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Um falsário como fiscal dos commissarios de bordo
0 Uoyd Brasileiro, que, neste momento,

jftrevessa grave período de crise no estado
juilor de sua administração, vem, ha me-
jti, íoffrendo de constantes accessos do co-
hueluchci determinados pela desintclligen-
wfa, que se manifestou, desde o começo, no
^tio da actual desfalcada directoria.

A grende empresa do navegação era ndmi-
Siistrads, até depois da morte do comman-
(jante Cantuaria Gui-
•oaráes, por dois dlre-
(tortis, apenas — ura,
me presidia aos seus
jcstlnòs em geral; ou-
iío, quo cuidava, cm
'{articular, da parte
propriamente flnancei-
Yí. Com o advento da
setui! administração,
toma assembléa dc ac-
eionir.t-ss modificou o
Kgimento interno do
lloyd, dando-lhe três
directores, com fun-
eçõci distinetas e cia-
rámentc definidas —
nm director-presiden-
te, uni commercial e
nm technico.

Para o primeiro po:;-
Jo foi escolhido o en-
gcnlieiro Deniosthenes
Rockert-, sub-dire-
dor interino da 5* di-
vi?.'o da Central do
Braí-il, que se recom-
mondava pela cultura,
atilamente de espirito
c capacidade de tra-
ballio; para o segundo
cargo isto é, para o
cargo dc direçtor com-
tncrciaL a assembléa
de accionistas. pelo voto do representante
dn governo, escolheu o Sr. Amantino Ca-
marfl, antigo representante de uma ngcn-
cia de navegação s' "a installadá cm Santa
Catliirina; para o ultimo cargo, afinal, foi
nomeado o ronimandante Romeu Braga.

Ora, cm face cios estatutos, ao presidente
compete a homologação dos actos dos de-
mais directores, que até podem ser vetados.
Assim, porém, não quizerám interpretar os
Srs. Amantino e Romeu Braga, que, em par-ceria, se puzerain a hoslilisnr o presidente,
ereando, no seio ria administração, um caso
de rivalidades. O Sr. Rochert, quando se
sentiu em tal situação, reagiu. Os outros,
enlão. que já se tinham preparado para a
Situação, pediram exoneração. O governonegou-a. O direçtor presidente, comprehen-
íendo então, claramente, a armadilha quelhe tinham preparado, poz o chapéo, resi-
fnon o cargo e foi-se apresentar no direçtor
ía Central, que o mandou, de novo, para a
luterinidade da 5' divisão, onde, desde hon-
tem, reassumiu o cargo de sub-director.

Essa, a historia, em linhas geraes, dos des-entendimentos havidos entre bs três "uircefo-
rcá da grande e malsinada empresa de na-
tDRação

Vamos, agora, narrar
Como so preparava o ambiente
Amparado pelo ministro ria Viação, o Sr.Amantino, para assegurar melhor situação

aos seus propósitos no seio da administra-
çao, (cria, de accordo com o commandante
Romeu Braga, feito constar que os balan-ceies do commandante Cantuaria Guimarães
eram fantásticos, de modo que o contador doUoyd não poderia merecer confiança E osubstituiu pelo Sr. Plinio dc Oliveira, quemandou vir de um banco de São Paulo. Aseguir, alijou de seu cargo o thesoureiro daempresa, collocanrio cm seu logar o Sr. Fran-tisco Martins, que pertencia ao Banco Fran-cez e Italiano. O Sr. Roberto Rudgc, queestava a frente da secção dc fretes, foi man-Bacia para a secretaria e para a secção detietes nomeou o Sr. Amantino um sócio dafirma Gentil & Cia., finna que se oecupa,•penas, de despachos marítimos.

Essas nomeações, feitas no sabor do Sr.Amantino e á revelia do director-presidente,

foram as primeiras causas do incidente, qnemais tarde se verificou.
Onde culmina o escândalo

O Sr. Amantino Câmara 6 o soeio prlnei-
pai da firma A. Câmara & Conip., estabelc-
cida á rua General Câmara n. 131, repre-
sentante, aqui, entre outras, da Empresa de
Navegação Hoepcke, proprietária do carguei-
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O edificio onde sc desorganisa o Lloyd Brasileiro

ro "Etha", que navega entre este porto e o
de S. Francisco, e do paquete "Anna", de
passageiros, que vae até Laguna.

Essa empresa é sueca e tem sede em Santa
Catharina.

Ora, o Sr. Amantino, interessado cm ce-
dor praça nos navios que vêm consignados
á sua firma commercial, implantou, no
Lloyd, ainda á revelia do Sr. Rockert, uma
innovação "sui gencris" — supprimiu o
concurso dos corredores e nomeou o Sr.
Cumining Young,, concedendo-lhe o prlvile-
gio da arrecadação de 2 1]2 °|° sobre o to-
tal dc todos os fretes da empresa 1

E' necessário, porém, descer-se a outros
detalhes, afim de que o leitor se inteire da
enormidade ria mediria tomada pelo aclual
presidente do Lloyd.

Os corredores dc navios, devidamente au-
torisados por lei e afiançados no Thesouro,
constituem uma classe muito pequena, mas
utilissima ás empresas de navegação. São
elles qne percorrem o commercio exporta-
dor, pedindo preferencia para tal < ou qual
empresa de navegação, para tal oü^qual na-
vio.- Obtêm ns-mercadorias c as respectivas
praças, e, como paga, recebem 2 l|2 °|° so-
bro o valor do frete. Dcsfartc, quanto
maior fór o numero de corredores que ti-
ver numa empresa, maiores serão as possi-
bilidndcs das rendas. Um conector arran-
jará praça para a metade de um navio; dez,
entretanto, arranjarão para cinco. Ora, o
Sr. Amantino, que conhece o assumpto, tan-
to que é estabelecido com agencia de em-
barques, supprimiu os corredores em gc-
ral e nomeou um, o Sr. Cumming Young,
para o serviço exclusivo do Lloyd. Resul-
ta desse facto o seguinte: — o Sr. Cumming
tendo o privilegio dc todos os embarques,
quando algum corrector, premido pela ne-
cessidade, recorre no Lloyd para pedir pra-
çn, vae exigir, depois, no cmbnrcador, a as-
signatura do contrato, afim de receber os
2 1|2 "Io, quo outro corrector lhe foi levar,
gratuitamente 1

Como é bem do ver, essa situação deter-
mina o afastamento das bagagens do Lloyd,
porque os corretores, que já têm suas mnisa-
des arraigadas no commercio, sc voltam, for-
çados pelas circunstancias, para as outras
empresas do navegação, onde rcalisam os me-
lhores negócios, emquanto que o Lloyd só 6
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procurado em casos urgentes e especiaes.
Foi esse privilegio que teria dado motivo

ao incidente e, cm conseqüência, o gesto do
engenheiro Rockert, resignando seu cargo.

Sebastião Ferreira Tarouquela
á frente dos commissarios!

A classe dos commissarios de bordo estA
sendo superintendida por Sebastião Ferreira

Tarouquela, que • quem
dá os balanços no3 na-
vios que chegam e apon-
ta ao Sr. Amantino as
irregularidades • as
deshonestidades dos
seus collegas.

— Quem é, porém, Se-
bastião Ferreira Tarou-
quela, que o Sr. Aman-
tino collocouem lão ai-
to cargo no Lloyd Bra-
sileiro? Se a policia do
Districto Federal, que,
de quando cm vez, cos-
tuma cancellaras fichas
dos. criminosos, não
quizer informar no pre-
sidente eventual do
Lloyd quem é esse func-
cionario, nós podere-
mos, em traços pallidos,
dizer da sun "persona
lidade". Sebastião Fer-
reira Tarouquela é
nquelle ex-servente dos
Correios que, obtendo,
certa vez, permissão pa-
ra servir no palácio do
Cattctc, no tempo do
governo Hermes, falsi-
ficou telegrammas offi-
ciaes e, procurando o

Dr.yViccnte Piragibe, que então dirigia "A
E'poca", pretendeu cnganal-o, para obter lu-
cros, fazendo crer que era ellc quem rece-
bia no Thesouro "avisos reservados", desti-
nados nos filhos do presidente da Republica.

As falsificações de Tarouquela eram tão
perfeitas, eme o jornalista não teve duvidas
cm açceitar suas informações, transmittin-
rio-as ao então deputado Maurício rie Lacer-
ria que denunciou ao paiz a pretendida rou-
balheira, provocando um dos maiores escan-
dalos dos últimos tempos.

O Ieader da maioria, Sr. Fonseca Hermes,
quo desde logo contestou o facto, provou, no
dia seguinte, de modo inilludivel a falsida-
rio rios documentos fornecidos pelo actual
chefe rios commissarios do Lloyd, de modo
quo o Sr. Maurício de Lacerda voltou á tri-buna para reconhecer a criminalidade do
actual chefo dos commissarios do Lloyd.

Sebastião Ferreira Tarouquela, demittido
dos Correios e encarcerado, dedicou-se, dc-
pois, A sua especialidade, tendo, cm conse-
quencia, voltado com assiduidade aos carce-
res.
-— , ¦ -laii ¦ ," 
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Buenos Aires alarmada por um
grande incenndio

BUENOS AIRES, 15 (A. A.) - A cidade
despertou hoje ao som de suecessivas expio-
sões. Pouco depois, soube-se do que oceor-
rêra. A's cinco horas nm incêndio de gran-des proporções havia irrompido no deposl-
to n. 1, do dique 1, do porto.

A população, esperta com ns explosões,
encaminha-se para o local, que offerece ns-
pecto tetrico, mas imponente.

BUENOS AIRES, 15 (U. P.) - Cerca de
45 minutos depois da meia-noite de hontem
para hoje, começou um violento incêndio no
deposito de petróleo do governo, na secção
do sul das docas. O sinistro foi acompanha-
do do explosões que fizeram despertar a ei-
dade e todos os vidros das janellas dos edi-
ficios da vizinhança foram partidos.

Teme-se seja impossível dominar o In-
cendio, embora certamente clle fique Hml-
tado A área immediata do deposito. Em todo
o caso, já foram destruídos vários carros
de carga cheios de mercadorias e que se
achavam muito perto. Não se conhece ain-
da a extensão dos prejuízos, sabendo-se, po-
rém, que são muito grandes.
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Em conseqüência das chuvas que ultima-
mente têm caido, foi prejudicado o trafego
da Central do Brasil, principalmente na Li-
nha Auxiliar, onde, cm diversos trechos,
correram barreiras, obstruindo as linhas.

Estes accidentes estão determinando uma
alta escandalosa de certos gêneros de con-
sumo indispensável, muitos dos quaes nâo
podem estar na dependência desse transito
ferroviário, não se justificando o encareci-
mento, por exemplo, dos ovos e das galli-nhas, que não nos vêm somente do Estado
do Rio, do trecho attingido pela paralysaçãodos trens.

Além desses gêneros, outros estão sendo
vendidos mais caros no mercado, sob a alie-
gnçao do que ha escassez, ottribuida aos ac-
cidenles oceorridos em outra linha da Cen-
trai, precisamente a que menos abastece a
nossa cidade.

O que, entretanto, mais estranheza causa
é quo a exploração se faça livremente nes-
tas oceasiões, sem que o consumidor tenha
para quem appellar.

Existo um departamento administrativo,
cuja funeçáo, cremos, é fiscalizar as tabcl-
Ias de preços, mas, neste momento, pareceinefficiente, pois nas feiras livres, tambem,
se verifica a mesma aggravação de preços.So accidentes passageiros como estes dão
logar a ^semelhante exploração, imagine-se
a extorsão que seria feita ao povo se se tra-
tasse de algum facto de maior vulto e du-
ração I

Sirva o caso actual de advertência aos
poderes incumbidos de zelar pelos direitos
da população carioca.

As ultimas noticias dos Estados e do Districto Federal

Bandidos, armados de me-
tralhadoras, lutam e exter-

minam-se
CHICAGO, 15 (Havas) — Hontem, dia de

São Valentino, vários grupos rivaes de ban-
didós, armados de metralhadoras e carabi-
nas, empenharam-se em luta do exterminio.
Um desses grupos viu-se desfalcado dc seto
do seus membros, que, encuralados do sur-
presa num recanto da rua Cairk Norte, fo-
ram énfilcirados ao longo do um muro e
friamente executados por quatro homens,
dois dos quaes estavam com uniformes da
policia.

Essa matança deixou attonita a população
do Chicago bem como o Departamento da
Policia.

Na noite passada nada se sabia ao certo,
sobre o quo motivara essa chacina, mas ao
que parece, a causa principal prende-se com
o trafi o illiclto de bebidas alcoólicas.

MMB
O tenente aviador Gouvéa em

missão á França
LISBOA, 15. (U. P.) — Os aviadores ml-

Iitares Gouvêa o Tartaro partiram para a
França cm missão da aviação.
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O CHACO, POMO DE
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P Sr. Leão Teixeira, em entrevista a A NOITE, de-clara que não renunciou ao seu logar, na dire-
ctoria, nem pensa fazel-o

A crise no Banco do Brasil, como variasveies observámos, tem raizes profundas noambiente especial de negócios, com que oregime de favoritismo se installou naquellacasa, entre niiios nugurios. Não se ha rie dis-larçar o significado da demissão dos' Srs.Coi-rea e Castro e Pedro Bosizio. Outrasnao de seguir-lhe, como se espera da proxi-ma assembléa geral.Não foi um cxàggcrò
dc susceptibilidades,
qne motivou o afasta-
mento dos outros di-
redores. O cargo é de
optima renda, c elles
sé teriam interesse em
augmeutar. com seme-
Hiantcs proventos, asua pecunia. Ademais,
era um logar ex-eellente, em que se
Podiam encaminhar
transações generosas eoperações lucrativas.
O motivo havia de ser
outro, em circuns-tancias muito di-Versas.
. A desordem e desor-
«anisação daquelle in-stitulo de credito, on-
de acamparam os pro-cessos de um estreito
personalismo, cie quepassaram a depender
'idos os actf)5i n5ühaviam de continuar'ndefenidamente, sob
Pena de desmoralisar
£ administração pu-blica, c levar ao fra-
Plisso o plano financei
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¦o, sob o qual-se ideou o funecionamento doBanco do Estado. O Sr. Corrêa e Castro•oi um dos elementos que interviera
Perigosos empréstimos, a

m cm
. . - firmas sem ido-neinacle, as quaes retiraram facilmente, dosKinclicts", importâncias superiores muitas

jezes ao seu capital, fira uma casa aonde se
!'im refugiar as pretençõer, políticas, e. ondeinteresses eleitor.ies encoritraván
pressão proveitosa. Ao ladosorvêdouro,' havia o de péssimas .-,-i-,-..,,; -
mercantis, que só aügmehtavam o passivo«a escripturaçáo.

E' bem de vêr que, nessa contingência, de-Bionstrados os seus erros de maneira cner-
gica, publicadas as cifras e o nome dos be-

uma ex-
desse grande

neficiarios, neste jornal, em reportagem,
quo produziu um effeito impressionante, não
restava aos mesmos directores a possibili-dado da permanência nos seus cargos. E foi
essa grave situação que teve o seu desfecho
lógico, na exoneração dos culpados, a bem
da moralidade administrativa.

Foi na hora dc maior azafaraa do Banco
do Brasil, logo depois
de iniciado o expedi-
ente e quando o pre-
sidente desse estabelc-
cimento de credito des-
pachava com os chefes
de serviço, que um re-
dactor da A NOITE
conseguiu ouvir o Dr.
Leão Ferreira. O pre-
sidente do Banco, com
extrema gentileza c
bonhomia, ouviu a
nossa pergunta sobre
se tinham fundamento
as noticias insistentes,
e que ha dias vêm cir-
calando, de que ia pe-
dir demissão. E foi
sorrindo que nos res-
pondeu: — Não me
consta, a mim próprio,
que eu tivesse pedido
ou venha a pedir de-
missão. Insistimos, po-
rém. Conipieliendenios
perfeitamente, disse-
mos, a importância dc
tal noticia. Compre-
hendiamos, tambem, n
necessidade que ha, ás
vezes, do desmentir ns
noticias mais verdadei-
ras. Portanto, que nos

de

Para João Franco chegou,
afinal, a hora da justiça

LISBOA, 15 (U. P.) — O septuagesimo
quarto anniversario natalicio do Sr. João
Franco foi commemorado com uma mensa-
gem de felicitações assignada por milhares
do concidadãos. O homenageado agradeceu,
declarando o seguinte: "Cumpri sempre o
dever. Falei sempre a verdade. Procurei
fazer, dentro da tradição, a regeneração mo-
ral dos portuguzes. Chegou, finalmente, a
justiça immancntc para me recompensar."
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O Sr. Leão Teixeira, direçtor do Banco
do Brasil e que não pensa em renunciar

o seu cargo
desculpasse a insistência cm interrogar
novo se os boatos eram verídicos.

E o Dr. Leão Teixeira, sempre a -orrir,
nos respondeu:

— Foi pelos próprios jornaes que vim a
saber que eu ia pedir ou tinha pedido já de-
missão... Ve, por abi, como são ns coisas.i.

Repito-lhe: -não me constei que eu lenha
solicilndo clei.';,'ir o Banco, como não inc
consta, por emquanto, pretenda •fazel-o;
Egualmente desconheço qualquer propósitodo governo cm dcruittir-mc,

O Dr. Leão Teixeira era peremptório, cia-
ro, explicito. Os boatos da sua exoneraçãonão tèm fundamento. E o presidente doi9UC ° numero é infestado
Banco do Brasil não pensa em renunciar.

Faz annos hoje o deputado Plinio Mar-ques O meu primeiro cuidado, pela ma-nha, foi correr á casa do sgmpathíco repre-sentante paranaense, para dar-lhe o meuabraço de felicitações. Já lá encontrei mon-senhor Rosalvo Costa Rego, que, em seunome e no de D. Sebastião Leme, tinha idolevar cumprimentos uo deputado defensordas emendas religiosas.
O Sr. Plinio 

'Marques, 
entre ramos de

flores que o criado dc quando em quandodepositava sobre a.mesa do,seu gabinete deestudo, leve um momento de scepticismo,
apontando as flores :Para que isto ? Um dia como estenunca devia ser festejado. Um anniversario
natalicio significa mais um passo para a
velhice. No emtanto...

Monsenhor Rosalvo, com tom grave, pon-co_ próprio da sua mocidade, discordou.
Não senhor! Um anniversario natalicio é
uma data que deve ser grata a todo bom
c.hrislão. Marca,a suprema vontade dc Deus
cm nos collocur neslc valle de, lagrimas, pa-ra, por nossas acções, nos tornarmos me-
recedores do reino dos ecos.¦— Mas V. Ex., disse eu ao anniversa-
riante, não pôde ter razão de queixa. E'
ainda muito novo. Quantos annos ? pergun-tei indiscretamente.

Trinta, respondeu o deputado.
Cinco minutos depois, saimos, eu e mon-

senhor.
Eu eslava com aquillo engasgado na gué-Ia. Não me conlive.

A'c/o parece, monsenhor, que o Dr. PU-
nio Marques foi parcimonioso cm dizer o
numero das primaveras que hoje complc-
Ia ? Elle lerá somente trinta annos ?

/¦;' preciso còmpréliender ns homens co-
mo elles são. disse o prelado. O Plinio, com
aquella gordura, cnm aqucllc vasto corpo,
não (i um só homem, são dois homens.

E cnm u santa maldade dc um sacerdote:
Quando clle diz trinta a gente já sabe

O accordo entre a Bolivia e
o Paraguay deve ser assi-

gnado de um momento
para outro

WASHINGTON, 15 (U. P.) — O encarrega-
do de negócios do Paraguay, Sr. Ramirez, de-
clarou á United Press: "Pedi ao meu gover-
no em Assumpção,que enviasse quanto antes
autorisação para que eu assigne o accordo
para a troca de prisioneiros com a Bolivia".
Por sua vez, o ministro boliviano, Sr. Dicz
de Medina disso o seguinte: "Estou esperan-
do que o governo do Paraguay tome uma at-

Por todo o paiz contínua a desdobrar-seem amhiente enthuslastico o concurso na-cionat do belieza, cuja phase eleitoral, emplena activldadc, move no momento a popu-laçao do Brasil.
O povo bem comprehcndeu ai Hnalida-des elovadas do certa-

me, entre as quaes se
accentuam a de um
preito apotheotico á
feminilidade brasileira,
que se encarnará na
eleita máxima, c ade um largo movi-
mento espiritual do
molde a agitar o pu-blico por nobres senti-
mentos. Dahi o alvo-
roço com quo a provatem sido acolhida, des-
de o seu inicio e a es-
plcndida votação quesc nota por toda a
Nação.

Pelo noticiário quesegue, nitidamente se
aquilata rio fervor e
da extensão do pleito.

Votação
Gávea —• ÍTora Las-

sanco Cunha, 1.896;
Maria de Lourdes Pom-
peu, 1.833; Eleone
Silva Costa, 1.811;
Maria Emilia Pereira
Reis, 558; Iracema Gon-
zaga, 283; Nicia Mel-
Io Moraes, 251; Yvon-
ne Simas, 204; Dulce
Nogueira, 153; Nair
Silva, 122; IlvaProen-
ça Moreira, 102; Ara-
cy Iglcsias Lima, 100,
e oulrast menos vo-
tadas.

Leblon — Julieta
Passero, 55; Lucy
Fcld-Brun, 7; Nilza
Santos, 4.

Ipanema — Laura
Soarcz, 1.505; Luiza
Marinho de Azevedo,
1.136; Dulce Bastos,
884; Ecila M. Lage,
422; Esther Mendonça,
400; Liiiza Maria Costa
Guimarães, 350; Al-
merinda Campos, 232;
Guilhcrmina Vieira
Santos, 223, e outras, menos votadas.

Copacabana — Guiomar Cruz Costa,
9.íjj}l; ítala Graça, 8.3.26; Conceição Adhel-
mar Tavares, 2.170; Marina Torre, 1.408:
Aliná Kobler, 1.062; Horteneia Roxo, 775;
Cclia Martins Guerra, 664; Alayde Pinto
Amando, 657; Giaucia Lourenço Gomes, 396;
Martha Alves de Souza, 390; Heloisa Kas-
Irupe, 403; Gilda Noronha de Carvalho,
322; Yara Jurand Bastos, 2003; Beatriz Go-
mes Braga, 133; Eileeu Aguirre, 132; Lucy
Gomes da Cruz, 100, e outras i menos vota-
das. . •

Leme — Sylvia Cannbarro de Carvalho,
907; Stella Torres do Oliveira, 715; Maria
de Lourdes Austregesilo, 543; Helena Serra-
nn, 407; Genrgcana Sá Wilson, 302; Lydia
Monteiro de Barros, 226, e outras menos vo-
tadas.

Botafogo — Olga Bergamini de Sá, 15.964;
Ruth da Gama e Silva, 15.237; Dilah Soa-
res, 14.129; Maria de Lourdes Ribeiro Moss,
12.024; Célia Hasselmann, 3.932; Ottilia
Ferreira de Oliveira, 2.994; Maria do Car-
mo Souza Aguiar, 2.849; Débora Vclloso Ar-
ruda, 2.200; Bluettc de Carvalho, 1.697; Di-
va Moniz do Aragáo, 1.315; Lourdes A.
Amorim,* 1.254; Célia Cândida da Silva,
1.046; Marina Vianna de Andrade, 890;
Adahil Alves, 847; Maria José Pereira dc
Carvalho, 799; Yvone Alencar Fialho, 798;
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Em cima, Leonor Dimas, a mais votada
de Uberaba, Minas. No oval, Zailda Viei-

ra, votada no Andarahg

Yolanda Borges Fortcí,.-685'; Judith Nanei
Pires, 546; Maria Luciiia Campista Santoa,
325; Palmyra Marques Alcofra, 287; Dulca
Silvado V'. Sallciro, 263; Léa Smith de Vas-
concellos, 255; Odyssén Pinto Roclia, 246;
Dina.Rodrigues, 220; Dagmar Calazans Pe-

reira, 218; Heloisa
Creta, 214; Carmen
Ferreira da Souza,
150; Julia da Coneei-
ção, 148; Anna Luce-
na Sá Leitão, 107; El-
2a Ferreira de Olival»
ra, 100, e outras me-
nos votadas.

