e, como as demais pessoasleve lambem suas desconfianças, comhiün.-e't.ndo-o A policia do 25° districloI*oi entao o casal dc amantes preso c leva-do para a. delegacia, onde, 'interpellado, 

nt-«ou que tivesse assassinado Pereira Júniorhmqiianto 
jsso eram feitos, já tarde o exalme do local c.dp cadáver, peln Dr. Xnnando(medes, que declarou ler sido a morte con-..-•equencia.de um crime.

A esse tempo, o Sr. Manoel Pereira, com-parecendo A delefincia, onde se achava » aIpi-a, pediu ao delegado para falar-lhe a•os. .\ autoridade consentiu, ficando, po-rtm, orcillla. a niivii- r, r,,,*. *.* j_i.. ..,_.._*...

segundos quadros, lleal (Ii-andega, ,'! x 1;
terceiros quadros, Real Grandeza, 1 .\ 11.

Barracas x Mundo Novo — Ptiinciros qua-dros, empate do . x 2; segundos tiuádro.;
Mundo Novo 4x1.

i Corcovado x Argos -- Primeiros quadros,Corcovado, 1*2; segundos quadros, Corco-vado, W. O.
INa Associação Carioca

Os encontros promovidos honlem pelanovel Associação Carioca deram os resulta-
dos seguintes:

Internacional - Municipal — Primeiros
quadros, Internacional, 3 x 1; segundos qua-dros, Internacional, 2x1.

Irajá x Vasco Suburbano — Primeiro**
quadros, Vasco, 2 .. 1 ; segundos quadros,Iraja, '2 _% I.

' ,~"B. -]úgr»r da Liga (íj-aphioa
Os resultados verificados nos cnconlros

de hontem foram 05 segunites:
S. (ii Providencia x S. (',. Pirattnara —

Primeiros quadros, Si C. Providencia, !) x 1,
Segundos quadros, S. Ci Providencia. 2x1.

Tirangulo Azul x listrada tle Ferro —
Primeiros quadros. Triângulo, 2x1; segun-
dos quadros, listrada de Ferro, 3 r. I,

Os jogos da Liga Brasileira dc
Desportos

Xos enconlros honteni rcalisados na Sul,-
Liga Carioca, foram verificados os seguiu
tes resultados:

lardim F, C. x S. C. União — Primei

o resultado
1'effé — Venceu o

Barrozo .-. Saldanha Marinho — Saiucedor do quadro do Saldanha Marinho; por
O fèslival sporlivo. hontem. 110

.1* logar — "Marte' do Ica-

TcuiX0eas%aT. 
"9W". "o '"'crnacional _Tempo 4'go

?'pareo - "Dòuble-sciilIsV - Novíssimos
vei- 

~ 
$Z T" 

C1lC8,fia ~ Venceram: l' 
",N

ven-j PoIIu.x , do Botafogo, ch,1'lar c Paulo Bittencourt:
ogar .. "Tirad

Campo do Ipiranga
.111 benefie,o {|c Ulnn irmandade religiosalocnl.vrcalison-se honlem, n'ò canino dade São ..ourem- ampo da

•*J« "in lcsliv.il sportivoquc offercccu o resultado seguinte-I* prova — .Serrano x Odeon — Venceu oSerrano por 2x1, "uu °

v,;,l,,r,,v*1 7 Porto Alegro x Guanabara -veneedor «, Guanabara por 2*1Principal - Combinado São' Lourenço x
u.nS^rSnCeU °:C: "' L0UrCnC" P°r
l-liMo sfcS? dC fy,"pa,"ia o C^'

EM PETROPOLIS
Villa Siinipaio -, Ca.ciftin.r-, --Vnnnir,,»

^m^i^xX"%s^^m
REMO

ogar
Ií. Tem-

iilí^ís B W$

. logrou -ilcançnr uiiu, cias mais"í,na" uvi.cloras "»c temos assisüloeuiame. nacionaes. He ilmehtc vnn,.
como elie» SoÚbcrnm ventíe X , í,|pC _ ,'
^t'*11 (os cariocas) 

'„« 
Stacl,tom technica cem vezes superior, i,ã„ |,'luvida e u,„ grande triumphòl lin , 

"nhu
n oniento, mesmo no prÜAefi*. e to i"íf"^ f°! ,n:,is «n.ilaíAtí. '

. tocas -qllocar.iin.se e:n situavãò de cq-il'''no com „s paulistas. Fr.-icassarain seu*l'iv, mormente no periodo final, tXXnU X
çcentuo.. 

ainda mais o doniinio '.iagrnn.e
*¦¦<-• O . I" tlt] JO .A p.n-iida .íprésbntoii phases violentas
dores ' ma'S "'"' "ar^ ,!os nos.ós'.og

S 
°i-Zo 

?.""! f0i de ;,;) x '"' boiava a
01'gani c5 

"? 
X •¦ea,ns ¦uí!at,<, ff"" <»oij,anisnçoes seguintes:

Paulistas — \"ailateLauro e Jacomo;Cariocas -- Waldemar c [terin

i ratou logo, tie ver se conseguia salva,a Auma coisa daa mercadorias que enchia°ii«'*'Plo deposito. Desse modo e ia en'auxiliado pelo seu gerente, Sr. Josí Via,,,
pirv-i-':'" ™rc-*m &* ^-Em "•:

uio .1,1.,,, o negociante logrou alcançar nãopcjiuena quantidade de objectos de louça.c:","i,gcn,,at,i-ando quanto poude pa.a 0ZT0
rQuoin se approsiiiiasse d0 local do sinis-

;.:;¦•;'¦"••' cm „„e lá çsliycmos observaria
X,__'i_ "a (I° l0?r' cm T'*2 SJ acHávà•dali do o armazém de madeiras e niSl -
ii/ZiXi-"^ i'"""' :IC!»;,V;'-^ <>«»pa
'•« cX ¦ •- 0'--icelos •"¦'>:•>•¦. "o moiiiW

Seni duvida foi ;«!os liombeifos do
tiveram a auxiliai-
Ção Central. O fogo
ru.

uuo, penoso, o trahai
•Ic.vei-, f|nc mais tnr«

s uni ictornio da est
. . na sua fúria dcvnrnd• .„ a attendeu; logrando o seu inten:

o-., ,V 
tc ,l0':;nr" Cf,:nn (,ci':o"- redú.ido armazém a um inontãp «le minas.

e Heririah; O sc

¦ ,Xc ifUXr/n? st':;,"'° l",r HJO:000-?ÍIO
i li*, r TX" 4lliaRsa ,l;' ?ahiaí A'ffi-dí:K.

• vel di 
" Sl'," )l,nl'lf 1>t',-eir*-- -Olísldèrr, ei stnelv de iiiateriaes de construcção, cal-tulando e le, como nos tfcclarou, mon ar o* seu pre.111.vo ,-, mais tlc 201) eonlo.contos.car, --. causa do fogo? O prppri0 dono do esla-belccitnenlo mostrava-se siirnrezo Kcrhlr,

n*go, Nelson, ArnoXchXúnXTX ^'^''vT 
lir' ^^^?- ^^oillermjno/mssm:ê^^

reinos

Icara-
do Bo-

«" pareo - l' série L- Yoles aMss^-asatiíi--*-»
b>..,i,pa,a,dos; 2}.logar, -Bricio-, d

ftr --.\,Tmi!:,0-7 r;ifCm vhiai iViis', t
...V,r ~H Mahra", f0 Icarahv; ,T> i0,/ar _.

.10" iiarco — Vplcs-gigs a 4 ,-emos — Vovissimos - Qualquer catogbrln - Vf

'^^'eonV^sn,?',' ° •7"C °S dois '-.láraipS ros quadros, empate de 2 x 2; segundos:qua*
_<. mòment inter,*', -,mS*,cm ,par,.c" N.e?: r!ros' 'Tr,r(,im F- f;*- 4 x *-! terceiros qua-•c momento, intcneii) o delegado. Inlen-o - - - ¦¦
¦*»dii por ambos, ella contou tudo. TrataSe dc um crime bárbaro.

dros Si
S, ('..

C. fnião. I :; O,
Bemfica x S. (,.

lendo Pereira Júnior se levantado, tardeia noite, para ir ao interior da casa, Benê-dicto Silva, itiu-a estava occullo, no escuro,segurou-o, conseguindo estrangulal-o. De-
pois, para quc parecesse uni suicídio, ellaarranjou uma corda, fez iima laçada, alou-a
punia cama velha que existia no quarto e,cm seguida, seu amahte, pegando no corpodo pobre homem., metteu a cabeça desle no

Africano — Pri-
se-pintl-.is,-i -';nislrós quadros, empate.

quadros. Bemfica. W. O.: terceiros quadros, Bemfica, "W. O.
O S. <.!. Bolicmios venceu o Savoia

Marchetti
No festival realisado bontein pelo Jardi-

nense ... Ca 3" prova foi disputada pelo S.C: Bohemios contra o Savoia Marchetti. A
laça-, deixando o cadáver cai7"p7sadab.nie' Part^aí,cn!lino" ? Primeiro tempo favor.-,-
«om os pés no solo. Mais (arde, ella 

*aiu 
m',a° Snvo,a P1-*0 s.oro -1- |,,-* «! no segun-

a gritar que o marido se enforcara d" le'nm~ n* nnh"""" «•¦•¦«"-
Bcn " "

A BRILHANTE DEMONSTRAÇÃO
NÁUTICA DE HONTEM!

Guanabara e Bolafogo foram osmaiores vencedores do certame
de novíssimos

t:ma brilhante demonstrarão do nossíProgresso náutico deí-am bontem, Z «se. -a de (otaiogo, centenas ,|c râimzes? de-

1; mgar. -laslollo Branco», «Io S CliVIst!',:vao; guarnição: .1. M. Castello Bnine • Itlstm lidar. Edua,,*t!o Hatte,,, (i.raido 1iEX%Ary Ministério; 2o ogar -- --Siri,,." .1.,Holafago; 3*' logar "CaiCa". 
Í'%^

America por 25 x 1«.

HIPPISMO
•,. As provas de

-.^íioT' ''° S- ÒI,i:i*-'PV-io lor,,,,, reali
cí, da S" |H'0Vas d0 epneurso |- i] p .

hontem

scu aposento, verifi
| lo estar o seu arninzeni pres.-. das ch---llSlnntlo com os seus negócios nn- "
contlições não sabe .1 tpie at.rlj.ul«lo logo. acreditando na possibilicurto circnilo.

I As áiiloridade.i dn 22" dischegamos no local, lá se eneti
O delegado, Dn Affonso Morasano Houssonlicrs. praças demas embaladas. Estas- cons,

S!fSÍ.| 
»/^rX resS^Vquc íla': .''*' »nl:"™>'"• r*->™ú

I*ed "

Iciial a tira d d á rua.

logaív S. I

Ven-
logar

au-

rão" — Tempo. .',10" c .!,20''11- pareo — Reservado .i .Marinhacoram: I- logar, Ilegimcnlo \aval; 2rlotillia tlc Submcrsiveis;
lo. Tempo, 4',r,(l" e õ',02".

12» parco - Canoes ~- Estreantes — Ven-
S,!'r° 

,,,!,r-:.'t;oaly", do Guanabara; ré-nador, Georges Silva: 2" logar "Ita", dòNn-tacao e I cgalas; 3? logar, "iíiegle", do 1 o-tafogo. Tempo, 5'00 e ,V,U7" _$13" parco - l» série — Yoles-gimos — Novíssimos — Qualqüo
yenceram; 1" lngar "Na

rara
'„,,.., -.  Milllar dociai, montando* cavallo'ibatn trabalhado peloantes tia i-ealisaeãf, ,j„

de cerca da «oo melros" logar, 1- sai
'*• 1*'., cavall,, ..,!
1.2,9 HS.

Dislricto
nos quaes le-

menos ires iuc-zes
concurso. Pei-ènrsc,-7«'*«»i|íg*ai»*i*|>Vi«iéiilns

Sento Alonso (loinc.-!,, p M-vluzAt) "Peiietlo". téinpo

Uma joven ferida
íúracy Xavier, tle J7 annos, sfiiuora .. run Pinheiro Güimarã.

riniento produzido ],or bala de rcvtf.vêr rlypqcpndrip direito. Depois de feita a'

ifis a 2 re-
categoria. —

do Natação.
bu tante de

ciaes

Ido tempo os Bohemios, reaffirmando a
I pujança; conseguiram marcar 4 goals.edicto continua a negar o sen crime 1 ,-» .- > .• . 

Maria. „o emtanto, eonfirma Ãíi?.'^Sri;lriá9i^^2^?r.^*5..^^^^ PaquUo;
«•«Jes. dizendo que assume a icsponsabilitla-
de do assassinio de seu marido.

çróterid
topsiou

U corpo foi icmovido para o nec:
«loiInstituto Medico Legai, onde o nul

tiicricii, que- "aspby..ia
o Dr. Armando ,'iicriS, que Mlest^üTomo ia ^" de ^"'P1'"-"*
"«•a,isa-morüs'

/,0"

Gastão c ,l«lr; Sotcro. Kdt e Buzzone;" Gu
mercintlo, Caruso, Daniel, Soca e Elnv (nosegundo tempo Iso). O S. C. Doheinios con-
quistou assim uma liíida laça; bcn como

por snspen-

O corpo foi. á tarde, dado í sepultura, no
cemitério de São Praneisco Xavier, a expen*
ias do Sr.' Mnnoel Pereira, pae do inditoso•vüpregado da Llght.

EM NICTHEROY

Preparando a representarão fiuini-
nense para o Campeonato

Brasileiro
_ _, ,-. **m ' 

, 
~~ A Associav-ão Fluminense de Esportes

FalleCeU O Conselheiro Ma- ,•¦*,*¦¦*••..«¦•¦. realizou o primeiro ensaio de
Malha» _-*•«___._->. i s*'"-,?0 .P»*™ o campeonato brasileiro.
gainaeS vaSIrO j O final teve a ausência dc alguns elemcn-

si-íiliád^ **_> sssü: r. *! $ 
"- ^«^ rvid^8.1^,,^ t

O sen enterro será feito hoje, a» 17 horas SS^bS "'7*-, cemitério dc S. JoSo Baptsta. .*„•,, ^T.-ií ? m •,^1imn-;,¦- nn li-
" 

*>»i-i»i«. nhs dianteira tendo os seus elementos mor-
conselheiro Magalhães Castro, que nior-"Sim fiSS^W-0^ Va,*i0' *Se"

SSS|p|É- ^.t ÜA g^- 
can-po os quadros :

^f3 .f,,nS^SL,aSSÍnL.0",0_.Íu.s ..Combinado «fl» _ Acyr, Tranco

es ou vencedores nas fêstas^olrnda I-cileraçao do Itemo!Na'] podemos calar n„|c ,, magnifici'Uspuia dos 17 parcos corridos, o a-do. do.conçqrreiilcs lutando contra 0 for e ve to\%,^E' ""¦ °ni!"' cní*,?c'Sc<•"'-
-\;íwl!;S!M-'tnC1!lc) foi inc,iitu- foi formidável!Ainda nao viramos, eni cerláme algum daheterat,-,.,,, „,„ „UInoro ,s elevàdode in-sçrpcoes c de competidores em píova i"

. ,,d s",?,\0S Parcos*.rcsl>ondian. a ch,™"i1 ' emb-iwnçS-aj o qué 6 admira-ri, Dc parabéns pois. estão, o C. II. Bota-fogo feliz ii.ic.atlor dcsla especie de rega-
nin' nCn'i" 

"-e,!i' n!i:is' « n Pedei-ação do Rem?,,que patrocinou e cmpreslou o seu prestigiopara o melhor exito do certame' prcsu°10

hiviímTfn !naÍS 
',cin,1,-/l»** os remadoreslanam lutado contra o forte vento nue so-rou durante toda a tarde, assim cOmofeolira10 mar ençapellndo 0 ondas fortesl-slc fnetor. sem tluvldii alguma, nVciiidl-

çou 
em grantle parle «, lransCorrCr do 

' ' 
-«ame. Mullns e uuiitiis cnibarcnçôcs iiaufri*«aram .miras, levadas pelo ímpeto d,", „„.

fe Sentes!"9 
°" ,1,ra>'aI,la'-a'« os ou-

¦ w.^,..,,,. ,- i„gar --zaucy • (i0 Nathcão;—Guarnição: Carlos Cosia, Carlos Mello liiticn-
"Svl-C"M,'w,,oc,,,O,iV0!ra" ~ Scfi«"'do iÓr«
..'V r,cs..'. t0 -Boqueirão. Terceiro logar:Amapá , do Vasco. — Tempo: fi',05 215 c

i.-*u j o. falia- 2» lo» io . ' '•¦"i*" -¦'¦-. -"*• •"•-¦««w. ucjiois ue íeita a c.\

¦ altas; 4" logai*, ,'l" sargento W-ifie •—«pes-—**
S\Ei.X;i%>X'(XXX]ü -i-,,"'S-iCí),n os íle^s espfiaceJado.

ll -it» 
* "**" í ^* »__l"L_ti"_vi I

-va!lW,.os.„ão--esi;^rCÍ;Sa^:;'^l,-i
ííelá carça de chumbo

o*,07
U" parco - „• serie - Vok-s a 2-.streailtes — Venceram: 1° lognr ílo., do Internacional. Güãrtílcãò.I aivn, Américo Caslro t- ' "

lluimarâes. 2o

-t.4.n.es S^^-"!fc| M
vigia, «lo estabelecimento da rua CardosoMarinho n. 67. A' noite, tarde já, li)$P0*tsc a examinar uma espingarda, que'usa• ""a^i^^i/l^^^"^""

los estreantes .... ,.,de Sports tio Èxêreiti,cm provas offieiaes da Liga
1, ,, . -xcreito. Percurso tle min mc-ros sobre oito obstáculos: 1«- logar 

"'2-1 
e

7/c 
A. Oscar Loureiro, |V. „ 

"',''!,..- 
/vollazaino 'Marabá», 

(empo, 52 .|ó"c

remos —
'Cliínieii-

Newton
Adolpho Cãcliofel

1,,, „, ,-"•»"*¦' 
"¦-"'¦ris", do boqueirãoííSS^S-çg^^"° 4'^'

15; parco -- 2- série.'- Yoles a 4 reinos -Estreantes - Venceram: 1" loga.  ,?, ,~do Gragoatá. Guarnição: Evcmrdo Cru™lipedes Chaves, Itubom Monleiro. Claudlo^ràjon «Francisco Toledo Pires. 2° logar- ••"•-!
!'âf,;-«,"Tl,an"bal'a-' í Iütíar "Loura'', do Bo-tafiigo. Tempo: não foi tomado.

íi.** niitlAA O. _'_.'_ „

fift..íi ^lar,.",,;^"- eT- ^5«5«o"iShc cspl,ace,ou do,s de-
r-umirn **rvni *;--iS- K;";il;"**'"* o««llí;.lo«." ^j^^ 

medicou-p, '
latlillio Ryclone , tempo, l.,*!L-, c«„, ,; ,',,,. ^^^Sz^B___m jm________mkm

Prova '-'Preparatória 
tle Taça" — Paivaüeu-os militares

dades

-in por

.alãu.
-- -—j-, Irancosoe Hibi,

com o engenheiro civil Dri te^lT^. K^^ T»"1"' 
^ Alvar0*

nelas, sendo nina solteira,
con . . .
des

K, emquanto aquelles que remava... ,,„tluitro, nas proximidades do caes da Cityeram prejudicados pelo rebòjo das águaso- concorrentes que correrainpor fórat fo-ram os jnaiores vencedores sempre
mrsC1fSS 

nV°r,a ?sses Pormenoros « reja-mos a parte technica em si. Afora o nre*
«,',»..« 

°niIas cl,cresP-'lü'-". podemos d zer
»«.!.«.?tífn,rnlanccs foramassim mesmo,rçgi lares. Iodos os parcos foram disputa-dss-mos, offerecendo finae, apertados-Talemesmo um empa e, sendo mais ou menosequitativa a partilha das victorlas _m !• E

a V,l, r,,1,S*COnonrre*nlc!l' aPcnn» *>¦•¦.
nr««r h. . 

Humi1ncus-*. não conseguiram oprazer dc unia unica victoria.O Guanabara foi o maior vencedor, com4 primeiros, seguido do Botafogo com . e do
nX^ 

CiT - BlÍÍIuci'-»o. InternacionaLNatação, Flamengo; Gragoatá c S. Christo-s-ao. alcançaram cada um. uma victoriaOs parcos dedicados á marinha foVan
Sm'nJ5.,'¦'¦••¦'¦¦•••"¦---¦"•os, apresentantí!

-**>• Parco — 2- série
mos, «em victoria —'"Tliegel

— Canoes — N'ovissi-
Venceram: l" lngar:Hiegel do Uotafogo. Ilemador: José MariaPorto >• logar "Ita", do Natação. .•,*•!.?Leo do Guanabara. Tempo 5\02" e ,V 03 ¦>¦

1.*; parco --- 2» série - Voics a 2 remos ~
^.^•"jo- -'*"lcr Cr"^0,'ia ~™"™-

. c civis, socios dás soclo-. , ¦-.-PPicas tio Districto Fetleral mi,',-ando cavallos que tenham lido . ¦ .V I;." .

Sãfmcntol T'1 
'° 

,item'nlc r,M,l"'-°
teiiiio 1 ir" W-cavallo zalno '"Popol",
leniPo, .10, sem nenhuma falta: 2» lo.íi*'cnente Hugo Cramor Ribeiro; 15- XV C 

*
cavallo castanho "Mecco". 

tempo i "fiI 'sen,'
nenhuma falia; > iogar, 2'te ent 

'^u

- ».

veiinelh
faltas.

cá viil loiros

r • - •';¦,*" Bclelgucsê!', do Botafogo..uarniçao: N-cwlnn ,, Rei A(ali, {/^'''ros e Benedicto „e Barros
l.v". do lnt

iar-
; ii.vu-2» logar 

, ,, .ilcrnacional. ,T lognr: "Osiraldo'-
do Boqueirão. Tempo: 4*43"315 

,sVaiao •

nn'í^^,",^I)¦:";c",•. foÍ fcif0 aeiempãte do 8»
do 'Vi „,'••'"> 

";mIn 
,vcnci,,° «¦ Knnrnlção

«ni. ri ' " f'1 Icarnby-, A classificação,pois ficou sendo esta: Primeiro ".Maipii"'

fe.pno-.ro.?, I- íl. C. I)„ cavallLl,a . empo, 1.28. com -I fal!Prova «.Energia-" - pan cavi
dXwXXX^E0^'1"^^'^'^^;
¦v-ii; E":ü- '"ontuiidri qúa.squei-

li' V- i:*,,1./|,llU';',> |,ara "S victoriosos dasProyw -.nei-g,,-, nos concursos olíieiacs de!•)-'/. Percurso te 100 ,-.„.i,-„„ ,.„,,„...::obstáculos — tie 100
1° logar,

metros sobre nilo
1° tenente Debdõro

ESPECTACULO ÜNk
Matinée Monstro, Hoje,

CIRCO KAGEPE
A*s 3 Horas da TardaS *,Crt?^ma? d0 Cird° e °«Vinc.p.