Flamengo — Ady d*
Freftas Rocha, 5.675 ; ,
Gerusa Basto, 3.107;'
Lisbeth Gordilho, ....,
1.495; Elza Sá, 1 089;
Nair Cabral, 786; Ma-
ry Ferreira da Silva,
776; Esther Paschoal,
681; Baby Soares, 593;;
Alcina Faleiro Eloy,
527; Carmen Zoraida
F. da Silva, 233; Ly-
dia Von Shering, 233;
Martha Shcner, 229;
Dora Marcondes, 156;
Maria Amélia Rodri-
gues, 119, e outras me-
nos votadas.

Laranjeiras — Nair
Castro Brandão, 3.393 iJosephina Malheiros,
3.084; Eurydice Alves
Gonçalves, 2.568; Ita-
Ia Toselli, 1 610; Isau-
ra Marques, 1.600; Hil-
da Montresor, 1.275;
Therezina M. da Silva,
822; Eurydice Será-
phim, 435; Hilda da
Silva Carvalho, 340;
Hilda Ribeiro, 142; Ti-
linha Antunes, 119, o
outras menos votadas.

Gloria — Orlandina
Nunes, 8.585; Maria
Helena Tommasi, ....
fi.664; Adelina Mando-
vanl, 2.072; Estrella
Benzaquem, 1.021; An-
tonietla Ferme, 444;
Carmen Guimarães,
437; Angelina Sotilho,
416; Dora Rey Her-
nandeft, 383; Vera Ro-
drigues, 360; Sylvia .7Evelyna Knapp, 353; Maria do Carmo Ferir'

nandes, 243; Deolinda Costa', 210; Carmen
Luiz'• Pereira, 204; Judith Arruda, 176; Do-
lores Santos, 151; Nair de Figueiredo, 149;
Olga Ouriques, 143; Yedda Ferreira, 134;
Leonora Felippe, 129; Odette Gonzalez, 118
e outras menos votadas.

Santa Thereza  Lydia BozzettL
5.771; Regina Patarro, 5.050; Fausta Acca-
rino, 4.723; Leonor Sbrocca, 3.822; Rosa Re.
landoro, 3.775; Helena De Simone, 1.920?
Adelia Jannuzzi Cavalcanti, 1.875; Philome-
na Fagundes, 1.370; Maria Amélia S. Tei-
xeira Mendes, 1.259; Eugenia Pereira, 722-
Florinda Maia, 655; Elvira Gonçalves, 630;
Yolanda Ferreira ria Silva, 556; Helena Gl-
glio, 284; Nelly Castro, 281; Arminda Sbroc
ca, 153; Maria José R. Corrêa, 134 e outras
menos votadas.

Cidade (Zona Central) — Isabel Ferreira
Pinto, 9.023; Arminda de Carvalho, 6.596;
Hero Figueiredo, 4.6-13; Maria de Lourdes
Sarmento, 2.465; Carmen Rigolon, 2.402;
Consuelo Amorim, 2.370; Maria Augusta Ri-
beiro, 1.590; Maria Lopes Allonso, 1.095;
Antonielta Hermes Trigo de Loureiro, 900;
Sarah Barbosa, 605; Aristotclina G. Go-
mes, 603; Almerinda Santos, 456; Enne-
linda Monteiro, 428; Dalva Moreira Re-
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a cidade que se transforma
OS PADRÕES DA VELHARIA E DA FEALDADE

N

Peuueno Polleear,.

O Rio de Janeiro, desde 1906, é a cidade
quo se transforma. Num desejo vibrante de
aperfeiçoamento, num anseio esthetico de
belieza, desde aquella época, excluídos os qua-
tro annos de atonia mental e preguiça phy-
sica do Sr. Alaor Prata, a nympba da Gua-
nabara incessautemen-
te retoca e aprimora o
quadro cm que se em-
moldura o seu glorioso
esplendor.

Essas transformações
operadas com preoc-
cupações de arto nem
sempre mantidas com
intransigência, nunca
obedeciam uma visão
de conjunto c, remo-
delando aos pedaços,
determinavam incon-
venientes graves e até
erros, legados por umas
n nutras administra-
ções.

A pbysionomia ori-
ginal que particularisa
e ensoberbece a nossa
cidade, através desses
esforços de alindamen-
to, foi quasi sempre
respeitada, pois só a
alterou, e em parle, ao
tempo do Sr. Epitacio
Pessoa, a audácia do
Sr. Carlos Sampaio,
derrubando o Morro do
Castcllo c aterrando o
Sacco da Gloria, para
dar destino á terra da-
quelle desmonte.

A remodelação actual
é a mais ampla das
ale agora cmprehendi-
tías e, lendo a vanta-
gem de obedecer a um plano que abrange acidade inteira, está abarcando todas as suaszonas na realisaçâo das obras.

E' interessante, o com certeza útil á pro-pria administração municipal, observar, no
presente momento, que dos anteriores traba-lhos do aformosènrhchto resultaram defeitos
do Iodos os tamanhos, como se verifica nasruas Primeiro dc Março, General Câmara,Thcopliilo Oltoni, Visconde de Rio BrancoSele de Setembro c tambem na praia cie Bo-tafogo.

A Prefqilnra determinou, por diversas ve-zes, o alargamento do trechos daqucllas ruasou mandou rectificar o seu alinhamento deconformidade com o traçado de noyai, con-

strucções, mas, em certo instante, ou por oi-
vido, ou por especiaes concessões aos pro-
prictarios, desinteressou-se da rectificação,
resultando, por isso, em todas ellas, as mais
feias saliências e reintrancias, ângulos anti-
pathicos e barrigas monstruosas,- cavidades

—"i'.mimt

O prccíío que corta a travessa do Commercio, elevado cm abobada
indescriptiveis, onde sc amontoa o lixo.

Permanecem, tambem, no meio desse la-bor do renovação, assistindo como templosintangíveis ao fragor dessas dcrribailas cs-thoticas, os renitentes padrões da volharia ecia fcaldade, como, na travessa rio Commer-cio o nrcriio que se eleva e arqueia em abo-bada de uma a outra calçaria, cgual áqubllo
que, nn estação Pedro II, f„i transformadocm tuiuiel e rie cujas altas janellas os seusmoradores vem os comboios passando, a atra-vcssnl-ò. Em varias ruas centraes, e notada-mente nn dos Andradas, enfilam-se casns
que iiiutilisatn o terreno cm que jazem, poiso seu estado de mina não offerece seguran-
ça a nenhum habitante, nem mesmo aos da-niniuhos..

Era outros pontos, ba os escombros e as
irregularidades que as demandas judlciaes
tornaram intangíveis, conlando-se, entre es-
ses, —¦ semelhante a Knrnack, pela extensão
dos destroços que o cobrem, o que enfrenta
as nossas officinas, na rua do Carmo, e que

a egreja e o Estado sa
disputam a meio século.

Ha logradouros qua,
através dessas remo-
delações, tranforman-
do-se com freqüência,
torturam os reformado-
res sem que nenhum
delles consiga dar-lhes
desenho definitivo,
como o largo da Cario-
ca, e o cruzamento da
rua Treze de Maio com
a Barroso, que ainda
agora soffreram obras
evidentemente proviso-
rias por não corres-
ponderem ao objectivo
visndo. Ao lado desses,
muitos logradouros
esperam a intervenção
transfiguradora dos
poderes públicos, como
o largo dos Leões e
a praça Marechal Deo-
cloro, sem falar no lar-
Ro Almirante índio do
Brasil, encravado na
praia dc Botafogo, e
que a saida da rua São
Clemente apresente 'ao
transeunte, como um
monumento, um deje-
ctorio cercado de carri-
nhos de mão.

Mesmo onde o's aspe-
ctos novos agradam o
olhar, como na Gaveai
e no Leblon, apparecem

quadros menos gratos, tal a cidadella de fo-
lha de Flandres c caixas de herozene que la-
rieia o canal estylisado que une ao oceano a
Jagoa Rodrigo de Freitas; — cidadelln que
deve ser, na sua miséria, — sagrada, até que
so obtcnbam habitações hygienicas para os
desprotegidos que cila generosamente acolhe.

Na própria Avenida Rio Branco, perto do
trecho dos arrànhn-céós, ainda nas linhas da
perspectiva rio Theatro Municipal, existe uma
espécie de buraco, um espaço vasio, a recMV
mar um palácio cm frente ao Monroe.

Estes aspectos que hoje visamos, escapa-
ram, talvez, A observação dos administrado-
res municipaes e devem ser por elles encara»
dos cara maior gloria e encanto da cidade.

,/,
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A X01TE — Séxta-fctra. 15 de Fevereiro de 1929

Porfiou o Sr. Coriolano de Gôcs cm reagir
los desejos populares, no Intuito dc prohi-Air a salda, no próximo domingo, dos pres-

A febreamarelIalTodo o paiz empoi-]0ss»ccessosciaHes
titos de duas grandes sociedades carnavales-
cas. Ninguém atinou com os motivos da lei-
mosla, nem que diabólico prazer teria o Clic-fe em resistir a todos os appellos e negar
todas as solicitações, que lhe foram feitas
pelos interessados e pela imprensa, traduziu-
do os desejos geraes. Nem um pretexto demonta acudiu ao Sr. Coriolano de Oóes parajustificar a sua dcliheração. E o unico reme-dlo, que restou aos directores dns dois clubs,
foi abalarem para Petropolis e pedirem as
graças do Sr. Washington Luis.

Ora, o governo deve estnr cm nma situa-
ção muito simples, so presar os foros do co-
hereneia. Não foi neste quatricnnio que se
augrrjenturam as subvenções ás quatro socle-
dades? Não se'interessou o executivo muni-
eipal pela ornamentação da cidqde, como
nunca se fez anteriormente? Não cslã o se-
nhor Prado Júnior, auxiliar de confiança do !
presidente, empenhado cm fazer do Rio um
centro amável de turismo, — propósito querevelou, de varias maneiras, em relação aos
últimos festejos? Nes3e ambiente de sympa-
thlas, Tcprescnta uma excepção incomprehen-
slvel o acto do Chefe de Policia, contra o
qual se levantam vários argumentos, taes co-
mo o direito ao exercício da posse, das So-
eiedades, o a força dos precedentes na pro-
pria administração: o carnaval de 1012, quan-do falleceu Rio Brangp, e o dc 191G, quandoso transferiu a passeata de 14 de março,
terca-feira, para domingo, 19, daquclle mez.

Qualquer nutra solução seria um contra-
senso e mais nm aggravo ao sentimento po-
pular. E tanto o comprehendeu o prefeito,
que deixou, até agora, na Avenida, as mas-
caras • adornos especiacs dos quatro dias,
eomo na expectativa dc sua próxima ntill-
dade.

K
Os freqnentea attentados contra jorna-

listas, cm Florianópolis, suggcrem tristes
pensamentos sobro a delirante rapidez com
que o poder modifica a mentalidade de
certos homens.

Um cavalheiro amarei, admirador da ole-
gante polidez do Sr. Lauro Muller, insinuan-
do-se á sympathia do próximo pela graça
das phrases mcllifluas, ascendo ao poder
promettendo aos seus coestaduanos um re-
gime de trabalho harmonioso, e logo, per-
turbado e mudado pela atmosphcra do go-
verno, quebrando os moldes do Buas onga-
nosas doçura e simplicidade, como se lho
entrasse pela cabeça a águia de Júpiter,
most.jf aos mortaes a catadura do um deus
irascf?*M e começa a desancar com o chan-
falho da policia, o com cajados outros, os
escriptores quo não o admiram ou que não
reconhecem as virtudes sacrosantas de seus
amigos, parentes, ou apaniguados.

Não ha muito, Chrispim Mira tombava
assassinado em sua mesa de trabalho ; ha
poucos dias, o jornalista Malheiro era es-
panendo publicamente e, hontem, p Rio
de Janeiro recebeu a noticia de que o"Jornal do Povo" foi invadido pela policiae cspaldeirado, entre a esposa e os filhos,
o seu director, Achilles Santos.

E' lamentável que a gentileza dos moços
de boas maneiras se convertesse, no poder,w sanha de intolerantes aggrcssivos.

**•
Sabe-se, nos bastidores da Justiça, que onovo presidente da Corte, numa das ultimasreuniões plenas da terceira câmara, teriaconsultado os seus collegas «obro a possi-bilidade dc ser abolido o regime dos julga-mentos secretos, instituídos pelo decreto£.053 de novembro de 11)26.

O Sr. desembargador Nabuco do Abreu,
accresccntam, tem sympathias profundas pelomovimento que, ba dois annos, se levantou
ent.-o advogados, contra a infeliz medida, cmvirtude da qual se veiu a admittir, num re-
Rime democrático, como o nosso, quo o po-der judiciário decidisse os litígios a portas•fechadas, longe das vistas das partes int>
ressadas na solução.

Merece applausos a attitudo do presidentada Corte, fazendo quo um dos seus primei-ros actos seja no sentido de executar, prati-cameute, uma medida liberal.
A sua iniciativa, aliás, devia encontrar

apoio incondicional no meio dos seus pro-
prios collegas.

Porque a verdade é, que um juiz honesto,
cult , conscio de suas responsabilidades c
preroRativas, cumpridor dos seus deveres o
independente, não receia as criticas da opi-
niâo, por mais pérfidas e maldosas que se-
jam.

Sentenças cnarada. na penumbra das por-tas fechadas e dai confabulações secretas
por mais jurídicas que sejam, deixam sein-
pre as partes litigantes no desconhecimento
dos motivos que influíram no aresto, — o |
que estabelece um regime de duvidas, do qual I
só advirá desprestigio para os próprios I
juizes.

Continue o presidente da Corte a traba-
lhar neste sentido, e tenha a certeza dc quereintegrará no systema de nossa constituição
mais uma conquista liberal, que o decreto
5.053 sacrificou.
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4 zona central da cidade çon=
íinóa infestada

Mais dois novos doentes no
São Sebastião

A cidade, na sua zona central, principal-mente, continua a apresentar novos casos defebre amarella, que explotiem em pontos on-postos.
Ora é um caso nos lados da Saúde ou nascirciimvizinhanças da praça da Republica, ora

para os lados do mar, ou nas ruas do Nun-cio, General Câmara, S. Pedro, etc.
Ainda hoje temos a registar mais duas no-vas entradas de amarellentos no hospital dcS. Sebastião, sendo que um delles foi remo-vido da rua Flack n. 135,
O outro enfermo recolhido ao isolamentofoi Bcrnardino Ferreira, portuguez, de 25 nn-nos, residente á rua José do Patrocínio n. 52.

Mnis seis casos confirmados
Foi positivado, no exame anatomo-patho-

lógico, o caso da rua Gonzaga Bastos n. 55,cuja victima, que se chamava José Mar-
quês, falleceu ha dias.

Pela nota official dada á imprensa vd-se
que foram também confirmados os de Di-nlz Martins e Albino Martins, de Merity (E.do Rio); Richard Holfner, da rua Commen-
dador Coelho (Çordovil); Lydia Hanscger,
da rua Commendador Soares (Nilopolis), e,
pela autópsia, o de José Cicero, da rua dasPartilhas, 83.

Do Caminho do Tararé, na estaçSo de Ra-
mos, foi removido um doente para o pavl-lhão da amarellentos, do Hospital São Se-
bastião.

Tivemos noticia ainda de que na rua Ita-
pira' n. 79, antigo foco, um morador adoc-
cera de febre amarella, indo, entretanto, fal-
lecer no largo do Maracanã.

Uma leitora da A NOITE nos telephonou,
alaçmada, indagando se havia sido victima-
da pela febre amarella uma senhora resi-
dente A estrada D. Castorina, 80. Procura-
vamos syndicar o facto na Saúde Publica,
porém ali nada constava a respeito, segundo
nos informaram.
— ¦'¦¦- ¦ ¦' i i i. » «gjaiirjs in i , —.

gado pela eleição de
(( Miss Brasil ))

ÜI AVISO ÁO PUBLICO
fí catem, a tradicional"Casa Coloínk" fechou as
soas portas, terminando
todas as suas íransaccões.
A CAPITAL, a grande casa
da Avenida qw fez com
êxito notável a liomàmo
da "Casa Colombo", avisa
ao publico ter ampliado os
vários departamentos das
suas díias casas - Matriz
e Casa Central - sortindo»
as perfeitamente de modo
a servir a contento a clien=
tela da coukcida casa que

acaba k desaparecer.
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j go, 383; Lúcia Daure, 366; FrasquiU Dai: va, 354; Odette da Silva Neves, '271 • Ataria
onoL°,ürd^ Ca.rrcira. 269; Zuleika Lameira.200; Ida Ferreira da Cunha, 176; ClotildcSantos, 1/4; Mana José dc Almeida, 154-Dolores Penha Martins, 134; Iracema Santo,ro, 115; Alayde I). Vimeney, 112; Laura Dda Rocha, 110; Rosa Lemos, 102 e outrasmenos votadas.

Rio Comprido — Marlanna Falcão Tei-xeira, 3.338; Juracy Lobato de Vasconcel-
los, 2.587; Maria Lyrio, 1.722; Judith dc
r^?ttS' 1-70°! Véra Gomes da Silva,l.o03; Rosalina Martins, 943; Laura Albu-
querque, 485; Dulce Belmonte dos Santo3,479; Maria Luiza Lacerda, 434; Antonietta
da Silva Souza, 377; Elvira Caruso, 337;Marietta Gonçalves, 313; Ariette Braga Brit-to, 266; Wanda Costa Machado, 221; DilkcBarbosa Rodrigues, 139; Rosa Maria da Sil-va, 123; Hilda Pinho, 114; Darcy Leonardo,
109; Annita Ferreira, 105; Cecília Carôllo,
103 c outras menos votadas

Catumby — Fedora Gomes Viegas, 7.425;'Delia Souza Pinto ,4.841; Marietta Crescon-
te, 4.229; Julietta Gargaglione, 3.436- Ara-cy Mendes, 3.399; Djnnira Ribeiro, 3.238;Altair Ribeiro Corrêa, 2.347; Zulmira deAraújo, 2.196; Jandyra de Jesus Soares,
1.656; Laura Bajtar, 1.242; Isaura Rodri-
gues dos Santos, 987; Adeosilth Neves, 960;
Erciiia Machado, 836; Emilia Teixeira, 779-
Rosa Orcto, 065; Oscarina Martins, 652;Nair.de Andrade, 619; Ada de Souza, 610;
Neusa Duarte Silva, 43S; Jona Caetano, 429;
Arcilia Neves, 420; Marietta Ayres,' .176-
Adalgisa Mamede Alves, 358; Carmen
gdalcna Alhorlo, 296; Marina Santos,

O general Orgaz vae a Ciu-
dad Real

MADRID, 15 (Havas) — O chefe do go-verno recebeu esta tarde o general Orgaz,o qual, conversando depois com os jornalis-
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O communlcado do ministro da Fazenda,
hontem estampado em r.ossa 2» edição, de-
clarando ser desejo do governo solucionar
ainda este mez as r. lamações dos funecio-
narios sobre os vencimentos constantes das
tabellas ultimamente publicadas, foi recebido
com enorme sympathia, sendo & esperar
que a promessa nelle contida se rftilise for-
malmente.

Os funecionarios públicos esperaram porlongo tempo, através de sacrifícios, a orga-
nisação dessas tabellas destinadas a desnfo-
«al-os, e tão pensa foi essa espera, que sc-
ria acto de impiedade conserval-os em situa-
ção econômica âfflictivn, em virtude dc er-
ros, enganos ou confusões dos organisadores
dos padrões liberatorios.

O governo, como se deprchende daquello
communicado, comprehendeu a crueldade e a
injustiça da situação decorrente de taes cn-
ganos ou confusões, e mostrando-se disposto
a modifical-a com urgência, mediante recia-
mação dos prejudicados, prepara-se para
prestar um exçellente serviço a si próprio,oreando para o empregado da Nação o am-
biente de conforto material c segurança do-
mestiça que lhe perniitta dedicar-se ao tra-
balho do Estado em condições de saúde e dis-
posição de espirito que o torne cfficaz.
'"¦

Oridca Rocha, 199; Adalgisa Antunes, 198
Anna Fernandes, 156 e Laura dos Santos I
Gomes, 112 e outras menos votadas.

Gamboa — Maria Dias da Silva, 6.260;!
Ermelinda Caruso, 4.982; Alfredina Chaves
de Magalhães, 3.547; Ottilia Maria de Sou-
za, 3.315; Elzira Gonçalves da Costa, 1.591;
Thereza Jesus Gomes, 244; Hcrcilia Vieira,'
194; Oswaldina Guimarães, 186; Esmeralda1
Lopes Veiga, 120 c outras menos votadas. '¦

Saens Pena — Áurea Grimer, 3.156; Ma-
ria Elaigra de Moraes, 1.477; Nair Borges
Gonçalves, 1.376; Nice Chagas, 914; Ida,
Monjardim, 900; Nilza Savão, 829; Maria í
Dabul, 647; Rachel Torres Viaiyia, 512; Cie-
lia Pinheiro Chagas, 470; Leoner de Lima c
Silva, 425; Irene de Almeida França, 361;
Déa de Lima Coutinho, 301; Magdalenn Sou-
zn Carvalho, 296; Marina Martins Rodrigues;
198; Isa Freire Braga, 157; Alcy Leal, 100
e outras menos votadas.

Fabrica das Chitas — Yvonne Fonseca,
1.539; Dalva Pereira Nunes, 1.064; Fer-
miana Salgueiro, 718; Magdalena Becltman.
504; Lygia Mello, 241; Carmen Drummond,
185-, Itália D'Angelo, 155; Maria Sylvio Ro-
mero, 100 e outras menos votadas.

Tijuca — Cyrene Gonçalves Rocha, 11,500:
Alayr Antunes, 9.929; Consuelo Galvão,
9.270; Julieta Ornellas, 2.582; Judith
Coelho, 1.674; Marilia Lissera, 915; Genny
Schuck, 409; Florinda Cândida, 343; Hilda
Dias da Cruz, 272; Lia Vallim, 217; Clara
Scrco, 170; Amelita Galvão, 142; Diva Car-
valho, 122; Isa Bastos do Amaral, 115 e ou-
tias menos votadas.

Alto da Boa Vista — Magdalena Flguclre-
do, 414.

Andarahy — Lydia Nabal, 8.676; Cecília
Cardoso, 8.577: Zailda Vieira, 7.737; Anni-
ta Reis Tavares, 7.494; Cecília Silva F. do
Amaral, 2.718; Jovina do Souza Dias, 1.264;
Hortencia de Carvalho, 1,596'; Jurandyr Por-
tclln, 373; Adelia Techer, 303; Juira Menezes,
172; Marina Gilnbert, 159; Risoleta Caetano
dn Silva, 119; Neusa de. Moura Ferreira, 100
c outras menos votadas.

Maracanã — Eunice. dc Mello Pedrosa,
3.093; Colihha da Cruz Macedo, 2.928;
Lygia da Câmara Cruz, 1.867; Dngfnar Fa-
ria, 1.618; Elza Goulart, 1.238; Clio da
Silva Borges, 1.181; Maria Teiles de Mene-
zes, 889; Mnria de Lourdes Guimarães. 630;
Aracy Martins da Silva, 430; Eva Rodri-
gues, 405; Maria Augusta Magalhães Cas*ro,
244; Merla Elisa Valle, 157; Savcria To-
rentino, 106, e outras menos yòtadnc.

Villa Isabel — Mayna de Aragão Broga,
9.465; Rcné Costa, 6.997; Leonor de Oli-
veira Campos. 6.032; Isabel da Malta-Aram-
jo, 5.223; Yolanda Zacconi, 4.591; Maria
da Conceição Pinto. 4.309; Marcionilln
Moura, 3.8S7; Flora Nobre, 3.420; Maria
de Lourdes Braga, 2.449; Yolanda de Aze

O general Orgaz. * •

tas( declarou que partiria brevemente paraCiudad Real, de onde contava regressar den-
tró de alguns dias.

Acredita-se que o general leve nma mis-...... sao reservada do governo a respeito dos cl-
y«-| 

vis presos durante os ultimos acontecimen-
IOS.

* *"**' I
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Um telegramma procedente de Minas e
com todos os característicos das notas of-
fieiosas, informa que os marechaes do
P. R. M., com o presidente Antônio Carlos
á frente, ainda não tòm candidato á sueces-
são governamental do Estado.

Assim, tudo que se tem dito atí aqui é
ísimplcs exploração e não merece credito.

ü que se vem dizendo ha dias é que o no-
me mais cotado para substituir o do Sr.
Antonjo Carlos no Palácio da Liberdade é
o do Sr. Afranlo dc Mello Franco.

A mudança quasi imprevista desse activo
político para Bello Horizonte é disso nm
indicio vehemente.

Mas o telegramma acima alhidido garante
que todos os boatos a respeito de suecessão

I mineira são infundados, pois que ainda é
muito cedo para se cogitar do magno assum-
pio. Quando chegar a "hora exacta" oP. R. M. pedirá a palavra.Pelos termos do telegramma, nem o 5r.Antônio Carlos, nem o Sr. Mello Vianna,nem o Sr. Bernardes, nem o próprio Sr.Mello Franco cogitam de suecessão no Es-todo...

Cada qual lá está em sua toca, a matutarna morto da bezerra.
Pessoal displicente e feliz.

Nesses ultimos tempos vem se falando mui-to na convenção que os elementos políticosda esquerda" pretendem realisar próxima-mente. A idéa dessa convenção, não ha du-vida que i, do ponto de vista democrático,uma idéa que se deve acolher com sympa-tnfa. Resta, porém, saber se aquelles ele-mentos, no dissídio em que hoje se encon-tram, conseguirão harmonisar-sc e compa-rceor ao congresso cm perspectiva.lazer uma convenção para os seus própriosmembros acabarem brigando, lá dentro, fran-comente, não vale a pena...
Cresce cada vez mais o numero de preten-dentes á suecessão do Sr. Antônio Carlos noPalácio da Liberdade. A' medida que osaias se passam a lista augmenta o, estican-üo a iista, avolumam com cilas as difficul-envies do presidente mineiro.
Lm político inic.inrln n»c a

eajnstamento
do funccionalismo
Os eonduetores de trem da Cem ido Brasil enviam um memorial

ao presidente da Republica
Os eonduetores de trem dc 4- ,iCentral do Brasil entregaram »n .'" d«

da Viaeão, endereçado ao mesM."1 " slr»
Republica, o seguinte memorial" ,e ">»

Os abaixo assignados, ennductoro, a .do f classe, da E. F. Central W*?, " oras]inteirados da publicação do rea,
que so refere o decretoque so reiere o decreto n. 18 mil •
janeiro próximo passado, Vém cr.,?.M dl
espirito de Justiça que preside ao, ... níl
Executivo, solicitar a valiosa «tt 'í' d'
V. Ex. para o que passam 

* 
„,„' f.cni3° d«expor: Os sup.

cupa
exercic:

plicantes para attingir o cargo cm. ftP„ '
m atravessam um largo nPr;„j oc*
sicio no cargo de praticantes de *J*ctor de trem, para cujo exercício forL &gados a prestar o concurso regulaS*bem como a prestação de fiança omtar'dade de condições com os'seus; '-" ,,í°a''

estações — Cpnferentcs e agenl
Promovidos an cargo de cond

agente™"^"1"

•«sfJS&to-

Uniformes Gollegiaes
SO' NA CASA ESPECIAL

VILLA DE PARIS
Rua S. José, 82, próximo á Avenida

engenharia- ar-
chiíecfQnica
brasileira

m político iniciado nas coisas das Alte-rosas, dizia-nos, ainda hoje :: — Veja esta notn : São nomes papaveis ásuecessão do Antônio Carlos : Mello Franco,Henrique D.niz:, Bias Fortes, Mello Vianna,João Penido, Wenceslau Braz, Bueno Bran-c.ao, Affonso Penna Junior... Em favor decada uma dessas candidaturas milila uma sé-ne enorme de razões c qualquer dellas temgrandes condições dc viabilidade... ComoV. vê, é uma bota dlffieil de descalçar...
São poucos os senadores que terminam esteanno o mandato e tém a sua reeleição ga-rantida. Entre esses poucos estão, no que

M.r!Ce,t 
08,wrs- 

í-auro Sodrí (pará>: CunhaMachado (Maranhão); João Thomé, Ceará);
Gordo, (Sao Paulo), e Carlos Cavalcanti,(Paraná O Sr. Carlos Barbosa (R. O. dò
jmlj, voltará ao Mònroe, se o Sr. Borges dcMedeiros insistir em náo ser candidato, e o:>r. Henrique Diniz (Minas), será reeleito seas combinações da política mineira não exi-girem a sua cadeira para algum "figurão"
local.

Entre os senadores que certamente não te-rào o mandato renovado estão os Srs. Bar-
,°?a .Llmn\ (Amazonas); Pires Rebello(liauhy); Joaquim Moreira, (E. do Rio)-Pereira de Oliveira, (Santa Catharina).

Tvo Districto Federal, a eleição será, ao
que parece, muito disputada, pleiteando oSr. Paulo de Frontin com um ou mais can-didatos;

classe, são obrigados"a rcfoVçTd^fiVJ' 4'
importância de fi:000*. o q„e tamben?""8teco com os agentes dc 4' ciasse

Pela lei n 4.911, de 12 de janeiro d, 193,o governo da Republica, observando a''
paridade de vencimentos existente. .«traste com a semelhança de categorias' ÍZ'vo por corrigir essa desegünídáde, assem."lhando os vencimentos dos eonduetorci £4* classe com os dc agentes, tclegranr,i<t..
machinisfas de 4* classe e ç—rarios desta Estrada, dando

''Xiphista
!S CSC1

a todos 05
e quarfn<. escrlplni

mensaes de 300$ nu .^nno*
ven.
po»

¦tÇão iíi1 egimldadc,

0 Sr. Arnaldo Glocíosch collocou-se
no Concurso Internacional de An-

te-Projectos para o porto fran-
co de Barcelona

Conhece-se, no momento, com o termo doconcurso internacional de anlc-projectos pa-ra a construcção do porto franco de Barco-lona,, a classificação em 4' logar do traba- 
P.elp engenheiro civil Hans

brasileiro Arnaldo

cimentos
anno.

A gratificação que foi abonada nos funrcionarios públicos com a denomina, '
"Tabeliã Lyra" manteve aquella
ficando todos os cargos de 4" classe dr<>«Estrada, com o vencimento mensnl d> jsn5
ou 5:400? por anno. W'

Acontece porém, que a commissão Inêiimhlda de elaborar ns tabellas a que se refereo regulamento no inicio citado, quando Iratou dos eonduetores de 4' classe, majornãanenas de cento por cento o vencimento de1914, abandonando o critério da juste omii.
paração feita pelo citado derreto n,- 4.911E1 fácil convir que assim procedendo arruei-Ia illustrc commissão, não Interpretou mm
Justiça os elevados intentos do Executivo
pois antes dc aiigmentar. V. Et. teve cmmeta reajustar vencimentos, assemelhando
categorias e cargo dentro das mesmas re-
partições e prevalecendo o critério adoptado
para com os eonduetores de 4* classe, ]lave.
rá desassemelhação de uma classe jí asse.
melhada pelos vencimentos em lei especial,

Entretanto os eonduetores de 4* classe não
poupam applausos á commissão qne elaho-
rou as tabellas concedendo aos praticantes
de conduetor um augmento apreciável, asse-.
melhando estes funecionarios aos cxtinctoi
praticantes de ielegraphistas.

Releva ainda notar que na Estrada de Fer-
ro Central do Brasil, os agent«, tclegra.
phistas, eonduetores e machinisfas da 1'; 5'
e S* classes, sempre perceberam vencimen-
tos égua es, o que aliás provocou n elahora-
ção dn lei n. 4.911 já referida, egnnlando

j também os vencimentos da 4" classe nai
| categorias citadas.
I Nestes lermos, vim os supplicantcs, com

fundamento 110 paragranho 1", do art. 2,
combinado com o art. 13 do regulamento oi-
lado. respoitosamente, solicitar a nitençío' de V. Ex., no sentido de serem 05 seus ven-

í cimentos assemelhados aos de agentes de 4'
classe desta Estrada, uma vez que as fun-

se" I rções por elles exercidas nada tem a dever

vedo Maltez, 2.0R2; Aracy Waltz, 1.SS9;
Dulce Fonseca, 1.7.81: Zcnalde Torres da
Silva, 1.357: Cnrmella Salvador. 1.1C4;

(Bosa Ferreira Coelho. 1.109; Conceição I
.Preciosa, 1.049; Juracy Torres da Silva,
1.018; Alina Simões, 897; Leonor Roma-!

Inelli. Rfi2: Maria da Gloria Sarmento, 750;'
Thereza Vilas Fortinlio. . 526: Beatriz Cal-
dns,'513; Altair Vida], 438; Leonor Vieira,
437; Dallila Mello, 321; Eduardo Avres Pi-
nheiro. 300: Maria de Maio Frias do Mon-
ra, 296: Yolanda Cabral, 282; Sylvia Reis
Porto, 275; Dulcilla Santos. 211; Elza Fer-'reira Franca, 209; Sylvia de Lima Pereira.
168: Heloísa Pereira Reis, 152; Nathalia

1 Vedda de Almeida, 143; Svlvia Bclham, 125:
I Sylvia Emile ""

Abriu ao publico as suas novas
exposições

TAPEÇARIAS
ORNAMENTAÇÕES

MOVEIS DE COURO
OBJECTOS DE ARTE

Preços que não temem confronto com
artigo similiar

Gonçalves Dias, ,69-71
Uruguayana, 02

""a^IcIí,, 
- a ' ¦*••*—' .! Sylvia Emile Ferreira, 123; Beatriz Mar-

J.dl™Cf?° d.e "ma familia pôde aferir-se !''ns de Andrade, 118, e outras menos vo-pelo arran.10 da casa. Objeclos caros arru-l'tadas';mados sem arte significam abundância, masnao de içado gosto. Chame por C. 0640 e umprofissional irá dizer como V. Ex. pode „,"-
rLtJZ 

resldonc,n ,Ie Moveis, Tapetes ecortinas com o menor sacrifício
Souza Baptista & Cia. — Largo da

Carioca n. 9. 800s sst+t» ¦

lho elaborado
Vogt e rio architecto
Glodosch.

O concurso alludido, a que concorreramcincoenta e seis candidatos de differcntesnacionalidades, comprchendla um prêmiomaior de 10.000 pesetas e outros secunda-rios. Exhaurido o tempo determinado, re-uniu-se o jury, em Barcelona, a 11 de ja-neiro do anno corrente, sob a presidênciarie Fernando Alvarcz de Ia Campa. Apósminucioso exame, o jury concluiu qué ne-nhum dos trabalhos apresentados se enqua-tirava exactamente nas disposições expres-sas do concurso e resolveu, por isso, decla-rar vago o prêmio maior. Entretanto, at-tendendo ao- valor dos trabalhos apresenta-dos e A extensão da prova, instituiu pre-mios especiacs. A classificação não incluiu
nenhum hespanhol, o que 6 significativo,
quanto á seriedade do julgamento. O pri-meiro logar coube ao dinamarquez B. Pe-iersen, o segundo ao hollandez W. C. Kôh-

O Sr. Enrico Valle parece que saltou, mes-mo, no Pará, com o raminho da oliveiraAqui está um despacho de Belém, informan-
do que o novo governador visitou demorada-mente a "Folha do Norte" c o "Estado doI ará , órgãos rubro de opposição ao se-

—.í. j.__. . .*"¦' i""»-iJ assannaoa ao rão obrigados no exercício do cargo rie che-
fes de trem, no interior, em contacto dire-
cto.com o publico é em geral com esirangcl-
ros que se servem da Central, como tam-
bem pela grande responsabilidade na condu-
ção rie valores representados pela renda dia-
ria. de todas as estações percorridas pelos
trens de que são chefes.

Assim, confiando no critério de justiça t
observância no direito que norteia os actoi
do V. Ex., esperamos ser attendidos".

-'- - i «^«s^fri—« ¦¦ "¦ "*

então donatário da capitania.
A visita do Sr. Eurico Valle, agora, aosdois jornaes que tão violentamente atacam oSr. Bentes, dá o que pensar...

i Eis ahi cm que deu * apregoada acção mo-ralisadora da nova mesa do Conselho Muni- I
çipal... Ainda hoje o "Correio da Manhã"denuncia um facto da maior gravidade : ique ás vésperas do carnaval, imaginando,talvez, que com a confusão ninguém daria Ipor isso, a mesa do Conselho distribuiu por Isete jornalistas que trabalham junto áquel- 

'
a casa, fatias dc 500$... que sairam do "bo-

lô da "verba material"...
No caso admira-se tanto o desembaraça

dos que receberam o dinheiro, como a faltado escrúpulos dc quem o deu...

Communicnm-nos do Partido Democrático
do Districto Federal estar marcado para o
próximo dia 24 o congresso geral dessa agre-miação política.

O instituto La-Fayelte avisa que encerraráas matrículas a 28 do corrente para o inter-nato, externató e seml-internato, nos cursosde admissão e commercial, achando-se quasi

O Dr. Gabriel de
seus amigos e clientes que já rea
a sua clinica de moléstias do olhos
Uruguayana, 37.

A situação do mercado
novayorkino

O S2T'' ,!? (A' A'> (Retardado) -
nniTvJT S° dVafé manteve-se sem alteração

A iLdU-rnnie ,od'l a sem!,n« ultima.'
,„*'??su0*° Produeto brasileiro, no en-

ente 
mCnlo.por Pi"'le da concorrênciacolonial, nem das medidas proteceionistas

LBSTA
Andrade communica aos. - ;- 

-, ,„„KTno„lsI:I..„
ssumm a|8|im.is ja poslas cm pratica, do governo da
.. Rua Uaiao Para os cafés dessa procedênciaO disponível dc Santos regulou calmo, por

M? mcr^°,A term°. a» vendas foram no

e b quarto
Hans V
logares couberam : o quinto e o sétimo aallemães e o sexto, a um sueco.

A victoria do ante-projecto brasileiro è
j singularmente desvanecedora para a nossa
j engenharia, tanto mais quanto è a primei-São Christovão — Helena Machado Fra- ra vez ^ue uni architecto brasileiro se des-

goso Mendonça. 5.415; Lnllla de Freitas,flaca em fompetições internacionaes desse
4.493; Wanda Rocha, 3.402; Lygia Alves, Ue»er°- „3.327; Lucilia Esteves de Sá. 2.708- Maria I , ° ,f- %ns 

"P,8l< 5UÍ3SO de nascimento, e
de Lourdes M. de Barros, 2.70R- Néwce' ,.rna Glodosch, paulista, ambos traba-
Monteiro de Barros, 1.841; Aidilla Montei-'! ?m "," ' ano <le re"'odílaçâo da cidade,
ro de Andrade. 1.434; Hcnrioueta Vieira i s0b a cllreccao do professor Alfredo Agache.

er. o terceiro no allèmáÔ leinribh^ú^r iM^Hho^^ -tCD"--' ?epartamcní"
no, Cone

Praia de Bota(ógcv348

ino, Hadriock Lobo 253; Departamento
%«. 

aos Srs. Arnaldo 
"fiW.ich 

. I Femin^ ST de'Bon fim WtfZ0i'.,d.0..1l,0 de JaPc.lro- 0s r«'a"t« tarnepto Mixto. Praia dJB^ÁuBfàOC©

PENHORES ? *{??< Ju/f°-(
Maior 

offerta.
ia Anrpfl I AVENIDA PASSOS—11* U1 Ca Rua 7 do Setembro, 187

DR. GABRIEL DE ANDRADE — OcuüstaUruguayana, 37.

DR. OLAVO ROCHA ~ diabete -
„„„„_„ ArtarloescieroseOURIVES, noein?» pnlmonarM

Foi assassinado, dc embos-
cada, o prefeito dc Gua-

rapuava
COr.ITIBA, 15 (Serviço especial da A NOI-!>,> — Segundo uma comrhuriicãçiui deGuarapuava, foi. ali, assassinado, de em-boscada, o Dr Antônio Ribeiro de Urito,prefeito daquclle inimicipio, sendo até ago-ra ignorados os motivos. °

*-«o«ii»—•—-
PY0RRHÉA Dr- KUFINO M0TTA. medi-

co especialista c descobridor00^especifico Cinema Império. Tel. C 2734

lo°!aHlnC 
2,05'000-|,?c«>V"»lni divididas'p"c:

SoSS,"^O^/rOOO50'000' 10-°00- 30-°M>

os Frt®sqwãml
NOVA JERSEY, 15 (Havas) - Numa con-ferencia hontem realisado, o Dr. ThomasHeadly exhnrtou a população a tomar me-didas enérgicas para o extermínio dos mos-

quitos. Declarou o conferencista que

Brevemente o lei-
loeiro AQUINO fa-
rá, na "CASA CO-
LOMBO", formida-
vel leilão de saldos
de mercadorias, ar-
mações, moveis, co-

fres, manequins,
crystaes, metaes, etc.

aaswsR. ^:"»»f^ísas$'L r»'° ¦-i

Foch está melhorando
PARIS, 15 (U. P.) -Os médicoslentes do marechal

e guerra se acha muitomelhorado dog pulmões e do coração,

assis.

Ferreira, 1.290; Theresa Sor.res Calvilho,
»2n; Ilha Vasconcellos, 485; Nayde Lobo,
nr.n,- Julia Felippe, 456; Maria 

"da 
Gloria]

Britlo, 285; Maria José Cunha, 325: Eva
dos Santos, 324: F.lza Pinheiro. 311; Or-1chidea Villas Boas Machado, 327: Sylvia
Bittencourt Barbosa, 233; Zulmira Ferreira,]
222; Rosina Freitas. 208: Annitn Balther, I
191: Irene Moniz, 184: Maria BoIIo Neves.
163; Mercedes de Castro, 113; Noemia An-
tunes, 107; Leonor do Carmo, 100, e outras
menos votadas.

S. Francisco Xavier — Selvila Octavia
Cysneiros Vianna, 7.0711: Francisca Fer-
nandes, 7.001: Noemia dei Giudice, 5.7IH:
Inah Soares Cerqueira, 3.004; Odette Sá Ri-'beiro, 2.40G; Maria da Gloria Cysneiro-,
Vianna. 1.607; Lucilia Sá Ribeiro, 1.469;
Dinornh Magalhães, 426; Lucinda de Al-
incida, 378; Lais Fonseca, 267; Francisca
Capanema Garcia, 219; Ithéa Sylvia Lopes
da Roso, 184; Iracema Frócs, 171; Slella
Cysneiros Vianna, 121, e outras menos vo-
tadas.

Rocha — Hilela Tavares Pereira, 2.735-
Heloisa Sayão Cardoso, 1.205; Diamantina
Duval dos Santos. 810; Maria dn Penha Bar-ros, 797; Juira Gomidc rie. Souza, 720; Vo-landa Câmara Lacerda. 310; Maria CarolinaCarvalho Costa. 274; Celeste Martins Ribei-ro, 218: Volandn Magalhães, 176; Mnria Al-ves Ferreira, 129; Célia Leal de Lacerda,
120. c outras menos votadas. j

Riarhuelo — Tsa Porlo, 3.713; Vara Pi-
tllin Mnycr. 2.475: Maria do Carmo Silva,1.160; I-ranrisci Piragibe, 1.114: Crenvlda
Azeredo Coutinho, 1.037: Alice Rego, 599;W.-i Albuquerque. 394: N"air Freitas ?7«'Hilda Pinto Moita, 166: Zilda Vieira. 130;Jandyra Paes, 122. e outras menos votadas.S.-unpnio — Diva Ignai-ia Guimarães,4.i58: Isnlina Rarhosa Lima. 2.421; Dürva-lin.n Carvalho Portella, 1.973: CvbcHc Re-zende de Fnria. 1.426: Juracy Pinto Morei-rn. 1.144; Neusa Fernandes, 1.124; Mercê-

;ffl!:i.:a:BiiM-::!a.i;,ffl;;;ffl;:::E-!::iaii!iB!;-Ei;i!tSi:iia'],»i::a.

iiais
RUA DAS LARANJEIRAS,

13 e 15
Reabertura das aulas a

Io de Março
JARDIM DA INFÂNCIA

Cursos Infantil, Secundário
e Commercial

Externaio e Semi-Internaio

• "¦* ¦ 1

lir*nr 1

Os

GARANTIDAS
— TODAS AS CORES —

Acompanhando seria para serúr em
cada par

314 de seda, par
TOSCA

LEGITIMAS
3|4 de seda, par ......
Todii do Reda, par ....

CASA STjTHAN
12. ^<\ URUGUAYANA. 12

27, RUA GONÇALVES DIAS, 27
Preços sem competência

7Ç300

98700
123800

novos postos de
soecorros c!o Corpo

1 A inauguração do posto doJardim Botânico
Rcalisa-se amanha

II

Cuidados com os olhos
O MAIS BEM MONTADO GABINETE

Para o exame firatuito dos olhos, A Opticj
ter;, os mais modernos apparelhos para es-e
fim. Corpo clinico: Drs. Bodrigues '"ao,
Hcnr>' Griffe c Gonçalves Ferreira — flua ds
Quitanda, esquina de Buenos Aires.
COMPREM A AFAMADA LINHA DE CKn
CRUZEIRO, Branca ou preta 10(10 |ds; 1*200.
Cores IMnn. Grnsa 10 o\° de desconto - flu»
S. Christovão 25 Tel V. 119.1.

•fax»»

'WfBisineK

I:
í'iH.;:iaii3a::i,:a.MiB!;:ai;i!Biii;:Híiin'i!:#'

Morreu o conde de Nambert
ROMA, 15 (Â. A.) — Fallecen nesta capl-

tal o conde Bernardo de Nambert, ex-minis-
tro plenipotencinrio e membro da Ordem deMalta.

Rdnn Rcnaid.v Dcserbeles, 809; Maria Ama-lia Martins. ÕG6: Maria Gonçalves Damazo,fi6l! Lneia Ireuffer, 505; Inah Mattos, 415-Nair Soares Áreas, 23p; Nadvr Conceicflò
Hflscnrelli. 1 sn• \i-i,. .-, n,.«„t_ c;i_._ -«*109, e

Sn,

Hçailsa-se amanha, ás 9 horas com „ n„

po ^5B°o df .---- 
'¦"incênr,fo,rc^

po de Bombeiros no Jardim Botânico
Hm^. ,5,c8undo. P°sto inaugurado nestes ul-íí™? dIas. Po" o Primeiro foi o do Rea-lengo. que vem çoncretisando o grande dU-
t7nJf/SSCTtraliJ?s30 dos «ervfçoj, de extlncçao de incêndios, traçado e executado>clo actual commandante daquclla Sração, coronel Maxlmlno Barreto P

Fallecimoiríto em Pouso

I ifflíelga Hjgiíl
Vendida congelada nos automovei?distribuidores de Leite !Ij-t<|a

Com sal_2$300 por 250 çrammasSem sal - 2$300 por 250 grammas

252 M'n?llI!do- '•10'<: Nair Velloso Nogueira,.48; D.iaimira Vieira Maciel, 917; Anna Pe-
SS«0 Jm.Çaiy.a,hò- 768: Traeema Sendine,«99: Zill;a Miranda. 671: Magdalena P.Guimarães 277: Ondina Carlos Carvalho,120; Lucinda Silva Carvalho, 114, e outrasmenos votadas.

Enüenbo Novo — Clea da Costa Moraes,2.087; Avrtes Borires da Cunha, 1.(141 ¦ Vn-.anda Guerra 1.572; Yolanda de Araujo¦Luz, 1..449i J/issaná Paula Santos, JL0Ç6J I

Pascarclli, 159; Mnria Duarte Silvaoutras menos votadas. '

ibAninf VT" ^'nria. A"«»st!» «« Silva12.010 Ilza de Carvalho, 5.252; Dalva dc
,B10 I. In Mondam,, U536: F.dith Aranio,1.38/;,.Maria (]c Lourdes Coelho. 1 103.eynaMa Pinto, 1.058; Wanda L. AvelarI'crreira. 1.008: Hilda Bnllard 780- in'da

igl^a^^r^t.^?^^ - O novo

e outras menos vó--j WrnmerÉlacs do seu1 pai/ 
*1!' '''" '

O cómmercio portuguez
tdSSS linu'l'ica do Sul

101,
Áurea

183i Dalva Cnnha
tadas.

Todos os Santos -- Aida Fonseca 1<Ufi-Guiomar Guedes dc Mello, 1.198- Rosa P>reira Rezende, 550: Semiramcs MaracaíáRamalho. 450; Lenicc Vaz de SouzaLaura Matheus 180; Jupyrn Cavaleant'F.dwiges de Almeida, 132; Odella
117; Anna Conccntino, 112, e outravotadas.