P'inri, iw n'*'À1i0,. ."ossos -*icatro_; AÍMA 3S&IATr,WHEN^

rno

do Icarahy j 3*

FENNIS
Boeacio", do Fluminense. '

Nova proeza do
da CancelIa"

Foi juiz desse ensaio o Sr. J. Mario Men-¦des.

ni
como vencedores o Corpo" 

"de"Marinheiros
«Nacionaes c o Regimento Naval. 

•,'","nc,ros

A^v. í'nran.fI-" central, afora a directoriadn; Federação c representantes de Iodos osclubs náuticos, vimos o I)r. Renato Paehe*co, presidente da Confederação Brasllcir.representantes ria Liga de Sporls da Mar?-"nha c multas outras pessoas de destaque nomeio náutico. A assistência foi regular, po-

O Initium do Torneio Interno do
Nicthcroyenge F. C.

No remodelado ground "Renato Wcrneck", ,v,;i ,. cth- ,".,sn„,' è~-"\"' ••';'•"• !•»-
r „ ., rcaUou-sc o Torneio Inicio do Campeonálo m^____^_^?J?,Ú-M, S-""Ií>* '".lcr
CanccIIa" ê o vulgo por que se Interno do Nicthcro.vcnsc I-*. C. n Z11 W cptanaçoei meudas-ido o desordeiro Ivo Moreira, Dos quadros em campo mereceram enco* '''"'"sua fe de officio, com um niios os teams Portugal, Hespanha, America eleravcl de proezas. Deveria Allemanha.

Eis o resultado verificado:
1» jogo — França .. Uruguay — Vencedor,

o team do Uruguay por tres corners a zero.
Juiz, Djalma tle Aquino.

,.  2o Jogo — Itália x Portugal — Vencedor, oto cafí e bar "Pará", & rua Itália por um corner a zero. Juiz, Américo'Iito e. resolvido a colher Moita.
3- jogo — America x Syrio —¦ Vencedor, o

America \V. O.
-• jogo — Brasil x Allemanha — Vencedor

O Syrio Libancz tornou-se campeão
da 2" divisão

Uma performance brilhante c elogiavel,em de ser cumprida pelo Syrio Li mervencendo o campeonato da 2- divisão tíe Un'-

liave.s que o prcjudlairam bastante, mor-inente na parle technica, mesmo assim con-
lúulíi 

rCU",r 
?ma e"ui>'c [Ie tcnni às re-

àísP-iA v " n]nn]/ íie '«ontem mis qua-iras do Vasco da Gama. o "benjamin" Vn-
ref^rder0!^ "° ^^'' na ? melnór^eires, que definiria de uma vez o émuafe tiasituação de ambos. Vencedor que f«Vi Ia

onWioa ir"'"a* *$**- ""'"i«!" «ÍH.OÒ
nmnín o fe" • cont'rm^- ^ formo maisampla o seu frliimpho anterior, batendo oP°r . je I. assegurando assi

«vaiio zaino "I-opol"; 2- logar S«- ler»'!'"I»'n,e„dorf, C. Sv Equ S 8 Ta as

v«Ho m.lh.^^n.^-WíSr "'
desfilei 

S°r Í,,ÍCÍa,,a as |,nlvas foi leito o
arada 

',l,s./?-n,COm'""'5 '"""' c"1 f,S''n'n «le
sei fôJn .eJí,l(,"sJ,,)r »"1:' -Mnda de „,u*
XX-hX 

nIvos (,c «ra,1,le "PpLiusos pelo
,?X-X',Xm f,"e fe «Prosõnlaram. fi» ,1L, ode registo a maneira por quc se houveram s
K- 

ant" "»l"ol'ulos de uma èalnfa'".V-Miliita e precisão nos seus saltos evitar,,,,
riS:ntnsflodeaeci<,i-',tes"as'''--v--

:*w^oss_5^
Curso *l"e assim prestaram á mesma

Eduardo Nogueira
•*])- Ah aro Nogueira Sobrinhos t 

"unh

I PPnhorados, agradecem ás pessoas¦•'* aconipaiiharam ns resto, IZ'como os que
perdn d

, ns restos morta*.. Deienviaram condolência» pel,

Bangu'

Foram feridos a bala uni po-Hcial (-lim lavrador
A Assistcn

NOGUFIR T" c*ir?mo.so «Poso ÊDÜAI\D(-MKiLI-.IHA, |)ae, ,„,„-,„ c cunhndn , 
""

vidam para assistir á missa do 7» au °\
W.»> celehrar a,u;,,™crca*fcir^%**'
lET^X_ ? h,?ras'. "o n!.arrím6r da' eg
íti^.tZXr™»^*/* Lagoa. Por e^„m summamen,t8aclo de. religião srco..rcTs.r1f;0n- P°r C

onor Arguelíes Souto
à 

'o. Ma,, de Lourdes Souto Bastos P*
l , .^n'0i"°* ^/^« Ferreira S»**r to, genros, nora; irnnetos, participam o f.illcciIremosã

spondendo a processo, poisfactos dcllctuosos de qne t
mlanto, vive por ahl em li-
r o sele, o diabo e a manta.
a de honlem, elle foi. com

dc officio mais nma nota
fazer desordem,

«lois o gcrenlc da caso. qnc"Seu Parti". Trilloram os• o soldado n. 23.".. da I»
o Allemanha por um goal a zero
Adalberto .Mello.'."batalhão dn P«"-liein Mill-1 5o jogo — Hespanha x Vencedor do

A-lherto Gomes Ferreira, n¦íprilou, agredindo o e afra-
licia!.
ros soldados, aos nu a es "Ivo
tacou, offcrecendo-lhes lenas

depois dc grande trabalho
em carro forle, levado pa

Juiz,

i- ._
.lui.,Vcncoil o Hespanha por um eorner.

Josí Dc Grigorio.
6" jogo — Vencedor do 21 (Ilalia) x Ven-

cedor tio 3«> (Atnrrira) — Venceu esle .io^o
o America por um corner. Juiz, José da Sil-
va_ Pardal.

7" jogo — Vencedor do 4- (Allemanha)'o !)*¦ districto, onde o com- j Vencedor do 5* (Hespanha). Venceu o' auluoi-a^ ilcmniilia depois dc seis prorognçòcs por

Os parcos foram rcalisados dentro do ho-rario estabelecido, sendo este o resultado
O resultado geral foi este:
}• pareo — l» serie -- Yoles .1 3 remos —

Estreantes — Venceram: 1» logar "Icarahy".
do Flamengo.

Giinriiição: Roberto Borges, Fernandolilcc!* dos Santos e Emilio Gòttschallc.
2" Iog.-.r _ "Cir". do Internacional.
.I" logar — ".Ii.-dcN". do Nalação c Re-

galas. Tempo: ..' 12" 1'5 e -i',50" 2lõ.
2" pareo — Yolcs a -1 reinos — Novíssimos

sctii^ victoria. Venceram: 1" logar  "Üri-
cio", tio Boqueirão,

Guarnição: Tcngerri Meilo. Carlos Figm-í'rodo, Joaquim Rochn, Jorge Nuiiibcn-Euclydes Guimarães.
2" lo-:.-.r — "Alcyon", do Varro.
..' logar — "Ynra". do Guauabar

,,«.n— j-, oi" o -r.I.r'
S" pareo — Canoes — Novissir

ceram: I" logar — "Lio", do '
bara. Bcniadorcs, Luiz Folippc
Gama. 2" logar ".Nino"', do C

f„i , • ¦-.-;-•!¦••• -Io Mc.vcr. nlla madrugada,foi rcquisitnda pela policia do 2C' distr c opara soecorrer «lois feridos a bala, cmGüa*
os suas cores n Hi.Ti'Ã"7i " "S""1"' Para . .",a*,..*.s yicHiiias eram o soldado d.i l>o-

l-crrcira Somnora. irmãos, sobrinhos eimenio d? suo e«xo,t A~-iXvi;j:ii\tir(rxe '*****
qnc seu enterro saiín ' coniitiunica

hoje. As 5 horas, d

por*fe°e1 ivl^A %&U ';nrí a sf,í***n**--- "a .i-c;:i.*i«. liri.n-.ndri.il
cònscruiii véi í™ ?-6*íHíd'- *luPla ''o Syrio', 

iciiccr ,1 ambas ns suas conifène.res do Bangu', PpP (! x 1 c fi jj 3 c fl .¦ 1 ê
ná havlldT^ Tr?e*- (Ic l'0"1^ «o Bangu
SjffiS^^fe?!^.-"^.-^»

A'equipo campeã f«-,i esta:
2- S 

~S SÍm3Q c "'•''•''>• Tanile2 tlui.h - Guilherme Marques c Adili N'a

:" SttiTÇSÍSÍSS^S Engenheiro Joaquim Fr^nd^b"
sy^J?.^ a,ias- "»=»«« m^nm em-! ^^ c0rrêa r

Single - Tuffy Muckíbcr.
Terminou o Torneio Ccnleh^rio ilo

\.Va
T*'

car, pnr ser grave o sei, eslado. Depois (lcciisados fora,,, recolhidos, o soltlado. ao
in Pvobrlti .,!a 

<'",'lw--.ão, c o lavrador,.10 rrompto Soecorro.

-*? A familia"* FRANCISC

rnnss
nianhã de ho.ücm, foram dis,Pro*a* scml-fmaes c finaes do renem, sendo* esle o rcsuüado:.^c!,;i-finacs _ fçeric A e Caúáida — laúrò Danlos . AfíJayme Pereira. Venceu a «li.Pereira por _ x p (Oxl—fixii

Vs i c E. — Pi,, (;n.-"• Pinlo Sanlos — '1

Desespéràtiçada tíe ourar-se, quis abreviai' seus dias
Ib lempos .iá acha-se ch.crmh a nncio-na ns; ,,,1 M,,rii „;„. rnsri(| (£,* .-¦* ..*, «-dado e residente ã rua Santo An- ,

-rr\íc?x0,-f.,.g1nJ,clro J0AQ-CO SIMoKS CORRÊA partians scus parenles c amigos seu Icimento, e os convida para o eninue Mini boje, ás 5 horas da (arde. d..ar,o dc Mesquita, 585, para o cem«ch. .Francisco Xavier. Por esse aVl',CiarJ,; sc C01lfl?:isa antecipadamente a

\em Dcodót-t^: cinca' V,:-,r
tle çurnrke. Seliasliaun '

bccIvi r_sljttcnci.n, r,.:. „;i,a1 c iiilogcnlk e ihft-pln - ' Ivíft-itos, i*i!W-n,%."*;ulu":i*', •
•1ras «icsiBii! ,n ¦' 1 . ,.¦In ..Uyt©-5' ">'y' cb.iiii.-.*- BA AHAXTIÍS

pomiiigòs Pereira Araníe.
f Elvira da C•J-t'*- participam a«,s rie** s«ms ,1a -amizade,

sen esnnso e pae
oceorrido

Aranícs c seu
mis parentes I

f.illcci-

l
méili_ç*i| Hn *¦"••*¦«'., Itoch.-i n.

da, J" 
"-crviço, 

qu«ra pUníerro, |i„ir-. -y-finuvímlo-a, dç-tW--'""* «ai-a. q ech-'

2(1
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A velocidade do futuro

,i necessidade de resolver ainda dois problemas technicos da maior
impor tu.ncia

No ultimo numero dc "Auto", conhecida
revista franceza, encontramos este interes-
sante artigo pelo que sc dcprehcndc, fácil-
mente, ,nic.estamos andando para o reinado

parte próximas entre si, ou ainda um pon-
co separadas, pelo qual basta reparar-se uma
motocycleta parn dar-se conta da série de
interferencias que se devem produzir. Em

/ Sr /f/m. \ \ .fj3> ' vV^ià* Vr-Sn «*^LVu^vl la-^^^,,WHQ9k %1
/ íí <^*J/fu\ \ VArSÕHBihv.^ «8 «l^^^^^^-Swk-.r^i&MffiaaH. li

— —***^

O vehiculo fechado, dc trcs rodas para as grandes velocidades

do carro dc duas rodas, ou a motocycleta,,
modificada, porém, afim dc se conseguir
delia as mais altas velocidades. E's o artigo
em questão:"Augmcnta, constantemente, a velocidade
dos vehiculos, e no caso do acroplano é im-
possível; por agora, estabelecer qunndo hn
de chegar a um limite; é difficil prever a vc-
locidade que as maüiinas dc corridas deseu-
volverão dentro de cinco ou dez annos.

Claro é que este futuro depende, em gran-
de parte, do estado e quantidade das corri-
das em tal tempo, pois é inútil contar com
motocyclctas, capazes dc fazer comtnoda-
mente 1E>0 kilometros por hor:., sc tal velo-
cidade só sc pódc manter um minuto pelo
estado, curvas ou cruzamentos perigosos dus
pistas. Mas este aspecto — convirão todos
os que tenham seguido os novos planos de
construcção de pistas •— vae melhorando e
existem já algumas partes aonde sc pôde fa-
zer muitos kilomclros a grandes velocidades.

O outro factor predominante que influo
na velocidade c o dc potência, que contém
duas características de suruma importância:
peso e medida. Dado um motor de 1.000 cen-
timetros cúbicos, podemos dizer definitiva-
mente que, por hoje, os 60 C. V. sc conse-
guem facilmente. Pôde obter-se maior po-
tencia pela nddição de um compressor c a
alteração da construcção do motor; porém
a unidade oecuparia maior espaço, provável-
mente augmentaria a resistencia do vento c
o beneficio obtido na potência não ficaria

ipensado.
>so tem tambem sua influencia na vc-
i pela resistência á tracção e qual-
emento dc peso do motor, para obter

•'vncia, resultaria cm um augmen-
.fldente do peso do quadro, pois,

vy
O- meshia vehiculo, visto de frente

em qualquer caso, a maior potência requer
um quadro rnuis forte, mais pesado, mais vi-
goroso, para resistir ás maiores tensões a
que tem do sc submetter.

Para fazer alguns cálculos sobre as futu-
ras velocidades, começaremos pelas obtidas
por Scagravc no "record" dc 1927 e Webster
no Trofco Scliencidcr. Nos dois casos, a po-
tenela desenvolvida foi próxima aos 1.000 C.
V, dc torma que podemos estabelecer uma
curiosa comparação entre os cffeitos de re-
sistencia da velocidade e do ar.

Recordemos, primeiro, que a velocidade
«dia, máxima, das machinas do circuito
hncider é, provavolmente, superior a 500
Iometro'» por hora, e segundo, que sua
«a frontal, é muito menor que a do "Sun-

sam", de Scagravc. Com effeito, é provável
ue um carro da mesma área frontal e da
ícsma potência que o avião "Supcrmnrine

6" fizesse 450 kilometros por hora.
Temos, pois, nestes cálculos — que não

iremos necessário detalhar mimiciosamon-
'.a — a demonstração de que so tem que
itãolver um problema de linhas.

A respeito deste ponto, pôde citar-se o
"De Havlland Tigcr Moth", aeroplano 11-
geiro, de um só assento, construído especial-
mente para o Sr. Hubcrt Broad, que tem um
motor de 32 C. V. c que alcançou uma velo-
cidade dc uns 300 kilometros, tão grande em
realidade como a que conseguem os melho-
rei "racers" dc um só assento com motores
de 400 C. V. ou mais; e este resultado tem
sido obtido por especial attenção ás linhas
para reduzir a resistência do vento por to-
das as partes.

Sc volvermos ás molocyclctas. encnntr»-
remos dc grande valor estes algarismos, pa-
ra estimar ns possibilidades de velocidade
no futuro. ¦ -. ,

Como a potência requerida está cm rela-
tàr> com o cubo da velocidade, para percor-

^rer o kilometro a uma velocidade dc 250 por
*• hora, ter-se-à dc possuir uma machina que,

' sem ter maior rcs'stcncia ou peso, pos-a
' desenvolver o dobro da potc.icla agora nl

cancada Parece isto impossível á primeira
vista, porém nâo se deve esquecer qi"í dos
inotoVcs de 1.100 c. c. dc antes da guerra
itè aos actuacs, «e tem obtido cento por
•ento de augmento de potência, dc maneira
•ac í provável que vienlro dc sete ou oito
nnos sc consiga outro augmento^scmcl inn-

Os compressores - que poderão applicar
itisfactorlamenlc dentro dç não minto tem-
. - darão grande augn.cn.o do potene i,
ie se juntará ao obtido pelo trabalho d"
ívestiRaçãn cm outras dsrcrçócs.K 

ô futura forma dos motores, só
pequenos multicylinQuanto

3mbrarcmos que os
íriens desenvolveu, mais potência nor uni-
¦5dc dc peso; portanto, a future moto «lc

-ridas poderá levar um motor de seis cy-

,íos cr linha,'ob cinco, ou sele. radlaes.
' 'ar 

c b tffigmcntò dc potência encon-
V,e Possibilidade da reducção

i vento, cuja importância;Iniernnciona
pelos exemplos "acreos 

\ nhcçidos, para
nie. *> lunncl nc Kçami-.

dc

M

1935, seguramente, a forma dos bastidores
será melhor neste sentido. Fazem-se estes
,1a de aço estampado; mais ainda continuam
a projectar-se muitas coisas fora da machi-
na: estribos, palancas, silins, até o corpo do
conduetor, que offerece resistência no nr
muito considerável; Faz alguns nnnos publi-
cou-sc a illustração de uma moto complcln-
mente fechada cm uni casco cyllnd.ricp e
egual ii largura máxima da machina. Por
varias razões, parece-nos, impraticável esta j ann"nc"|°
idéa. Primeiro, a área projeetada desae cas- enrl' u'''
co resultaria maior do que uo caso corrente.

E" possível, tambem, que indo fechada a
roda dcanleira, esta fizesse de bomba, inje-
"tando nr no interior do casco, o que origi-
naria nutra resistência. Se quizessemos
conservar o mesmo "eso, teríamos que fa-
zel-o ,,ior nicio de um ventilador.

Suppo.iri.imos, pois, outra idéa, que pa-
rece de maior valor. K' a de cobrir o condu-
ctor c portes do quadro com im casco dc
linhas adequadas, cuja porte dcanteira se-
ria dc material transparente forte. Umas"lumbreran", cin frente ao motor e aos ln-
dos, dariam a necessária circulação ao ar;
outro ventilador, se cs'is forem i.isufficicn-
tes, sc experimentará.

Na realidade, sc o casco fór montado per-
iminentemente, póde-se fazer a refrigeração
por meio dágua, pois, pelo motor, com ca-
ml sas dc água, cm vez de azas, posa meno»
provavelmente e tambem neste caso se se-
guirin a pratica dn aviação, refrescando a
agun cm um duplo forro, no mesmo casco.
Seriam necessárias umas rodas "jockey" pa-
rn manter o conjunto em cquilibrio, a pc-
quenas .-clocidades, ou parado, c a suspen-
são da roda truzeira sc faria por balicstn.

A vclocidadi que tal machina alcançaria
se poderá deduzir do que ficou escripto.
Pensamos que talvez attingisse 300 kilo-
metros.

Porque não será este carro dc duas* rodas
a moto do futuro?"

0 desvassamento da África
mysteriosa

Já melo século passou desdo que o famo-
so Llvingslone mon-eu de febre, em Tchi-
tambo ••* ' *- i.iargcns de Imapúla, que
tanto desejam conhecer c transpor, E a
África contimin n ser. a despeito das milha-
res de le.sruns dc vários percursos de invés-
tignções com que o grande explorador a
trilhou c rctrilhoH, o grande continente ne-
firo dos mysterios.

A Livingstone não faltaram suecessores,
entre outros, os officiaes portuguezes Capei-
lo e Ivcils, o coronel lünraticr. francez, e o
mallogrado Lord Kitchncr, inglez, um e ou-
tro postos c,m evidencia pela grande guerra,
sem falar no extraordinário Courtncy Sc-
lous, o inspirador de "Alláo Quartelmnr" n
Ridcr Hnggard, tão finamente traduzido nas"Minas dc Salomão", pelo príncipe da pro-
sn portugueza que foi Eça dc Queiroz,

Depois das longas c arriscadas incursões
a pé, com freqüente utilisnção das vias flu-
viacs, esses "caminhos que marcham", veiu
o avião siilcnr os ares africanos com o sen
vóo rápido, de centenas de kilometros por
dia. A seguir, o automóvel. Riscou, com os
seus aros elásticos, vários trechos da terra
ninda ignota dos homens dc côr preta. Che-
gou, mesmo, a atravessar o legendário de-
serto do Sahara, zombando das suas areias c
dos seus piratas dc sói.

Foram muitas travessias estas. Nenhuma,
porém, teve caracter verdadeiramente con-
tlnentnl, pois seus objectivos e resultados
ficaram restrictos a trechos relativamente
pequenos do território africano, V?1cm,
principalmente, pela sominn.

Sô agora, ba poucos mezes ninda, é qne
se tentou uniu travessia completa da África,
corlnndo-a de Sul a Norte em dois nulo-
inoveis, um de passageiros, nutro dc carga.
E que sc conseguiu, depois de uma série de
vicissitudes que foram verdadeiras prova-
ções, quando não sacrifícios, ir com vehiculos
nuto-motores desde a cidade do Cabo, no
extremo meridional do continente, até á
do Cairo, no nordeste africano, jn ás mar-
gens do Mediterrâneo, li* qunsi inútil dizer,
tratando-se de incursão iniciada numa colo-
nia britnnnica, que os seus autores são in-
glozes e que, como bons Inglezes em taes
oceasiões, todos são amadores tambem.

Senão, vejamos. O chefe é o capitão C.
V. H. Laccy, dlstincto automobillsta sul-
africano, que chamou para auxilial-o os es-
portistas W. Wilson, radiotclegftiphista ama-
dor, Billy Williams, photographo e cinema-
tographisli. e G. Makcpeacc, jornalista.

A travessia iniciou-se a 7 dc março ultimo,
na cidade do Cabo, saindo os arrojados au-
tomobilistas num carro typo Scdan e num
caminhão. Escolheu-se, de propósito, um
modelo fechado, justamente porque é o mais
abrigado contra os extremos de temperatu-
ra, muito freqüentes na África e tambem
contra os mosquitos e outras pestes voado-
ras. A única modificação foi fazer eom que
os assentos sc transformassem cm camas,
augincntnndo-sc, tambem, a capacidade dos
tanques.