2fi(l
ti. 185;
Thiago,

s menos

Sul. O 
Portugal tem no
linha direcla

ohre as relações'
»"»^<v assftríalafo in""1"1" °°

XContinua na Ultima Hora)

... ° 'nieressc nuesentido da creação de uma
Portugueses e o RZf^L Ti 

°' P°r,nS

P«rcm, que com 
°õ 

d^nvolvimen,3 e;Ídenle'
mercio dc toda a Sul *SSS2? ° do coni-
no estava na obfig^ ão de nV T R°VCI"
ver ao Brasil a referia llSi??? ,c"-c"nscre-

POUSO ALEGRE (MlnáVl, 15 - Falte-
reu hontem. nesta cidade, ás 7.25, 8
Sr. Eiiücnio Ribas, ex-administrador dn Me-
sa de Rendas do Alto Punís. nn Acre, e alto
funecionario da Rede Sul-Mlncira.

O extineto, que era muito estimado, dei-
xa viuva D. Dcmctria Alvarcz Ribas e o»
«guintes filhos: Sr. Ubv Alvarcz Ribas, ca-
s.ado_.com D- Cecília William, funccionarloda Cia. Elcctrolux e nosso collcgn cie Im-
prensa; D. Aracy Alvarez, casada com o Or.
Homero Alvarcz, engenheiro da Light 4 Po-
ver; senhoritas Ady c Jaty e nctinhai Elzy
e Isa.

A sus morte foi sentida por todos que »
conheceram e privaram nn sua intimidade.
I;.ra natural do Rio Grande do Sul e contavaBI annos dc edade.

. DR. BÉUÍm7vALVERDE*
]1 ias nrinarias, syphilis, moléstias vctiereilc da pelle. Tratamento radical da blennrrha-

Ria e suas complicações, no lioniem e na mu-
.1 C?m s"PPressão de todo corri mento,urethral ou uterlno. Exame directo da nre-tra e bexiga. Modernas ideas sobre o trata-

fnento da syphilis. Tratamento especial dasíemorrnidas pela alta freqüência Dispõe de
orios os recursos para o diagnostico c tra-lamento das moléstias das vias nrinarias:Cons.; S. José. 81 4" andar, de 1 As fi.

Está no Rio o director do"Diário da Bahia"
Encontra-se no Rio, desde hontem, o nos-soMbraiitc confrade de imprensa, o Sr.Maj mundo Silva, que dirige, presenlemen-

V™. S' Salv40t> o "Diário da Bahia":iissí nosso collega teve um desembarqueconcorrido e tem recebido muitos cumpri-nienfns de amigos e antigos companheirol.0* imprensa desta capital*

¦ ¦ . ;w..,j*;-. ..',i*. r ^^'idt^

«. m .u
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A esposa morreu
ha dias

Hoje, o escriptürario deu um
tiro no ouvido

Ha dias soffreu o golpe de perder a sua
esposa o escriptürario da Sociedade rie Em-
ret,a(|os ein Padarias, Antônio Affonso, rie

50 annos, residente á rua Pinto Tclles n, 77.
Desde esse dii invadiu-lhe a alma um

prcfiitrln desalento.
Hoje, nn sua própria residência, Affon-

jo tentou contra a existência, disparando
um tiro no ouvido direito. Em gravíssimo
estado foi elle internado no Prompto Soe-
corro, depois de medicado no posto de As-
«isténcla do Meyer.
_____ » «tnB» ¦

Os crimes que revoltam
Guilherme Roman, aceusado de haver of-

fendiíin a sua própria filha, que tinha 15 nn-
nos, em sua residência, depois do que ainda
„ prostituiu, foi, hoje, condemnado, por sen-
tença dn juiz Duque Estrada, da Sétima Vara
Crimina!, a trcs annos e trcs mezes de pri-
são.
_____.J..-. i ¦¦¦¦— i i ¦ ¦« ¦«¦Haglli I .-  -ii» ¦_¦_.

A questão romana
O embaixador c o cônsul da

Itália vão cumprimentar
o núncio apostólico

O Sr. Bernardo Attolico, embaixador da
Itália no Brasil, e o commendador Ludovico
Censi, cônsul da Itália no Rio de Janeiro,
irão amanhã, ás 15 horas, encorporados com
as directorias das sociedades italianas no
Rio, levar cumprimentos a S. Ex., monsc-
nhor Mazclla, núncio apostólico, pelo aceor-
do firmado cin Roma, entre o Quirinal e o
Vaticano.

Pagamentos no The-
sourp

Xo Tiiesouro Nacional serão pagas amanhã,
16, as seguintes folhas: diversas pensões da
Marinha, dc A a Z.

-*<«•_>
Nomeações usa FazeracSa

Pelo minislro da Fazenda foram nomoa-
nos Ignacio José Ribeiro,' para o logar de
juarda rio posto fiscal de Japurá, Estado do
Amazonas e Jacyntbo Sampaio Ferro, despa-
cliante aduaneiro dn Alfândega de Bclem,
Estado do Pará.

—•»*__.
a

O juiz da 7' Vara Criminal, Dr, Duque
Estrada, por sentença de hoje denefiou o pe-
dido dc livramento condicional feito pelo
rio Jeronymo Rodrigues Pereira.

-oeeo-

Immlgranfes portugue-
m§ para o Brasil

LISBOA, 15 (U. P.) — Os paquetes "Ai-

ien" e "Sierra de Cordoba", conduziram
para o Brasil 131 inimigrante3 portuguezes.

Precatórios despe-
chiados

Na 3a Vara Criminal
Condemnaçôes e archivamentos

Pelo Dr. Martinho Garccz Caldas Barreto,
juiz de direito interino da 3* Vara Crimi-
nal, foi, hoje, condemnado Lourlval Rocha,
como incurso na penalidade do art. 361 do
Código Penal, por trazer comslgo uma cha-
ve limada, das denominadas "gazda", lns-
trumento próprio para roubo.

O mesmo juiz, a requerimento do
promotor publico, mandou nrchivnr os se-
guintes processos. .

Artigo 267 do Código Penal, aceusado
Adolpho Santos, por ter se casado com a
offcndida.

Artigo 356 do Código Penal, aceusado AI-
fredo Souto, por não ter sido apurado a
autoria do delicto.

Artigo 132 do Código Penal, acensados
Oswaldo Ecrnandcs de Aguiar e Luiz do
Oliveira, por não ter ficado provado a ne-
gligencia dos aceusados.

Artigo 267 do Código Penal aceusado
José Mattczinho por falta de elementos pa-
ra promover a acção penal.

Um vuitoso roubo em
S. Paulo

S. PAULO, 15 (A. A.) — Na noite de 13
para 14 do corrente verificou-se um vultoso
roubo na residência do Dr. José Hassid Mat-
tar, á alameda Santos n. 186. .

Os meliantes entraram em casa cora uma
chavo falsa, penetrando no quarto do casal
e abrindo o cofre, de onde retiraram 100:000?
cm jóias, além de 1:000$ em dinheiro, que
encontraram no bolso da calça do proprieta-
rio.

Accordando de madrugada, Hassid deu por
falta de uma peça de roupa. Desconfiando,
levantou-se e constatou o roubo, Immedln-
tamente avisou a policia, que compareceu ao
local, iniciando investigações.

Foi delido o jardinciro sobre quem recaem
suspeitas. «*•*—

O direçtor da Recebedoria do Districto Fe-
deral mandou cumprir os precatórios dos
juizes da 1", 3* e 4* Pretorias Criminacs e
4' Vara Criminal, de entrega das quantias de
300*, 3008, 400?, 3003, 995212, 300$, 300?,!
800-, 4005, 3008, 4585107, 4008, 3008, 4(105000, j
400$ e 1:000$, a favor de Ernani Corrêa,
Benedlcto Brito, Joaquim dos Santos AIrneL
da, João Luiz da Costa, Dr, Flavio da Silva
Ramos, André Bartholomcu Pagani, Olym-
pio rie Souza Vianna, Alfredo Cunha, Anto-
nio Rodrigues de Carvalho e José de Aguiar
Garccz.

Tentou roubar o au-

Pedro José da Silva, aceusado de haver
tentado roubar o automóvel n, 826, que
estava estacionado na praça Onze de Junho,
foi, hoje, condemnado a quatro mezes rie
prisão e multa rie 8 % pelo juiz Duque Es-
irada, ria 71 Vara Criminal.

Ã b©a vontade de quem,
começa... j

PRAGA, 15 (Havas) —¦ Falando na Ca-
mara, o novo chefe do governo declarou qne
liavia de se inspirar nas directrizes do seu
predecessor e procuraria satisfazer na me- j
diria do possível á vontade de todos os par-
tidos, mer.mo os da opposição. i

 » -^aoa*-. »— I"Habeas-corpus" preju-
dicado '¦,

O Dr. Oliveira Figueiredo, por despacho!
de hoje, em face das informações, julgou
prejudicada a ordem de "habeas-corpus"
impetrada em favor de Themistocles Diniz,
que allcgava soffrcr constrangimento ema-
nad-i da 2a Delegacia. Auxiliar. !

Uma absolvição na 1* Vara
Criminal

O juiz da í*.'Varai Dr. Oliveira Figueiro-
do, por sentença rie hoje, absolveu José Fer-
n.mries de Souza, aceusado cie haver offendi-
do uma menor.

i *=*aop» i

Os summarios de amanhã
Nas varas criminacs serão summariados,

amanhã, os seguintes réos:
Primeira — Dr. Claudino Victor Espirito

Santo Júnior e Thiago Ferreira dos Santos.
Segunda — Interrogatórios de Alberto Can-

elido Alves, Alonso Martins Amorim, Álvaro
José de SanfAnna e Odilon Pacheco Medei-
ros.

Terceira — Antônio Alves.
Quinta — Álvaro Emílio rios Santos. Ja-

nuario Salustiano Jesus, Silvio Alves, Hugo
Diniz dos Santos, Bento Soares de Andrade
e outros e Leom Gitelman.

Oitava — Interrogatórios de João Vlllena
Marques e José Marcai da Cruz Lima.

Casaram-se e, depois, per-
deram-se no horizonte...
MADRID, 15-(Havas) — Realisou-se hon-

tem nesta capital o casamento da filha do
general Soriano, vice-presidente dc. Conselho
Supremo dn Aviação com o capitão aviador
Ansaldo. Depois da cerimonia os noivos
acompanhados dos parentes segulrma para o
Aerodromo de Jetafe onde lhes foi servido
lauto almoço findo o qual os recem-casados
subiram para um acroplano, pilotado pelo
marido c desappareceram no horizonte.

¦¦— % ¦<a$!t.» ¦¦¦'¦

Intitulava-se fiscal do con-
sumo e recebia dinheiro

do commercio
Ainda na Quinta Vara Criminal, foi pelo

Dr. Santos Netto, condemnado, hoje, a qua-
tro annos e multa de 20 °|°, Antônio Rodri-
gues Pinheiro, aceusado de, intitulundo-se
fiscal de consumo, ter, em fevereiro dc 1920,
no armazém da rua Marquez de Pombal, nu-
mero 06, depois dc nllegar erros e vícios na
escripta, recebido por força da "autoridade"
que impunha 8005 para relevar a multa.

- ~— 1 caet»1 —

Âggrediu a inquilina
Maria Emilia, viuva, alugou na casa de

Francisco de Oliveira, á rua Sá n. 379,
um quarto. A esposa deste teve com ella
um reslnga. Francisco intervém e espan-
cou com um cinturão a Inquilina, ferindo-a
no corpo e nos braços.

A policia do 20" districto prendeu • *t-
gressor e Instaurou Inquérito.

Exéquias da rainha Maria
Christina em Porto Alegre

PORTO ALEGRE, 15 (Serviço especial da
A NOITE) — Promovidas pelo consulado
da Hespanha, foram celebradas lolennei
exéquias á memória da rainha Maria Chria-
tina, na egreja das Dores. Estavam presen-
tes mais de mil pessoas, entre as qnaci o
r«presentante do presidente do Estado , •
commandante da região militar, todo o
corpo consular c elementos representativos
do commercio e industria, bem eomo T» "ec-
lonia hespanhola.

¦ aW -

Um salva-vidas cpe da

OS VÂLES-OURO
O Banco do Brasil fez, hoje, a remessa

dos vales-café para a Alfândega, á taxa de
45567 por mil réis ouro.

Este mesmo banco Bacou sobre Londres
a 5 31)32, 5 57|64 c 5 55)04, respectivamente,
para as operações a prazo, á vista e por te-
'egrammn.

As moedas em espécie vigoraram com os
seguintes preços :

Libras-papel, 411200; dollars-ouro, 8*408:
dollar-papel, 81430;.peso argentino, 3|680;
peso uruguayo, 88735; peseta, 19412; lira,
$461; escudos, $425; « franco franeet, *
5346.

Tratar-se-á de algum
naufrágio ?

PORTO ALEGRE, 15 (Serviço especial da
A NOITE) — Communicam dc Torres que
oppareceu ali um salva-vidas do vapor "Ba-
roncza-Liverpool". Presume-se que perten-
ça a algum navio naufragado na costa do
Rio Grande, pois, nestes últimos dias, vém
dando á praia toneis de gazolina e óleo.

O salva-vidas foi recolhido á Inspectoria
da Alfândega.
— ¦ ¦—¦> ¦
Demora na formação de

José Dias Pereira, allegando demora na
formação de culpa do seu processo, reque-
rcu uma ordem de "habeas-corpus" ao juiz
da 7' Vara Criminal, Dr. Duque Estrada,
que, por despacho de hoje, a dcuegou.

O ALGODÃO
Tivemos hoje o disponível algodociro cm

situação bem inferior á de hontem, trnba-
lhando o mercado com os preços indecisos,
sem movimentação rie negócios.

A cotação dos "sertões" melhorou um
pouco, vigorando a 4(ÍÇ e 47?, emquanto os
medianos e o paulista soffriam baixas li-
geiras. Fechou sem movimentação.

Não houve entradas, saíram 258 fardos o
• "tocK" desceu a 26.445 ditos.

CONTINUA FRACO O
CAMBIO

5 121/126 a 5 31/32
Continuou boja o mercado monetário Mi

situação ainda bem fraca, tendo escaasa a
procura para negócios, quer de bancário cm
do particular.

O Banco do Brasil continuou operando a
5 31)32 e os estrangeiros a 5 121)128, com
dinheiro prompto a B 63)04. Fechou ainda
fraco.

Na abertura os bancos affixaram as taxai
icguintcs:

A 90 d|v. — Londrei, 9 121|128 il 31|32;
Paris $329 a $330; Nova York 8$310 a 85330;
Canadá 85330.

A' vista — Londres, 5 7|8; Nova York,
85325 a 85420; Paris 5329 a 5330 1|2; .tnlia
5440; Lisboa 5380 a 5390, províncias *3B8. n
5400; Hespanha 15386 a 18390. nrovindas
15365 a 15376; Suissa 15616 a 15625; Buenos
Aires, papel 85454 a 35560, ouro 85080 a
85100: Montevidéo 85630 a 85650; Japão 35960
a 35980; Suécia 25248 a 25260; Noruega
28242 a 25245 Hollandá 35370 a 35400; Ca-
nada 8550(1; Dinamarca 25212 a 25250; Bel-
gica, papel 5234 a 5235. ouro 15165 a 15175;
Chile 15040; Svria 5328 a 8329: Allcmanha
28000 a 25010; Áustria 15184 a 15185; vales-
café, por franco 8329.

Saques por cabogramma:
Londres 5 55|64; Nova York 85410 a 85450;

Canadá 88420; Paris 5329 a 8331; Suissa
18622 a 15626: Belaica 8235 a 5236 (franco
papel); Portugal 5381 a 8386: Hespanlia
15363 a 15400: Itália 5141 a 8143: Hollandá
38385: Suécia 28060: Noriiorn 25200; Dina-
marca, 28200; Allcmanha 28015: Buenos Ai-
res 88575; Montevidéo 88640 a 85670; Japão

,38980; Slovanuia 8219 a 8250.
CAMBIO ESTRANGEIRO

I Nn abertura de I.ondics vigoraram as sc-
| gr.htés taxas:

S|Ndva York, 4.85 3|8: s'Paris, 121 25: Bel-
(íien. 34.92: Suissa. 25.24; llalia, 02.75: Por-
tugal. 100: Allcmanha, 20.-'!.: Hollandá, 12.12;

!:j'raga, 163 81; Btícárcsti 806; Vienn-i. 31.48:
i Sueein 18.14; Noruega 18.11) e l)inainar:a
i 18.18.,

(Continuação da 2* pagina)
Engenho de Dentro — Déa Bergamlni Fi-

lha, 4.895; Olympia de SanfAnna Barros,
3.349; Elza Baptista Pereira, 3.212: Yolan-
da Silva Mattoso. 1.895; Maria José Si-
mões. 676: Carmelita Gomes, 284: Maria de
Lourdes Pinto, 234: Maria Teixpira, 225: Do-
rallce 'Vasconcellos, 149; Cacilda Gonçalves
Vieira, 146: Zelinn de Oliveira CamDos, 140:
Mnria da Penha Rocha, 139; Zella Silva, 139,
e outras menos votadas.

Encantado — Elza Ribeiro, 2.399; Helin
Diniz Vieira. 2.383; Celeste Oliveira Mar-
tins, 908; Maria da Conceição Costa, 711;
Orblna Barbosa Rodrigues, 473: Hygia Ca-
lnlnho, 265; Rayraunda Soares, 110, e outras
menos votadas.

Piedade — Elza Fernandes de Castro,
2.253; Vera Barboza RodrlRiies, 1.533; Izll-
da Ferreira, 1.441; Cecy Maria, 1.065; Aida
de Paiva Legáy, 933; Iracema Monte Alvcr-
ne, 496; Luciiia Moraes, 386; Emilin Fer-
nandes Pinto, 349: Nadir Silva Móritalvão,
252; Maria Braga, 247; Coralia Lopes de AI-
meida, 2211 Elisa Marques, 201; Jurema Myr-
thes rie Siqueira. 178; Jurema Figueira,
156: Elza Nunes Ribeiro, 143; Arminda de
Almeida, 132, e outras menos votadas.

Quintino Bocaynva —- Bercngucla Slerpc,
1.645: Maria Cansanção, 1.105; Rosolia
Marcullo, 1.047; Eulinn Silva Xavier, 976;
Isaura do Andrade. 883: Elza de C. Brown,
652; Plácida da Silva Martins, 501; Maria
Dias Farias, 285; Carmen Boldo, 282; Iracy
M. Martins, 275, e outras menos votadas.

Cascadura — Zaira Marcello. 1.789; Hil-*
ma Pereira Paz, 1.353; Dalva Neves da Sil-
va, 1.305: Maria de Lourdes Dorncllas, 908;
Ondina Ferreira, 761; Vara Andréa, 670;
Flora Granja, 525; Zina Fonseca, 352; Os-
waldina Costa, 294: Hilda Flores, 217;
Yvette Karr, 215; Odette Cunha. 199; Mar-
fiarida de Oliveira Fontes, 171; Olga Domin-
rucs Antunes, 146; Maria Fontes,, 134, e ou-
tras menos votadas.

Jacarépaguá—Zilda Coelho, 933; Carmen
Jucá Bandeira. 699; Marina Ribeiro, 529;
Dora Berlo, 512; Iva ria Silva Moreira, 321;
Maria de Lourdes Cintra, 235; Jórgea Car-
valho de Abreu, 226; Lizi Lagc, 168: Ormc-
zinria Abreu. 154; Helena de Almeida, 137;
Elvira Rangel do Amaral, 120; Vidia Lima
do Carmo, 116; Deocindn Kray, 100, e ou-
tras menos votada;.

Mariurcira — Jurema Bordallo, 5.001;
Dolores Garcia, 1.446; Maria de Lourdes
Salgado, 1.153; Maria de Lourdes Rum-
bclsperzer, 1.115; Daura Maria Roméro,
1.077; Déa Novaes. 517; Elvira de Aguiar
Maltez, 384; Diva Borges, 227; Zulelka Tei-
xeira, 110, e outros menos votadas.

Irajá — Laura Nogueira, 2.936: Yolanda
Rocha, 2.162; Elvira Alves, 1.753; Maria
Mendes Aquino, 238; Luiza de Souza Angc-
lino, 205; Normedin Camnos, 137.

Oswaldo Cruz — Olivia Reco Barros, 2.16;
Laura Ferreira Martins, 172: Elizla de
Aguiar, 92; Maria do Carmo Silva, 62, e ou-
tras menos votadas.

Bento Ribeiro — Luciiia Rodrigues Mon-
teiro, 1.211; Aurora Pereira, 815; Durvali-
na Carvalho, 517: Brizabella Vieira, 115;
Anna Augusta, 100, e outras menos votadas.

Deodoro — Rosa Soares Novaes, 739; An-
nita Gomes, 236; Noemia Chiesa, 55, e ou-
tras menos votadas.

Roalcnim — Marietta Carvalho Medeiros,
1.089. e Maria José Gonçalves Rocha, 800.

Bangu' — Leonor de Freitar. 922; Iracema
.T. dn Silva, 375; Nanzeazcnn Alves, 324; Ma-
ria Sgatbi Fonseca, 299: Ariette Ferretti,
256; Adelia Camargo, 210; Leonor Chaves,
131, e outras menos votadas'!

Santíssimo — Cenyra José Ferreira, 175;
Alexina Terra de Avellar, 134; Hilda Cha-
ves Leonon, 132; Marietta Terra de Avellar,
130.

Campo Grande — Edith Franchlne, 39, e
Atarzina Nascimento, 8.

Guaratiba — Orsina Dutra Silveira, 85;
Neusa de Carvalho, 7; Igncz Dutra Silveira,
5, e Uma Vieira Machado, 5.

Santa Cruz — Yolanda Paulina Facio, 664;
Ninl SanfAnna, 72, e outras menos votadas.

Inhaúma — Ondina Rosa, 201; Margarida
de Almeida, 22, e outras menos votadas.

Terra Nova — Nair Veiga Carvalho, 327;
Clotilde Peixoto, 310; Yolanda Osório, 174;
Ida Dutra Borges, 138; Oscarlinda da Con-
ccição Costa, 108, e outras menos votadas.

Cavalcanti — Maria Cabral, 137; Alayde
Cabral, 102; Maria Angélica de Araújo, 53,
e Anna Martins Araújo, 50.

Tury-Assu' — Odette Barbosa, 453 j Altair
Albuquerque Lima, 451, a outras menos vo-
tadas.

Pavuna ~- Helena Ferreira Pinto, 288 j Na-
thalla Mendes, 72.

Bomsuccesso — Zilda Moreira Ribeiro, 823;
Laura Presta, 402; Margarida Tavares, 203;
Ariette Machado, 87, e outras menos vola-
das.

Ramos — Nair Mortcrá, 1.968; Dalila Mon-
teiro Ferreira, 1.275; Rita Silva Rocha, 1.014;
Brnhmina dc Deus Pina, 790; Jandyra Man-
gabeira, 357; Olympia Augusta Pereira, 293;
Ortcllna Queiroz, 273; Áurea Conceição Pe-
reira, 252; Maria Gomes, 226; Isaura dos San-
tos Capella, 206; Irene Lopes, 202; Angela
Dagllo, 153; Nathalina Silva, 123; Irene
Garcia, 107, e ontras menos votadas.

Olaria — Dulce Coelho, 1.848; Dalajr Sll-
?a, 1.439; Julieta I. Guimarães, 851; Isan-
M Campos, 723; Lygia Corrêa, 800; Jurema
Mala» 200; Avahy Silva, 250; Hortensta Aien,
193, • ontrai menos votadas.

Penha — Lais Fernandes, 025; OUtU Pe-
«roía, 813; Onelda Qnites, 538; Hilda PereJ-
ra de Abreu, 462; Nair Fernandes, 452; Jo«n-
ta* Pereira, 414; Cecy Morena, 381, e outrae
menoi votadai.

Governador — Col!» Gelly, R..988; Calha-
rina Cassapls, 1.597; Cenaides Barretto, 457;
Helena Roquclle, 347; Lourdes Guaplassu',
187, e ontras menos votadas.• PaquetA — Judith Assis, 505; Laura Assis,
449; Wanda Saldanha da Gama, 230; Maria
Augusta Gomes, 129; Helena Nunes Brum,
95; Accacyla Andrade, 94; Nadyra Perllngei-
ro, 90, e outras menos votadas.
Como decorre o pleito em Nictheroy

Na vizinha cidade de Nictheroy o pleito
prosegne com intenso enthusiasmo como sc
verifica da apuração que o "Estado" pu-
blica hoje:

Alda Canejo, 395; Alzira C. de Mello. 391;
Maria José de A. Neves, 242; Vera Ribeiro,
320: Maria ria Conceição Ladeira, 279; Oriet-
to Polvcarpo. 249; Conceição A. Mello, 218;
Elza Roussoliércs, 221; Nadyr Figueiredo,
219; Malvina Lagoas, 218; Julia Rubano,
204; Maura de Almeida Barros, 200; Regina
Davics, 198; Dolores dc A. Barros, 187; Se-
niza Cabral, 185; Celina Cavalcanti, 187; Mc-
déa Martins Dourado, 160; Cremilda Por-
cluncula, 160: Elza Coelho, 160: Seniza Cal-
das, 160: Elvira Pestana, 156; Esther Abreu.
145; Znlcilca Monteiro, 135; Wanda Rcnevi-
des, 127: Maria Carmen Cavalheiro, 112;
Hilda Faria, 105; Nazarcth Silva, 95; Zilda
Cyrinn, 95: Maria Luiza Ferreira. 90: Maria
Oswaldo Doria. 87: Alice Veiga, 84; Carmen
nonsolliéres, 82: Annita Canein, 82; Gui-
Ihermina A. Pombo, 78: Lucinda Antunes
Parreiras. 75; Dalva rie Souza Dias. 72: Jo-
scphina P. Pereiro, 71; Sylvia ria Silva Lima.
61; Ziinn Gónçalvési 59: Izaura Freire
Sampaio, 55; Hilda P.i"ln Antunes. 53; Pom-
nén 

'Relv.i*. 
53; Ottilia Vidal, 52; Annita

R*>ltn«snnl, 51: Maria Nazircth V. I.amego,
¦t": Sincera Cnmpãgnoll, 4"; Izaura Moraes,
47; Cniomr.r Garcia'» 47: I.-a Tiá Reco, 41;
Cnrm«!ltn Ff".ltás, 41: Lüic-alim S"ixns, 36;
lari.v Souza Dias, 36; Zaikr S. D!as, 35:
Nair Borges, 32; Lucrccia Ferraro, 30; Os-

waldina Vidal, 20; Iná Vidal, 20; Synoca da
Silva Mello, 20; Hermance Faria, 19; Cicéa
da Cunha Andrade, 18; Ambrozina Ribeiro,
17; Aida Ferraro, 17; Maria L. Castello
Branco, 17; Garnier da Silva. 17; Dinah Vi-
anna, 17: Ariette Gomes, 15; Aduzinda L.
Freitas, 14; Francisca Petruci. 13: Mi»ia L.
de Araújo, 13; Maria José de Moraes, 12;
Maria Palmeira da Conceição, 12; Conceição
Ferraro, 12; Ida Nascimento. 12: Alzirt Gui-
marães, 12: Dalva Silva, 12; Nydia Serpa
Carvalho, 11; Herné Silva, 11; Jura Fausto
de Souza, 10; Clelia L. Fernandes. 10; Ma-
ria Araújo, 8; Marilia Santos, 8; Kilza Da-
mazio. 8: Regina B. Brito, 8; Enlr Lessa. 7;
Ipft Mattos, 6; Marcina Velloso, 6; Sylvia
Pacheco, 6; Estephania Lopes. 6; Ilka Vil-
lasbftas, 6; Dirre dc Mattos, 6; Amélia Ml-
gúel. 2; Mercedes Miguel, 2 e Laura Vian-
nn, 2.

O eoncnrso no Estado do Rio
O concurso no Estado do Rio vae-se ex-

tendendo regularmente, sendo já muitos os
municípios que iniciaram, com enthusiasmo,
o pleito quo levará a Galveston "Miss Bra-
sil", como se vê pelo noticiário que segue:

Em Petropolis — Vera Machado, 178: Ma-
falria Rovigatl, 100; Luclá Guimarães do
Paula, 69; Hilda Annecchini, 14; Glariys An-
tcllo, 14; Chaty Villar. 13; Cacilda Maurício
dá Silva. 13; Julieta Torres, 13; Sylvia Ma-
si, 10; Adelia Sallum, 9: Henrlqueta Cunha,
7; Celeste Vogcl, 6; Clementina Fcola. 5;
Ryna Imperalore, 4; Dom Pinto da Silva, 3;
Edith Rittmeycr, 3; Nydia Eloy Bcffa. 3;
Dulce Cardoso. 2; Yolanda D'Angelo, 2; Nair
Daldin, 2: Dulce Camacho, 2: Hilda1 CoutI-
nho, 1; Maria do Couto, 1: Maria de Lour-
cies, 1 ; Alice Malheiros. ;1: Herminia Amorim,
1; Carmen Costa, 1; Jácyrã rie Almeida. 1;
Maria Guimarães rie Paula, 1: Celina Gui-
marães cie Paula 1 e Martha Costa, 1.

Em São Goncnlo — Isabel PiiRllesi, 122;
Dlnah Côrlcs, 90; Aida Vieira, 63: Encdina
M. Costa, 59: Ubaldina Fogaça, 52; Marina
Pereira dos Santos, 38; Virgínia Corrêa de
Mello, 22; Hercilia Cortes, 20; Aida Nunes,
17; Maria do Lourdes Rocha, 16; Helena Ro-
sa ria Silva. 10; Zelina Freitas, 9; Celina Ma-
chado da Silva, 8; Laura da Silva Almeida. 7;
Saritn Alves rie Azevedo, 6: Rosalina M Sou-
za Lima, 6; Maria Amorim Duarte. 5: Maria
Almeida, 5; Heloisa Sodré P. Brandão. 4;
Maria rie Lourdes Lemos. 3; Zilda M. Costa,
3: Laura A. Soares, 2: Elza Santos, 2: Quln-
tina Duarte. 2; Elza Costa, 1; Anna Nunes
Aguiar. 1; Zclinda Mattos, 1; Mathildo I.au-
ra ria Silva, 1: Trenc Nunes, 1; Diva Serrano,
1; Euzelina Branco, 1; Jovita Soares (Villa
Lage). 1: Ccsarina Martins, 1; Edmée Go-
mes da Silva, 1; Léa Duarte, 1 c Iracema Mo-
rat-s Jardim, 1.

Em Itaborahy — Nesse município o con-
curso está sendo realisado com grande en-
thusiasmo pelo "O Itahòrnhyénse". O re-
sultndo i'eral será publicado em 5 de mar-
ço. dia do seu encerramento ali c em todo

Estado.
Em Friburgo — Resultado da ultima apu-

raeão feito pelo "O Friburguense":
Zilda Barros Frnnco, 9 votos; Ambrozina

Baptista, 5: Josephina Marques Brpga, 4;
America Kabed, 1; Esthcr ordâo, 1 c Lllla
Znmith, 1.

Em Carmo — No município do Carmo b
concurso para a escolha da representante
local será realisado pelo novo e brilhante or-
gão local "O Correio do Carmo".

Em Campos — A "Folha do Commercio",
que dirige, w.sss cidade o concurso, por
incumbência de "O Estado", publica o sc-
guinte:

Iniciámos a eleição cie "Miss Campos", a
rio corrente e a prova rie que esse pleito

está empolgando o nosso meio está no inte-
resse demonstrado pelo publico nas expres-
sivas votações que diariamente recebemos.

Ante-hontem, tivemos o grato prazer de
vêr inclnido no prestito do valoroso Club
Mncnrroni, um lindo carro nllegorico cujo
motivo se baseava na escolha dc "Miss Cam-
pos", symbolisada por umn linda moça,
que oecupava um throno ao centro da deji-
lumbrante allegori.a que tanta admiração
causou no povo campista.

Resultado da nournção:
Tuno Grnin. 298 votos; Encdina Moreira,

294; Judith Santnfé, 248; Thcmis Dias, 179:
Yvono Moura, 157: Rencdicta- dn Silva Cos-
ta, 131: Annita Bnrbeitas. 117: Zilcle Ma-
nhães, 106: Cvrene Terra César. 104: Mar-
üarida Motta, 97; Ariette Povoa, 77: Zulelka
Fraga, 66; Mariah Selxns, 34; Amorita Aze-
vedo, 34; Léa Ritter Vianna, 33; Maria da
Penha Martins. 17; Ottilia Gualda, 17; Car-
men Marques Nogueira, 17: Emacina D. Bn-
ptista, 13; Julia Martins, 11; Célia Dias. 10;
Ariette Lessa, 10: Annita Azevedo, 8; Maria
José Alvarenga, 7; Jurema Cruz, 7: Maria
Amélia Gualda, 7; Luciiia Miranda, 6; Lucy
Cavalcanti, 5: Yvette Perlingeiro, 4; Tilde
Manhães, 4: Sylvia Viveiros, 4; Maria José
Reis. 4: Isabel Martins rins Santos, 4: Yvo-
ne Araújo, 4; Blanriinn Mello. !!; Annita Ta-
vares, 3: Emylse Povoa. 3; Déa Bastos, 3:
Helvia Maciel, 2: Alice Maciel. 2: EclménTa-
mega, 2; Irene Munlz, 2; Suzete Raparini, 1;
Clymeno Cruz, 1; Esther Nnlasco, 1; Car-
men Gomes, 1; Francisca Sardinha, 1; Jose-
phlna Campos, 1.
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DAMA NOITE"

O Pacto Keiflogg ] queria o "sursis"
O Dr. Santos Netto, juiz da Quinta Vara

Criminal, por despacho de hoje, negou a or-
dem do "habeas-corpus" impetrada porAmélia Amcnrii, que deste modo, embora
condemnaria, queria os benefícios do "sur-
sis".

Ratificado por diversos
paizes da Europa oriental
ATHENAS, 15 (Havas) — A Câmara dos

Deputados ratificou o Pacto Kellogg'. O Sr.
Venizclos, encaminhando a votação, disse
quo o Pacto representava um grande passo
para a abolição da guerra e fez a promessasolenne de que a Grécia nunca seria a pri-meira a violar o Pacto.

BUCAREST, 15 (Havas) — Os chefes dos
partidos da opposição e das minorias mos-
Iram-se satisfeitos com a adhesão da Ruma-
nia ao Pacto Kellogg.

Em declaração feita á imprensa, o Sr.
Minoresco, ministro de Estrangeiros, disse
que a Rumania se sentia feliz em podercontribuir para uma nova era de paz uni-
versai.

MOSCOU, 15 (Havasl —* O governo acaba
de ratificar o prolocollo Litvinoff. que põeom vigor o Pacto Kellogg entre a Russla,
Polônia, Rumania, Esthonia e Lcthonia.
*~ — ¦'¦" ¦ * ""WftlOfc ,

NO BANGÜ
*—¦ • — r i i

A morte foi em conseqüência de
um accidente

Conforme noticiámos, hontem, en 2* edi-
çao a policia encontrou num riacho, noBangu', próximo ao Retiro, o cadáver do
chauffeur Jacintho Martins, que apresenta-
va adeantado estado de putrcfacçf.o. Remo-
vido para o necrotério, hoje, o Dr. Antenor
Costa não poude, por aquèlle motivo, deter-
minar a causa da morte, no exame cjpe pro-cedeu. A policia do 23" districto apurou
ter a morte do chauffeur sido em conse*
quencia d3 um accidente.

Como não apparccesse ninguém para eni-
dar dos funeraes, ia ser o enterro feito
como o de indigente.

'¦» "-aio !¦¦¦•*-»
Incendiou-se o caminhão, mor-

reu um passageiro e um ou-
tro ficou gravemente ferido

PORTO ALEGRE. 15 (A. A.) - Em Con-
ceição de Arroio, quando transitava pela es-
trada da Serra, um caminhão incenriiou-se,
morrendo um dos passageiros e ficando ou-
tro gravemente ferido.

Deu um tiro no ouvido
¦ .*¦ ¦ m> • i.. —i

Falleceu no hospital
No Hospital do Prompto Soccorro falleceu,

hoje, á tarde, o escriptürario da Central do
Brasil, Arlindo Caetano Pinto, que, hontem,
cm sua residência cm Anchicta, tentara sul-
cidar-se disparando uin tiro no ouvido.

O corpo seguiu para o necrotério.

As novas construcções na-
vae® norte-americanas

WASHINGTON, 15 (U. P.) — O prcsl-dente Coolidgo pediu á sub-commissão da
Marinha da Câmara a abertura de um cre-
dito do 12.370.000 dollars para a constru-
cção dos cruzadores, que deverá iniciar-se a
1 do julho próximo. O presidente não to-
mou conhecimento do pedido dos chefes do
Congresso no sentido de quo esse credito

I fosse de doze milhões, c que a construcção' se iniciasse immediatamente.
aftH-QQ»
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Os denunciados de hoje
Pol denunciado, hoje, no JnUo da 8* Va-

r* Criminal Waldemar Pereira DIai, aeiai»-
do da haver ofendido «ma menor.

Newton Monteiro de Araújo, tambem
pelo meimo erhne, foi demmeladu hoje
nesta Vara.

 Ainda na 8* Vara Criminal foi de-
nnnelado, hoje, Pedro Vieira, aceusado da
haver, tambem, offendidõ flma menor.

 Waldemar Pereira, tambem ainda,
acensado de haver offendidõ uma menor,
foi denunciado hoje no Jnlzo da 8- Vara
Criminal.

Na 2' Vara Criminal foi denunciado,
hoje, Waldemar Carvalb" de Souza, aceusa-
do de ter attentado o pv* r de uma menor.

—— O Dr. Alfredo Bernardcs Filho de-
nnnciou, tambem, boje, ao juiz da 2' Vara,
Alfredo Bernardo, aceusado dc haver offen-
dido uma menor.

 João Paulo Baptista dc Menezes foi
denunciado, ainda pelo Dr. Alfredo Bcrnar-
des, por haver, tambem, offendidõ uma
menor.

 Pelo crime de apropriação indébita
foi Francisco Basilio denunciado, hoie, no
juiz da 2" Vara, porque, eomo chauffeur do
auto n. 6.177. sc apropriado de uma car-
teira nue o passageiro havia deixado no
auto| Esta carteira continha 3005000.

Roubou, mas foi con-
demnado

O juiz da Quinta Vara Criminal, Dr. San-
tos Netto, por sentença de hoje, couclemnou
a cinco annos, pelo crime de roubo, Accacío
Moreira da Rocha.

de inferior cguaiidade
duas marcas de café

O Laboratório Bromatologico do Departa-
mento Nacional de Saude Publica, cm analy-
ses prévias, considerou de inferior qunlida.
do as marcas de café torrado e moido "Ãy-
more" e "Iracema", de Dominguez & Geri-
go e Aguiar, Oliveira & Rocha, estabeleci-
dos á rua Marechal Floriano, 142 e rua
D. Julia n. 120.

—ao»-
O ASSUCAR

¦ O disponível dc assucar continuou a fun-
cionar hoje officialmente, em posição fir-
me, com os preços inalterados.

O movimento rie negócios era apcnai re*
guiar, diminuindo no decorrer do dia. Na
tabeliã official, verifica-se que o crystal
branco melhorou ligeiramente, cotando-se a
73$ e 748, emquanto os demais gêneros
mantinham-se Inalterados.

Entraram 1.000 saccas dc Maceió, saíram
7.514, e o "stock" ficou sendo dc 140.756
ditas.
¦ ——- ..———,. ¦ mafltft-ftl— ....

Typo 7 a 4O$20O
Apezar da situação cxcellente do typo 7,

cuja base ainda mais se elevou hoje, vigo-
rando a 44$200, o mercado disponível de
eafá trabalhou hoje, pela manhã, com en-
thusiasmo bem maior que o de hontem,
quando maiores foram as vendas.-

Mesmo assim, os exportadores eonsegnl-
ram realisar vendas de 8.151 laceai até ai
10,30, continuando o mercado em boes een-
diçõet no decorrer do dia.

O termo trabalhou firme a* primeira efca-
madn, melhorando as cotações de quasi to-
dos oa mezes. Os operadores mostraram-ie,
entretanto, roservados, qão reoliiando quaes-
quer vendas. Depois do pregão official fo-
ram conhecidos os preços seguintes: Feve-
rciro. 296450 e 291375; março, 20?246 ei
298200; abril, 29?145 o 29Í075; maio, 29*175
e 298050; junho, 281600 e 281525; julho,
285125 c 238025,

Verificou-se alta de $050 para fevereiro e
maio c de 8025 para março, abril e julho.
Junho baixou $025.

A pauta semanal é de 2$960 e o imposto
mineiro, de 4?567.

O movimento geral de hontem foi o se-
guintes: Entraram, 2.309 saccas pelos Resu-
ladnres, 63 pelos Armazéns. Autorizados,
1.334, pela Praia Formosa, 651 pela Mariti-
ma e 1.301 por cabotagem. Os embarques

•foram dc 15.578 saccas, sendo 6.250 para os
j Estados Unidos; 7.796 para a Europa, 300
ipara o Rio da Prata e 1.232 nor cabotagem.

O stock actual é dc 263.464 saccas, contra
334.693 do anno anterior.

O fechamento dc Nova York necusou hon-
tem uma alta de 21 a 28 pontos, funecionan-
do o mercado em cxcellente posição do fir-
mcza. Os negócios rcalisados foram de 60.000
saccos.

LONDRES. 15 (Havas) — O frio continua
rigoroso, tendo a temperatura, sc conserva-
rio muito balsa durante toda á noite e a
manhã de boje.

LONDBES, 15 (Havas) — O frio está
recrudescendo extraordinariamente. C.Iic-
garam a gelar, em muitos pontos, ns pro-
prias águas dos encanamentos condr.rtores
do precioso liquido para o abastecimento
publico. O vento lambem se apresenta for-
tisslrno, lemendo-se inundações quando se
iniciar o degelo. Como phcnófheno intores-
s.intc. nrit.1-'e que o pro;i-'o lei le, conduzi-
rio pelos fornecedores a domiciliei, nrnnre-
re conmlctnbiçnte gelado, ao ser despe-
jado das vasilhas.
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COMÍHUNiCADO. 
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Uniformes e enxovaes para todo»

os Collegios (
LARGO S. FRANCISCO, 38/49 \

kssuem

A SUA QUALIDADE NÃO
TEME COMPETIDORES

dysenterias chronicas, hemorrhoiries, etc),
coração, pulmão e rins, 2 ás 1. CHILE, 3.-
C. 969.c Sul 3.176.

Sr. Augusta Liitoes Sr^rganta*.
gagueira. Pratica nos Hospitaes da AUenia»
nha. R. S. José, 69. C. 515.

Dr. Gustavo Armbrust |Tratamento da obesidade, rua Chile, 35

i Contra as rJfecçõcs fej

JH Infecçõen contagiosas. ||(

j§j 
'- JOHN . WYMAN, jgljES Uodi-.l «¦£•*]? InjUUrT» Hj

E' UM CRIME...
Jogar fora os pneus rio seu carro q_»é si

estragaram durante o CARNAVAL sem pri»
meiro visitar a

PNEUS REFORMADORA LIMITADA
105, Run Evaristo da Veiga, 105

única cujas REFORMAS offcreceiri GRANDE
durabilidade e são feitas com POUCO dispen-
dio de dinheiro
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COMPRE

Film
! ÊL-b tS-Jbipara Domingo j
0 nimTROPICALppriopara oBEÜH
Heras felizes vimadenovo,
oj/es Qirericfospv/lferâd.ver—
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O TEMPO
TEMPERATURA: MÁXIMA, 28°,2:

MÍNIMA. 21»,7

Bo!et5m da Directoria i!c Meteorologia
Previsões para o período das 18 horas de hoje

ás 18 de amanhã
Districto Federal e Nicthcroy:
Tempo — instável sujeito n chuvas; pas-sapdo a bom, com nebulosidade,
Irnricrr-lura — noite mais fresca; li;;cira

ás.censSn de dia.
Ventos — predominarão os de sul a leste.'

SOBRE PENHORES
tíe J)©BAS

AUTOMÓVEIS — títulos,
roupas, metacs, armas, fa-
zendas, machinas, pianos
e qualquer mercadoria qi:e
represente valor: GMPHESTAM

VIANNA. IRMÃO & C.
28 e 30, PEDRO 1°, 28 e 30 - Tel, C. 158»

(Antiga Espirito Santo)

L Sp J

Dr. Humberto &GtaO™on£
go c intestinos. 7 Setcmb. 111. 4 em deante.

LOTERIA FEDERAL
Resumo da extracção dc boje:

18004 . .* 20:0005000
,,••..•-,  .. .. 3:000$000
07471 
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9317 1:0005000
32831) » .* 1:0005000
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A NOITE — Sexta-feira, 15 de Fevereiro de 1929

| fa, b m ai VISITEM A NOSSA CASA E CONFRONTEM OS NOSSOS PREÇOS':

•m «y «a|»—«y»ti '«pi »y«y

reabre amanhã ao meio dia as suas
portas, offerecendo ao publico
uma formidável liquidação dos se-
guintes saldos de balanço :

Camisas de tricoline, liras a 
Camisas de tricoline Rnye a 
Camisas rie tricoline, listadas a 
Camisas de Zèphir inglez a 
Camisas dc Zephir inglez a 
Camisas dc Pcrcal a 
Pyjames de Zephir a 
Pyjames de Zephir inglez a 
Gravatas de seda a 
Collarinho duro, puro linho, a 
Collarinho molle, puro linho, a 
Meias fio de Escócia, para homem, a
Meias Vpiranga, para homem, a 
Meias de fantasia, para homem, a ...
Meias de s^da, para homem, a 
Camisas rie! meia, desde 

Rs.

j.y,{.^.j~;.4»H»H**fr*fr,H**K^K,*M*^^

108000
14Í800
is$ooo
95000

115000
5$900

135900
14$900
25600

5900
$800-

1$100
18600
28000
2|800
25200

t-H*^**

Meias fio de Escócia, para senhora ......
Camisas ou calção para banho 
Roupões, artigo bom 
Roupões, artigo cspecínl 
Sungas, desde
Ligas para homem, par 
Sabonete Dorly, caixa
Pasta Kolynos, tubo 
Pasta Golgate, tubo 
Colchas de fustão, Matarazzo, para casal .
Dita de fustão, para solteiro 
Bolsas de tartaruga, para senhora, desde
Lenços desde 
Toalhas para rosto 
Toalhas para banho, desde

19000
25400

11(000
138500
35500
$300

25000
25900
2(400

145500

308000
5400

15100
65000

e muitos outros artigos cujos pre.
ços desafiam a concorrência dos
lanfranhudos e patôgos.

Avenida Passos
ns. 59 e 7-A

.?^hh»h4',H"K'«H"W^^

Linoleum "Barrys"
TAPETES E PASSADEIRAS

LEGÍTIMOS INGLEZES
LINDOS DESENHOS DE CORES FIRMES

65; RUA DA CARIOCA, 67
 RIO 

Dr. Mário do 0éos, S; Fa-
 __ Medi-

ema e da Santa Casa, Com longa praticadas operações e moléstias dos olhos. 7 de
Setembro. 38. ás 3 h. T. N. 7510.

27, Andradas. A. F. Gosta
6r. A. F. da Cosia JinilorP<££;•£$
Tumores — Physiotherapia — Assembléa, H.

t complicações no ho-
mem e na mulher.

DR. ÁLVARO MOUTINHO Buenos Alrc. 77.

DR. J0R3E SANTÃNNA
Cirurgia geral, gynecologia e partos

R. DA QUITANDA, 71 — 1*
R. Marq. Abrantcs, 115

Dr. Arnaldo de Moraes íH_dJ
Cirurgia abdominal, mol. senhoras e partos.Cons. Assemb, 87. C. 2604. Res. B. M'. 1933.

Dr.Kcsha Braga ^"e^eançaT
Rua São José, 118 — 2o, ás 3 horas. C.
1477. Res. Haddock Lobo, 44. V. 4931.