A travessia, completada até á cidade do
Cairo, será continuada ate Stockolmo, via
Londres, num tolal dc 16 mil kilometros, ou
seja quasi metade da volla do mundo. Nou-
tros csrriptos, a seguir, diremos o que tem
sido estn moderna odysséa do nutoinobilis-
mo, verdadeiro capitulo novo aberto na his-
loria e na gcngraphia do sceulo XX.

A circulação internacional de auto-
moveis

O Sr. presidente da Republica, pelo de-
creto n. 18.323, dc 24 de junho dc 1928,
approvou o regulamento para a circulação
internacional dc automóveis no território
brasileiro c para .. signalisí ção, segurança
do transito e policia das estradas dc roda-
gem, do accordo com as ultimas convenções
internaciouaes. -

Para adopção das normas mestabclccldas
por esses convênios, nos quaes*. lirasil deu
a sua adhesão, que concorrem c muilo para
o maior desenvolvimento do intercâmbio
commcrcl.il e intensificação mnio. das rela-
ções lnlcrnnci(in:.cs, especialmente entre o
lirasil c os paizes do Continente Sul-Ameri-
cano. o Automóvel Club tio lirasil "'"i mui-
to. vinha empregando os seus .yí • tff cs-
fnrços. '»/•_ '

Xo velho lcomo no nmvr> J ','lc/0
vemos que ndhcrirnin ac *,,, °ii/. ¦' -
ris, celebrado* em IMfi. (•'

os respectivos'^'"''''. ''I-- ms Atilo.
expei"

'•cado?
"lirasil. de.:a.fnr
Inação pnrnVvf'1
íi"i Inte"'. acre

vlsorio, ao Automóvel Club do Brasil, filia-
do aquella associação,

Relativamente a esse assumpto, o citado
regulamento, nos paragraphos 1°. a 4". do
artigo 12, estabelece o seguinte:

§ 1°. Fica autorisado, cm caracter proviso-
rio, o Automóvel Club do Brasil, a expedir
certificados dc circular e conduzir, devendo
os mesmos ser eontra-assignados pelos ins-
pectores das Alfândegas ou por funecionarios
que os representem nns repartições adua-
ncirns, dos portos ou das fronteiras.

§ 2o. Esta concessão é feita a titulo pre-
cario, sem ônus para o governo, e sob * lm-
medinta e integral responsabilidade perante,
o Ministério da Viação c Obras Publicas.

§ 3". O Automóvel Cluh do Brasil fica
obrigado, para a presente concessão, a exi-
gir, para os cffeitos da circulação interna-
cional dos automóveis, os documentos dos
conduclores o dos vcbicnlos, passados pela
policia ou municpaldadc, um por ambas, ui
local cm que resida o proprietário dn carro,
o a verificação da validade dos mesmos do-
cumentos.

§ 4o. O Automóvel Club do Brasil poderá
delegar, nos Estados, a autorisação e obri-
gnção a outros clubs idôneos, a juizo do Mi-
uistcrloda Viação e Obras Publicas, para
idênticos serviços nos portos ou fronteiras
daquelle Estado."

O Automóvel Club do Brasil, no intuito
de dar immediato desempenho a essa autori-
sação, já está organisando esse importante
serviço.
As communicações de Bello Hori-

zonte com o Rio e São Paulo
A estrada Bello-Horlzonte-Rio terá, em

território mineiro, desenvolvimento de 301
kilometros, dos quaes já estão concluídos
243, faltando, pois, 118. Considerando a im-
portancia, sobretudo no ponto de vista eco-
nomico dessa estrada deliberou-se apressar
sua construcção, para ultimar os serviços
dentro dc dois annos. Para este fim foi
annuncinda concorrência publica em 16 demo, 

á qual compareceram vários
concorrentes, tendo sido já csolhida a pro-
posta mnis vantajosa. Pelos estudos feitos
náo sc distanciará dc dez mi? contos a des-
pesa ainda n renlisar-se com os reparos e
a construcção. Essa despesa, porém, será
distribuída por prazo longo, pelo menos seis
annos, de modo que não gravará apenas um
exercício financeiro.

Pnra a ligação dc Bello Horizonte a S3o
Paulo, o trecho a scr construído é, cpnro-
ximadanicntc, dc 80 kilometros, cm (tire-
cção á cidade dc Oliveira, de onde, por cs-
tradas já existentes, será possível tocar, cm
vnrios pontos, o limite paulista, justo onde
houver estrada em trafego para a capital
daquelle grande Estado. E* de 95 kilome-
tros o trecho já construído entre aquella ca-
pitai e Oliveira. Por esse plano c conslde-
radas outras estradas cm trafego, Bello Ho-
rlzonto so ligará tambem ao sul, ao oeste c
ao Triângulo Mineiro.

A II Prova de Turismo
Washington Luis

Conformo tem sido noticiado nos últimos
dias, encerra-se hoje, com o regresso a São I
Paulo, a grande excursão automobilística, |
promovida pela Associação Paulista de Boas |
Estradas, denominada "Prova dc Turismo |
Washington Luis". ,

E' a segunda vez que sc disputa essa pro-1
va, a maior de quantas até agora ha orgn-
nisadas no Brasil c que consta do percurso
S. Piiulo-Bio-Petropolis-Rlo-S. Paulo, no to-

f tal de 1.200 kilometros.
A prova, salvo os incidentes Já registados,

aliás Inevitáveis, revcstlu-se de grande brf-
lho, sendo numerosos os concorrentes q*
animaram, não só o Rio a Petropolis, coi (o
todas as outras cidades e localidades õo. {*!*
curso.

A PrefeJtura Municipal de S^o^aub^per-

O programma organisado pela 4a secção de obras
SITUAÇÃO ANTERIOR A 1927

A vasta rôde de estradas do município dc
São Paulo, cerca dc 426 km., estávi. classi-
ficada, cm 1926, qunnto á natureza do seu
calçamento, conformo se vô abaixo :
Paralle- maeadam Podre- _, „, ,
lepipedo simples Rullio Tcrra lotal

15 Km. 32 Km. 19 Km. 360 Km. 426 Km.

Grande, portanto, a sua extensão, onde
predominavam o leito dc terra e o revesti-
mento a maeadam simples (waler bound
ma ca dam).

O custeio da sua conservação crescia de
anno para nnno, 1.293iOOO.JOOO era 1926, in-
dieando já a necessidade urgente dc calça-
mento mnis resistente e apropriado, de ac-

ESTATÍSTICA 1)0 TRANSITO NAS ESTRADA3 MUNICIPAK.S NUM PERÍODO DE 21 HORAS

cordo com a natureza e a intensidade de
trafego.

O quadro estatístico que se segue jnsti-
fica, por si só, o emprego de revestimentos
adequados, cm substituição aos existentes,
que não comportavam mais o trafego inten-
so e pesado, que augmentava extraordinà-
namente cm todas ns rodovias municipaes.

ESTRADAS

Pinheiros 
Osasco 
Giiafülhos
St. Amaro 
Cantareira 
Rua J. Harrison (Es-

trada Campinas) .

REVESTIMENTO

Mac. simples
Mac. simples

Terra
Pcdrcgulho", erra

Terra

JULHO DE 1926

Vehiculos
Automóveis

Vehiculos a tra-
cção animal

1.099
895
732
799
eso
574

398
199
21.6
233
231

33!

Total

1.497
1.09*1

988
1.022

914

909

DEZEMBRO Dlv 1921

Vehiculos
Automóveis

Vehiculos a tra-
cção animal

537

255
288

C36

418
311

Total

1.178

70S
629

Esta_ estatística mostra claramente o des-
envolvimento formidável do trafego, em di-
versas estradas, no curto intcrviillo de nnno
e melo, sendo interessante notar a rápida

[ evolução da viação mecânica, ao mesmo
tempo que decresce a tracção animal, já
predominando em 1926 a primeira.

Era possível, nessas condições manter o

Diversas estradas estão sendo abertas: a
estrada do Cursino e a Avenida Felicio Fa-
gundes, que communicnrSo os bairros do
Ypirnnga. e Jabaquara, com o Parque cm
construcção pelo governo do Estado, na
Água Funda; estrada da Frcguczia do O' á
Parada, na estrada de rodagem São Pivulo-

pcdrcgulho. — Exlensáo 1.220 ms. — Con-
cluido.

11 — ESTRADA DO GUAPIRA, desde o
Carandirú até a divisa de Guarulhos. — Re-
vcstilriènto de pcdrcgulho e oleo. — Exten-
são concluída : 1.000 ms. — Era anda-
mento.

12 — ESTRADA DE SÃO MIGUEL
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revestimento qne possuíam aa estradas mu
nlcipaes í Nno.

Tomemos por exemplo, a estradn de PI

Vanlc de concreto em construcção na estrada de. Osasco
Revestimento de pcdrcgulho concluído n»
extensão oe i'i.ill,j ms. — •f^lÍiora*rn(irIÍ'.*,i

nesta ....
que tiveram o apoio e a adhesão das auto-
ridades.

A prova desenvolveu-se através de cerca
dc 1.200 kilometros, que assim sc pôde des-
criniinnr:

cnso, sem
perder dc vista, entretanto, o Indo cconomi-
co dn questão.

PROGRAMMA PARA REVESTIMENTO
DAS ESTRADAS MUNICIPAES

O programma organisado, conforme se vè
do quadro junto, preve o revestimento de
62.400 metros de estrada com uma área de
350.000m2 cum custo total de 2.519:1988000;

Alem do revestimento, foram projcclados

Em vários pontos houve festas, Inclusive; nheiros, inicio das estradas para Matlo
sta capital, cm honra dos excursionistas e Grosso e Paraná. Ha muito que o sen tra-•• - fego passara o limite indicado para a na-

l.ircza do seu revestimento, macndnm sim-
pies. Este não resistia ao trafego de auto-
moveis, intenso e pesado; o resultado eram
as continuas reposições tic maeadam, 2 a 3

,,, , ,. ,, , a ,-i i_^ »• .- vezes por nnno. E assim como esta, oram
Localidades: S. Paulo, 0 kilometrosj Moijy ,„,,„„ as (]cn)ais cslnl(l;is cuja bonservasão

das Cruzes. 46; .lacarehy, 88; S. José dos se _„,.„„.,„ dia ,, dia m;li, cara „ difficil.
Campos, (18 i Çaçapava, 133; Taubaté, L.4, immedlutnmcnte no par da situação cm
Pindnmonliaiignbn, 170; Apparecida, 198, estavam ns rodovias do município, o
Gural.nguctá, '204; Lorcna, 216; Cachoeira, , , prcM,0 Sr. Dr. Ph.os do uio |ogo
232; Silveiras, 253; Areai,282; S. José do no inic'io (|a s'ua a(jmil.)slraç50i ordeno,.
Barreiro, 30B: Bananal, 356; Divisa 5. Pmi- M -10 (]e csh..ldas (];i Prefeitura que erga-
k;n,°À,37i1i V,mM ScnC0' t: -P/S c: * nisnssê um plano dc revestimento c melho-
388; Rio Pirahy, -; Passa Três, 400; So- rnrncn_0 das cstra(las municipaes, escolhei.-
bradinbo, 402; Rocinha, 411; Arl mio, 413; do . indicado para cnda
S. Joaquim, 419; Vnrnndiin, —; Flores, 427;
Ponte Coberta, 435; Garganta dc Pouso Ale-
gre, 440; Garganta da Viuva Graça, 443; Fn-
zenda Caxias, 448; Senna Madureira, 466;
Campo Grande, 476; Senador Vasconcellos,
481; Santíssimo, 483; Hangu', 487; Realengo,
491; Escola de Aviação, 496; Cascadura,
502; Engenho de Dentro (Rio), 506,30.

Do Rio parn Petropolis temos:
Localidades: Praia Pequena, 0 kilometros;
Merity, 14; Sarapuhy, 18; Fazenda S. Bcn-
to, 21: Pilar, 26; Fazenda S. Antônio, 38;
Qnitnndinha, 56; Petropolis, 62.

Como juizes da prova funecionarara:
Director gera! da prova — Dr. Paulo

Goulart.
Juiz de partida — Dr. D. L. Dcrom.
Juiz dc percurso — Dr. Américo R. Netto.
Chefe do Io posto (finnl da 1» etapa) em

Apnnrccidn — Dr. Edgard Martins Rodrigues.
• Chefe do p_psto (final dn 2* etapa) cm Ba-
nanai — Dr. Raul Bopp.

Juiz de chegada no Rio — Rodolpho Sar-
torclli.

Desenhista — .T. G. Villin.
Photographo —• Annibai Fernandes da

Silva.

A pavimentação das estradas
O maeadam eommum, que é hoje pavl-

mentação condemnada para o trafego de au-
tomoveis, por ser caro como pavimentação
provisório e deficiente como definitiva, pó-
de, segundo os technicos inglezes, ser ad-
mittindo em estradas pouco freqüentadas,
comtnnto que a sua feitura obedeça aos pre-
ccitos seguintes, enunciados apôs o XVI
Congresso de Estradas de Rodagem, reunido
cm Londres:

1") A pedra escolhida deve scr de pnreia
média, deve ter de preferencia uma fraetu-
ra regular;

2*) A pedra deve scr quebrada . o multo
cuidadosamente separada e classificada. S6
so devem empregar jiedras bem rígulares,
quer sob o poijto dc vista da forma como
do tamanho. Nenhuma pedra de tamanho e
forma diff crente deve ser admiti ida;

3o) O lastro da estrada deve ser cuidado-
sa

Campina»! pnra essas novas estradas está
prevista uma despesa de lSoiOòfl.-ÍOÔG.

DETALHES SOBRE OS SERVIÇOS
EXECUTADOS

— ESTRADA DE PINHEIROS A RU-
TANTAN — Cíilçitmcnlo a concreto. — Ex-
Icusão: 1,150 ms. — Ponte dc concreto so-
bre o córrego Pirajussnrá. — Concluído.

— ESTRADA DE ITAPECERICA — Mc-
Ihoramenlo do traçado, com reducção de
rampas, largura carrnçnvcl dc.6 ms. — So-
brélevação .Ins curvas, drenagem, obras de
arle cm caracter definitivo, etc. Movimento
de terra executado: 23.600 m.'t exeavados.
— A iniciar: revestimento a nincndam''hc-
luminoso, numa extensão dc S.250 ms.

— ESTRADA DE OSASCO — Calçamento
a iiiOTatln.il beluininoso. — Kxlensãn: 2.2S5
ms. nlé o inicio do Iree-ho a cargo dn go-
verno do Eslado. — Melhoramentos: Sobre-
leviiçãb do curvas, booiros, sargetas, depo-
sito de materiaes dc conserva, etc. — Con-
cluitlo.

— ESTRADA DA CANTAREIRA — Cal-
çamento u nitccadani betuininoso. — Extcn-
são: 6.170 ms. — Iniciado nn estação de.
Trenicnibé. — Em andamento.

— AVENIDA SANTA MARINA — Até a
Freguozin do O'. — Extensão: 3.330 ms. —

realisados: alargamento clã estradai redu
cção do rampas, sobrelevnçãò das cu-
variante c jionlllhão sobre o córrego Fri.
quinho, casa dc conserva, etc, \

Será iniciado já o calçamento n macadt
beluininoso numa extensão do 2 kilom
Iros desdo a Penha. \

13 —ESTRADA DE SÃO CAETANO A
Revestimento de pcdrcgulho c oleo. Éxtèhv
são : 2.751) ms. Moliiofiimenlos : 2 ponli-V
Ihõcs sobre o córrego Moinho Velho e Ta- I
ninndualehy. — Coneliiidns.

14 — AVENIDA SANTA MARINA AO LI-
MAO — llevcstinienlo n pcdrcgulho. — Eu-
tensão : 2.300 ms. — Concluído.

15 — ESTRADA DE SANTANNA AO
MANDAQUI — Revestimento a pcdrcgulho.:
Extensão : 1.408 ms. — Concluído.

16 - ESTRADA DO MÀNDY A CACHOEI*
RINHA — Revestimento a pcdrcgulho; Ex-
tensão : 2.600 ms. — Em execução. Melho-
rnmcnlos realisados : — Reducção da ram-
pa do Mandy c revestimento a maeadam pi-
xado : — 380 ms.

17 - ESTRADA DA CACHOEIRA — Con-
stn.cção da estrada numa extensão de *¦
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Vista dc um Incho da avenida Jabaquara, dc maeadam asphallado supcrficialmcnh

nicnle nivelado, antes do receber a britn; ' melhoramentos para as estradas acima, Iniciado e em andamento na Frcguczia do O'
™) 

A pedra deve ser meticulosamente es- i como alargamento das curvas, construcrão - Reducção de rampas, alargamento, sobre-
V i * i"..iií« ...... .1» ,« iol^in^ n ' de nenuenas vacantes, reducção dn pereci- levaçao de curvas, etc. — Concluídos.
ilhnda c nivelada, antes de se iniciar o 

g-^WJ^ íbSrolováçSo das curvas, 6 - AVENIDA VITAL BRASIL, desde apalhnda
compressão.

5?) O nbahulamcnto deve scr fraco, no
nbnhulamcnto excessivo o desgaste & pre-
matnro c as derrapagens freqüentes;

fi") A superelevação devo ser calculada ri-
gorosnmcnto para cada curva, afim de evi-
tar.os cffeitos dn força centrifuga;

7o) A compressão deve ser sufficicnle c

tag
snbstituição"dns obras de arte existentes em
madeira, por estrüctuín de concreto arma-
do, etc.

SITUAÇÃO ACTUAL
Pnra dar inicio no seu programma, preci-

sava a Prefeitura sc apparclhar com o ma-
chinario necessário. Assim, foram adquiri

o material dc nggrcgaçáo não multo nbun- dos compressores, britadores, machinas e
danle; esle deve scr empregado, principal-
mente, após a compressão;

8") Para se obter uma superfície bem re-
guiar, deve-se proceder á compressão com
dois compressores: um leve, bem leve mes-
mo, passado cm primeiro logar. afim de

caldeiras para bcü.me, autos de cargus, irn-
gadores, etc. hn Importância dc 172.6331.100.

O serviço foi iniciado, a principio, lenta-
mculc devido a falta dc materiaes, pedra
britada, pcdrcgulho, etc. Actualméntc, po-
rém, eslào já concluídas varias estradai,

acertar e acaniar ns pedras, sem qucbral-as, acliando-se nlawdos todos os serviços con-

DF.

como acontece quando se Inicia a compres-
são com ,um compressor pesado, com o qual
as pedras são ás vezes até pulvcrisadas; o
outro, o. pesado, o mais pesado possível,
deverá ser usado muitas vezes, após sc ter
obtido uiría superfície regular;

c*' V compressão devo ser freqüente afim
•arisar as depressões que se vão for
oin a circulação.

900S000! ! !
!NQ NA PIEDADE — 11 7

um terreno nn Pír" 'vino JjÇeta »"'

y ^

slanlcs do programma, como mos.ia o resu-
mo junlo:

slrada dc Osasco até o ll.ilanta.i. — Cnl
çamento a macndaim bclu.ni.ioso. — Exten-
são: 225 ms. — Concluído.

— ESTRADA DE ITARERABA — Maça-
dam betuminoso superficialmente. — Ex-
tensão: 2.160 ms. — Concluído.

— AVENIDA JABAQUARA — Maeadam
hsplinltado superficialmente. — Extensão
concluída: 1.9-10 ms. — Kslrr.da dç com-
nu.nlcação com o Parque em conslrucção nn
Agun Fundi. — Em andamento.

- ESTRADA DE GUARULHOS, via Pc
nha — Revestimento de pcdrcgulho com
upplicação dc "road oil". — Em anda
mente

10 — ESTRADA DE TREMEMBE' .'
MORTO FLORESTAI. — Revestimento dc

REVESTIMENTO

¦creio 
Iietuminosn ..
hcliiminadn
•ialmcntc ..

simples .'• c oleo

EM ANDAMENTO ms

15.820

5.520
1 Ifi.í

CONCLUÍDO ms.

1.150
2.505

4.1(10
32*.

3 7:ki
27.71»

TOTAL ms.

£i.aii*> d

1.150
18 325

4.100
326

9 270
29 177

02.31o

kilometros. — Revestimento de pcdrcgulho
concluído.

18 - AVENIDA ÁLVARO RAMOS E ES-
TRADA DE SAPOPEMRA. - Revestimento
de pcdrcgulho concluído : 3.300 ms. ^Hí
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FONE, JARDIM 0759
A FEBEE AMA-

RELLA
Os calafetos _as caixas

A Inspectoria de Prppliylaxia (Serviço do
íoiicia de Kócos) pede-nos a publicação do
seguinte :

\ "Quando n escassez de agua dos mnnnn-
liaes ou qualquer desarroujo nos cricana-
mentos geraes fnzem que clln nãò clicgue
_5 caixas dc. abastecimento dos prédios,
muitos moradores acreditam ser a bòirí dc
fechamento que se tenha desarranjado,
Icstroeni os calafetos collocados pelos ma-
la-mosquitas e levantam ns tampas sem dc-
pois nada rcpflr em seus logares. Fica as-
lim inutilisndo o serviço feito e ns eaixns
voltam a constituir-se focos dc larvas dc
mosquitos, com grnndc inconveniente pura
a prophylnxi.i anl.i-ninnrillica. Contra quem
assim procede o Regulamento Sanitário co
mina multas pesadas, que o Departamento
tem substituído por insistentes e amistosas
solicitações, no sentido de que, qunndo, por
qualquer motivo, o morador tenha necessi-
dade de abrir a caixa, só o faça com liceu-
ça do serviço dc policia dc focos. Esse pc
dido infelizmente, nno vem sendo attendi
do peln maior parte dos moradores c ns au
toridades sanitárias ficarão ua contingen
cia de lançar mão dos meios coercitivos que
a lei lhes faculta. Dessa resolução, o De
parlamento entende devei avisar a popu-
lação.

ilecapitulando c renovando os pedidos-Itimamente leitos, o Departamento nppòlln
parn todos os habitantes tln cidade pnrn
lue :

Io — Substituam a agua das jarras dc
dores por areia biimirla;

1" — Exijam que as turmas percorram
odos os compnrlimentos tia casn;

,. — Não toquem nos calafetos dns c
_a. sem prévia Meençn da Saude Publica

—-_t_

EYER
"A NOITE" MUNDANA
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ANNIVEIISARIOS

Fazem nnnos boje: o Dr. Edgard llilms
Carneiro, advogado; o menino Ncry Geraldo;
fillm do Sr. Josc Geraldo; a menina Gloritn,
enteada do coronel Juvenal Hotclhj», fazen-
deiro cm Minas; a scnliorila Maria Helena,
filha do medico Ur. Milton Carvalho c neta
do senador Pereira Lobo; o sportman Hn-
berto Pinto da Luz.

Fizeram annos hontem; o senador Felicia-
no Sodré, cx-presidente do Eslado do Rio;
o Sr. Pio Carvalho de Azevedo, director-presi-
dente tln Agencia Americana;;.o Dr. Plínio
Casado, deputado federal pelo Rio Grande
do Sul c o actor Dr. Leopoldo Fróes.
ÀLMOCOS

Rcnillsa-sc quarta-feira, dia quatro, o ai-
moço que um grupo dc amigos e admirado-
res do coronel Pedro Osório, lhe me offc-
recer.
/ FERMOS

Acha-sc enferma, guardando leito, a Sra.
Lygia Arlindo I'arpas, esposa do primeiro tc-
nente Raj-mundo Fabricio Ferreira Pargas e
filha do general Carlos Arlindo.
MISSAS

Xo altar mór, da egreja de São Francisco
dc Paula, será celebrada, hoje, ás dez e meia
horas, missa por alma do Sr, Raul Alves,
irmão do Sr. Naticr Alves, do Tribunal de
Contas.

Para evitar a febre amarella
Os moradores da run Paulino Fernandes

n. .'12, Rotiifogo, vieram queixar-se n A
NOITE de que o respectivo senhorio insislc
cm não mandar tampar devidamente a caixa
dágua da casa.

Ila dois mezes, disseram os reclamantes,
a Saude Publica, numa visita que nli fez, in-
limou o senhorio n collncar a tampa na tal
caixa, porém, até hoje continua tudo come
.-interiormente. Dahi acontece que os mos-
rpiitos eslão transformando n caixa num
optimo viveiro scu, o que quer dizer —'um
cxccllcnte foco capaz dc ameaçar a propa-
gnção da febre amarella.

¦ ¦___¦ « ¦'

DA PLATEA

Novos pensionistas do
Thesouro

O Tribunal de Contas julgou Icgacs as
concessões dc montepio civil: á D. Maria
José Pilar Pereira da Silva, filha da pen-
sionista D. Anna da Silva PíIút, viuva de
Alfredo Pilar; á D. Maria Luiza Galvão e
outros, viuva e filhos do Dr. Augusto Eml-
lio da Fonseca Galvão; á D. Elisa Wcitel
Guimarães c outros, viuva c filhos tlc Luiz
Francisco de. Almeida Guimarães; _ D. Ma-
ria Amélia Mendes Ribeiro, viuvn de João
Cnncit da Cruz Ribeiro c á DO. Maria José
Ferreira dos Santos Madureira, viuva dc
José Ferreira dn Silva Sanlos.

•___2_}___;_:'-._______.7____^^^

BAfiTA  I (AFÉ- JpAULISTA
PASTA V—-^ —*

ORIENTAL Dos bons, o melhor!
O DENTIFRlCiO IDEAL

IDEAL Pn,'q"c um centímetro uc pasta
sobre a escova é o suffieiente
para limpar os dentes o hygicni-
sar toda a bocea;

IDEAL porque conserva os dentes e com-
bate todas as suas doenças e os cl-
feitos dos mercúrio, e iodó-retos,
usados tão commiimcnle sob varias
fóimas:

IDEAL Porque é altamente ailtlscptiça c
germicida, substituindo com ynn-
Ingcin todos os demais dentifri
cios de (piniquei espécie;

IDEAL porque deixn lia bocea uma tão
agradável sensação de frescura c
dc limpezn que o seu uso d uni
verdadeiro prazer

Todos os Srs Dentistas que conhecem n
Pauta ORIENTAL, a rccominendani aos seus
clientes, certos de lhes prestarem uma indica
fão útil e um optimo serviço.

,— . — i *m*** ¦—
NOTICIAS-. DE 'BOM

DESPACHO
BOM DESPACHO (Minas), setembro

(correspondência especial dc A NOITE 1 —
Amanliã, domingo, surgirá nesta cidade o
"HcbC-Jornai", pequena folha literária, no-
ticiosa e humorística, órgão dn inncidndo.
São seus redoctores chefes ns jovens patri-
cios Lcvy Dias Teixeira c Rocha Füho.

 Dentre de poucos dins será inaugu-
j-adn a nova estrada de rodagem que nos
communicnrá no prospero districto de Moc-
ma, neste mnnicipio. As adhesões pnra
construcções das vias desta, angariadas por
Intermédio do espirito progressista do Sr.
Mario Hnplistn Sonres, elcvnm-se n dez con-
tos dc réis.

 Acha-se em andamento a construcçãti
de um prédio confortnvcl, para ser montada
nma grande offieina mecânica dc proprie-
dade dos Srs. Frederico Koknert & Irmão.

—- O presidenlc tle nossa cdilldndo c
mais membros, attendendo ao appello dos
barbeiros desta cidade, acabam dc decretar
tuna lei idêntica á do commercio c dos pa-
dclros, prohibindo a abertura de seus salões
•os domingos e dias snutiflcndos.

 Succumbiu nesta cidade o joven Ge-
raldo Campos, que oecupava o cargo tlc te-

, legwiphista nos Escriptorios do Trafego.
---__i. ¦ -y *<M9f»*

ã

em 9 dias

GAP ARCONA.
maior e mali rápido paquete de
panda luxo de 40.000 toncladai At

dcsloc. a 27.000 Ton. B. regr.

Próximas saidas do Rio de
Janeiro:

"CAP POLÔNIO".. 6 de Ootubro
"CAP ARCONA" . . 27 de Outubro
"CAP POLÔNIO". . 23 dc Novembro
"CAP ARCONA". . . 18 dc Dezembro

Kio-Pari. em 11 dias pelo
CAP ARCONA, via Boulognc

sim, o portu mais próximo
dc Paris.

AGENTES GERAES:
THEODOR WILLE & CIA.

___§. o me;
FABRICA E DEPOSITO

F_ DA CARIOCA, 70
TS_T___í"__W_______S_t_

Itaocara pede ao governo
soja a Leopoldina compeli.-

da àciiniprír o contracto
íf AOCÂRÀ .E. do Rio), _9 - Serviço espe-

ciai da A NOITE) — A população do muni-
uipio de I Unhara appclla para os Srs. Ma-
noel Duarte c Fio Borges, no sentido dc ser
a Companhia Leopoldina obrigada a cum-
prir o contraio da construcção tia ponte so-
bre o rio Parahyba, defronte desta cidade, li-
f-ando csla com o município dc Padua. Tal
melhoramento vira concorrer para o grande
plano rodoviário, ligando •> Eslado do llio
ao de Minas, via Friburgo e Therezopolis.

Patente n. 10541 A.
_<&.j.'*T«'\r* __»v_'_n_,„''M__r-»_

__t-^^8_í8*_2_fc3s?_5Í_f_p_^sM_íffiv
B^SSsiÍ_h___^'»*w___^*'-25S^w™^l

T ei um privilegia» . pqra e_a 85 1
j I .11 es medicos, ndoptndo com 1 »

g cxltq cm todo. ou hn.pita.» 1 1
uedicí.fl. Para f |

NOTICIAS DE BAMBÜIiY
BAMBUHY (Minas), setembro (Corres-

pendência especial parn n A NOITE) —
Iniciaram-se ns obras de canalisnção d'agua
c do calçamento de varias ruas da cidade.

As construções dc prédios têm augmentn-
do consideravelmente, havendo na Câmara
muis de (50 requerimentos pedindo approva-
ção de plantas. A grippo contimia a fazer victimas
assim como a meningite.

 A "causa morlis" do filho do
negociante Catnldl foi "intoxicação 

poropinrias". segundo apurou o Dr. João IsI-
dro Condido.

A policia mandou fchar o Hotel Bra-
sil, em virtude dos escândalos e distúrbios
ali ocorridos.

 A matriz inaugurou a sua torre nova
com um magnífico relógio snisso.

 Deixou a directoria do grupo escolnr
local o Sr. Mario Itnbcllo.

 A professora Eurydice Ribeiro foi
i alvo de uma demonstração dc carinho por

pnrte de suns collegas e amigas, tendo to-
| mado parte ua mesma, ns duas pbilarmoni-
! cas loeaes.

CI1FICO
NOTICIAS

"Qne disse n Cartomante", em pleno exito
Continua em pleno exito, no Trianon, a

engraçada comedia de Munoz Seca, rjuc o
Dr. Chrislinno de Souza traduziu com o ti-
tido dc "O rpie disse n cartomante";

Os principnes papeis estão a cargo de Pro-
copio Ferreira, Pnlmeirim Silva, Ilortcnsin
Sanlos c Elza Gomes, que se fazem applau-
dir todas as noites.
Vão para o circo...

Os nossos mais npplaudidos artistas de co-
media, revista, opereta, ele. irão, hoje, cm
grande passeata, tendo á frente uma banda
de musica e diversos elowns palhaços e ton-
nys, para o Circo Hngenbeci-, onde se reali-
sa, em vesperal, ás 15 horas, uma extraordi-
naria e original funeção cm beneficio da
Cnsa dos Artistas.

Os bilhetes acham-se á venda na Casa dos
Artistas, no circo e na rua da Carioca nu-
mero 28, onde tem sido enorme a procura,
o (pie faz prever uma grande enchente no
pavilhão da praça MauA. pela originalidade
dessa funeção.
" Commigo não, Violão"

E' hoje que sobe á scena no São José, nas
sessões dás 10,20 c _0,_0 horns, a revuette dc.
Cardoso dc Menezes "Commigq não, violão",
cm (pie sc apresentam cm papeis talhados á
feição de scu temperamento os principaes
artistas dn Zig-Zag.
"Microlandia".

Os espectaculos dc sabbado e domingo fir-
mnram o suecesso da revista ".Mi . ilaiidia",
estreada sexta-feira ultima, no Phenix pe-
rante numerosa platca.

Certos quadros, como, por exemplo. "A
barbeiragem de Scvilha" c "Quem pngn o
pato" arrancam estropitosas gargalhadas,
valendo só por si todo um cspectacüio. .
A "Etelvina" no Municipal dc Bello Ilo- ,'t

rizor.te.
BELLO HORTZONTIv, 29 (Retardado) (Ser-

viço especial da A NOITE) — A Companhia
Maria Castro, que está realisnndo uma feliz
temporada no Thealro Municipal, represen-
lou, com enorme exito, a engraçadissinia co-
media dc Armando Gonzaga "Cala a hoeca,
Etelvina", ct_ que a festejada actriz que dá
o nome à companhia é inc.vccdivc] de graça.
Leopoldo Fróe. fará umn temporada

cm Santos
Está marcado para o próximo snlibado, 0

do corrente, no Colyscu, o inicio da tempo-
nula que n Companhia Leopoldo Fróes vae
fazer em Santos, antes de estrear cm São
Paulo.

A estréa tln Companhia, no Boa Vista, de
São Paulo, está aiinunciada para o dia 24.

CINI-MATOGRAPHOS
Programmns pnra hoje — Rialto, "Actriz";

Império, "Fidalgas da Plebe"; Odeon, "Su-
zanria" e palco; Capitólio, "Tempcslnde";
Ccniral, "Segredo de Morte" e palco; Pa-
tlie-Pnlacc, "O Veneno do jnzz"; Parisiense,"Rainha do Varicté"; Ideal "Quártetlo dc
Amor" e "Vento e Areia" c palco; íris, "An-
j.» das Ruas", "Céo aberto" o palco.. ... __-ai>» ¦

imos novos

PRAÇA ÍV.AUA'

HOJE ¦- SEGUNDA-FEIRA
A'S 3 HORAS DA TARDE

lirandiosa vesperal em beneficio

0 íéiDia da Créátóâ"
Communicam-nos:
"A grande commissao promotora do "Dia

da Crcnnça", a celebrar-se em 12 do outubro
vindouro, contimia a 'trabalhar .letivamente
visando o maior brilho possível dos festejos
que serão levados a effcilo naqucllo dia. A
súb-commissao de "cinema a domicilio"
conseguiu dos importadores de "films" des-
ta capital, dois nppnrcllios para cxhibiçõcs
cm diversas instituições, taes como a Casa
Mnlernal Mello Mattos, o Recolhimento In-
fantil Arthur Bcrnardes, o Abrigo de Mono-
res (secções feminina c mascuiina), a Cruz
Vermelha Brasileira (secção da infância) e
n Casa,dos Expostos.

Assim, as creancas recolhidas a essas ins-
tituieões, terão nas mesmas as diversões
proporcionadas á petizada carioca, em 12 dc
outubro cntranle.

—- O Dr. Zefcrino de Faria, presidente
do Conselho de Assistência e Proteeção aos
Menores, e que faz parte da commissao aci-
ma referida, entendeu-se com a direcção daii a ru_.ua ,._»_»»»».»¦-*_ ...... ...... ^v." 

-">,,: 
|nfeii_ viuva e pediu liospedagcn

Light, que Jhe prometteu uni donativo cm « " '; 
„0 encnrregad.í O administrad

favor das creancas ficando ainda assentado V'™ ;;,,,<, „„- ilnvia necessidade de i
que os passes escolares lhes darão direito no
transporte para os cinemas, afim tlc assisti-
rem ás sessões especiaes, no dia 12 de ou-
tubro.

¦ ***** *

Uma justa aspiração
dos fluminenses

íca» i
interior fabricuin-ac de des-
armar. — Preço MOSOOO. —
E_clu.no da casa de m.,ei„

c tapeçarias
A. F. COSTA

UÜA DOS ANDRADAS. 27
¦ __*. i

RIO

qpe s© queixam a

Moradores da Travessa Gomes da Silva, no
Engenho de Dentro, reclamam contra a falta
de escoamento das águas naquella via publi-
ca, o que está tornando insuppnrlnvcl a per-
maiicncia dos mesmos ali. As águas se cm-
poçntn c apodrecem com o ajuntamento de
todos os dctriclos, dc maneira a produzirem
um máo cheiro intolerável e a determinarem
criação tlc verdadeiros focos dc mosquitos.

A Saude Publica bem podia evitar esse pes-
simo estado de coisas.

Recebemos, hoje, uma queixa contra o
abuso comnicttido por alguns "mala mosqui-
tos", poucos é verdade, que compromettem
n ciasse, portando-se de maneira inconveiii-
ente nas visitas domiciliares, quantlo em ca-
sa não se encontram os chefes de família.

Aproveitando essa ausência, cllcs provo-
cam conversas e nté se pennittcra fazer gr_-
colas ás senhoras, como acaba dc se dar, por
exemplo, á rua das Officinas, no Engenho de
Dentro, conforme queixa que recebemos.

4M» 

79 __. Av. Ria Branco —
TEL. NORTE 1582

79

Derribada de mattas em
Jacarépaguá

, Lavradores e moradores do Rio Pequeno,
in Jacarépaguá, vêm de nppcllnr parn a A
lOITl-, no sentido tle serem tomadas pro-

, Idcncias afim de evitar a devastação das
s natlas naquella localidade. Enormes tem

ido os prejuízos causados pela derribada.
I ameaça que mais lemcni os reclamantes

' a falia clugua. A devastação dns mattas
»rejudlca os mananciacs ali existentes c, o
roprio rio Pequeno, lem o seu volume tln

a bastante reduzido. Os moradores e In
dores de Jacarépaguá solicitam provi
cias urgentes dc parte das nutoritladcs

npetentes. . 
.

i^j_-_>as_s).:í
AGENTES NA EUROPA >

L MAYENCE & O1]

9, Rue Tronebet, PARIS

19, 21,! . Ludgate H|ll
DNDRES

Santa Maria IVJagdalena re-
cebe a visita do bispo

diocesano
SANTA MARIA MÁGDALENA (E. do Rio),

28 (Serviço especial da A NOITE) — Che-jou
hontem a esta cidade, cm visita pastoral, o
bispo diocesano D. Henrique Mourão, que
teve grandiosa recepção.

Eslão organisad.is varias festas religiosas
para commemorar esta visita, tendo sido of-
ferecidn ao illustre prclndo, em nome do po-
vo dc Magdalcna, um beliissimo cálice de
ouro.

Inaugurou-se hoje o Gymnnsio Magdale-
nensc, tendo comparecido á cerimonia o bis-
po I). Henrique c as autoridades da cidade.

?—_km»~-

Um embrulho de uniformes
encontrado na rua Fon-

seca Teiles
Hoje, quando o motorista do caminhão

1.126, Álvaro Chaves, residente _ travessa
S. Domingos 14, cm Niclheroy, levava ater-
ro para um terreno á rua Fonseca Tclles, cm
S. Chrlstovnó, encontrou um embrulho con-
tendo um grande numero tle uniformes pa-
ra collegiacs. Depois dc percorrer os diver-
sos patronatos existentes cm S. Christováo
e dc apurar que a nenhum dellcs pertenciam
os uniformes. .» Sr. Álvaro Chaves trouxe-
nos o pacote, que sc encontra nesta redacção,
& disposição tio seu legitimo dono.

i i .l»*r *

Os moradores ás ruas Carlos tle Carvalho
e Chile continuam a esperar as providencias
da Inspectoria de Aguns. Hn mais tlc uni
mc_ que não ha uma só gotta do precioso
liquido.

¦ ***** ¦
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Companhia. Fráhcézus de Nnvr~a<;5o

CHARCO!» REUNI
e SUD ATLANTIQOE

•:t-
PRÓXIMAS SAHIDAS

Para Europa:
"BelIclBle"
"MasBilia" ."Aurigny" ,"Groix" . _--Krakus" .

de Outubro
de Outubro

14 dc Outubro
24 de Outubro
27 de Outubro

Para o Rio da Prata:
"Krakus" ... . . 30 de Outubro
"Groix" . ."Lipari" ."Lutcüa" ,"Eubée" w

30 dc Outubro
15 dc Outubro
18 dc Outubro

28 de Outubro

Pa.sagens dc luxo, 1' classe,
2a disse c 3" classe, simples,
em camarote fechado e em

camarote dc preferencia.
Bilhetes dire. to_ <* de chamada
pnra ou dc: Portugal. Hespanha,
França, Europa Ccniral, Syría,

Egypto, Palestina, Turquia,
Rússia, ele.

AGENCIAGERAL:
AVENTO A RIO BRANCO, 11113

, ¦ _.tB—<

"As Filhas do Baldomero" — A.
Figueiredo Pimentel

Acaba dc appãrecer o trabalho de estréa
do Sr. Ai Figueiredo Pimentel — "As Filhas
do Baidom.ro.. _' tnn livro dc ehronicn e
sntyra social, apanhando vários aspectos da
vida do Hio. Trata-se de uma publicação que
revela, sem duvida, as qualidades proinisso-
ras do seu autor.

Pelo desenvolvimento das chronicas c por
sua redacção agradável, "As Filhas do Bal-
domero" hão dc causar o merecido suecesso.

m I * <****~*\m*+ I '¦¦'——¦¦¦ ¦—¦¦¦—

A amiga dos cavallos
Correm bem tristes os tempos para os ca-

vallos; Tirando os de "pur sang" e os ca-
vallos de corrida, jí não ha para cllcs lo-
gar na sociedade moderna. No campo, nos
pnizes civilisados, os agricultores preferem
os tractores que são fortes u mais rápidos.
Nos exercícios, os "tanks" supplantam a cn-
vallaria. Os últimos cavallos que ficam,
não destinados no matadouro, terão uma
velhice supportavcl? Isto é o que deve ter
p.rguntado n si própria Miss Harges, dc-
pois de ter constatado a penosa situação
dos cavallos. Os pobres nniniaes (pie já nâo
prestam serviços são tratados como amigos
quo quebram fraudulentamente. São em-
pregados nos mais duros serviços. iMIss
Harges, que 6 professora num collcgo de
Kdmontoown, tem a felicidae de ser rica,
li decidiu adoplar os cavnllos velhos. Ad-

quiriu terrenos muito vastos c fez tranpor-
tar para ali os seus pensionistas, Sc alguns
dellcs ainda podem trabalhar arranja-lhes cin
prego adequado ás suas forças. Mais de cin-
co mil cavallos tem passado pelos seus pra-
dos.

E' uma verdadeira população. Alguns fo-
mm cedidos pelos seus proprietários, mis
a maior parte teve de ser comprada. Ha
tempos gastou algumas centenares de libras
nn compra dc quatrocentos cavallos velhos.
E' o quo sc chama uma verdadeira amiga.

» ¦_¦— i

O Instituto dos Advogados
de Recife vae homenagear

o professor Garvslho de
Mendonça

RECIFE, 20 (Serviço especinl da A NOITE)

A ligação da capital de Mi-
nas com o sul

PAIXS (Minas), „!) (Serviço especial da A
NOITE) — Assignado por centenas de pes-
soas moradoras nn zona ondo se acha situa-
ra esta villa, foi endereçado ao presidente do
Esl.-do um memorial, pedindo a npprovnção-Io tiaçado do engenheiro Anthero dc Maga-
Ihãcs, pois que o mesmo atlendc melhorar
as _.nns de cultura do Estado de Minas,
ainda inexploradas e sem recursos ferro-via-
rios. saindo de Itapeccrica, Formiga, Pnins.
Perobas, Piumhy, Capitólio, São .losé da
Barra e Passos. Esta ferro-via, saindo de
Formiga ou Itnpccerica. su vier logo atlin-

A guerra do futuro será
um sonho encantador

O Dr. Gustavo Egloff, o eminente pro-
fessor de chimica da Universidade de Chica-
go, acaba de ía_cr uma extraordinária re-
vclação. Trata-se, nem mais, nem menos,
de fazer com que a guerra futura seja um
sonho delicioso c prolongado.

Segundo o notável professor, empregar-
sc-ão gazes anestesicos, atirados por aviões
sobro as cidades c corpos de exércitos ini-
migos.

A conquista será fácil para o exercito in-
vasor, porque não encontrará nn sua frente
sCnão indivíduos adormecidos.

Este processo dc luta unilateral evitará os
horrores das batalhas e, cm logar de ruínas,
ver-se-ão vastos dormitórios onde os venci-
dos se deleitam cm maravilhosas sonhos.

Bcmdita seja n descoberta do Dr. Egloff,
que transforma um pesadelo horroroso num
sonho dc delicias.

Mas sc a formula do eminente sábio, esse
chloroformio perfumado que dará a victoria
immediata o sem esforço ao invasor, lor
utilisada por todas ns nações, como sc coii-
seguirá obter o desempate entre os dois be-
ligcrnntes?