Dr. Fernando Vaz g^sd0edA°S3fs:cdi!
rurgia geral. Diagnostico e tratamt0. cirur-
pico das affecções do estômago, intestinos e
vias biliares Utero, ovarios, urcthra, bexiga
e rins. Trat". do câncer, hemorrhagias, turno-
res do utero e da bexiga, pelo radium. As-
sembléa, 27. Res. C. Bomflm, 668. T. V. 1223.

DOENÇAS SEXUAES M HOMEM
DR. JOSE' DE ALHUQUERQUE

Tratamento de Iodas as doenças e affecções
sexuaes no homem, por processos modernos e
rie resultados seguros e efficazes. Cura da

\inbrosina Pires de Aragão
Pinto (Lóló)

PROFESSORA MUNICIPAL
Capitão Victor Teixeira Pinto e sua

filhinha Helena mandam rezar ama-
nhá, ás 9 horas, no altar-mór ria egre-
ja de São José, missa por alma rie

sua sempre lembrada esposa e mãe AMBRO-
SINA PIRES DE ARAGAO PINTO. Para esse
acto de religião, convidam os parentes e
amigos e desde ja sc confessam muito
gratos.

A ESTAÇÃO de VERÃO

Cidade de Vassouras
ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL — Estado do Rio.
Baldcação na Estação de Belém para o trem da Linha Auxiliar que passa dentro da

Cidade de Vassouras, ou baldear na Estação liarão de Vassouras, que tem sempre um
trem esperando pnra subir parn a Cidade de Vassouras. Os hotéis recomnicndaveis da
CWadc de Vassouras são os seguintes :

PARQUE HOTF.L — Hotel Cananéa •- Hotel Brasil - Palace Hotel -- Hptel Fluminense.

Veranear em Pirahy
O VERÃO EM PIRAHV — Cidade do Pirahy — Eitrada de Ferro Rede Sul Mineira —

Estado do Rio.
Fazer a baldcação para a Cidade do Pirahy, na Barra do Pirahy, onde se deve sair do

trem da Central, para passar para o trem da Estrada de Ferro Rede Sul Mineira, que
passa dentro da Cidade do Pirahy (Estado rio Rio).

A Cidade do Pirahy é logar esplendido para passar o verão.
PIRAHY-HOTEL — Rua Barão do Pirahy, 106 — Cidade do Pirahy — E. F. Rede

Sul Mineira — Estado do Rio.

Veranear em Valença
^t

CIDADE DE VALENÇA — Estado do Rio — Estrada de Ferro Central do Brasil
Baldeação na Estação de Juparanã, Linha do Centro, para o trem que paaaa,

tro da Cidade de Valença.
HOTEL VALENCIANO — (Logar de Verão).

Veranear na estância hydromineral
de Águas Virtuosas » Minas Geraes

ESTAÇÃO DE ACUAS E VERÃO — CIDADE DE ÁGUAS VIRTUOSAS.
—¦ Estrade de Ferro Rede Sal Mineira — Estado de Minas Geraes.

Baldeação na Estação de Cruzeiro, para os trens da Estrada dc Ferro Rede Sul Mineira.
Os hotéis recommendaveis da Cidade de Águas Virtuosas são os seguintes :
GRANDE HOTEL BIBIANO — HOTEL MELLO — HOTEL BRASIL — HOTEL VI-

LHENA — PALACE HOTEL DE ÁGUAS VIRTUOSAS — HOTEL CENTRAL e MINAS HOTEL.
Todos estes hotéis da Cidade de Águas Virtuosas são próximos ás fontes de águas

mlneraes.

,iii,M ji.i. iimmmm.li nmm 11 ' ¦*-** "

Julia Hanschildt Moraes
Elsa Moraes, Jnno Moraes Peixoto,

j*G Anna Hanschildt, Laura Marinho Fre-
derico Peixoto e Carlos Frederico Pei-
xoto convidam os parentes e amigos

de sua boa mãe, irmã, tia, soçra e avó para
a missa de 6o mez, As 8 \\1 noras de ama-
nhã, 16 do corrente, na egreja Mãe dos Ho-
mens, á rua da Alfândega.

Loteria úe Santa Marina
Sabe-se por tclegramma n seguinte resul-

<ulo da extracção de hontem :
9958 (Rio)  100:000?000
4820 (Rio)  10:0005000
7689 (Pelotas)  5:000*000
2676 (Rio) , 2:000$000
14588 (Rio).....  2:0005000

.¦—¦"' ' - ¦¦ ¦¦¦¦.¦. ¦ -  - ¦¦¦¦¦*¦¦ ¦!'¦

Sortes grandes - Centro Loterico

¦SEM FlidT

de
energia

Os serviços da Limpeza c
Assistência, durante o car-

naval, foram elogiados
pelo prefeito

O prefeito do Districto Federal tendo con-
statado a efficiencia das providencias toma-
das pelas respectivas repartições, sobre a
limpeza dos logradouros públicos da cidade
e preparo do material rodante indispensável
á assistência á população e á limpesa desses
logradouros, durante os folguedos, jjo Cama-
vai, assim como dos serviços de', prompto
soccorro, dirigiu, em data de hontem, offi.
cios elogiosos ao superintendente dos Servi-
ços da Limpeza Publica c Particular, ao
superintendente do AlmoxarifadO -Geral e no
direçtor da Assistência Municipal.

Nesses offlcios o governador' da cidade
observa "que a circunstancia anormal das
chuvas abundantes destes últimos dias, sur-
gindo como obstáculo inesperado á execução
dos trabalhos, em nada alterou a sua effi-
ciência e rapidez."

Determina ainda o Prefeito que o seu lou.
vor se estendesse a todos os funecionarios
dn Prefeitura.

casa PAYAi
I, RUA DA CARIOCA, 5*"_____». BICYCLETESA

^mÊ
FLYNf -WHEEH.

O maior sortimento de bicycletas e
accessorios da America do Sul.

Grandes descontos aos revendedores
Peçam prospectos.

ALFREDO PAVAGEAU
Rua da Carioca, 5 — PHONE C. 3446

KRKT-*«^-
ESTA' constrnlndo?

Inttalle logo a escarradeira
V. 0821

•Hygéa»

QUAKBR 
OATS e O alimento IMc™ itmmlVO

do murufr). Compõe-se dc oito elementos
tmneraes que concorrem extraordinária-
mente pnra o desenvolvimento physico.
Além disso, Qnaker Oats & rico de carbohy-
dratos e de proteína, substancias que de-
aenvolvem a energia e o systema muscular»
Contém vitaminas em grande quantidade.
o que auxilia a digestão e torna supérfluo
o uso de laxantes.

303J Quaker úãts
O concurso na Caixa

Econômica
A prova ©rol de Português do concurso

para quartos escriptnrarlos da Caixa Eco-
nomica, que, conforme noticiámos, teve pro-
seguimento hontem, depois de interrompida
durante o Carnaval, será realisada todos os
dias úteis, por turmas do candidatos chama-
dos cm edital publicado no Jornal do Brasil.
A mesa examinadora é composta dos Drs.
Armando N. Machado, Hermeto Lima, Was-
hington Garcia, Cláudio de Mendonça, pro-fessor Edmundo March e Sr. João Salustiano
de Campos, conlabilista.

-tattfB*-
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Programmas para hoje
Da Radio Sociedade Mayrinli Veiga, onda

de 260 metros:
Das 20 ás 21 horas — Diseos escolhidos.
Das 21 horas em deante — Programma

musical em nosso studicv, com o concurso
da senhora Adail Alecrim, Sr. Demetrio Ri-
beiro Sobrinho e a orchestra dirigida pelo

Íirofeasor 
Sebastião Plmentel — Serviço te-

egraphico.

Do Radio Club, onda de 110 mctvoai
Das 19 ás 20,30 horas — Concerto da or-

ehestra do Hotel Avenida — Notas de im«-
resse geral nos intervalloi.

Das 20,30 ás 20,55 — Programma especial
de discos.

Das 20,55 ás 21,05 — Intervallo para re-
eepçio dos signaes horários.

Das 21,05 em deante — Andição de mu-
eieas populares do Studio do Radio Club
do Brasil, offcrecidns pela Companhia In-
dustrias Reunidas Alba, com o coticurso da
cantora Sra. Déa Robinc, do tenor A. Mat-
tes, do cantor Pedro Ramos, do duo Pernnm-
hucano de bandolim e violão, do pianista
do Radio Club do Brasil.

Da Radio Sociedade onda de 400 metros:
6 A's 19 horas — Hora certa — Jornal da

Noite — Supplemento musical — Discos.
A's 20 horas — Programma especial de

discos.
A's 20 horas e 30 minutos — Programma

especial do discos.
A's 21 horas e 15 minutos — Ephcmerides

brasileiras do Barão do Rio Branco — No-
Ias de sciencia, arte c literatura — Litera-
tura brasileira pelo professor Anthoiior Nas-
centes, rio Collegio Pedro II — Concerto no
Studio da Radio Sociedade do Rio de Ja*
neiro com o concurso ria professora Marietta
Campello Barrozo, Sr. Oliveira Macliado e
orchestra da Radio Sociedade do Rio do
Janeiro.

 '•**_»' _,„..; ..;.

Rugas — Flacidez dos Músculos
Tratamento Galvano-Faradico

Raios Roseos — Azues — Roxos
PRODÜCTOS incomparaveis para a Belieza

cia Pelle e do Corpo

/6, rua Sen. Vergueiro — Rio de Janeiro.
iuccurs.il de Cedib • Paris • 39, Cbps Elyséf

•**¦* ¦< ¦ -\ ¦—c-sr*^1 ¦-¦--¦¦ '
P.ADIO A 12 PRESTAÇÕES

Sem entraria c sem fiádori Tungars, Hattc-
fas A B, ARofnloiites, Victrolas. Pátlié Bãbyi

Vv. Rio Uranco 10.1, I" - Ni 2602,
Radio Propaganda Brasileira

Seu terno é velho? Fica Novo
Mandando viral-o pelo avesso, Tambem ae

reformam e concertam roupas. Fazem-se ter-
nos de casemlra o 809 e de brlm a 40$ o fei-
tio. Rua Ledo, 66, antiga S. Jorge.

lrfpp@?M|ipfrHo

SORTEIO DA "SUL AMERICA"
Companhia Nacional de Sognros

de Vida
Realisando-se no dia 16 do corrente o 66"

sorteio das apólices do valor dc Réis
10:0005000, emittidas com a cláusula de
amortisações seineslracs, convidamos os Srs.
segurados e o publico a assistir a oste acto,
que terá logar ás 14 horas na Agencia Me-
tropolitana da Companhia, á avenida Rio
Branco n. 157, 1» andar.

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro da 1929.
A DIRECTORIA.

-•*»«»¦

Prof. Pedro Moura °Sfsiio,Í 2.
senh. Trat. das hemorrhoidas, variees e ne-
vralglas por inj. Cons.! R. Carmo, 5, 1" anel.

' » ¦¦»«»¦ —

Teve os dedos das mãos
esmagados

Antônio Gonçalves, solteiro, do 19 an-
nos, empregado da Light, morador á rua
25 de Março n. 31, ao atravessar o Campo
de S. Christovão, hoje, foi colhido por um
bonde e soffreu esmagamento dos dedos do
ambas as mãos.

. Oin feliz operário, em estado grave, foi
soecorrido pela Assistência e internado, a
seguir, no hospital dos Inglczes, por conta
da compantfta canadense.

¦:"-"' -- - «sOM&Cs»»—" —

SAMÂTOSSEe BRONCIUTES

GRANULADO OU EM TINTURA
Fabricantes depositários: De Faria & Cia.

S. JOSE, 75
i *¦>— ¦

hoje do qne construir so-
zinho seu próprio appare-
lho, realisando optimos cir-
cultos.

Temo» jogos completos que
garantem uma montagem fa-
cillúna e nma efficiencia cer»
ta.. .
e nâo custam caros!

Vendiam vd-o» na nossa Se-
oção moderna de Radio, on
peçam o nosso catalogo t
2$500 em sellos.

SOC. AN. BRASILEIRA Bato».
ME8TRE E BLATGE'

RUA DO PASSEIO, 48/54 —RIO DE JANEIRO
*mmmmmammmmB

Clinica de Belieza Cedib

*"* ¦'" I ¦¦¦¦¦fisp***-. ¦

*¦"*. 'Sm Scrí im W vitP

H. I. E. — Exame dé sangue.
P. A. I. V. A. — Não é caso para

jornal.
MORENA — Não ha dc que.
AUGUSTO — 1», Possível: 2\ Idem.
HELENA — lísinme de escarro.
CURRIONE — Não é caso para Jornal.

Dr. [Sicolau Ciancio.

PODEROSO
FORTIFICANTE

COMPLETO
de

AGRADÁVEL
PALADAR

—«?*»

0 Restaurante
Alexandre

REFEIÇÕES
Rua Sete de

Setembro, 174
27101

Este vèTftl
para unhas
que brilha*
rão como

astros
>'Um brilho d« e^at ?$
pontas dos dedos.

Com muita raxao, o nov®
.Verniz CUTEX tem desper«
.tado tanta fama entre as
jpessoas elegantes.. A moca
distineta usa-o para eonse»'guir maior destaque ao en-'
cantos de suas mãos. '

í Qual prefere V. Es.? O
rosa natural ou o tom c&r<|
regado? Qual dos dons fiei

-^ii -: melhor ás suas mãos e á sus/-
^smt AmSoTifro^uíirão Um brilho vivo durante mais <p(
uma semana, sem alteração ou prejuko do trabalho caseira,.

Os Prodüctos CUTEX se encontram nos Armarinhos, Ba*
üares, Perfumaria» e Pharmacias. ;^ ¦•!.••

Não encontrando em sua cidade, _kçè jj
-C^ Postal 2014 —RIO.

GUTEX
SEIS MAMCÜRAS COMPLETAS POR

10 TOSTÕES
Mande registrado 1?000 com o eoupon por
um estojo Mignon com o Removedor, E»-
malte, páo de laranjeira, papel de lixa,

pincel e algodão.

H. R1NDER
Caixa Postal 2014 — RIO

Vão registrados 18000 em sellos novos
do correio por 1 estojo Mlgnon CUibA.

Nome v •• • *•<•••••-•••••••-• ••••'
RUa HMMlÍMMI..»«H«M»'.»'
Cidade ... »<•-.««?•»-•?< ?-..~> «:»;«¦¦.•'» .**»->.»»i •

Estado _ »-. -. .-. ....-..-..-. -*.;»-¦ !.:•-• • r.»o • •

.«-* i »•¦»#•' *•?*

• • < *•>-••-»;•»-• N •# •« b
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Collegio Municipal Salesiano
"Santa Rosa", Nktheroy

Reabertura das aulas para o Internato «
externsto no dia 1" de março.

O horário está organisado de modo a que
possam assistir commodamentc as aulas os
alumnos residentes na Capital Federal

VIGTR0US E DISCOS
usados, comprnm-se • trocam-se aos melhor»
preços. Vendas a dinheiro e a prcstuçSei
Casa das Registradoras. Rua da Constitui
ção n. 8.

R 0 S A L I N A coISnsuSan— — secemoro, nt "r |alumnos reslüentes na t.apnai reuerai. i-» -— -.- --.-

J0IAS DE 0CCASIA0
ti — RUA URUGUAVANA — 4T

junto A rua Ouvidor

y A TURMALINA
Aeeeitam-se jóias velhas em troca

Concerto» garantidos em joiai e relógios.-•«*--» .fl

SANAGRYPEpaecao»a^b
GYMNASIO PIO AMERICANO

Rua Teixeira Júnior, 48 — T. V. 1041
Este tradicional e importante collegio de-

seja festejar o S'Z° anniversario de sua íun-
dação augmentando as installaçôes de seu
internato, afim de attender aos constantes
pedidos de todos os pontos do paiz. Sómen-
te as suas amplas e hygienlcas installaçôes,
que comportam para mais de 200 internos,
lhe permittem cobrar até 50 •[• menos do
que exigem alguns collegios de sua classe,

- T««j*a»*" -

GMAS REGISTRADORAS
como novas c por preços sem competidor.
O maior e mais variado stock destas machi-
nas encontra-se na Casa das Registradoras,
rua da Constituição n. 8.

¦ «a—» ¦
PERDEU-SE no trajecto de Conde rie Rom-
fim a S. Januário, um annel de senhora, de
brilhante solitário, com aro de platina. Gra-
tifica-se generosamente a quem o tenha en*
contrado c entregue á rua Teixeira Júnior
115, S. Januário.

SANA-SYPHILIS Depnratiro d"
Sangue

-K~M*£*H".^H'*K-.K*,W,'W".,'W**>.^

¦a-gJ-BàWaBaaWBÉBlaaM-- LEÍAxM AMANHÃ -

2' NUMERO
mms v&mm® e MEumR no que o pemeíro
Não deixe de ver a maior e a melhor revista portugueza que já se

íez no Brasil

I»
tApâra os golpes do Attríto

"G'iit-se por esta marta"

\$™$P

Ut

»^rAW0ARDM Motor Oit ê o Impenetrável escu*-
Í3 do que protege e assegura ao carro de V. S.
uma longa e mil duração. Resguarda o delicado
mechanismo do motor dos ataques pernicioso*
do endemoninhado Attrito.
A oleosidade viscosa do "Standard" Motor Oü
guarnece todas as partes movediças com uma
tenaz pellicula ou "escudo" 

protector, evitando
que uma parte metallica roce contra outra.
Reabasteça após cada 1000 kilometros o cart*,:
com este superior e^»rt> lubrificante. Depois note
como funeciona suavemente o motor, em con-
seqüência da suppressão do Attrito. "Standard"
Motor Oil reduz ao minimo as contas de concer»
tos e assegura, com uma pequena differença de
preço sobre os óleos inferiores, kilometros e maii»
kilometros de automobilismo tranquillo.

Sfandãrâ OU Còmpanyof Brázií
»w MOTOR OIL

m*
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V NOITE — Sexta-feira, 15 de Fevereiro de 1029

D& PLATÉÀ Consultório da Mulher iiiSilSi
**Ê Já se acham á venda no Rio Auxiliarrrrr^rrr^r.'^. 1 li '"ri-

PRIMEIRAS
"Qh eolp» *enn0 *° do Ber bon,tof"»

no Trlanon
. imperada dc comedia do corrente anno

fnl hontem inaugurada auspiciosamente, no
Trlanon, pela Companhia Procopio Ferreira.

i recente passagem do carnaval, cujos
vos a'm'a sc ol,vcm; a insegurança do tem-' -uc chegou mesmo a se tornar agreste
rm certo» momentos; a emoção popular pro-
vacada pelo acto do chefe de Policia prohl-
hindo a aaida dos prestitos dos Democratl-
,1. e Tenentes, nada. serviu de obstáculo

oae o Trlanon sc enchesse complelamen-
wi nas duas sessões e muito menos que sc
forê-ajsc dc absoluto êxito a apresentação

, "troiipc" do querido cômico brasileiro,
mie, reappareeeu, de resto, de modo*brilhan-j

% ps«a eccolhida para lnauguraçSo da tem-1
norada foi a comedia de Carlos Arnichesj
-Micactiis, que guapo soy" — "Que culpa
lenho cn de ser bonito?", na exçellente tra-
ilucção do Dr. Christiano de Souza.

E' cmii peça que toma, ás vezes, "allnres"

de farça, mas que nem por isso deixa d.
procurar resolver um problema de grande
•tlcance social, apontando os graves mcon-
venientes dos casamentos precipitados ou
<[tn ns seus fundamentos em reciproco
amor

Já se acham á venda no Rio

Os celebres produetos de belleza Or. Sioith
CREME DE PEPINOS DU SMITH- Aformosea a cutis e embelleza os

teiidos, destróe os cravos e espinhas, amacia e fecha os poros.
ADSTRINGENTE TÔNICO DR. SMITH — Para a hygiene e limpesa da

cutis, antes de usar cs cremes. O Adstringente Tônico rejuvenesce os teci-
dos, elimina a gordura, tonifica a pelle o dá belleza.

SUCCO DE ROSAS DR. SM1TU —Delicada creação scientifica preparadadas pétalas de rosa, é o creme preferido para se usar antes do pó de arroz.
Amacia e empresta belleza natural a cutis.

TÔNICO DOS CABELLOS DR, SMITH — Aformosea os cabellos, evita
os cabellos brancos, empresta vigoi e belleza, destróe a caspa, ondula ua-
turalmente, perfuma e rejuvenesce, dando brilho e a côr natural, bnsta usar
em fricções 2 vezes por dia.

A's pessoas que desejarem Emmagrecer, devem usar o celebre Banho
Persa Dr. Sniith, sal perfumado radio-ciectrico que actua directamente dis-
solvcndo a gordura excessiva, em cada banho diário, perde-se 300 graramns
de gordura. E* aconselhado por todos os Médicos.

FORMULA RY8 DR. SMITH — Dá elegância e firmeza aos seios, fortifica
as glândulas e embelleza.

RITUS DR. SMITH — Elimina rapidamente as Rugas, renova os teci-
cidos, fortifica os músculos, e embelleza o rosto enrugado.

Peça nas pharmacias e perfumaria, o livreto Dr. Smith, que i o melhor
conselheiro de sua belleza,

A* venda nas perfumarias Avenida, Cirio, Carneiro, Basin e Lopes.
Desejando informações, dirijam-se a JULIO áILVA, Rua Uruguayeua, 9R

— 3- andar — Sala 4. Tel. N.
RIO DE JANEIRO

ACABOU-SE O CARNAVAL
"0"d'ô 

o mérito do escriptor Arniches está f°' 
é. assira 1ue„ comeSa , ..t.„.. „i„,^n^ o. th»™» níj,*,, n« mói. 'infecte a sua garganta e os pulmões com

Está resfriado? Tosse? Está rouco? Cuida-
Tuberculose. Des-

saber abordar os themas ainda os mais
arriscados, com absoluto bom humor, justl-
ficando, assim, a opinião de G. Panlowslty,
n snbtil critico do "Le Journal", para
quem "il est bien plus difficile de presenter
une idée nrofonde sous une forme gaie que
soiu un vetement luguhre es grandiloquènt".

Em "Que culpa tenho eu de ser bonito?"
ns situações de farça, a desenvoltura de ecr-j
ias réplicas e o permanente bom humor nãa
rVcIuem a Idéa moral, que í, afinal, a razão
ri. ser du peça. K o publico ri perdidarhente
íiuasi que sem descanso; dando por muito
liem empregadas as duas horas que lho to-
in,i o divertido cspcctnculo. Quem achar de
mais a lição de moral, tem a compensação
rias furtas barrigadas de riso.

Procopio Ferreira tem um exçellente pa-
| nessa nova peça dc Arniches e a sua

nterpretação é perfeita. Os outros papeis
rio ninior actuaçâo estão a cargo de Palmo-
rim Silva. Abel Pêra, Resticr Júnior, Delor-
tes Caminha, Hortcncia Santos, Elza Gomes,
Mathilde Costa, Gcorgina Guimarães, Alber-
iina Pereira, todos perfeitamente á vonta-
dc. Mas ha ainda a citar, cm pequenos pa-

Cecy Medina, l.uiza Nazareth, Eurlco
Darcy Cazarré e Jayme Ferreira.