Podo at. suceedcr qne iodos os povos pre-
firam a derrota A victoria.
— ¦¦ '-¦ - •> ¦atatp»! ******* . ¦¦ ¦ ¦—

Querem ligar Mangaratlfoa
e S. João Marcos á rodovia

Kio-São Paulo
S. JOÃO MARCOS (E. d Hio), setembro

(Correspondenia especial tia A NOITE) —
As populações de Mangarntiba, São João
Marcos a Pnssa Tres dirigiram um memo-
rial nn Sr. presidente dá llepublica, pedin-
(lo a construcção tle uma estrada de auto-
movei, ligando aquellas duns cidades á im-
porlanle rodovia Rio-São Paulo, em Passa
Tres. Trata-se dc uma obro de real valor
para esta zona, que teve grande esplendor
no passado o que, hoje, vive empobrecida e
arruinada, entre outros motivos, pela cn-
rencia absoluta de meios de cominunicnção.
Accrcsce ninda que, com a sua conslrucção,
será restaurada a estrada da serra de Mau-
garntiba — obra de vulto e extremnmente
belln, que nos legou o Império — vcrdndci-
rn maravilha — como foi classificada pelo
Dr, Washington Luis, que a percorreu, dc
automóvel, cm julho do anno findo, com o
minislro da Viação. Depois dessn excursão,
mandou, S. Ex., fazer os necessários estu-
tios, já de ha muito concluídos.

¦ ***** i

Jornaes e revistas
"REVISTA DE MAU DE HESPANHA" —

Tem esse titulo um periódico illustrado, que,
sob a direcção do Sr. Alves Júnior c tendo
por secretario o Sr. Homero Mattos, acaba
dc ser dado á publicidade naquella prospera
cidade mineira, na qualidade dc órgão dos
interesses do mnnicipio. Apparccerá men-
salmcnte, e o scu primeiro numero — quo
temos cm mãos — é correspondente ao mez
de setembro.

A intenção dos seus proprietários — dil-o
a "Revista" — é fazer a edição, cm fasci-
cuios, de um "álbum" locul, surgindo cada
mez uni volume.

O mensario é bem feito, variado, inferes-
sante. Além de assumptos dc cunho official.
traz apreciável collaboração literária, infor-
inações diversas, paginas de soeiaes e fia-
grantes photographicos."NAÇÃO BRASILEIRA" - Commemoran-
do o 6o anniversario de fundação, "Nação
Brasileira", a magnífica revista dos nossos
collegas Alvim Horcades e Thco-Filho, np-
pareceu com um excellcnte numero, quer
pela feitura material, quer pelo texto, onde
apparccem os nomes mais representativos
das nossas letras.

Ameaçada de despejo peio senho»
rio, conseguia, por intermédio
da Á NOITE, um abrigo na hos*

pedaria da Saude Publica
Òiffí.uldadcs da vida fizeram oom qua a

Sra. Herminia Navarro, moradora em Cor-
dovil, não mais podesse arcar com o peso
do aluguel de casa. O senhorio exigia-lhe pon-
lunlidnde no pagamento, a pobre senhora,
que c viuva, com quatro filhos menores, sem
poder dar solução dc prompto no caso, pro-
poz um prazo no proprietário, mas este não
quiz saber de conversa e ameaçou-a de des-
péjoi

Nessa triste emergência, D. Herminia sou-
be que a Saude Publica possue uma hospeda-
ria no Cncs do Porto, onde sc tém alojado
os moradores da Pavella, cujos infectos ca-
.obres têm sido demolidos. Para lá se din-' ' - * - iuva e pediu hospedagem pro-

lor de-
clnrou-lhc oue havia necessidade ue autori-
sacão do Dr. Thndcu de Medeiros, inspector
sanitário do I). N. S. P, e a quem estão
nffectos os serviços dc saneamento dos mor-
ros da cidade. Nno o conhecendo, resolveu
1) Herminia Navarro vir á redncçao da
A NOITE. Com um cartão deste jornal, pro-
curou clln cm seguida o Dr. Thndcu de Mc-
deiros, que promptnmenlo fez a caridade dc
recollicl-n, com os seus filhinhos, na lios-
daria da Saude Publica.

Hoje, a viuva Herminia, trazendo um ti-
lhlnlio nos braços, veiu agradecer a inter-
venção da A NOITE, declarando estar bas-
tanto satisfeita e muito grata ao Dr. Tha-
deu e seus auxiliarcs.-*i". '

OS PROGRESSOS DA LIGA
«CIARIA

Vinte mat. icuias para auias
de dacty!ogr*aphí_ offere-

cidas aos pobres da
A PI0ITE

Communicam-nos dn Liga Judiciaria, em
orficio rirmado pelo scu secretario, Dr. Al-
incida Nobre:"Em sessão de directoria rcalisada hon-
tem, foi resolvido que a "Liga Judiciaria''
com sede A rua' Visconde do Rio Branco 35,
sobrado, além do auxilio jurídico que pres-
ta nos seus associados cm processos de qual-
quer natureza, têm estes o direito de man-
dar seus filhos ou parentes mnls próximos,
a freqüentar irs nulns na Escola de Dacty-
lographia mantida pda Liga, independeulo
tle qualquer pagamento, pondo tambem n
disposição da A NOITE 20 matrículas nns
aulas da dita Escola, para os seus pobres,
inteiramente gratuitas.

Resolveu ninda a directoria, seja- lnstalla?
dn no Meyer, uma succursnl da "Liga Jui.
ciaria" para mais facilmente attender ao
seus associados, residentes nos subúrbios,
como tambem a pessoas pobres que nftq
disponham de recursos para a defesa- il.
seus direitos. \

A elevado numero de presos, não so civis
como militares, vem a "Liga Judiciaria"
prestando o auxilio da defesa Indcpendcnlo
do qualquer remuneração. Na síde da "Liga
Judiciaria, A run Visconde do Rio Branco nu-
mero ila sobrado encontrará o publico advo-
gado permanente para attender cm qualquer jemergência." ! \********
__ass dois juizados cn. Bello

Horizonte
BELLO HORIZONTE 29 - (Serviço espec

da A NOITE) —Crcou-sc, nesta capital, ui
vara de juiz de direito para o serviço ei
toral e unir segunda vara de juiz mun
pnl; cm J.iz de Fórn foi creada uma
gundn vnra dc juiz de direito.

___»¦

— .No salão nobre da Fcilldnde dc Direi-
to «cri rcalisada no próximo snbbado unia .
vrss.o solenne, promovida pelo Ins t ilu I o | gír a sua primeira estação ncsla fértil malta
dos Advogados, cm homenagem no rominci-| de Pn-n*-. percorrendo a mesma numa exten-
ciali Sta Carvalho de Mendonça, por nnl Ivo ça„ (lc 50 lillomclros terá logo a seguir ar
d" conclusão do "Traindo de Dirclt. Com- maltas de Perobas Viunib.y c do (.apilo ,...
pcr.il" Falarão os ndi-Sadns B___o!o-Jo qual so cm café exporta 2.000 arrobas

!(

merc...
u.cu Anaciclo c Harrclo UmpcIIo nnnuacs.

O que perde a administra-
ção geral dos correios

de França
A Inspecçao Geral dos Correios fraiiçezes,

acaba tle verificar que a administração sof-
fre. amiunliiieiit., perdas consideráveis.

Sc se considerar que o produeto tolnl das
franquias postaes se eleva .mnualmcnlc a mil

e quinhentos milhões de francos, basta um
prejuízo dc nm por cento nn percepção des
Ias franquias pnra que as perdas attinjnm n
quinze milhões dc francos.

A Inspecçao Cerni dos Correios tem mo-
tivos para rccciar que essa perda sc cl»
muiiO mnis dc um por cent.., o que dá mar

I gem a uma perda irreparável.

Em Pouso Alegre vae ser
construída uma ponte de

cimento armado
POUSO ALEGRE (Minas), 28 — (Serviço

especial dn A NOITE) — O povo dcsle mu-
nicipio esln satisfeito com a resolução do
governo estadual, que ordenou a construc-
ção de uma ponte de cimeulo armado sobre
o rio Ccrvo.

i ******* *
Os moradores da rua Grava-

íahy pedem illiiminação
Os moradores da run Gravatahy, por in-

lermedio dn A NOITE, fazem um justo ap-
pello _ Inspectoria de Illuinlnnção e que de-
vc r-r attendido. Toda edifienda. tendo lin-
dos iredios, não possue, aquella via publica,
illuiiiiiiação. A rua Cariindóá, que lhe fica
próximo, já gosa desse melhoramento. E' fa-
cil nltciidcr ao pedido, bastando pnra isso
que sc dlstendnin os cabos dc força para a
via publica que reclama luz.

Uma herma a Josino d
Araujo, cm Pouso Ale^c
POUSO ALREGRE (Minas), 211 — (Sçrviço

especial tia A NOITE) — No próximo din
12 de outubro, scrã inaugurada, no Jardim
Publico, umn Iicrma no deputado Josino de
Araújo, saudoso filho desta cidade, como
sincera homenagem dos seus conterrâneos.

«IO.

Trabalhadores que abando-
nam o trabalho no .ary

chegam a Belém
RELEM (Pnr_), 29 (Serviço especial da A

MOITE) — Chegou boje o vapor "Ainieirini"
trazendo uma centena dc operários que abou-
donaram os trabalhos do senador Josó Jullo,
no Jnry, por não se terem submettido _ dis-
ciplinn ali applicada.

.__•
Limpeza para a rua Ceei-

dental, Srs. da Prefeitura
Os moradores _ rua Occidental nppcH.IU

para a Limpeza Publica nflm de ser feita
v_ a I naquella rna, uma limpeza E' ccrlo, tam-

| bcm, que ha multo sc não vi Aquella viu
publica, uni só lixeiro c respectiva carroça.

Modificações na lei do cn-
sino, em Minas

BELLO HORIZONTE, 2!) - (Serviço especial
da A NOITE) — Approvou cm data de hon-
tem, o Sr. presidente Antônio Carlos a rc.
solução legislativa que introduz alguma»
modificações uo ensino normal e primário.
Entre as mo.ifeiaçücs figuram: a creação
do corpo tle inspeclores do ensino normal;
n reducção de dois para um anno o tempo I
(le cstngio para ns normalistas diplomadas '
cm escolas normncs de primeiro gráo; a/
creação de mais cinco escolas normaes, no
Estado.

i _..,,. ¦__..¦¦__.__ i , ._. | «tfKfrflW I ' '— N" ¦-

O Tribunal de Contas jui«*
gou ülegal a aposenta-

doria
O Tribunal dc Contai julgou illegal

concessão dc aposentadoria ao commissnr
tle policia Cândida Mnxlmo dc Lafnyetfc
Coinilirn, chefe de secção dos Correios do
Maranhão- Francisco Antônio, dc Moraes
Ilcgo, telcgrapliisla da Repartição Geral Vi
Tclcgraphos, Aristides Alves Casacs e con
duclor de trem da E. V. Central do Bra
sil, Mathins Pereira dn Silva Guimarãc.'-

______¦____
if__LH________Bíf--QM8_IIJ__lv. 5

Dr, Sario de _é«s- oenlista. Da, W.-
culdnde de Medi-

clnn c da Santa Cnsa. 1'nr.i longa pratica
das opcrnç.les e moléstia., dos ..lhos. 7 de
Setembro, 3S, às 3 h. T. N, 7510.

___ T/. ttf J
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Zacarias de Góes
e taseoneeiios

li—^ 11 /^" 11 li
Noticias da America
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(Heitor Moniz).
_,acarias de Góes e Vasconcellos é uma

figura impressionante de político c de esta-
dista. Poucos homens do Império lograram
ler uma tão vasta reputação de austeridade;
Desde estudante era um typo modelo dc si-
sudez e de retraimento. Não procurava anri-
zades. Não sc mcttia nas "partidas" ou
cjuaesquer outras brincadeiras acadêmicas:

Ninguém o via ás risadas, cm rodas de ra-
pazes. Sempre severo, o ar sempre grave,
cumpria, com escrupuioso rigor, os scus dc-
veres na escola, freqüentando ns nuli-s com
assiduidade, não deixando rie trazer, nunca,
em diabos pontos explicados, mantendo no
porte, no vestir, no falar aquella linha rie
altivo discreção que conservaria, através rie
todas as vicissitudes, até os seus últimos
momentos.

A muita gente poderia aquillo parecer
ostentação ou hypocrizia. Engano. Nada
havia ali de artificialidaric. Tudo esponta-
neo e natural. O temperamento rio moço .
que era assim. E nicsnío quando elle o qui-
zesse mudar não o teria, por certo, consegui-
do. Aquelles modos seccos, aqucllc alhe!.-
monto ás aventuras ria viria esturiantinn,
aquella austeridade precoce, aquelles ares
instinetivos dc superioridade, estavam mi
massa do seu sangue. Nascera desta fôrma..
Não haveria dc rebelar-se contra n natu-
reza.

Mais tarde, crescendo na politica. elevado
aos mais sitos postos a que poderia allin-
gir, deputado, ministro, senador, conselhoi-
ro dc Estado, presidente rie gabinete, An-
carlas conserva aqucllc mesmo feitio. iiiimi-
go ric intimirineles, autoritário, não raro as-
pero, desrienboso, intolerante, não sc cur-
vando nunca, querendo que Iodos se sub-
mcltessem n sua vontade.

Não foi, nem o poderia ser, nunca, com
esse gênio, um político populni. Mais (Io
que estimado tornou-se tcmialo e respeitado,
llespeitario c admirado. Não só pelas suas
grandes virtudes moraes como peln sua alia
capacidade mental; Neste ponto n superlori-
dade de Zacarias é incontestável. Alem dis-
sn, em matéria dc probidade, cru intangível,

i diz Oliveira Vianna. Em sun vida, escreve
Con.tánci- Alves, não tinha faina por
onilc penetrasse o estilete vingativo dc iimi-
go ou adversário ferido. A perfeição ric sun
couraça era uni rios elementos rio seu ries-
nssomhro de duclistn parlamentar; A cer-
teza ric «tue nno poderiam retoruiiir-llu com
estocadas iguaes ás ric sun polemica; per-
miltin-lhc entrar cm pelejas .com o passo rie
quem já voltava vlctorios o •'."

No Senado, ha um tempo em que Zaca-
rias se transforma 110 fiscal irritante e 1111-
portuno dos modos c costumes dos próprios
collegas. O visconde de Taunny conta, a
esse respeito, casos cúriosissimos que valem
ser recordados. Umn ve/. pronunciava An-
carias nm discurso político rie certa relcvnn-
cia, ouvido, silenciosamente, voltaria pina
ellc a attenção geral, qunndo, ric. repente,
estacou cm meio .10 período qne mal inicia-
rá'. Movimento (1= espanto... Olhares dc
surpreso cravam-se sobre o orador. I-.Ile
explico, então, sem alterar a sun calma, o
olhar severo ric mestre escola: .

— Esperei que os illustrcs barões de 1 1-
rapama e rio Rio Grande acabassem ric sc
bnrbenr... .

Esses dois senadores conversavam solire
""""•navalhas 

* sobre barbas, e como ambos
eram surdos e falavam alto, as suas vozes
chegaram até á tribuna ric onrie orava /a-
carias... Poi n conta. I. elle nao rimou
passar, contundindo, com o seu repente c a
sua ironia, os dois dcsatlenlns...

Outro caso interessante oceorreu com 0
senador Cruz .lobirn. Freqüentem'.!}.*- ein
tuirns com o seu còllcgu ala Rnbia, por mu-
sa rias irmãs ile caridade que o primeiro
«.iipre-conibatia. Jcibüh tinha o costume,
dc descalçar os sapatos para descansar os

pés, emquanlo durava as sessões, Zacarias
não concordava com estas sccn.is. 12 ppnilc-
ruu, nm din. máo humorado:

Neste Senado vemos coisas bem curió-
sus Por exemplo nm collega que mal clic-

ga á sua cadeira tira as botinas, fica de
'meias, 

e pega logo 110 senimo...
Teixeira .lunior. ao lado (lc Joli.im. sus-

surra-lhe aos ouvidos, por perversidade:
O Zacarias está' affiniiauelei que \. 1.x.

cni oulros tempos defendeii ealnrpsiuiwntc
as innãs ric earidarie...

Tocaram na feriria rio homem, e n .sena-
rior explode com vçhcihe.ii.l... uidiguaçiio:

-_ Não é èxaclo.--.-'; Prove \. I--;- " 'I110
avaiicn! Venham as provas...

Zacarias responde, então, d.sdéiihosamen-
te. com a maior serenidade:

Os scus collegas ric bancada que nltes-
tam se-ligo nu não a verdade.

SÓ cnlão explicara... ecrlh t Jobun ai que
""--ili.1 

assevera que V. Ex. tirou a, lo-

tinas ii eslá dé meias...
. esse tempo torios riam, a bom 1 •'

"pYih.rin e rio .ni pro ',""- f.P n pobre."lb(,
•evario, é que não achava graça... ..-.."-í!;
cHando-se, vermeih llho, „;. sua carie : -

Com a brecai Lã isso . rnclo, Que mal-
vario ric .homem'.  i,.il,„..ii»io

Melhor dc Indo i o cnço 1 ru ,:h.l'nK'
,1c Zacarias coin Cotegipe. culi.o .titular ria

pasta dl Matínha, e nutro esp rifo. como
elle. sarcástico, -/.oüihnlcirn. mouirior.

¦ Zacarias combalia " íninlslcno. Ç. *}.-"};

fou, assim, para o seu ca. lega . pava 10.
J. s Ex. não tem o tempo m.nlç/.lal s

Í.q__r V«ru' -csi>-.chur „ simples cx.lied.cnle
e sua pasla. Senão vejamos. 0 nobre iu»

l.isiSvajVU.se larric. ,„;... ou in.nos ..
llO horas: faz a sua loilvlU "•"

Kuro.lo,nuc lhe. leva bem üra*^
mota ás 11. palestra com os amigos, ein-.'
rL.ado ás l_:''ne á <a'^r.«»»;^l'" <
aqui pelos desacertos rio gabinete: fies In

â' 4: Ua « casa cheia d.; Rente;, torna'.;,
iialestrnr com os íntimos: janta as •• ¦ -¦

Sr. aua indéfeetiVel pnrli, «dci vol a te

m ao theatro ás 10, sae ^J}Jh^n
«1. por ahi. ele, ele, e nifinal recolhe vc

.wffl reslios.a, os ei,., ele. *^
.ilb-le iio seu companheiro dc bancuiia.
Vais. recordar as suas palavras:

í- Sinto. Sr. presidente, não tcr-Pqdiilo
nuMr lon Um o minucioso relatório que

• . nobre «nador apresentou sobre a mjnhn

.ida diária, pois houvera rectificad.,yarlw
,e«cidóes... Até certo, ponto, P'^'1' í*'

conveniente, porquanto .tive ensejo íe P o&&&$ müiü

e a sua vida artística

Em "As Ciladas do Imprevisto", agora
em exhibição, veremos Esther Ralston e
Neil Hamilton, duas sympothicos; figuras
românticas já consagradas. A seu lado, po-
rem, uma terceira apparecera. grande tam-
bem, c que o publico já conhece por tcl-a
visto muitas vezes cm films que ameia nao
estão definitivamente esquecidos. Essa ter-
ceirn nessoa é Sojin. o artista jnponcz que
trabalhou no lado'de Greta Nissen cm A
Virgem rin liarem", ... ¦

A respeito elo granrie trágico oriental bem , pci0 scguint
pouco se conhece entre nós c foi por isso •¦-.,.

que nos lembramos ric alinhavar um esboço
hiogi-iphieo, pnrn que o publico possa co-
nhecer algumas intimiriaries da figura que,
não contando com a belleza physica para o
triumpho nn téln, soube vencer amparado
apenas pelo seu louvado valor artístico.

Soiin, que cm "As Ciladas rio Imprevisto»
enrneterisa um mysfcrloso tibctano que st
nucr apoderar a lodo custo rie uma preciosa
snpbyra que desde tempos iininenioriacs
está em poder dos condes ric Rocheslcr,
ainda lin pouco tempo era uni rios adores
fáVòritos .le Toldo c ric outras cidades rio
Japão. Nascido cm Scndaii-no-Iniperio-do
Sol Nascente; Sojin. que e filho de um
grande medico c membro rio parlamento
inponcz, sentiu (lesricos scus mais tenros
ivnriòs Brande iiícliriação para o thealro. Ao
terminar os estudos na famosa Linversi-
dado rie. Wiiscda, com o grão rie doutor cm
literatura; Sojin entrou pnrn n Escola dc
Bellas Artes, ric Te.Uio. onde estudou-o curso
d. cinohiatogrnphla; Mais .tarde «1 roo 110
BUngci-l.yoUai ou Academia dc Arte Dia-
ninticn. Possuidor ric uma tortuna mais rio
riu. regular, o artista incipiente constituiu-
se empresário c orgnnisou uma companhia
sua paii-n levar 11 scena japoneza os dramas
dos grandes dramaturgos europeus: Slin-
kèspcarc, Gocthe. Ibsen, Tolslm, Shaw,
Eelicgiiriiy, Guimerá e outros, traduzidos
parn o idioma do seu paiz. '

Soiin. é uni lioniem dc muita cutura, au-
lor ile vários romances c ensaios literários.
\nles ric entrar para o ciiicnia americano,
ellc edito., a revista mensal ."The East anel
West Times", rie São Francisco.

Enlrc os films em que o artista japonez
figuram recentemente, Icmbraiiio-nais ele V
Ladrão rio iiagrinri", "A Fera do «ar-, -A

Vircci alo liarem", e "O Filho Pródigo

films vários, o favor e a sympathia publicas.
Esse raro conhecimento rie arte c ric psy-

chologia, Florencc Virior poz cm jogo mais
uma vez, ao filmar "Quaretto rie Amor", o
drama que a Pors.nount vae começar a exlíi-
bir para o conquista rie novas glorins c pnrn
dar n Florencc Virior mnis 11111 exito ruidoso.