SANTA THEREZA
Aluga-se um prédio recentemente construi-

do, ainda não habitado, com sete quartos,
tres salas, banheiro, copa, cozinha, etc. e
garage, á Rua Aprazível n. ,12. Trata-se com
o Sr. ,1. Woynmc, na Rua da Quitanda, 53
e 55, 1° andar.

gargarejos e inhalação de AXOL, poderoso
especifico das vias respiratórias. AXOL evi-
ta a Tuberculose. Nas boas Pharmacias. 800

- - . - , „'V VPnblieos

pe

Baneo dos' Fonedonarios
(Creado pelo decreto n.° 771, de 20 de Setembro de 1890)

7 —RUA DA QUITANDA —7
Capital realisado  10.000:000$000
Fundo de reserva ;:. .......  . 800:0O0$O0O
Fundo com applieacfto especial 52:278^742
Carteira Principal — Empréstimos aos Funecionarios

Públicos
ACCEITA DINHEIRO EM DEPOSITO, PAGANDO OS SEGUINTES JUROS l
Em c/c limitada, máximo de 10 iflOOÍOOO  fi %
¦7.™ «/ m. «»-_- n_~ 111! Íi'_"Ji . m.
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Interrompido também otrecho Portclla-Juparanã
Ainda cm conseqüência do máo tempoque tem reinado na zona servida pelos trensda Linha Auxiliar, acaba a Central do Bra-su de suspender o trafego entre Portella eJnparnna. Nesse trecho foram supprimidosos cnmpoios SV 1, SV 2, SV 3, SV 4, MV 1e MV 2.
O SU 4 circulará, apenas, ate Morro Azulo o SUV 5 trafegnrá dessa estação em de-ante.
Caso as condições continuem a permlttlrscra mantida a baldcaçãò para os trensSUV 1, SUV 2, SUV 3, SUV 6, SUV 7, SUV 8,SUV 4 e SUV 5. Os demais comboios deve-rao circular normalmente.
O retorno do leite será feito de Arcozello,

devendo seguir no caso do MA 1 poder cir-
cnlar nã serra, pelo ML 1 até Entre Rios.•mm*
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Casa Mt va
Ida zona 1

AVENIDA PASSOS, 106 - Rio!
EM FRENTE AO MATHIAS
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Uma nota multo sympalhica foi dada hon-
km pela 

"jazz-band" do Trianon.
Âlariao Paes Leme, seu director, naciona-

lisou-a E, assim, sendo "jazz", a orehestra
do Trianon é agora também "choro", agra-
dando, deste modo, a todos os paladares.
.A Companhia Ablguil Maia-Oduvaldo

Vianna, em Nictheroy
Om uma casa á cunha, estreou, hontem,

nu "Éden" de Nictheroy, a Companhia Abi-
;;r.il Maia-Oduvaldo Vianna, representando
cm ambas as sessões, "Manhãs cie sol", um
rios mais lindos trabalhos de Oduvaldo
Vianna.

O numeroso publico quo afflula, hontem,
no "Éden", applaudiu com enthusiasmo in-
terpretes e autor e muitos dos freqüentado-
ter, do concorrido Cine-Theatro, felicitaram.
n empresa Oscar Mangeon, pela feliz ini- {j
nativa.

Hoje, nas duas sessões, suhlri á scena
"Teu amor é uma cahana", para estrén rio
popular c querido actor cômico Brandão So-
brinho. NOTICIAS
Xo Recreio i

Correm cada vez mais animados e concor-'
ridos, nn Recreio, os espectaculos propor*,
ciohados á plntea carioca com a revista"Miss Brasil , de Marques Porto e Luiz Pei-'
\oto, que tão cedo não deixará o cartaz do'
popular theatro da antiga rua Espirito Sau-
to.
O cnmmentario do dia

O acior Procopio Ferreira, que foi teste-
muniu ocular da quasi tragédia em que sc
viu envolvido, em S. Paulo, o seu collega
Jayme Costa, prestava hontem novos escla-
recimentos sobre a emocionante scena:

0 Jayme ficou sem uma pinga de san-
gue... -

Caiu então gravemente ferido! — ex-
clamou, assombrado, o Mario Nunes.

Não. O sangue fugiu-lho dns velas no
momento da tragédia, mas voltou pouco de-""cÍNEMATOGRAPHOS
Cliu-Chin-Chau

Assim se chama o film, de Artistas Uni-
dos, que o Capitólio está cthlbindo. O en-
trecho è a 

'velhíssima 
historia de All-Babá,

nu os 40 ladrões. História pira creanças de
Iodas as edades, como se costuma dizer, na
filmagem tomou caracter mais romântico c,
ii? vezes, de quasi tragédia. A interprete
principal do film é Betty Blythe, cujo tra-
balho, conscicncioso, muito agrada. "Chu-

Chin-Chau" e film para agradar.
l'roj;r»mniaB de hoje

ODEON, "O filho de Agar"; CAPITÓLIO,;
'Chu-Chin-Chau"; GLORIA, "A condessaj
Mariza"; IMPÉRIO, "O leão da turma' ;|
CENTRAL, "O cavalletro da esperança" a
palco; PATrU3'-PALACIO, "Lábios rubros";
IDEAL, "Farça que seduz" e "Vultos noctur.
nos"; ÍRIS, "Paraizo imaginário"; "O bei-
jo dc despedida" e palco; MEM OE SA',
"Seducção do peccado" e "Manicure de Pa-
ris"- REPUBLICA, "Amor de bohemio" e
"O guarda das mattas"; S. JOSÉ' "O des-
pertar da Virtude", "Romance de comedi-
ante" e palco.

>—ntMtti " ¦

Bm c/ a prazo fixo, illimitada
6 mezes >••.....*-•».*.....««M••wv»t••••*«••«.
9 mezes ........»..»«..'..

12 mezes »*,...
SECÇÃO COMMERCIAL

Hjpotheeas, antiehreses, cauções de títulos, descontos de exercícios correntes e fivi-dos. Encarrega-sc de liquidação e recebimento de pensões de montepio, melo soldo, apo-sentadoria e de quaesquer outras dividas da União.

TRIANON HOJE - il 8 a Ai 10
hs — Reapparição de

PROCOPIO na grande peça de Carlos Arni-
ehes — Que culpa tenho eu da Bef bonito —

•mm-
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THEATRO RECREIO
HOJE — A'» I H •

S % — HOJÇ
Tal como íoi

consagrada cm
siiua primeiras

noites de
representação

Tiradas eom a Brownie
Cada photographia fi uma lembrança dc
algo agTadavel que a Brownie.'-çompa-
nheira inseparável, transferiufio film num
abrir e fechar cTolhos. Para as creanças
a Brownie é fonte inexgotavel de prazer
c valioso elemento educativo, mas tam-
bem os adultos a apreciúm pela sua ad-
mira vel simplicidade c erficacia

Vtlo f ''¦¦" ri,,, run cruas do ram*
•7,i ;¦. ia not cataloga

KODAK BRASILEIRA, LTD
.'Ao Pedro. idiX-Vn - Caiu PouU) M8 •— RIO DE JANEtBO

"« Film Kodak ¦¦tropical'
tmpacotaHc «tptewimmU para o Brasil

a
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I28S 
— Lindos sapatos em fina pcl-
lica envernizada, preta, com lin-

dn guarnição do bezerro megis, salto
cavallicr franecz.

Pelo correio mais 2$500 em

ia

g

(i Lindas alpercatas de pellica envcrnl- _
1 zada, preta, typo Rataclan. $
1 De ns. 17 a 26  8SO00 1
m De ns. 27 a 32  10SO00 I

gDe ns. 33 a 40  12$000 §
Pelo correio, 1$500 cm par g

| PEDIDOS A J. SOUZA 1
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VASTA PERDIDA
A' pessoa que encontrou uma pasta preta

de Advogado na rua São Clemente ou adja-
concias, pasta essa contendo procossos, do-
cumentos e papeis sAinente ulcis aos respe-
etivoa donos, pede-se queira mandal-a entre-
,;ar por um "rápido", cujo carreto seri pai!°
e por quem se remètterâ generosa gratifica-
ção, ao Dr. Carlos Bruzil para mrt dos sc-
guintes endereços: Auditoria da Marinha,
rua D. Manoel n. lá; rua São Clemente nu-
mero 141, casa XXX; rua do Mercado 12, sa-
Ia 3; rua Jardim Botânico n. 102, casa 2 c
rna Marqucza de Santos n. 1S, ou n. 22 (ga-
ragcj. Poderá a pessoa, se assim entender,
procurar o dito Advogado, ou fazer a entrega
da pasta na redacção desle jornal, pois, cm
qualquer caso será gratificado, no que o
mesmo Advogado empenha a sua palavra,
bem como de quo de tudo guardará slgillo. O

w...—.,,..,. i .^at». ¦»., ——
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FKKQUENTE SEMPRE |

ELECTRO--BALL |
R. Visconde do Rio Branco, BI S
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Atropelado por auto, foi

para o hospital
Um auto que passava, hoje, pela manli5,

pela avenida Mem de SA, colheu o menor
Francisco Fernandes, residente á rua do
Lavradio n. 77, produzindo-lhe contusões
c escoriações generalisadas.

A victima foi soecorrida pela Assistência
e, em seguida, internada no Prompto Soe-
corro.

—30»».

Dr. n/Ioncorvo P. ~ Docnçasr,das«r.. ...uiivi/iuu • . creançaSi Res, :R. Moura Brito, 58 (V. 4267) — Cons.: R.Rodrigo Silva, 18 (3 hs.) C. 4305.

Com o marido tuberculoso é
cinco filhos menores em

completa miséria
Iracema Lina de Souza, moradora a rua

Bernardo, 162, no Encantado, appclla, porintermédio da A NOITE, para a caridade pu-blica, por achar-se em completa miséria com
5 filhos menores, estando impossibilitada da
trabalhar ein virtude de seu marido estai
tuberculoso cm ultimo grão.
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GRÁTIS

ESTA' REFORMANDO OU CONSTRUINDO:
Peça ao seu fornecedor a escarradeira"Hygia"

E' O EXAME DOS OLHOS PARA'
CORRIGIR A VISTA CANSADA OU CURTA

CASA ROCHA
RUA REPUBLICA DO PERU', 66

Casa especialista cm apparelhos d«
engenharia.

revista

PRAIA DAS FLECHAS
Acceitam-se como hospedes alguns cava-

lheiros de fino tratamento. Informn-sé pelo
telephone Nictheroy 2765, das 19 ás 21 horas.
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Conforme noticiamos hontem, estA circulando, como orgSo official do Flumínen*Yacht Club, a magnífica revista illustrada mensal, "Yacht", cuja capa ó a da aravuraacima. — Preço 1$000.
REDACÇÃO E ADMINISTRAÇÃO — OUVIDOR N. U

Documentos perdidos
Gratifica-se a quem encontrar e íòr levar

d ma Barão de S. Feli^ (ii), os do auto par-
ticular 7C;i0.

E3TA' REFORMANDO A SUA CASA?
Peça uma escarradeira "Hygéa" - Villa 0821

••:»:»I»X-<-<"5"5"MK»H~J*->^MW-!-^í«H"X-H":' ¦VVV VVVtV *i* V*.

EXTERNATO E SEMUNTERNATO
CURSO ELEMENTAR,. PRELIMINAR E SECUNDÁRIO

Zstão abertas as inscripções paru os exames dc admissão
Funcçiona o Curso de férias.

Seu marido cst;í de cama e
não tem roupa para vestir
D. Cândida Francisca da Silva, morado-

gra A rua Maria do Carmo, sem numero, em
«Braz de Pmna, disse-nos que seu marido,Manoel Marques da Silva, ncha-se de cama,
|lutando essa pobre familia com grandes dif-ficuldades para a sua manutenção. Recorro
D. Cândida ás pessoas caridosas, afim de

flSercm no menor, fornecidas roupas, mesmo
ÜSisadas, ao seu marido, bem como a uma sua
filhinha, de tenra edade.

As indicações poderão ser deixadas na A
NOITE que D, Cândida irá no local.

IecçãoImditorial 
'

1

vu^^u.u.».^,,,,,,... » Prospectoa na "Quatro Nações", "CoIIestial" e Parc-Royat

Srasi
\ melhor revista de MARQUES PORTO

o LUIZ PEIXOTO, o maior suecesso
destes ultimos 30 anuos.

AMANHA — SEMPRE:
1SS

DOMINGO — Brihantissima
matinée, ás 2 3|4

Chaves nickeladas
Perdeu-se num taxi, na segunda-feira, uma

irgola com seis cbaves nickeladas, em via-
Win da praça 15 dc Novembro paru a rua da
Passagem. Gratifica-se ao chauffeur. Tele-
plionar para N. 7.461.

¦ mm* >
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aspecto das novas £fistalSaçS©s
Para poupar tempo ao publico e offerecer-lhe maiores facilidades no tratar os seus negócios com a Companhia estão

aSora reunidos, no 1° andar do edifício da rua Marechal Floriano n. 168, no mesmo local onde já se achavam os guichets da
Companhia Telephonica Brasileira, todas as secções encarregadas da realisaçSo dos contratos de luz e força electrica.

Em virtude desse melhoramento, poderão os consumidores tratar de uma só vez no mesmo local de todos os seus inferes-
•es relativamente ás ligações de força e luz e telephone encontrando para attendel-os pessoal sufficiente, habilitado eattencioso. '

As novas instaüações, nmplas e bem localisadas, oíferecem ao publico o maior conforto
The Rio de Janeiro Tramv/ay Light & Power Co.f Ltd. e S. A. du Gaz do Rio de Janeiro.

UMA EMINENTE PER-
SONALÍDADE

(A propósito de um artigo publl-
cado no dia 8-2-92°, no O Jornal)

O Doutor LInneo, no seu (?) artigo publi-
cado no "O Jornal", declara-se collega do
grande neurologista franecz Sicard, ha diai
fallecldo.

Ua somente uns quinze annos que o Doutor
LInneo ue tornou conhecido na sociedade do
Rio de Janeiro, fazendo preceder o seu nome
do titulo dc Doutor (?)...

A sociedade ficou intrigada o curiosa, que-
rendo saber por que o Doutor Linneo é Dou»
tor.

Inútil dizer que niío conseguiu o seu desl-
deratum. Para satisfazer-se resolveu injus-
taraonte collocal-o na companhia rios seus
cònhecidissirhos collegas os Drs. Jacarandá,
Baçu', Seis e Meio e outros.

O Dr. I.inneo não protestou. Como os gran-
des homens, os verdadeiros martyres da
sciencia, ficou aguardando a opportunidade
dc provar & sociedade o seu Inconfundível va-
lor e esta npresentou-se agora com a morto
do notável Sicard, permittindo ao Doutor
I.inneo declarar-se pela imprensa collega da
Sicard e, mais ainda, confessar niodestaincn-
te que Sicard o considerava seu collega.

Não ha melhor consagração do saber.
Para que a sociedade não continue na igno-

rancia do valor deste sábio, abaixo transcre-
vemos a exçellente c muito verdadeira bio-
graphia do eminentíssimo Dr. Linneo, feitt
por oceasião da inauguração do Hippodrome
Brasileiro, por um dos nossos festejado'
poetas.

BIOGRAPniAi

Este que vive cheio do dinheiro
E que pensa que o povo è seu vassallo,
Representa a nobreza do eavalln,
Mas antes de ser rico... foi tropeiro...- '

Quando Moscs saiu para nvisal-o,
Que o Felix o fizera Conselheiro,
Houve um forró dos diabos no potrelro.
Tanta coisa sc deu, que até nem falo...,

Ao erigir-lhe a estatua nas enrridas,
Cervasio teve plirases derretidas,
E Saavcdrii — o Barão que Deus nos deu -<

De pantalonan claras c de Ruanfes,
Koi o primeiro dentre os clrcunstantél
Que... acariciou as patas do Linneo...

SANTARÉM,
Tresidentc da cocheira Mendes.

NUMIFUCãQ
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A NOITE -*- Sexta-feira, 15 de Fevereiro de 1929

t
Antônio Edmundo Falcão

A Directoria da Ordem Terceira de
Nossa Senhora do Carmo da cidade do
Rio de Janeiro (convento da Lapa),

& fará celebrar na egreja da Lapa, ama-
ahã, 16 do corrente, ás 8 horas, missa em
suffragio da alma cio caríssimo irmão AN-
TOMO EDMUNDO FALCÃO, de saudosa me-
moria. Para assistirem a esse acto piedososão convidados a Exma. familia do saudo-
so finado, seus parentes e os irmãos e ir-
mãs da Ordem Terceira rie N. S. do Car-
mo. Secretaria da Ordem, 14 de fevereiro
de 1920. — Wilson Ribeiro, secretario.

Júlio César de Souza da Silveira
7' DIA

t 

Maria Clara de Souza da Silveira,
Lauro Bonaparte de Freitas, esposa e
filhos, César de Souza da Silveira, es-
posa e filhos agradecem ás pessoas

amigas que 6e aluaram á sua dôr com a per-
da,do seu inesquecível esposo, pae, sogro e
avô, e convidam a todos os pareutes e ami-
gos para assistir segunda-feira próxima, 18
do corrente, ás 9 horas, á missa de 7o dia,
que se celebrará na egreja de S. Francisco
de Paula, no altar-mór.

II PALACETE II | fl'o ™ o ¦
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Terminada a constnicçSo deste edifício, situado em nm dos pontos mais bellos
ela praia de COPACABANA, alugam-se lindos appartamentos, modernos, conforta-
veis e completamente independentes. Caria appartamento compõe-se de hall ou
saleta de entrada, magnífica sala de Jantar, 4 quartos, banheiro, cozinha com dis-
pensa e terraço com tanque para serviços domésticos.

O edificio é servido por 2 elevadores, tem garage e amplo deposito para ma-
Ias. Preços : 1:000$, 900$. 800?, 750? e 550?. Outras condições e mais esclarecimen-
tos á rua Beiiedictinos N. 27 - 1» andar (sala da frente) ou no próprio edificio.

Luciano Lamothe
MISSA DE 6» MEZ

•f Constança de Abreu Lamothe e fl-
t»*". lhos convidam os seus parentes e ami-

t' gos de seu presado e inesquecível LU-" CIANO LAMOTHE, para assistir á
missa do 6° mez, que por sua alma man-
dam rezar no altar-mór da egreja de Santo
Antônio dos Pobres, amanhã, sabbado, 16
do corrente, ás 7 1|2 horas, agradecendo
desde já aos que comparecerem a esto acto
de caridade christã.

Capitão pharmaceutico do Exer-
cito Basilisso Carlos Cabral

30' DIA
*» Viuva, filhos, irmãos e sobrinhos

X*J convidam os parentes e amigos para
| assistir á missa do .30° dia, que fazem

«í» celebrar amanhã, 16 do corrente, ás
8 1|2 horas, na egreja da Lapa, por alma
do sempre lembrado esposo, pae, irmão e
tio Basilisso Carlos Cabral, pelo que desde
já se confessam gratos..

TELEPHONE NOS APPARTAMENTOS
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Casa SeSecía
94 — ÜRUGUAYANA - 94

Bijouterias — Artigos de Pree-ente»
VERIFIQUEM OS PREÇOS

«ra**Os melhores calçados
Pelos menores preços

Sapato em vaqneta-chromo, preto, confec-
çSo esmerada, de 37 a 44.

A MESMA QUALIDADE, CÔR DE VINHO,
D1? 37 A 44, POR 30ÍOOO.

Agostinho Pereira Leite
1» ANNIVERSARIO

Rosa Valente da Silva Leite, Manoel
Valente da Silva e Máxima Maria Vas,
viuva e sogros do fallecido AGOSTI-
NHO PEREIRA LEITE, convidam os

Jemais parentes e pessoas amigas a assistir á
missa que por sua alma mandam rezar
amanhã, 16 rio corrente, ás 9 horas, no al-
tar-mór da egreja do Sacramento, á Av.
Passos.

Missa em acção de graças
Alexandre Sobrinho e Cecília de Oliveira

Couto convidam seus parentes e amigos a
assistir á missa em acção dc graças que
pelo restabelecimento de seu sogro e oae
AUGUSTO FERNANDES DE OLIVEIRA,
mandam rezar amanhã, 16 do corrente, ás
8 1|2 horas, na matriz do Engenho Novo,
confessando-se desde já muito agradecidos
a todos que comparecerem.

MjÊ# _•¦ét j/é?* ¦¦>.';.'-.•.¦:'vy

"A NOITE" MUNDANA
O LANÇA-PERFUME...

Creado na gentil intenção de lançar per-fumes, o elegante e sübtil sticccsor do scl-vagem limão de cheiro e da irreverente bis-naga acabou por tornar-se um vehiculo dehumilhante vicio, qual a etheromania. Mo-
ços lamentáveis deturparam a finalidade cie-
ganté do lança-perfume. Conseqüência logi-ca: a exemplo do que foi feito em Portugal,
é certo que se venha a probiblr no Brasil
a fabricação daqüella arma de combate car-navalesco. E' que, mais uma vez, este anno,
se verificou a influencia perniciosa que elleteve no Rio. Aliás, bem joeiradas as coisas,
feita tal prohibição, acontece mais ou menos
como na conhecida ancedota: retira-se o di-van...^ Em todo o caso, sempre se faz algu-
ma coisa: elimina-se o movei do crime...
ANNIVERSARIOS

Irande Queima de Chapéos para Senhora
Bovera a 22$ —::— Manilha a 18$

Chapéos ricamente enfeitados desde 51000
| \ FABRICA SILVA — RUA ARCHIAS CORDEIRO, 248, tVieyer

^
(Próximo da Assistência)
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Lindo Sapato de pellloa-vemia, "Bole de
rose", Luiz XV, todo perfurado, modelo de
grande nttracção.

Avelino Teixeira Machado
A familia de AVELINO TEIXEIRA

* MACHADO, profundamente sentida
com a perda de seu querido o sem-
pre pranteado chefe, agradecendo, pe-

nhoradissima, a todos que. a acompanharam
neste transe, convida-os para a missa de
sétimo dia, que será celebrada ás 9 1|2 ho-
ras de amanhã, sabbado, 16 do corrente,
no altar-mór da egreja de São José.

fiKjty

João Vieira de Segadas Vianna
1» ANNIVERSARIO

A família de JOÃO VIEIRA DE SE-
GADAS VIANNA convida os parentes
e amigos para a missa da Io annivcr-

¦fíS, sario, que será rezada na egreja de
Nossa Senhora do Carmo, ás 9 horas de
amanhã, 16 do corrente, por seu saudoso
chefe.

Augusto Freire
ANNIVERSARIO NATALICIO
Sua familia, pelo seu anniversario

natalicio, passado a 14, manda rezar
missa por sua alma, na egreja do Sa-
cramento (Avenida Passos esquina de

Buenos Aires), amanhã, sabbado, 16 do cor-
rente, ás 9 horas, pelo que se confessa éter-
namente grata.

Alexandrina Leal Dias
MISSA DE V DIA

3|picio Dias faz celebrar amanhã,
sabbado, 16 do corrente, As 9 horas, na
egreja de Santo Christo, a .missa dc
7° dia, por alma de sua esposa ALE-

XANDRINA, convidando para esse acto seus
parentes e amigos e antecipando os seus
agradecimentos.

Si??»»» de pellica varernizada preta, forro
branco, gaito Lniz XV, confecção solida •

elegante, de 32 a 40.
Pelo Correio, mais 2Í500.
GRANDE VARIEDADE DE CALÇADOS FI-

NOS, EM TODOS 09 MODELOS.
Chapéo de palha fino, o maior re- 1 1j

clamo da casa, de 17$ por  1 fl
Francisco Fidalgo
A. Futurista

17S - RUA LÂB3GÂ - 17S
(Em frente á rua do Núncio)

Unhas ou sobrancelhas, 5-3
Corte de Cabello Luxo

"Academia Scientifica
de Bellexa"

Ar. Rio Braneo, 134-1»
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Fazem nnnos hoje: o Dr. Plínio Marques, ideputado federal pelo Estado do Paraná; o \Dr. Antônio Rolim Cavalcanti Arcoverde, 
'se-

cretario do consultor da Fazenda Public»; oSr. Joaquim Pacheco Bnsto3, funccionario
rio Ministério da Agricultura: o major Af-fonso Ferreira, ria Casa Militar da Presi-
dencia da Republica,

Recebeu muitas felicitações das pes-soas de sua amizade, por motivo da passa-
gem, nesta data, do seu anniversario nata-
licio, a estimaria senhorita Maria Helena doOliveira Coelho, filha do sub-secretario doDepartamento Nacional de Saude Publica,
Dr. Rogério Coelho, e aluinna da Escola Su-
pcrlor rie Commercio.

 Completa hoje o seu terceiro annl-
versario natalicio a galante Lily, dilecta fl-
lhinha do Sr. Dulcidio Pimentel e de D. Nair
Plmentel e netinha do nosso presado compa-
nhelro de redacção Osmundo Plmentel.O lar do nosso collega da "A Pátria",
VIto Manzolillo e de sua esposa, Srn. Michcli-
na Do Nigris Manzolillo, esteve ante-hontem
em festa, pela pasasgem da data natalicla dos
seus> filhos Vittorio Emannele e senhorita
Marietta Accollna. Ambos os anniversarian-
tes foram muilo cumprimentados.
NOIVADOS

Os insectos semeiam a morte
ío*. toda a parte onde se espalnam os Insectos qne levtm o
contagio das doenças a morte ceifa as vidas de muitos setes
humanos. E' preciso proteger-ss a si próprio e á familia contra
o estraco causado pela tuberculose, o paludismo, a febre
typhoide. Mate todos os insectos com o Flit. —*• «n-......