0 reapparecimento de Corina
Griífith

Corina Griffith vae ser apresentada hoje
nn léla rio Odeon 110 film "Suznn.ia", pro-
ducçiio celiliiria |icla First Nalional, com o ti-
tillo: "Syncopaling Sue". Creou ella n fign-
rn central do romnncc, sendo acompanhada

conjunto: (Edriic Murpby) --
Tom Moòre; (Arlhur llciinett) — RocUclif-
fc Fcílowcsj f-lcc Horn) — Lee Mòruri";
(Marge Ariams) — Joyce Camptoii; (Lan-
rilnriy) — Sunsbinc llarl; (Marjoric Rum»
heiiii") — Marjoric Rnnibcau,

Que é "Stizaniin"? Uma comedia inlcrcs-
sanlis-inia, ele salior original, nn sua fcitii-
vo. Dirigiria por Ricardo Wallacci ei seu cu»
reilo prende e attrae a attenção rias plotéóa
mais dispersivas. Presta-se 11 que Corina
Griffith sc apresente numa figura intclligén-
to rie mulher amorosa'. As varias morialiili-
des rie "Suzaniia" casam-se mariivilliosamen-
te com o temperamento nrtistico da còiisá-
grada "estrclla".

Intimidade de artistas
As ciladas rio imprevisto", film que

muito breve vamos ver serão npreschtailas
(luas jovens figuras já consagradas 11.1 tcbu
Esther Ralston c Neil Hamilton. Sob o pon-
to (lc vista ciiiematogi.ipiiico, nada sc pode
dizer sobre, os artistas que seja ignorado pelo
publico, mas no gênero "iuliniir.iries", mui-
10 ha que dizer c foi isso que pensamos fn-
zer, ngora, para satisfação rios leitores sobre
Esther Ralston:

Foi n estrclla rie "Filhos do divorcio",
-Mandamentos modernos", "A mulher e n
moda", "Ama-ine como cu sou!" c "Quem
ama aprendo". Estes films foram considera-
dos pela imprensa norlò-aihçricnnh com Icc-i
elogios, que, sem cxaggcrar, consagram esla
actriz como uma das mais talentosas.

Esther Ralston estreou na (inematograpliia
jio film "Pcler Pan" c qnar.i que foi çrend.a
ciu thcálros! Seu pae, ilcnriçuie Walter Ral-
ston, foi actor notável. Esther nasceu cm
Rar Marbor, Moino e com a cdaelc de dois
íiiinos iá repreyenlava papeis, infiinlis -iar:i
aiiiriar seu pae. Aos sele. nnnos principiou, os
scus estudos cm Washington e mais tardo
cm Novn York. Durante algum (empo levo

:isa.

l.". 
v». veitir sc 110 que gasta algum «em-

cerra-se com as ,lmms ue roí 
cé „ . . :1S

per ter bem cumprido com todas

ohrigacõ"-.. • 
^^ | __

(Tthesouro dos tzares em
leilão

Utkr<< Soviets" vão proceder. A \'n%<\c
!âfiS 

V»*So thesouro artístico do Lr.ni-

< lodeS,1'ctcrsliurgo rca,isar.se e,n
A primeira praça !>"e..,!c.'.":i;Llns sü.

WM-" < " .^t»-*mm W%iá
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Venus victoriosa
(Augusto de Castro).

' Nove mezes mal passados sobre o sua vin-
vez. Paulino cnsavn com o riquíssimo prm-
cipê Rorghese — e partin para Roma, in-
stanllando-sc no famoso palácio, velho quasi
de tres séculos, que o cardeal Dezra começou
a construir e Flaminiò Ponzi, por ordem do
onpn Paulo V, concluiu. O palácio Borghese,
•'Ccnibolo rii Borghcsc". ainda -hoje é un»
dos mais bcllos palácios rie Itália.

Enlrc outras opulcncias admiráveis1 d«
nrte uma elas curiosielarics dessn magnífica
residência, que o esplendor dc tres gerações
rie pontífices c. cardeacs enriquecera, era, ao
tempo, no primeiro andar, a gnlenn que o
cardeal Scipião, celebre pelo seu fausto •
pelas suas generosidade!, mandara levantar
—e toda cila consagrada a Deusa do Amor.
Todas as paredes, dé alto a baixo, estavam
guàrriecidas rie quadros celebres represen-
tando Venus, em todns as ineffaveis alie-
gorias c torios os divinos ..tlnbutos da su»
perpetua seriucção. Pnullna não podia en-
contrar mais suggesliva moldura e mais
sVmbõlica decoração para a sua belleza •
para o seu destino, infatigavelmente volu-
ptuoso. Romn, parn a receber, offcrccia -
essn Amorosa — toda a mytliologia do
Amor.

Como recreio para as suas horas dc pri-
movera c de verão, a princezn tinha, afãs-
tinia desse palácio rio Tibre. as áleas boi-
liadas de arvores seculares, os terraços onde
a ngua canta, u Fòiite soberba ric Bemini,
os parques que Doniinico Sr.V-.ho desenhou,
as grutas e os jardins da famosa Villa Boi-
"lirse (pie á munificencin rinquellc velho

criar sairia ria "porta

no dia do casa-
"Pnulino i nina'. De 1'iicto. a sun

Agorn volta Sojin a trabalhar.cm As Li-
lnrias rio Imprevisto", encarnando com necr o
1 ficíir. dc um fatalisfó oriental, papel.que , cm .Nova Yont. i.nrnnie ai|>uui i-uu-u
se adapta ..elinii-avclineiilc á personalidade | imm professora que lhe dava lições cm 1

do oçtor.

0 que Florence Vidor pensa
cio cinema

Muito sc tem dito para commci.tar o fa-
cto ric l-Torei.ee Virior nunca ler opparccii o
num paleo. fosse antes ou depois ric sua
SclR linín .1 cinema. Aos conhecedores .ln

nrte inuda. esse phenoi.iiene, se;:nfigur«\a.M-
fraofdlíiarlo lanto mais quanto, a despe to
ric nunca ter figurado 110 therotro, a cslrella
também nunca freqüentou iieiihumn das cs-
colas drairiolicas que ns empresas cinematp-
graphic:.s manlèni pnra preparo elos scus .11-
tistas novos. . ... „„„

Não obstante, isso não impede que Moieu-
cc Vidor seio actualmente unia '.Ias maio-
res figuras do cinema. Ella sc projecto,1.1.11-
to alem ela sua; csphçra ric aeçno ¦'."M%«?
quer 110 draníá como 1111 comedia: romântica,
c nma rias maiores figuras fc.i.n.nns m.c
liojc pode iuircse.ili.r a arle mula. Ha po 1-

o.'' procuraria por um jornalista, Morei, e
Vidor. eom a sua Ingcimn Iranqueza le
mulher menino, com elle conversou longa-
mele, sem sabei' que as sutis paluyras -

riam rcpròdüccnii para o publico e sao ai-

guiniis rias decIn-nçÒM ria arUsla que vamos
nproveili.r.

Disse a estrclla: ...'•O trabalho rio palco e de grande auxilio.
não lin duvida, para o artista rio cinenii.-.
mas não é, parn elle. uni fnetor ric exito (s-
scnciiil, sobretudo se o seu gênero « o co-
incriiii romnnticn', ele argumento leve. tao
preriilcclii rio publica rio nosso tempo. ,V!S-
se typo rie argumentos, o que sc torna csseii-
•ial é a hiibiliriaric mimien. Qualquer pes-

soa poele trabalhar cm films, elesele que n
prnviriciici-i a lenha favorecido coin a sceu-
telha inngico da arte rie rcprescniar. mas
sem essa' -centelha mais vale banir ric uma
vez lorins as esperanças.

"K' essa s.cnlclhn mágica que pernoite

woori Sun vlvncidndo chamou a nltcnçuo ric
D \V. Griffith; que lhe riislribuiii um papel
no film "The whilo rose". Seu Ira balbo
dgmdou e novo papel lhe foi distrlliulrin no
film "America". l""i depois con!ratado pela

u leva
e".

Um surto novo
"llilS-folllls"

;cró Clara Bow, a cha-
.. . quem porá

i mais empolga 11-

façanha <|ii. Õll.l
fidalgas ria pie-

iiineln rainiia dns ihelindri
o publico em contado com
le ric tc.il.is cllcs.

Effeetivamente é essn a
lüihilménl- realisa cm "A

lm". 0 argumento nprescnla-nos um grupo
ric arregimentados elo crime e dá-nos 11 sun
historio intima, c historia rios seus amores,
nm aspecto quasi invariavelmente despresa-
do nn:a obras deste gênero.

Inrainaiielii o prin.ipal personagem il" nr-
•¦u me nio. Clara Dow despe-se dos atavios da
rVclindrosh o aborda a poderosa figura ria cs-
iinsn ue um gurriichciro, angustiosa pelos
lances da uttribulnria vida rie sou esposo.
Iv' sem duvida, o trabalho mais forte que
Clara Bow realisa desde "Asas", c ellc nos
dá provn ric que a rnivinlm galante podo
dominar, com n mesma facilidade, os lypos
das inpcquliihns petulantes, c ns figuras rins
grandes heroina:- do drama e do romance.

; A acção róinnnlicn è constituída peln his-
loria eiii um casal, ellc um ladrão e clln urii
anjo bom eiuc só procura nürail-o ao cami-
nlio ria honra. 0 momento suprcmei ala ncção
sobrevem, (juaiido, cercado ambos pcln poli-
cio, Çlnra lonçn mão de suprenio exucdlen-
Iti pnra nrrerior, definitivamente, rio treme-
dal rio crime, o marido que clln adora. Uu-
tru detalhe de valor n nsr.ignnlar nesta pri-
riucção, são or, magníficos effeitos pliótogrn-
pbicos obtidos por Keury Gcrard, sob a di-
recçáo ric Willia'111 Wcllmnii.K' mesmo :i pri-
meira vez que V.cllinan tem a seu cargo rii-
rlgir ( Iara Bow e Ricardo Arlen, desde que
•>s' tres traballinrain juntos naquella ines-
qucelvcl cpopcii da aviação, filmaria pcln
Piirainoiinl

rriéal Scinião
dcl Popolo".

Contn-se que Nupolcãu,
incillo da imiã, dissera:.
romana, rios pés á cabeça'
bclleza tinha qualquer coisa rios clássicos
perfis e ela academia «los mármores rio Ln-
cio e uma secreta fatalidade, como uma pre-
(Icstiiiiiçfao, a prendei., na vida e na moilc,
á Cidade Eterna.

A verdade, porém, é que Paulina nunca
amou Roma c Romn nunca amou a prince-
za Iíorgliçse. Não tinham sido feitos unia
paru a outra e não podiam comprchenrier-
se. Roma é uma cidarie tiislc. A sun pro-
prin volúpia, em que íi luz ora escalda, uva
arrefece r.o céo, é melancólica. Sua formo-
stii-i é feiln eie grandeza c minas, de silen-
cios e rio sombras. !.' preciso penetrar esse
honro encanto para eiitenelcr a palavra elas
suas mil fontes que soluçam; o segredo dos
scus mármores que dormem, o sonho rins
suas catliedrnes que rezam. Mas Roma náo
é uma cidade rie prazer — c muito menos
n Romn pontificai que 11 princeza conheceu.

Nesse longo museu ile ruas tortuosas, cni
que caria pedira tem uma nlni.i c caria nhna
uma voz que canla, Paulina não viu senar»
frades e mendigos. Por nutro lado, Roma
não podin entender aquella cslouvaria boné-
co. capaz ile torias as loucuras, ébria de nin-
cidade; séqiiiosa de rnido c de luxo c que
os milhos e as odulnções do vicio c ria glo-
ria lão cedo tinham pervertido.

Paulina ábdrrecla-sé; Aborrecia-se da ci-
jat|o — c iiborrecia-se dn marido. O impe-
rador iiílcrvclu varias vezes para conter as
suas impócicheias c os seus tédios. Paulina
pouco Inrelou, pairem, em voar para Paris.
Mas o Destino implacável trouxe-a nindn a
Turim, quando o príncipe foi nomeado go-
vcrnaalnr da França Cisnlpina c, mais tarde,
já irremciliavelineiilc doente, no declínio ria
licllczn e ria fortuna, novamente a Boina —

que havia ric possuir o seu cadáver e que.
1111 obra ric nm grande artista, * tinha j*
imniortaliznrio,

Quaiiilo, nestas larries de sol, 110 inverno,
saiu ric casn, descendo o Corso rie Itália, lo-
mando á direita 11 Via Po c a Vin Susia,
nli.ivessii as avenidas Iranquillas c verdes
da Villn lU.r/bese, raramente .deixo ric ir fa-

minha visiln á limln Piiulina»..
parle, viva lio riuirínore perfeito ria estn... .
de Canaiva — e que, conio uma amante so-
licila. dir-sc-ia que mu espera, sorrindo, na-
quella branca sala que o fulgor rio seu corpo,
como lima pcr.riiie cliammii ele amor, iliu-
mina. Olhando-a, não é, a mnior parte das
vezes, a princeza, radiante pela sua formo-
sum e pelos scus escândalos, rio palácio ris
Neuilly, nem 11 nltezii, cm pleno esplendor,
rias fèstns rias Tlilhcrias que recordo — «,
menos ainda, a cortezá, hclla como Phrj-iéa,
na intimidado dourada ria alcova, onde a$
suas cnriclns, como rosns ric fogo, ardinm e
sc consumiam a todo o instante.

Dcanie ric mim, qunsi sempre, se aquella
linda cabeça, que, apesar rie tudo, eonscr-
vou uma pureza singular ric traços, sei.íhv-
ma: sc aqucllc seio, ninho cm que dna»
pombas brancas Icntiim o vòo do desejo, pai-
pila; se aqucllc buslo iiiriolcntc sc ergue,
náo são ns fôrmas ric Pí-àliiiá ela adulesccn-
cia e- rio prazer -- "lu Heiae ries Colifi-
clicts" como lhe chamavam — que eu vejo,
mas a pequena filha dn senhora Leticia, ei»
Marselha, nn quasi miséria rio seu vestuM»
Io triste: a ingênua 1'aulcltc rios riezesei»
nnnos, passeando com a irmã Carolina, na
Canncbiérc, cujos "vitrines" c cujo brilho
deslumbravam então scus curiosos e lindos
olhes rie. corsa. Honnparlc era apenas lira
simples official. nesse momento cm desflro-
ça, rios exércitos revolucionários. O nome
rie Napoleão ainda não soara, como mim
tiviiiibita, solire o França c sobro a Europa.
Paulina não era mais rio que a pobre Pau-
l_llc — e só tinha por si o viço c a prima-
.ern rin sua hclleza, cm botáu.

)•;' esi.i ai Paulina rio primeiro amor. F. n
seu primeiro amor é, como não poeíia deixar
ric svr. uni homem joven c pobre — Frcron.
Os contemporâneos ntlribiiirnm-lhc varir.s
defeitos, A' distancia de tantos annos, eu
não posso Imputar-lhe senão um, o de r.n
ciiniiiar Estanislnii. Paulctlc amou-o —
como ie ama aos 16 annos. Escrevia-lhe cm
ÍJ__II  _.«— 11.-- _,,___. ,... ttTí»_» _./-.-_«_.-_ 4 _

A primeira nr..,. - objeclos sc-
..utuhro PW^n^-iiV^oineòcnta lubnquciros
** P0St0or,nd,s com 

" 
niMurns c prdrns

,ie ouro 0'o,,a"^occ, sorvico dc Sevrcs que
prfcêiosna: »«'(.^1sirl ;1sc,,?;,Ç4.oon peças de

gví^-rÔ et^p do não menos ceie-

••A Actriz". Ao centro - A Rua do 
^«.i 

i.^. 
;,.„,,.„„„„„ Senmlor ••Susoiia"

Algumas novidades

,'• nm dn?' 
dr nrtr nn

-ar essas preciosiriades.

.lhciir-sc por completo de si mesmo c rc-

nrcsutai" o personagem que autor ideou com

_m-i ersonàlidadc psychicn inteiramente d 1-

ve?sa dn 1 lo seu inlcrprctc. A musica pode
,cr m 

"djuelorio 
para sua mutação dc sen-

ir os facilita r.o artista rr disposição men-

f. hri. por mais famoso que ú Unham ei-
. -! .. ,s crõacões, não é cm geral uni tri-
lo as suas wcasiK. habituou a

gí^^-feirti sua voz que rio seu

,.;..vi va" que a alimenta qua...lo.elli. v.vc
„„rn • tela alguma ric sons crcucflcs. Iísmi

foPl tambeni! n verdade que lhe grangeuu, em

Sempre com vontade rie ser actriz, estreou
na secno falaria num drama rie Sliali.spearc
Nn scena imieln, conforme já foi dito, 110 film
"Pctcr Pan". Um dos seus melhores Irana-
lhos foi "A Venus americana".

Solire Neil Hamilton:
Hn pessoas que collccclonam sellos, moe-

elas, borboletas e a'.é... raridade-1 Neil Ha-
niilton collccciania coisa ihclliorl Tem uma
collecção que fhz pasmar Iodos que a véein.
Faz pasmar e scistiiar. Tem 11111 pequeno cha-
pco rie onrie lira moedas de ouro nos punha-
lios, lenços de seda ric todas ns cores ai»
montões, a-cm ninguém saber rie onde '"rio
aquillo vem. E ricpoi,- dc tirar tudo ísm;. ler
m.nai |ior tirar um coelho vivo! Os'leitores
com certeza já ndivliibnrain >i que Neil • •>
iniltuii collcccloual Objeclos maglcosí I isso

mesmo. Neil Hamilton possue objeclos mngi-
còs ianòhezcs; francezes c chinezes que. se
fossem Natos- por..... fakir dn índia, obri»

gnl-o-iani a ficar de lioca aberta I

Fstc nelor galã da Paramount nasceu cm
' vnn, Mass., e seus pnes queriam que ellc
scgüissò a carreira de sacerdote, bshidou,
pòrtanld, tlicológia^ mas q.tandir ohcgmi o
dia ric prestar votos, pediu um adlamcnloi e
tempos depois, declarou que queria abraçar
nutra profissão, Partiu fina Novn Yuri:, on-
ric conseguiu obter Iralialho num Iheníri.
visto nue a cairclrn escolhida fora o de áclnr,
Fc„ varias lotifnccs urtislicas nlravcs dus l-.s-
••irio-i Unidos com unvi companhia dramática
,. riciia.is resolveu ilcdicnr-sc á cilièniiitogra
nhia. ,, M

Arrumou as matas c partiu pura lloliy-

O film "Lnvcs of .'111 Aclrcss", ric Pula
Negri, será chamado cm portuguez pelo no-
roç rie "Rachel", que era o titulo original
desta proriucção.

 Conrndo Nngel. afim de cvit.-.r as
fastidiosos nttenções que são dispensadas a
Greta Garbo, resolveu lcval-a para jantar
cm uni rcst.-uraiitc n.-.s redondezas da gran-
ric cidarie da cincpiatógraplilá.

Isso, porém, nada lhe valeu, pois o gar-
çon, r.o nioincnlo em que servia .1 sopa, rc-
conheceu a gnvnrie estrclla c ilcixou cair o
pr;,!o cm cima dc N.-.gcl, salpicando ao mes-
mai tempo um rios iiijís elegantes vestidos
ric Grcla Garbo...

Aíjolphc Mcnjoii iá começou o tr.i
bai.o rio seu novo film "llis Privalc Li-
fc", (ire é unia RUiiimula, como diz o seu
tilulii, da viria privada do festejado actor.

filiin rc iiuiii :i(>> iu íiiiiiii*-. i.-ii 11;. iii-iiic um
j italiano, Fcz-lhc versos. "Per sempre ti

:1111o, o bcllMriol mio, sei, cuore mio.tenero
.imico: ti amo. amo, amo, amo, si ama-
tisslmo oniniitc". Naria faltava á cxubcraiiU
poesia desse idylliú — nem mesmo os erros
de grammalicn. Mns a senhora Leticia •
Napoleão contrariaram o casamento. Pau-
Ictlc revoltou-se, chorou, supplicou. "Nunca
amarei outro homem 1" — escrevia ella ao
irmão. A cstrelln dc Bonaparte começava a
luzir 110 horizonte. E Paulctlc seguiu tssa
estrclla — que era a rio esplendor c da nm-
bicão. . '

A viria de uma mulher depende lauto m*.
um instante do seu coração — rio prinieirt^--
despertar c do primeiro dc.*cugano — que
cu ouso perguntar a mim próprio se. por
acaso, a terna c apaixonaria PanlcUc tivesse
podido seguir o destino rio seu primeiro
amor, a inconstante e impuelica flor dc volu-
pin, que clln depois foi, teria nascido algum
dia ua sua alma... A libertinagem é mais
uma estrada dc dores, qne uni primeiro dos-
engano abre, rio que uma senila ric prazcreii.

Após a queria rio império, o princeza Biir-
gliesc refugiou-se cm Romn. coino qutoda o familia ric Bonaparte. Poi ha^
não o palácio liorgbcse, mas o palácio
ra, em picho centro rin cidarie c que !
Rccamicr havia ric habitar nnnos riepo
princezn era uma sombra da que fàr*
luva gravemente doente.

Em 1S'_1 Napoleão morria, Pnulil
iou. Deixou o Palácio Sciurrn — eippo--'
fugiar-sc na "Villa P.aulina", á poftã Pi
perto rio logar onrie escrevo estas linhas. '
ar rios CastcIIos Romanos c ria campina r
l.acio banhava as janellas do seu quarto d
enferma. Pouco depois, os médicos aconse
lliarain-lhc o clima dourado da Toscana, onri
o outomno é o mais doce do mundo e lev
rani-nu para Florcnça.

A Morte seguio-o, porém, de perto,
sun antiga corte de amorosos restava
pallida corte dc fantasmas. Das horas
inultnosns dn orgia c do vaidade, restava,
fundo dos scus olhos cavados pela fcbri
uma sombra ric saciedade e dc amargura
Das suns recordações dc amor, ficara-lhe Ial
vci apenas a niadcixa de cabellos que Fre-
roh, uni dia, lhe enviara, cm Marselha — t
aquella medalha, cravojndu ric diamante
com o seu retrato, que Canouviile áperlhr
conlra o peito, ao morrer, entre os gel"
da Rússia. Dc tantos iU'scjos (|uc"tinhr.-
aflorado lf feito c:.trcmcifj'V.i »suo . pcllc,._c
sentiu qu. essas eram e.-l.íicas icliquia
iiniur.
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Tradições e esplendores de oulras eras Ia escravidao no!
1

No sul da França, distante algumas lio-1 cas de esplendor c brilhou ao lado das mais | As feslas que para celebrar os dois mil
ras de Toulouse, existe uma cidadezinha Iantigas e formosas cidades da gloriosa e uo-1 annos dc existência ali se realizaram, tive-
que se envolve mis sombras do esquecimen-1 bre nação. Poi isso na edade média quando cm | ram um atlractivo curioso porque se tez a

II
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Paraguay
As grandes figuras européas
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na hora que passa
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A velha cidade de Carcassone, que. acaba de celebrar os seus
dois mil annos de. existência

Uma reconstituirão histórica

to. E* Carcassone. No emlanto, essa povoação
quc heje vive quasi esquecida na história
da França, teve momentos gloriosos, épo-

Avinhão dominavam os papas
e os grandes srs. possuíam,
sobre a ondulação sua\c rias
colunas, os seus castcllos ro-
queiros com que faziam face
aos assaltos rios inimigos.

Carcassone é hoje uma lo-
calldadè <|ue vive do seu
passado cheio dc esplendor.

E' uma das mais antigas
povoações da França.

Conla dois mil annos de
existência. E foi para ceie-
brisar essa data, lia pouco,
qne na velha c antiga cida-
dezinha, que vive como que
adormecida nas recordações
rie um passado que não vol-
Ia mais, que se realisarani
snniptuosns c interessantes
festas.

Das cidades do sul da
França, Carcassone i como
Avinhão a que melhor con-
serva ainda o aspecto me-
dieval.

São numerosas as precio-
sidades e relíquias rie outros
tempos que guarda, como

catlicdracs gòthicas; restos de castcllos e
muralhas quc a defendiam ria cnbiça dos
vizinhos'.

reconstitulção histórica rias épocas passadas,
em que. os grandes senhores dominavam o
pequeno burgo rie então quc lhe prestava
tributo e, vassalagcin. Entre as grandes fi-
gurns históricas que foram recordadas sur-
giram aos olhos ria população as rie llenri-
que d- Roger e lsabelln, com as suas "toi-
leites" c os scus sumptúosos Irnj-ss dessa
época distante.

E 6 inncgavel que possuíam um en-
cento indizivcl esses grandes senhores
e essas donas formosas, com os seus vestidos
e trajes de vistosas cores, de brecados e se-
das que. já nesse tempo longínquo, "s tece-
lões dc Lyão, teciam primorosamente e os
povos que" contam na sua historia gloriosa
recordações não se esquecem de as .vprn-
veitar, 

"talvez 
sentindo e comprebenriendo

que a sua reconslituiçúo serve como nrimi-
ravel lição para us gerações modernas, rie-
masiariamciile independentes e ávidas rie
progresso c de civilisação.

Carcassone, velhinha localidade que o sol
do Mediterrâneo afaga e illiiiiiina, — riu-
rante riias, reviveu, feliz, as suas glorias
fjissadas.

E a sua população, pode, orgulho-
samente. apontar aos que a visitem a sua
velha cidade — as lorrcs dos seus castcllos
o ar. naves sombrias dis suas catlieriracs --
como relíquias venera mias c titulos
nitis alta nobreza.

da

Aa rie Jyri ca e o esplendor
mas representações em Verona

As representações lyricas reali".adn<i no. mais se constringiu cm espaço e conforto,
grande omphichcatro de Verona, ultima-j.Sucecricrain ás localidades amplíssimas,
mente, constituíram tinia nota sensacional |-destinadas á plebe no amphitheatro, estrcl-

Thill, da Opera de Paris, de quem disse,O
mesmo espiritual apreciador: "Uma voz co-
mo raras haverá no mundo: suave, mas

¦¦&;';'!s*-«-sri
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A corte do caslello do duque dc Mantava, no 1* acto do "lligolelto'

para a arte Iyrica italiana, suscitando apre-
ciações sympathicns rie toda a critica <la
Itália.

Um dos aspectos evidenciados por essas

C-jTrL _.... Wm
Da esquerda para a direita : tenor Thill,
senhorita Torri, Antônio P.üocini, senho-
ra Rosclli, 'Aenatcllo, maestro Padouani,

Emilio lani c comm. Ciausclli

grawdcs demonstrações è o rio cotejo entre
o antigo c o moderno theatro relativamente
4 disseminação da cultura artística. O tliea-
tro antigo, sobretudo o theatro grego, func-
clonava no ar livre, dt riodo que facilitava
os espectaculos ú grande massa popular o
operava uma larga disseminação do gosto
-nisiico entro a plebe. Todas as manifes-

f •'¦«tiras de scena eram amplam.m-
novo, o grande povo, des-
icdin a sub-media até. á
participava com a nics-
a aristocracia. Não hn a

,o apenas o aspecto dc
il, mas tambem, c muito
¦e dc estimulo trazia aos

clorogcncas, colcssaes
ivel e brilhante, tu*

va o applaudla
feilo de opu-

advento de
nlsação so-

ambientes
Interiores

,iie/-i N'os
ni-»ss:. p"

ire mais c

)

tos e sujos sotãos. O povo, assim, foi ba-
nirio do theatro, que passou a scr um or-
gão aristocrático, exqucsito, só acccssivel
a determinadas castas. O grosso publico,
como natural conseqüência, desinteressou-
sc rio theatro e terminou desertando.

As representações lyricas em Verona, lia
pouco, deram a impressão, pela imponen-
cia c pela vibraiiliriarie, rias representações
do antigo theatro. Como que a multidão
dc affciçoados, fntigada dos interiores o cia
posição qne o interior secularmente impri-
me ao movimento secniço e ás vozes, assuu-
lon unanimemente experimentar, na o|>-
portiniidade, um aspecto novo ria arte l.v-
rloa. As nrchibancarias renlicaram-sc, atu-
lbarám-se literalmente e foi cm um nmblem
te cnthusiastico que se desenrolaram em
perfeita fôrma "Turanriot" c "Rigoleíto",
esperando muitos dos nomes mais respeita-
veis da nrte Iyrica mundial. Ali eslava:
Lauri Volpi, do qual disse o critico Euge-
nio Gara: "Quanto a Lauri Volpi, que dl-
zer que ninda não tenha sido dito ? .lá que
volta do paiz dos doilares, cabe alarmar
quc o seu canto é um canto rie milllonarlo:
macio, rcsòaute, opulento, prodigioso nos
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O tenor Lauro-Yolpt

asudo* e todo animado de um não «.ei qu»1
rie exponlanco c eorricl, reito par-, a con

quista da multidão." Abi cantava üeorges

T**LMmii

Por interferência do
Brasil, extinguiu-se

ha 59 annos
A data dc amanhã deve scr muilo grata

nos rorações paraguayos, como aos hrasilei-
ros, vinculados áquellcs. K' que faz 59 an-
nos que foi extineto, ali, o regime escra-
vocrat.i, obra para a qual contribuiu, incon-
testavelinente, a campanha que mantinliamos
contra n riictadura rio marechal Francisco
Solapo I.opcz.

Effectivaincuté; no dia 2 de outubro dc
1809, a junta governativa que assumira a
direcção dos destinos rio paiz flagellado pe-
In guerra provocada pelo déspota c tortu-
rado por toda a surte de infelicidades im-
postas pelo regulo, decretou extineta a cs-
cravidão em todo o território da Hepubli-
ca.

Installava-sc aouclle governo provisório,
sob os auspícios aos paizes aluados, cm 15
de agosto ao mesmo anno, quando móis in-
tensa ia a luta nas Cordilheiras. Era elle
composta de D. Carlos Loizaga, D. Clrilo
Rivorola e D. José Diaz Bedoya.

O llrasil, como o Uruguay e a Argentina,
não bostilisavain o Paraguay, cuja situa-
ção de burgo podre de um dos muiores ty-
rannos do século, quiçá o mais terrível, con-
doia e revoltava os demais povos: combalia
a nossa Pátria, como a de Mitne » |.i tio
Flores, a dictadura tremenda que asphy-
xiava o paiz vizinho e irmão e procurava
cxtirpal-a do continente. E a melhor pro-
va de que os naturaes daquella terra mar-
tyrisadn nos eram gratos c faziam justiça
aos nossos intuitos é que, entre nossas for-
ças, havia legião de compatriotas dcXapcz,
anciosòs por libertar-se do jugo do despo-
ta'. Km Assumpção, as nossas autoridades
eram recebidas pela população c pelas pes-
soas de responsabilidade político-social, com
as maiores demonstrações dc respeito e cer-
cadás das mais inequívocas provas rie cari*
nho c apreço.

0 governo provisório installado com a
presença do conselheiro Paranhos da Silva,
logo que a noticia ria sua constituição che-
gou aos recantos do paiz escravisario, rece-
bcü os mais entlutsiasticos applausos e ns
mais francas e incontestáveis adhesões, to-
das cheias de affcctuosas referencias á nos-
sa actuação, - ,

Crescido cra o numero de "passados , du-
rante a marcha das forças; muitos eram os
prisioneiros feitos pelas nossas tropas, no
decorrer das refregas, rios cruentos cotnba-
tes travados em diversos pontos: considera-
vel eram as famílias libertadas, as quaes
subiam a milhares, arrancadas ao jugo do
riictador, nas varias capitães «ue I.opcz: cs-
tabcleccu, na sua fuga desordenaria. Toda
essa gente não occultava a sua alegria, por
so ver livre, emfim, rio tyrano e sob a
protccção dc nossa bandeira.

—• Somos torios escravos! — Diziam a
"una você". , .

Apresentadas ao conde d'Eu, commandan-
le eni chefe das forças brasileiras, implora-
vam n "liberdade para que pudessem sentir
tambem a alegria de que sc achavam possui-
dos „s demais paraguayos resgatados á ty-
raniiia de Lopez", cnnta o visconde de Tau-
iiay, tcsteinunha ocular de tudo, membro que
era do estado-maior do marechal Gastão de
Orleans.

Taes supplicas Impressionaram profunda-
incute o chefe das forças brasileiras, que
em 12 de setembro "officiou ao governo pro- I
visorio paraguayo, fazendo ver que aquella ,
concessão estava.» fora de sua alçada, mas ,
era própria para inaugurar dignamente um
ííovo periorio de governo e firmal-o nas
idéas verdadeiramente civilisadas e buma-
nitarias. (Visconde de Taunny -- Diário
do Exercito" — de Campo Grande a Aqui-

i daban). • 
' _. „,.,..

i Essa nota calou no espirito de u. cir to
Rivaròla, I), José Diaz Beduya e D. Carlos
Ioisaga. E, nos primeiros dias de outubro,
esto ultimo, investido rias funeções de chaii-
ccllcr, renicltia ao chefe das forças brasi-
leiras, cnpeundo uma cópia do decreto do
dia 2 abolindo a escravidão e com o auto-
grapho dos membros do governo proviso--
rio, um officio muito carinhoso, cuja trans-
cripçáo rieve scr feila no seu idioma original
para não perder o sabor. Kil-a:

"Los miembros dei gobierno provisório
no hon podido ver 3Ín una intima commo-
cion de pluccr cl contonido de lu enapre-
ciable nota de V. A. F. ba 12 de seticrabro
ultimo. Tomada' cm consideracion, cl hn
acordado espedir ei decreto junto, recom-
mcnriaiidomc, como encargado dei departa-
niiento de Relaciones Estcriores, quc, en nu
còntestacion a V. A. espliqüe Ias círcunstaii-
cias com que cl gobierno provisório lia dc-
terminado ivcnmpanar esle aclo de su admi-

: nistracion. Al cumplir com tan gratoen-
'cargo, me apresuro a cslablecer que V. A.
S no podia dirigir-se ai gobierno provisório
! con mr objecto mas conforme á sus princi-
I pios e nl sentimientb unanimo dc los mieni-
l bros que lo coinpoiicu. Elles se occüpaban ya
idcl pcnsámiehto dc levar a cabo Ia libcrtad

do los esclavos, cuanrio cl contonido de Ia
nota de V. A. ha vonido «madurar esta idea
y apiesurar su ejecucion.

El gobierno pues, descendo dar a V. A.
una priieba elocucnle de Ia alta estlmaclon
que lc han dado cl scr y de los sentlmien-
con motivo rie este hecho, lia resoluto que lu
ariiunta copia dei citado decreto, destinado
a V. A., vaya signada coin Ias firmas auto-
gfafas dc sus miembros, rie los antecedentes
que le han dario cl ser y de los sentlmien-
los que obligan respecto. A V. A. ofrczò Ia

j espresion de mi ilislinguida consideracion.
i A S. A. R. cl Sr. Conde dc Eu, general en
| gefe ricl ejercito brasllcno. (Assignado) —

C. Loisaga".
listavam assim redigidos n decreto, da-' 

tiadfi de 2 rie. outubro rie 1869, e respectivos
'¦consideranria".

I "O governo- provisório da Republica do
j Paraguay, considerando: que é incompatível
' a existência da escravidão com os princi-
I pios dc liberdade, eguaidade c justiça quo
I o governo proclama e se propõe diffundir

e arraigar no paiz; quc a escravidão, ins-
! tiluição anti-cbrislã, é um triste legado dos
, tempos que passaram c que somente a bar-

bani tyrannia que pesou sobre este povo
ha podido perpetuada; e, finalmente, que' semelhante pratica exigiria, para ser res-
peitada, o uso dc meios coercitivos o vio-
lentos, os quaes sãn, sob todos os pontos,
impossíveis na época que atravessamos e
qunndo a Republica livre sc levanta rege-
ncrada paru marchar pela senda que seu
nlto destino lhe depara, decreta:

Artigo Io — Desde esta data, fica cxtln-
cia totalmente a escravidão cm todo o ter-

í rilorio da Republica.
| Artigo 2" — Aos seis mezes da promul-
i gação do presente decreto, será cgualincntc

livro tod-.i indivíduo, qualquer quc seja a
| sua condição anterior, só pelo facto dc pisar

o território paraguayo.
I Artigo íl" — Fica instituído um registo
• no juizado civil desta capital, no qual sc

gtlcza espiritual, a sinceridade alw.p.genlc, I consignará a edade, saude c aptidão dos li-
herlns paraguayos, para scr combinada c,
npportuiiaiiicntc, indemnisados os amos que
so julgarem prejudicados pelo presente dc-
creto. Eguacs registos serão abertos nos
juizados dc paz dos departamentos dc cam-
panha.

Publiquc-sc. Dado em Assumpçáo, em 2
dc outubro de lSf,9. Anno Io da liberdade
e da Republica do Paragiinv.—(Assignados)
Carlos Loisaaà, — José Üiaz liedoua."

Ha, pois, 59 annos quc o Paraguay ar-
rançou dc sua historia a pagina negra da
escravidão. Pena í que o llrasil, que leve
decisiva preponderância nn espirito dos si-
gnatarios do áureo decreto, só mais do dc-
znilo annos c meio depois livrasse o seu
povo c o í-cii nonie de idêntica macula.

Coincidência notável; foi justamente n
benemérita mão da esposa do príncipe que
levou o governo provisório do pniz Irmão
áqncllc nobre gesto que asslgnou a lei rc-
riemptora de uma raça infeliz e lão digna

O general Pilsudslu, o famoso dictador da
Polônia, é, ao lado de Mussolini, c rie outros
dictariores, a figura do momento actual, ria
hora que passa — de tão grandes incertezas
para a politica da Europa.

José Pilsudski, nasceu em Zolow, na Li-
tuania Polaca, em 18C7. A sua aseentlencia
é rias mais nobres; entre os seus an topas-
sados figura uma princeza. Outros foram
guerreiros famosos; outros ainda, deixaram-
so seduzir pelos enleyos rias sciencias, rias le-
trás, da arte. Aos dezoito annos, Pilsudski
entrou na Universidade rie Jarkof, para cur-•;,r medicina, No rinl.into, pouco nli se con-
seryou; dois nníios depois era expulso, com
outros çslúdanfcá por motivo ria sua p<.i.i««

Perseguem-no: Pilsudski offerece aos esblr-
ros rio fiove-rno russo, umn luta tenaz. A soa
actividade multiplica-se. E, apesar de todaa
as perseguições, o jornal consegue publicar-
se durante seis nnnos. Até quc o governo rus-
so põe a prcmio a cabeça do agitador. En»
1900. o "Robotonik", não pódc sair mais.
Acabara-se a tua existência. Pilsudski é pre*>so, encerrado na cadeia de Varsovia e con-
demn.iilo á morte. Mas o jovcn revoluciona-
rio consegue passar por louco e as autorl-
riaries então encerram-no no manicômio da
Pctrogrado. Dahi fogo um anno depois, a
chegou emfim a Londres, em seguida a uma
série de peripécias e de aventuras em que a
sua viria perigou varias vezes. Ahi, na nos-
pitaleira Inglaterra vive alguns annos. Quan-
rio da guerra da Rússia com o Japão Pilsudt-
ki vae para o paiz do Sol Nascente e otfe-
reco os seus serviços. Quer combater contra
o oppressor da sua Pátria. Organisa uma Ie-
gião poloca. Em agosto de 1914, á frente da
sete mil homens, batc-sc ainda contra os rus-
sos. Proclamada a independência da Polo-
nia, com a derrota da Rússia, as potências
centraes convidam Pilsudski a incorporar a
sua legião ás forças austro-allemães. O bra-
vo general recusa. O kaiser vinga-se, encer-
ranrio-o na fortaleza de Magdetiurgo. A vi-

ctoria dos aluados deu-lhe a liberdade. Cq>-
meça então para o antigo agitador, a

sua grande obra politica. Havia a re-
construir a Pátria e a limpa-la do»

allemães. A essa tarefa sobrehu-
mana dedicou Pilsudski todo O

seu esforço. A sua recompensa
foi a eleição cm 1919 para
chefe de Estado.

Depois de oitenta e oito an»
nos de escravidão sob o do-

Em cima, o famoso dirtadar quando combatia os inimigos da sua Pátria. Em
baixo, o general Pilsudski, descansando na sua residência de Sulepowsk

propaganda contra o regime czarisla.
O que talvez os que hoje admirara o ce-

lebre clictndòr polaco, ignoram é quc Pil-
sudski foi já socialista. De facto, no abando-
nar a escola, o joven estudante dirigiu-se a
Vilna, onde ingressou nn partido socialista.
Tendo fracassado um "complot" anti-czavis-
ta, Pilsudski foi detido juntamente com seu
irmão llronislas, joven de idéas avançadas,
sendo eondemnado, apesar rie se ler provado
a sua innocencia no caso, a cinco annos de
presidio na Sibéria.

Esse largo periorio da sua reclusão, apro-
veitou-os o joven revolucionário para ricrii-
car-sc, a fundo, no estudo tia literatura rus-
sa o dos problemas socines;

Aos riezcselc anno.-; vemos Pilsudski á fren-
to de um jornnl, "llobolorik" (O Operário),
órgão official do partido socialista polaco.

Monumento a Blasco

miiiio russo, a Polônia era finalmente, um
Fstario livre,.

Desde esse momento, Pilsudski foi o ar-
bitro dos destinos da sua nova Pátria.

Foi, porém, cm 12 de maio do 1926, que o
general Pilsudski, com o golpe de Estado
so arvorou era dictador, dcmittindoV., Vltos
cuja permanência no governo arruina1,»,1 o
paiz. K, segundo os historiadores, a sua en-
traria cm Varsovia,' A frente das tropas, foi
mais triumplial ainria que a marcha de Mus-
solini sobre Roma; O que ba de interessante,
é que a historia da viria dos dietndore»
europeus começa por serem contra as dieta-
duras e os poderes de que depois sc tomam
intransigentes defensores.

Não estará ahi um estudo interessante
rio capitulo ria humanidade nas suas aspira-
ções eternas?

Ih

quente, cgunl cm todos os passos muslcaes
c com uma certa pauta douraria que so
ajusta maravilhosamente áquclla eridolori-
da melancolia tão commum nas partes

•'¦¦'¦ ''•¦ v/f '•'"' VMisffi' *''_J-g?%_gif

vanez
Pensa-se em erigir eni Menton um mniiu-

mento ao grande escriptor recentemente
fallccido. Madaino Blasco Ibaüez acaba rie
solicitar ,1a Câmara Municipal rie Mciilon
autorisação para mandar construir uni mo-
iiuincnto cm memória daquello que tinha
tão grande predilecção por aquella cidade.

Obra do csculptor Leopoldo Bcriislaunu,
amigo do grande romancista hespanhol, es-
to monumento será collocado no "square"
Vieloria ou no cáes Lnurenti, e a sua inau-
furacão deve coincidir com o dia rio anui-
versario da morte de Blasco ílinhez.

liisis nossos

Os campeonatos fe-
mininos e a victoria

de Eiena Mayer
Fora dos grandes ruídos e. ri.is grandes lu-

zes dos espectaciilo:; rie ar livro das OJyni-
piadas, em interiores discretos e com assis-
tencia relativamente restricta, vários cam-
peonalos aftirmaram Individualidades de-
sportivas rie primeira grandeza.

Dentre as figuras mais origlnacs que ahi
sc apresentaram triiimphnliiicnto, destaca-se
um perfil <\c mulher.; lilciiã Mayer, uma alie-
inãziiiha rie dezenove annos, quasi uma cie-
anca, delgada, loura, com uma physiononiia
de collegial, mas dotaria rie espirito cxlraor-
dinariameiite másculo. Klcun Meycr 1'cz-sc
campeã mundial no torneio feminino de fio-
rclc, sendo já desde mais dc anno campeã
da mesma arma nu Allemanha. Ágil, vlbran-
te, com fino estylo e uma rude arrancaria dc

Francisco Alves
Francisco Alves, bella figura de Tfalll«

appareceu no Ihcatro, como o tenor Vicen-
te Celestino. Quem o trouxe j.ara ali fe

Architcclo Ellorc Fagiuoli, ideador dos
scenarios

rii tenor." Ahi brilhavam Wassclowski c
Montcsanto, nomes dc resonancia univer-
sal.

Essas noitadas csplcnriorosas rie Verona
recordaram faustos antigos c tambem a lar-

a abundância de enthusiasmo rins anligas
multidões quc ri ila Ia ram no mundo o po-
der c o espirito tlc ilonia.
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De toda a parte um pouco
Foi grande o pauico soffrido pelos p ".ss-

gelros de alguns vapores fundeados em
Sriuthampton, quando un, leão que i;, niiina .
jaula, a bordo do paquete allemão "Ussu-
kuma", fugiu da jaul.i, saltando riiini vapor!
para outro. Preparada a queria para um rios
porões, conseguiram,
a mão.

finalmente, deilar-llic

Acabam de chegar á Inglaterra, 2057000
caixas com maçãs da Tasmhniá, o maior
ca nega mento dc frutas que tem sirio impor-
tado, de uma só vez, por aquelle paiz. ,
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Ue! .a Uaner, campeã olnmpica dc
florclc

pn-
Pi-

A casa de Toronto, em que nasceu a
pulai 

"estrclla" cinemntograpbica Mary
ckforri, acaba rie ser adquirida pnr um v,-u-
tlicalo rie holelclros para ali inslnllnr iun,
grande hotel que terá ,o nome da actri: n

como qua lon cr r
do nosso respeiti *

l
nosso carinho c

0fllo 
Limai J

loque, a pequena tenta teve victoria fácil so
bre competidoras dc maior talho.

Tão jovem, Elcna Mayer mure;, nas Olym
piadas unia singularidade que honra u espl
rito feminino da AlU-iuu„i
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O aclor Francisco Alves
o empresário José Scgreto, que o surprchcrt-
rieu, certa vez, agarrado a um *,iolão,
cantando numa serenata. Sua estréa se ve-
rificòu no theatro S. José, onric trabalha-
va, também, sua irmã, a actriz Nair Alves.
Agradou, não só pela voz, sonora c límpida,
como, tambem, pela figura elegante e vis-
tosa. Alguns mezes depois revelando-se
excellente riausurino, foi aproveitado para
os nu meros rie "maxixe", cm parceria com
Célia Zenalli. IC nasce dahi a grande pro-
pnlariri.irie rio aclor quc, mais tarde, per-
correndo o norte do paiz, obteve exito tão
extraordinário, quc so tornou verdadeira-
mente notável na sua classe.

Francisco Alves, porém, nunca desprezou
as serenatas, gencro dc "farra" a que sf
dedicou com tamanho enlliusiasnío, quc
chegou, mesmo, ,, organisar vastíssimo re
periorio, o que lhe garantia, em todas asei
dades tio Brasil, franca popularidade entr
os moços estnriantes.

E' dahi quc Mie adveio o r.ppellitto, hoj
muito gcncrallsado, — "Chico Viola",'v
que elle atlcnde. sem nmuos.

Anualmente, ao lado de Celja Zcnati
uma das melhores "soubrettes" dos noss
dias, Francisco Alves se encontra *m S'
Paulo, no theatro l»o:i Vist.iT como eleme
de destaque da Comnrinhia Tro-lr.-Ir
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Preciosidades chiiiez
Rc.ilisoti-se em Berlim o leilão de »

siriades ebinezas dos séculos XVI e XV
unidas com muito gosto c paciência
faileririo ministro de Portugal. Ba tal h
Freitas. \-

O ncontcciinenlo despertou sd *
mo nos meios mundanos, riizc
naes heiSlnen*es que conslricrni
cçáo uma rias mais uolaicis, entr.
lentes ua Europa,

—Vfísek*^-'^ u
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,,. . ¦ ?,10Yla. « cântaros. André de Bel-fort Jorria fatigatlp. Godofredo dc Alencarlumava. Hortencio Gomes parecia entre opesar e umn vaga; e lenne alegria. Alexan-dre estava abatidissimo. Os quatro acaba-vam dc jantar, no immenso salão deserto
ij "?¦ e,cS&'nte « wàis detestável hotel dacidade. Ninguém poderia exprimir o sorriso

¦?.ú. irat_, AJ?díé; Era ^possivel definir aaltitude de Godofredo. Hortencio linha o as-pecto do revelador. O pobre Alexandre pa-recia um trapo de paixão. IJ, nos suecessivoscigarros dc Godofredo, cmbcbitlos cm essen-cia oriental, uma densa nuvem aromaticaos envolvia.
Precisamos acabar, meu caro amigo.•—• Não tenho coragem I

•— Todas as meninas são cguaes...Faço o possivel para esquecer, mas não
?osso1

Afinal, nunca a pcdlste, nunca lhe fre-
|uentaste • casa...

NSot
Idylllo a distancia, então?

—• Sim, 2 distancia, Olhem vocês que nào
fui eu, foi ella. Ha um anno locou-me o
telephone: ;Çonversou. Ha seis mezes mar-
cou-me um encontro, onde a vi c a reco-
nhecl como a apaixonada do telephone, cm
companhia dos paes. Desde esse tempo foi
toda a belleza de um idyllio, com os mys-
terios infantis, o sonho, a fantasia dou-
rada da graça ingênua, Ainda ha vinte dias
ella tocava o telephone e sonhávamos a
nossa futura casa, com um amor muito
bonito, amor eterno beijo... Imaginem vo-
cês quando entrei no theatro • a vi no ca-
rearote, loira e ardente, com o outro, já
noivo official... Como poude ser? Nunen
essa creança seria capaz de uma duplicida-
#e!

K' entretanto, «atava no theatro cem

{Ue; 
e, entretanto, oi jornaes deram o con-

rato do casamento 1
Paternalmente, André de Belfort contl-

^uavn a sorrir.
O pobre Alexandre! Como tndo isso é

liana I, romanesco e triste I
A culpa i aliás delle!.., sentenciou Go-

àofredò.
Por que?Porqut levou tempo sem se decidir.

ideal da menina é casar. Qual o easa-
mento por amor? Em geral, os casamentos
por amor nunca se rcalisam. As meninas
foram educadas parn acceitar um maride
quando o marido opparecc. E' possivel qui
tenham sympnthins, inclinações. Mas, flu-
Ttuantes, vagas. A vida é um oceano. E'
preciso entrar nelle. Ellas estão i beira da-
gua, entre temerosas e desejosas. A questão
é ter decisão, é ser a onda que pôde en-'i -rolver...

V Hortencio Gomes, Joven como Alexandre,
{Interrompeu:4- Quem sabe?

I Os outros olharam-no. Hortencio sorriu.
I — Permittirás que conte uma historia?
JHesmo que ella lc seja muito dolorosa?
í —¦ Por quc? 't —. porque tive o mesmo caso commigo.

Eol 
mais longo do quc o teu e curou-me.

lieres ouvir?
-.Alexandre fer um gesto lasso. Hortencio

teve um momento de hesitação. Acccndcu
Mm charuto, olhou com pena o nmigo.

Imagina que começou tambem pclo
telephone. Era uma voz muito sympathlca
• a dona dessa vos: dizin coisas intclligcn-
tlssimas. Emfim, uma ingênua sem inge-
unidades. Ao cabo dc quinze dias ds mys-
terio, a voz disse-me: — "Não sabe còm
quem fala?

Vou dizer-lho.
Vejo que não acredita.
Estarei amanhã no chá cm favor da cons-

frucçâo do altar da capella de São Fran-
cisco. ¦ ,

Conhece meu pae.
Procure ser-mc apresentado
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Faço annos a 25 e desejo vcl-o m nossa
cnsa".

Era claro, rapido, incisivo, e alluclnant,»."'cnsei numa pilhéria.
.Ü-telíphone no Brasil serve tanto ao ano-'í.vmato c á cnluinni.it Mas a miscria do

Iioujiír> esta n-1 .irre.dur.Uvcl vaidade. Cor.
dciiiiiamos o procedimento dc uma mulher.
Basla quc ella volva para nós o olhar, para
quc a nossa opinião mude radicalmente.
No dia seguinte vcstl-me com demorado
apuro, olhei-mc ao espelho, imaginei mui-
las phrases c por mais quc não quizesse ir
ao chá, cheguei ao chá antes div orchestra,
Era um chá num pavilhão sobre o mar, em
Bolafogo. I

A tarde eslava maravilhosa c n enseada
ctui! ti crystal crispado das águas, os fortes
verdes da pnizngem, a luz do céo azul, lem-
brava o sonho japonez tlc uni kakemono dc
Hokusni.

Ella chegou quasi no fim, com o pae e
a mne.

Ao primeiro olhar não tive duvidas.
Era ella mesma que tclhcphonara.
Apresentei-me a arranjar logares para o

pac veneravel dc tão encantadora creatura.
O pac estava grato.' ' 
A filha disse:
— Papá, iiúu esqueça de apresentar-nos o'*r. Hortencio Gomes."aÍ"' coni t'"os- Como a vida era- bella!
..^|^sentia a delicia deliciosa dc viver!

udò aos meus olhos se transfigurava. Noto
uo dias antes cu olhava essa menina com
ma indiffcrcnça talvez um tanto sc-
era

* / f i tf k/.j§£ ú /* iit&fWfMMiM.

garelice Inconlida, o abuso do francer, o
tom frisante de "tropica-l girl" — não ti-
nlinm, de forma alguma, a npprovação dos
meus sentimentos. Bastara, porém, o des-
nfio ousado para perder completamente a
reflexão.

Indo aquillo cila dava para mim: toda
aquella cstònténdorá tentação era o or-
namento da minha vaidade.

Fui exlrarriinario de graçn, tle espirito, dc
finura.

Contei historias, salyrisei alguns simples
mortncs, fil-a rir com prazer.

Fila rir!
Hn maior gloria do que um riso de mulher,

quando não é da gente que cila ri? Hn al-
guma coisa que nos desvaneça' mais do quofazer rir uma dessas pequenas creaturas tio
Deus?

Para o fim ella disse:
Sabe que 6 muilo espirifuoso? Mais do

quc eu pensara...
—- Como não scr, se a sua graçn tudotransforma?
E, dizendo eslas palavras, eu era radiosa-

mente sincero. Ella sorriu. O pae offeceu-
ma n cwsá, "convidou-me 

parn o anniversario
dn filha. Quando o chá terminou, aquelle
insensível cáes de Botafogo, quc Icm sitio o
mudo cspcclador dc tantas scenas tlainor,
devia ter visto o homem mais feliz da terra.
Eu i.i leve caminhando como num sonho
de bcllcza. Os meus olhos não viam, aca-
riciavam as coisas que viam, Dentro do
peito, o meu coração estava cheio de gene-rosldade c dc alegria. Naquelle momento, cu
seria capaz tie totlos os heroísmos, tie bater-
me e vencer, dc falar e convencer, de dar e
nâo lembrar, de escrever com tanto sangue
quc a minha obra tivesse o brilho eslcllnr
do eternidade.

Ella é bella. Ella é iiilclligcntc. E ella
deseja-te!

As arvores, o paredão, os automóveis,
calçada, as luzes ao longe, o ondenr do mar,u seu passo tango, o exággero das modas, | pareciam dizer-me harmoniosamente essas di-;ue lhe davam o aspneto semi-persa, a ta- vlnas palavras dc incilanicnto.Ecu pensava

pensava e corria quasi, nligero como um deus
pngão, sorrindo no ar, sorrindo ao céo, sor-
rindo.

O riso é o desfolhar da alma.
O sorriso é o tlcsabrochar.
Vinte horas antes não me acreditaria ca-

pnz de taes coisas.
A mulher conseguira a metamòrpíiòse,..
Tambem não pensei mnis senão no meu

amor. No dia do anniversario, mandei uma
enorme "eorbeille" de rosas vermelhas c
fui A casn do pne vcneravel. Talvez fosse
um simples capricho c livesse. passado iá"
Sentia, um vago medo. Mas náo! Receberam-
mo desvanecedoramente, e, pclo melo tia
noite, como estivesse n portn tio "buffcl" a
conversar, vi-a que se appróxlninvn com
umn taça tlc ponche na mão c, á visla dc
todos, 111*4 offcrccia.. Nesse instante penseinuma creatura babylonica feita cm Tn-migra.

Obrigado!
Eu é que estou obrigada...

Então começou paru mim o tempo sem
tempo do amor, Os liomens fazem sempre o
qu: quer o outro sexo. Ella não me decla-
ruvn paixão nem eu me nbrnzei numa con-
fissão theatral. Apenas invadiu-me, infil-
troti-sn dentro tle mini. Visitava a casatluas vezes por scmnnn, encoiitravnmo-nos
em chás, bailes, cincmatographós, fnlnvn-inc
dures, tres vezes ao dia pclo telephone. liacreaturas epidérmicas.

Outras ecrebraes.
Outras literárias.
Essa virgem era medular.
Ao vel-a, eu tinhn o cstrcmeçno dos tetnr-

dos ao choque g.vlvanico. Devia ter sido
nssim Snlnmé. Devia ter sido assim Aliisag.
a Sulamita. O seu perfume de jnsinim for-
ninva-lbo uma aura tic fascinação, e tudo
nella era iiinocentemcnte perverso, ingênua-
menle sexual: o andar, o contado tios de-dos, ns palavras, o olhar, a voz, as idéas. Anossa civilisação dc acampamento mantém
n sclvagcrin atávica tios casamentos, mas dá

ás meninas uma educação quc i a clamyde
do vicio sobre a virgindade.

Ella recitava poetas c lia romancistas sen-stines em varias línguas.
Tinha ticzcselc nnnos e tocava Chopin ecantava Wagner, aquelles intermináveis etlilnccrantes, & força dc insistentes, dramasdc amor tlc Wagner.
Dc modo que a educação de menina dobom tom intclligenlc c vaidosa fizera-lhocomo uma outra "figura, 

dentro da qua!,como dentro oo casulo, existia c crescia amulher, tal qual as nutras.
Apenas nesse tempo eu não linha tempotic reflcctir.
Estava dominado, preso, envolvido.

Ella a-divinhou-niel
Sim! Entre lanlas virgens que recitam cmIranccz o Albert Sainnin, dansam o tango cfalam inglez com n pronuncia dn õ* Avenida-,

ella comprehendcra o meu espirito, tle quejamais duvidei; e estimara o meu physico,tlc quc sempre cu próprio nfflictamcnlc du-
lidara! Mandci-lhc livros tle amor em cn-
cadernações maravilhosas; nrrnnjci-lhe, com
illusli-nçôes dc. Antônio Cnrneiro, a scena dobalcão do "Itniiieu e Julicta", de Shakspen-
re, traducçãò tlc Bilac, em pelle tiantilopc cem letras tic ouro. A minha gratidão era- im-
mensa. O pac dizin-ine:

E' cxquislto! Ella transforma-se quan-do V. chega!
A mãe veneravel sorria...

Você c o amiguinlio dilecto dc minha
filha-...

Conversávamos muito. A rninha palestracrii uni funambulismo mental... Eu sentia
que tlizia coisas extraordinárias, diante dos
scus sorrisos. Era evidente, evidcntissiino
que a Perfeição me tocara com a sua graçacclesle. E nn rua, muita vez, encontrei-me
a mu ruiu rar:

Elin coniprchcndc-mc! Elia anin-mc!
Apenas era preciso casar, pedii-a cm ca-

samento. Os pnes, actualmente, não fazem
inuilí. questão na escolha tle. esposo. O pae
parecia meu amigo. IJuntro mezes havia
quc n minha vida ern um cxlasc, acima do

tempo! Eu devia casar. Fui numa sextft-feira jantar com elles. Jantámos numn at-mospbera de carinho c doçura, Elin veiutrnzer-me nté A porta-.
— Vou segunda-feira á conferência rio

poeta Prntcs. Vae?
—So lá está, é certo que irei. Depois lc-nho que lhe dizer uma coisn muito sériaElla estendeu .-.• sua mão branca c macia.Bçijci-n com fervor voraz. Uma vez. Duasvezes. Muitas vezes. E sai tremulo, nrquejnn-te, ébrio, feliz! Nii semana próxima pèdil-tt-in . Nesse estntlo de nervos passei tres dias,até á larde tia conferência. K. qtinriÜò en-Irei no salão, o meu olhar logo n i.vislou.Ella, o pac, a mãe. c um joven iiisigniflcan-le no lado delia. Foi como se me enterns-sem um alfinclc no coração. Caminhei pariro grupo, atordoado; Rcccberain-me, gentil-mente, Ella deu-nie dois dedos, que nãó tivecoragem tic oscular. (1 joven era um rapaz

que herdara rio pn-e dois mil eonlos e já gas-tara mil em eshorneas integralmente itlio-las. Heuni os restos ria forca e fingi alegriacom csphlhitfnto. Ella naiuriiliueiitc ria c,
yollnndp-so parn o joven:

Náo hn oulro como o Hortencio! E
grnçndissitno...

O sentimento congênito das nunnças queso ns mulheres têm! Eu já não era espirituo-so; era engraçndissimo;.. Cm Ireniendo nbvs-mo dociiniitorió entn: o qualificativo c 
" 

osuperlnlivo! Senti que podia fazer um dis-
piiratc. Sai. Dentro dc mim o sèr apaixonadoclamava:

Mns cila gosta tle ti! Não é possivelque umn creança intelligente proceda lão In-dignamente! Não é possivel que tudo fossecoqueteria! Náo imagines que, procurandoii tua submissão, essa tlonzclln tlc impecea-vel educação tivesse no mesmo tempo outroa quem nrninsso laço idêntico. Volla lá. Pe-dc-ii logo. 13' impossível! Impossível!...
E. eiiiqiianto o ser apaixonado clamava, oen quc reflcclc teimava:
—• Mas é assim. Vae casar com o outro.

Bcsignn-te. Nno discutas. E como és civi-"isndo, 
finge a mais apuraria indiffcrcnça!

en-
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No tlia seguinte, ao abrir os jornaes H jnoticiário mundano, comw tu leste, â ncdo contrato de casamento. Não fiavia maduvidas. Vesti-me, mandei preparar umeorbeille de violetas, puz o meu cartão deitro, e, mais morto que vivo, fui vjsitar S'mone rie. Guizej tjuf, como vocês ¦ siõiemuma tlelicatia mundana, capaz dc^ronsoíras vaidadès feridas. Ao cabo de i^i qui,zena, tinlin esgotado as reflexões, inúteis qusomos forçados a fazer (lcffnl_ tloi'absu£d
Icininino. .lá conlivera o impotô dc ir tercasn do pac vcneravel e. tlesmascaral-n, eomo nos draniasí já espremera bem o fei d-engano, já phiiosóphaTfl assás sobre ess,caso dc menina querendo casar, sem ter tompo dc sentiu c dc amar. E chegara natural-menle a tnhoa de salvação, sem a qual *mundo seria um desastre, concluindo qmella, dc facto, sympatbisara commigo ?. queso a tivesse querido realmente, ella leria *-'¦do minha:. Eu fora o timido, o orgulhoso.Ella nunca me olharia sem humilhação, en-tutanlo. Esta ultima idéa refez-me. As mu-Ihcrcs sao todas as mesmas. Graças aos deu-ses o vencedor era eu — que não quizera.,Outras, rie certo, ainda me chamariam aotelephone e eu as desprezaria por Simone da(iiiize, dansarina, quc não era nem Simon»nem de Ouize, nem dansarinn, mas era ex-tremamente sincera e honesta.
.. E?_ay.a,. nesU* disposições, a tomar nn

çolítnil , no terraço de um café, qnandt»mas depois, vi que se approximavam cila.ratliosamentc loira, o feliz noivo • o grav»«asai autor dessa menina ultra contempora.-nea. Ella dardcjnva sobre mim um olharquc exigia a minha perturbação. Fi» um m-forço e fui sorridente • alheio no cumpri-mcnlo que lhes enviei. Era a minha vingan-tretanto^ Esta ultima Idéa refei-me. As rau.lheres sao todas ns mesmas. Graças aos den-se», o vencedor era eu — que não quizeraça. Namanhã seguinte, ainda dormia quan-do rctlniu o telephone.

7" *J.lôi £' da casa do Dr- Hortencio?Conheci-lhe a voz. CustaTai Pequeno anl-inalzinho vaidoso! Respondi:E's tu Simone?...
Não é Simone, não...Ah! perdão...Já não se recorda desta voz?
Oh! perdão, mndcmoisclle. Como nãorecortar! h incsquccivel. Guardo a melhorrecordação ria minha vida. "*r—¦ Pedante!
Sincero.

E' ludo quanto tem n riizcr-mc?Mil perdões. Ia esquecendo. Os meuscumprimentos.
Sói

Do fundo d'alma!
Houve uni silencio.
Não se espanta dc lhe falar ao telephone?I or que, se não é a primeira vez?

Mas pode scr a ultima.Náo se comprometia...
Novo silencio. Eu n sentia humilhada., ral-vosa, tolinha, Ia longe, no corredor da cnsn.Snhe que o considero meu amiguinlio?Sem duvida.

Por isso estou a falnr-llie. E' a primei-ra pessoa a quem participo a- tinia do meucasamento.
Obrigado. Quando é?A vinte e dois do mez próximo.Lá eslarei...
Então nté logo.

Os meus respeitos.
A semana passada encontrei * familia Opae veneravel cumprimentou-me sem intimi-tiatlc. L cila olliou-hic, não me viu c terna-mente curvou-se para o noivo.
Não indago o que sente essa almazinha..Mns a ventura serviu-me, Guardo ngora a al-ma no bolso ria calçn, eom as chaves dacasa e a carteira...
Godofredo de Alencar deixou de fumar,tremulo: '

O grande, erro é darmos ás mullicreiuma importância quc cilas não tém. As mu-lucres sao como os gatos...Os gatos que a gente ama, continuou
Belfort, c nãó sabemos nunca se gostam denos mais quc dos outros, tendo a certeza' ã»
que elles apenas gostam de ser amados...

Alas os dois iiomcris calaram-se. Alexan-dro estava li vido, de pé:
E essa menina é'2...

Hortencio continuou sentado .tambem pai-lido, lambem tremulo, mns decidido.Essa menina, meu caro Alexandre, i
Zuimira dc Salles, filia do conselheiro Sal-
les, que vne casar com Antônio Pedreira,
amanhai E' a- mesma que te falava ao te-
leplione, sonhando a ventura do teu lar a
que. naturalmente falava a oulros. Nem tusivbins, nòin cu sabia, nem o Antônio sabe.
E' um aspecto das meninas contemporâneas.
E' o engano. E1 a mulher. E' ingenuamente
a ingênua Crcssida, que já estava cm Home-
ro e eslá em Shaltspcare... Perdoai

Mas os tres homens precipitaram-se com-
movidos. Alexandre emborcara' sobre a mesa
aos soluços.

Não é possivel! Não é possivel!O animal humano só tem piedade do sc-
nielhnntc quando o vc soffrcr a tlòr horri-
vel dc um amor perdido. Talvez n.isses trc«
homens houvesse um pouco rie satisfação.
O dó é sempre a segurança dc ser menos in«
feliz.

Os tres acalentavam quasi o pobre ÀJexnn»
dre, á espera que clle sc resignasse. Fóia, cn-
tretanto. continuava o temporal, E no gran-tlc "linll", sob a luz que augnientava a ¦¦ns-
lidáo desolaria tio espaço deserto, lancinan-
te c perdido, o soluço dc Alexandre chorava
diante da verdade.

Não 6 possivel! Não é possível! Náo é
possivel!

l/zem/p c/e
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Tudo amortece ,€ a tudo iWdde
Uma fddíç(a;um desconforto,..
Como d .f-felig c/>erenidade.
Do embacüdo olhar de um movfo.

Augmento.dla.Plrd e de^ee pelas
Rampas áos> morro,/3,pouco a pouco,O ermo de sombra, vdoo e oco,
Do ceu sem sol e sem estrela s>.

Domada enfáo por um instante
Da s^ín^ular melancolia
De entorno -apenas balBucia
A vo^ piedosa do ^úrar.te.

oda se abranda a vâçp hírs 
'

Toda se humilda,a murmurar...
Que pede ao ceu cp nao a es'

A voz> do wdr ?
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