Com a senhorita Edelvira Lourenço, filha
rio Sr. Romon Lourenço e D. Felismlna Loii-
renço, contratou casamento o Dr. Fernando
Santos, capitiio-tcnente medico da Armada.
CASAMENTOS

—O**-*

20% de DESCONTO

Alice dos Oiuaranys Mello
6° MEZ

Os filhos de ALICE: DOS GUARANVS
MELLO convidam todos os parentes e
amigos a assistir á missa que, cm suf-
fragio da alma de sua inesquecível
mandam celebrar amanhã, 16 do cor-

rente, ás 8 horas, na matriz do Engenho
Novo. Agradecem o comparecimento.

mae,

tt-erii iodos f^^s^.

aprovai*em f 
~

ÓPTICA INCLEZAV
ftra do GtsvMot, 127
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Casa Roberto

Foi effectuado no dia B deste mez, na cl-
dado do Estrella do Sul, Minas Geraes, o en-
lace matrimonial do Dr. Américo Salgueiro
Antran, juiz de direito da comarca de Alvi-
nnpolls, do mesmo Estado, com a senhorita
Waldette Baptista, filha do fallecido depu-
tado Elias Thcotonio Baptista.

No civil o no religioso, foram padrinhos, o
Dr. Adcraldo de Menezes Lyra e esposa e
o Sr. coronel Francisco de Paula Brasileiro
e esposa.

——¦ Rcalisou-so sabbado ultimo, em Bel-
rizonte, com destino a Alvlnopolls.

Realisou-se habbndo ultimo, em Rei-
lo Horizonte, o enlace matrimonial da se-
nhorita Celina dos Guimarães Peixoto, com
o Sr. João Teixeira.
MANIFESTAÇÕES

Satisfeitos com o acto de Inteira justiça do
Conselho Administrativo, que, em reunião se-
manai, promoveu aos cargos de official, l*.,
2o, c 3". escripturarios da Caixa Econômica
do Rio do Janeiro, respectivamente os se-
nhores Pedro Advincula ria Silveira, Nelson
do Menezes Firmcnto, Gilberto de Almeida
Rego e Agenor Mello, funecionarios daquella
repartição fizeram aos recem-promovidos
significativa manifestação de regosijo c apre-
ço, offcreccndo a cada qual delicadas lem-
brancas.
VIAJANTES

i •'•¦••
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Em poucos momentos Flit deixa a casa livre das moscas, o»
mosquitos, os percevejos, as baratas, as formigas e as pulgas
que tratem o contagio das doenças. Penetra nas fendas em quaos insectos se albergam e criam, destruindo os seus ovos.
Mortífero para os insectos mas inofensivo para ás pessoas.NSo deixa nodoas.
Náo se deve confundir o Flit com os insectídtlas ordinários.'
Causa maior extermínio dos insectos, sendo por isso superior.
Fabricado pela maior fabrica de insecticidas do mundo.
Compre uma lata e um pulverizador de Flit hoje.

VSstmarav pôr Standard Oíl Company of Brazfl
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Oualter de Barros Pimentel
A familia Barros Pimentel e a fa-

milia Castro Rebello mandam rezar
missa de sétimo dia por sua alma, que
será celebrada amanhã, sabbado, 16

do corrente, ás 9 1|2 horas, na matriz da
Gloria, no largo do Machado.
¦g» ¦ —

Carlos José Mendez
(PANAMÁ')

Humberto Martins e senhora farfio
celebrar missa por alma de seu bom
amigo e cunhado CARLOS, amanhã, 16
do corrente, ás 9 1|2 horas, na egreja

da Boa Morte.

At. RIO BRANCO, 127
«•*•*—*¦

I.UTO COMPLETO
EM 24 HORAS

Manda-se a domicilio
Tclephones: Central 5491 e 4780
CASA DAS FAZENDAS PRETAS

Suor nas Axilas c
Péa?

Mau odor 7
Evitareis usando •
grande ellrainador

ÁXIL
Nas Pbarroaclae, Dro*
garlas • Perfumaria*)

Senhoias e Senhoritas
Fôrmas do palha, ricamente enfeitadas a

5$, 104 e 12Í, Manilha fino, ricamente enfel-
tado, a 18?. Só na CASA AZEREDO — Rua
Archias Cordeiro n. 231 -— Junto ao Cinema
(Meyer).

A bordo do "Gelria", segue, amanhã,
acompanhado de sua Exma. familia, paraPernambuco, o deputado federal Pessoa de
Queiroz.Passageiro rio "Conte Rosso", proce-
dente, rio Buenos Aires, chegará a esta capi-
tal, amanhã, lfi do corrente, o Sr. Dr. Tulio
M. Cestero, ministro plcnipotenciario ria rc-
publica Dominicana, acreditado junto aos ro-vernos do Brasil, ria Republica Argentina e
do Uniguay.

.——• Regressou, cm companhia de sun fa-
milia, do Águas Virtuosas, o Sr .Ernani So-
bral, sócio da firma Plácido Marques & C.
ENFERMOS

Acha-se melhor, da grave enfermidade qneo prende ao leito, em sua residência, á rua
São Luiz Gonzaga n. 147, o deputado alagoa-
no, Dr. Raymnndo de Miranda.
FALLECIMENTOS

Caiu num poço, pere-
Na casinha n. 147 da estrada do Enge-nho cio Matto, cm Thomaz Coelho, oceor-ren na manhã rie boje um facto tristíssimo.A Pfnuena Bencdicta, de fl annos. filha deAbdias do Arau.jo, brlncardo no quintal,caiu num poço, perecendo afogada.O sou corpinho permaneceu no fundo do

poço muito tempo, quando foi encontrado
pelos seus pães.

A policia do 20 districto removeu-o parao necrotério. >

9
a

Maria de Nazarcth, Rua Ibituruna, 124
phone V. 2288; Instituto liabello, Rua São
Francisco Xavier 242, V. 5539; internato c
externato. Bancas examinadoras; caderneta
de reservista.

—sé»* __

QUER FICAR FORTE?
TOME

ARSE NICO
IODADO

C01P0ST0
o grande tônico e o melhor fortificante dahomojopalhia. Depositários e fabricantes:
Pejaria & Comp. R. S. José, 75. Vidro3SJ01H). — Nas drogarias o boas pharmaeias.

Falleceu, nesta capital, a senhora Marga-
rida Alves Bagdoclno, mfle do Dr. Ernesto
Bagdoclno, enjo enterro se effectncra no ce-
miterio de São João Baptista, cora grandeacompanhamento,

—— Falleceu hoje, pela manha", na easa
de sna residência, á rua Professor Gablzo nn-
mero 42, casa 2, a Sra. D. Jovita Guaraná
do SanfAnna, viuva do saudoso e benemérito
medico bahlano Dr. Joaquim de SanfAnna e
mãe do Dr. Joaquim Guaraná de SanfAnna,
ndvogado do foro desta capital.
JI//SSAS

DE COMMERCIO
Rio de Janeiro — Fundada om 1913 — Reco-nhecida officialmento pala Lei Federal nu-mero 3169, de 4 de Outubro de 1916 — Sub-vencionada e fiscalizada pelo Governo daUnião — Estão abertas as matrículas paraos diversos cursos mixtos desta Escola, diur-nos e nocturnos. — Três são os cursos man-tidos por esta Escola: Fundamental, Geral ecie bciencias Economico-Commcrciaes ou Su-penor. — O Ctirgo Fundamental destina-seao preparo daqiielles que, não possuindo pre-paratonos ou não se achando habilitados aosexames de admissão, queiram canriidatar-ssa matricu a no Curso Geral. - O Curso Geraltem por fim preparar guarda-livros e conta-
.dT'f- ° Curso. SuPcrI°*- forma graduados
W„„Ut0resnenI, sc,enc,,as economico-cominer-
fi™" T ., CurB? do steno-dactvloijraPhlaforma dactylographos e stenographos com-merciaes. - A Escola confere diploma» com
pai de habilitação para as funcçoes commcr-emes a que ae destinam. _ As condições^ dematricula, exame e taxa de freqüência cons-
on?m n, £i?TCt03 q"° scrii0 cnviai10» «quem os solicitar, mesmo por telcphone Asecretaria funeciona das 10 da manha"í, 4da arde e das 7 ás 10 da noite, todos os diasUtels _ Cursou Mixtos Diurnos eNocturno— Ensino essencialmente technico e nrofis-
Uefeitura) — Telcphone Central 6250. CtOO

TRAVESSA DO OUVIDOR N. 12
Refeições a 2$30O

i «|C> i

Restaurante MOTTA 0 THESOURO DO CiSTELLO
„, VENDE JÓIAS BARATAfll
GANHA POUCO PARA VENDBK

MUITO I
APRECEM ALGUNS PREÇOS

70Mrliha.SÍ.M 
d'.1 * H> 2' S ' 6 1ull4tcs d"«cuu» a seis contos.

Pulseiras largas desde 1:800$000.
l:Soo"ndaS C| brÍ,Imnt" desd*

PÃO WERNER •— Experimente os
, . . , .  deliciosos pães dccará, centeio, trigo milho. Allemio e Frau-cez, as broinhas_ mineiras, os biscoitos finos,

p„S„3 ,?,d0 Pa0„Pret<- Paw diabéticos, daPadaria Werner. Rua Assembléa » oi
¦t—» i

21.

Por alma do Sr. Manoel Augnstõ do Ama-
ral, filho da Exma. viuva Maria José do
Amaral, reza-se, missa de sétimo dia, depois
rio amanhã, ás 7 horas, na motriz da Glo-
ria.

—— Será resada amanhã, ás 9 horas, no
altar-mAr da egreja de São José, missa nor
alma rie D. Ambrosinn Pires cie Aragão Pin-
to, esposa rio capitão do Exercito Victor Tei-
T.eira Pinto.

Leilão cie penhnrca cm 2.1 de Fevereiro

7 - RUA SILVA JARDIM - 7

ACHOU-SE uma raisa, a semana passada,na Avenida das Nações, contendo seccante.
Pcdc-se procurar nesta redacção.
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FABRICA DE TECIDOS de ARAME
e ESTAMPARIA de ZINCO

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

e frallinheiros.
CARDOSO & FUMO

BUENOS AIEES, 102 — RIO

V»y_í^\j. Sr^

ESPECIALISTAS
em

LINHOS PUROS
CAMBRAIAS

TECIDOS DE LINHO
em geral

IMPORTAÇÃO DIRECTA

Gatran Irmãos
Largo da Carioca, 10 — V.

PREÇOS ÉXCEPCIONAES
Tel. C. 5396

Vendas por Atacado e a Varejo

Ulceras varicosas das
pernas — Cura radicalsem operação e sem dor. Dr. Rego Lins —

Avenida Rio Branco, 175, 3 1|2 ás 5 12*

pQuipRECj^ MELHOR
I PAIWRHEUMATISMO E ARTHRIT1SM0, i

Relógios de platina350.$00(). brilhantes deidi

ALUGA-SE o bello preriio á rua Santa Ale-xandrina n 255, tendp 4 quartos, 2 salas,bella installação sanitária, banheira comágua quente c fria, garage, grande quintal,quarto para empregado em cima da garageChaves na mesma rua 295. Trata-se na Ave-mda Rodrigues Alves n. 431.

3oSiíTS dC Per°IaS orÍ£0,aM *»*• **¦*
2005000S 

' blchM com brlIhanl«« <¦"<*• r«f
Relógios de ouro desde 55JOOO.Relógios de nlckcl desde 11S0O0.Correntes de ouro desde 40Í0O0.
çollares de ouro desde 71000.Santas de ouro desde SfOOO.

venrinm'h 
m(i,harcs de lindas Jolns ira» ri

le, Ln h ,rat0 para vender muif0' El- •lemma desta casa. Não esqueça IRUA ÜRUGUAYANA, 8
PRÓXIMO A' CARIOCA

S

0r. Eurico de LemosPro( lw "F,,«
„„„, .. Med. Rsn. eap
?Siv?rí?' °ül"'d1?- b0M- Cura otm V-àStiSg^Std0 Peni*ie (,B,,,,

FLORIDA HOTEL
(FLAMENGO)
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VAE ENTRAR EM ORRAS?Installe logo a escarradeira "Hyjjéa"
ae*» i

AUTO OVEIS
VENDEM-SE 2 Studcbakcr-Commander
2 Stuclebaker Barata, 4 logaics.
1 Erskine-Cupe.
5 Studebalcer, 5 logares.
1 Stuclebaker. caminhão, 2 1Í2 tons

VER E TRATAR NA GARAGE MODERNA
•!-¦"!•'

Mata a sede
QUE 

delida, o sueco de uvas
_... Welch, tomado em dias de
grande calor! Refresca, mata a
sede, dá nova energia, tonifica
todo o organismo. Sent-ese uma
sensação consoladora. É muito
saudável para as creanças, que o
bebem com delicia.

GRATIS-BIrvam-eo dar-nos o
ceu nomo o endereço, aa3ün como
do bcu fomecídor, o cuvkr-lhe».
liemci o noao folheto casloanilo
manclraadcscrvlroBucco Welch.

J-AUL J. anUSTOPH CO., M nui Ourldor, mo.
Sueco de Uvas

•K'w *!**:*-i.*j.*;*.!-i*.:**:->*;**:<
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A NOITE — Sexta-feira, 15 de Fevereiro dc 1020
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1Q que foi o annó
de 1928 no Hos-

lia sc
pranco
cisco,
nitora, P
afim

,;s nnnos que o menor Milton Leite
filho da domestica Gcorglna Fran-

deixando a residência de sua proge-
artira para S. Paulo dos Agudos,

|je ser internado na Escola de Disci-
:,,a rie Mogy-Mirim.
Fm companhia do menor seguira o Sr.

l„s(5 Celestino de Aguiar. Milton, que
ctualmente conta lã annos, escrevia sem-
re á sus mãe, até que, ha um anno, dei-

L de dar noticias suas.
Sua mãe, afflicta, sem saber o quo teria

acontecido com o seu filho, faz um appello
"carioca-reporter" para saber noticias

jo paradeiro de Milton.

So dia * do corrente, embarcou, em Pin-
(lamonhangaba, no rápido, a menor. Ismenla

i..»..«..»..|i,D,,» ¦».«,.,

Jfilron Ltlle Franco e Isnlonla Bezerra
de Araújo

toem do Araújo, de 15 annos de eda-
ii», e até agora não chegou.

Seu tio, o Sr. Francisco da Graça Bastos,
soldado do 1° R. C.,-D, recebeu telegram-
ma communicando a partida é mostra-se
lireoccupai o com a sorte da sua sobrinha,
i,So sabendo se cila chegou ao Rio ou cx-
[ravlou-se pelo caminho.

Antônio da Silva Rodrigues, portuguez,
,le 55 annos do edade, saindo para o tra-
i.alho, na segunda-feira de carnaval, da
«sa em que reside, á rua Bomfim n. 88,
S, Christovão, não npparcceii mais.

Seu primo, José Lopes Miranda, reccian-
do algum desastre, procurou-o debalde em
'oda a norte.

Como ultimo recurso, appella para a boa
,-ontade do "carioca-reporter",

Escreve-nos rie Laguna, Estado de Santa
Catharina, o Sr. Antônio Guedes de Quei-
roz, appellando para o "carioca-reporter"
nn sentido de saber noticias de seu irmão
José Guedes de Queiroz, que se encontra
nesta capital ba cerca ide dois annos. lis-
creveu elle para Laguna nté fins de 1927;
nn ultima carta dizia- que não respondes-
sem a sua carta sem receberem o aviso de
seu novo endereço, pois ia mudar-se da rua
ria Assembléa n. 18, onde morava, mas até
agora não deu noticias suas.

A Sra. 1). Maria Ramos, residente á rua
Manoel Barroso n. 29, no'-Meyer, veiu,
hoje, á nossa redacção. pedir o auxilio do
"carioca-reporter" para descobrir o para-

™™_ ___.

Sebastião Thomaz de Jesus
detro-rie-'Sebastião Thomaz de Jesus, mo-
nor de 14 annos, branco, franzino e de ca-
bellos louros.

Cpntòu-nps a Sra. Ramos, que o menor'flesapparcílito 
é seu sobrinho e estava sen-

do creado ,e educado por ella e fugiu, em
princípios dc dezembro ultimo, quando o
drixoti em 'companhia dc seu marido e de
nm filho e foi, a passeio, à localidade de
Cordeiro, no Estado do Rio.

estampamos aqui o retrato do menor
Sebastião!

Afflicta e chorosa, procurou-nos hoje D.
Delminda Barbosa Lima, moradora á rua
Riachuelo n. 363, quarto 16, para noticiar-
mos o desapparccimento de seu filho Manoel
da Costa Mendonça, de 15 annos, que traba-
lhava num açougue na mesma rua.

Desde hontem á tarde o menor saiu da
casa de sua mãe, dizendo que ia trabalhar,
tornando, porém, rumo ignorado.

Manoç-1. calçava uns sapatos tcnnis e vestia
tòiipi 'de.'"brim 

com listas escuras. Sua mãe,r(ne sè encontra doente, roga encarecidamen-
Ir. ao seu. filho que volte A casa para Üvral-a
'ia afflicção em que vive. j; *.; (¦;•

Ob que. apparecem:
*i A NOITE, em sua 1" edição de 5 do

nrrente, publicou que o Sr. João Rodri-
Sues dc Souza, procurava saber noticias de
seu parente Roriolpbo Ribeiro, de quem, des-
»e 1910, não se tinha informação.

Hontem, esteve nesta redacção, de novo,
o Sr, João Rodrigues de Souza, para avi-
sar-nos que o seu parente Modolpho, pela
noticia da A NOITE, appareccu cm sua ijjj-
sidencia, causando uma grande alegrias
lendo elle já communicado á sua mãe, que
reside no Amnzonns, o apparecimento de
seu filho, que ha 19 annos viera para o Rio.

pitai de Prompto
Soccorro

Fala a A NOITE o seu director
Dr. Lafayette de Barros

¦¦ i ¦ » ¦ a> i

Uma estatística interes-
santo

Fundado era 1925, o Hospital de Prompto
Soccorro era nma instituição cuja necessi-
dade se vinha impondo numa grande clda-
de, de tão densa população e tão movlmen-
tada como esta capital.

Effectlvamente, a lacuna foi preenchida
por essa fundação de utilidade incontestável
e de innegavels resultados práticos.

Encontra-so o Prompto Soccorro sob a
dlrecçáo geral do Dr. Adalberto Ferreira,
qua muito se tem empenhado pela rcgulari-
dade dos serviços, organisados de molde a
conseguir o fim a que se destinam.

O actual prefeito não se tem descurado do
estabelecimento, vlsitando-o amiudadas ve-
zes e procurando attender a todas as suas
necessidades, conforme nos declarou um dos
seus directores, o Dr. Lafayette de Barros,
em entrevista que gentilmente nos concedeu.

Sobre o movimento do hospital, no anno
findo de 1928, assim se externou a A NOI-
TE o citado profissional:— Bem poucos, por certo, Imaginam o
quo diariamente vae por esta casa de actlvi-
dade e trabalho: é um ininterrupto labutar
sobretudo pela freqüência de intervenções
cirúrgicas, desde as mais simples até as
mais difficcis e complicadas, com a mesma
solicitude, quer se trate de obscuro homem
do povo, quer dc um abastado cnpitalista.
Foi em extremo afanoso o anno que findou.
Este hospital, que conta 10 modestas enfer-
marlas, inclusive uma pequena matcmlda-
de, eom a capacidade para 120 leitos, esteve
sempre superlotado, com uma média que va-
riou entre 160 e 170. Assim é que, naquelle
período de tempo, passaram, pelos seus dlf-
ferentes serviços, ,1.141 doentes, com um to-
tal de óbitos de 588, o que dá a percenta-
gem global —/medicina e cirurgia — de
18,6!) *|\ PoderA, n primeira vista, parecer
um tanto elevado este coefficientc de letha-
lldade; ello descerá, entretanto, de muito e
deverá mesmo ser considerado como bem
favorável, desde que nos lembremos ser o
Hospital de Prompto Soccorro perfeitamen-
te comparável a um hospital de sangue,
onde muitos doentes morrem ao chegar k
sala do curativos, e ainda outros não con-
seguem ultrapassar as primeiras vinte e
quatro horas dç internsmento. As inter-
venôõcs, cm sua quasi totalidade dc alta ei-
Wirgia, atingiram o numero considerável de
1.531: foram em numero de 43.200 os cura-
tivos feitos; 520 os apparelhos opplicados;
31.183 diversas applicações therapeuticas;
1.30.1 as de raios iiltra-violetas; 520 dc dia-
thermia, c 1.723 exames radiologicos. Abro
pequeno parenthcsis para dizer que, pela
sala de partos, passaram 115 pacientes, re-
gistando-se unicamente 5 óbitos, 1 devido A
ruptura de utero o 4 á toxhemia gravidien.

Parece-me de toda opportunidade, para que
so possa estabelecer ligeiro confronto, apre-' sentar um resumo do movlmeno dos servi-
ços em nossos principaes hospitacs. Come-
çarci pela Santa Casa da Misericórdia, que
não se cança dc prodigalizar os seus incal-
culaveis benefícios A nossa população pobre.
Durante o segundo semestre dc 1927 e pri-
mclro de 1928, passaram, pelo Hospital Ge-
ral, 8890 enfermos, com 689 fallecimentos,
dando para coefficicnte de lethalidade 13 "I";
forarn praticadas 1332 operações. No Hospital

tde N. S. da Saúde: entraram 2146 doentes,
fallecendo 254; coefficientc. de lethalidade
10,499 °|0; intervenção cirúrgicas, 522. No
Hospital N. S.' do'^Soccorro, com capacidade
para 100 leitos, mas onde funecionou, ho pe-
riodo referido, o ambulatório unicamente; as
consultas foram ahi cm numero de 28.498 e
pequenas operações cm numero de 224. Hos-
pitai de S. João Baptista da Lagoa: movimen-
to do doentes 1726; fallecoram 121 com o
coefficiente de lethalidade de 6,4 »|»; 264 fo-
ram as intervenções cirúrgicas. Hospital dc
creanças Dr. José Carlos Rodrigues: no anno
compromlssul de 1927-28, o numero de con-
r.ultas foi dc 31,262; possuo pequena enfer-
maria, onde são internados os doentinhos ca-
recendo de intervenções c cujo numero foi
de 263.

Todos esses hospitacs attondem á pobreza
c são mantidos pela humanitária c beneme-
rita instituição da Santa C. da Misericórdia,
que tem em sua direcção suprema, como pro-
vedor, o senador Miguel de Carvalho.

A Assistência Hospitalar, entre outros,
mantém o Hospital S. Francisco de Assis,
com capacidade para 352 enfermos nas suas
16 enfermarias, das quaes 8 são destinadas
á cirurgia e 1 A pequena maternidade. Por
ellas passaram 4231 doentes, tendo sido pra-
ticadas 3435 intervenções cirúrgicas.

Apresentando, mui deliberadamente, estes
dados numéricos penso contribuir para que
so faça ligeira idéa do que foi, para o Hos-
pitai de Prompto Soccorro, o anno de 1928:
verdadeiro milagre de obrigar cm suas en-
fermarias, com lotação de 120 doentes, o
numero elevado de 3141 enfermos. Isto se
conseguiu graças aos meus distinetos colle-
gas, seu zelo e dedicação pelo serviço, nun-
ca desmentidos, e ainda aos demais serven-
tuarios que muito me tem auxiliado em mi-
nha árdua tarefa, revelando todos elles leu
grande amor ao trabalho".
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TÍNTAS E ARTIGOS DE ELECTRICIDADE
RUA ASSEMBLÉA, 73

CÉSAR venderá amanhã, A 1 hora, tintas,
artigos para electricidade, etc., pertencentes A
Massa Fallida de Ferreira Pinheiro & Cia.

«***#?

COSaP
PALACETB

Avenida Paulo de Frontin,
CÉSAR venderá em leilão, ama-

"liã, n metade deste palncete. per-lenccnte á Massa Fallida de J. Leite.i mm— ¦ *
Os ladrões assaltaram uma

residência no Cattete
A familia do Dr.. nenato da Rocha

Miranda, residente á travessa Umbelinn nu-
"íero 23, saiu na segunda-feira de Cama-
val e quando voltou, tarde da noite, teve
» surpresa de verificar que os ladrões ba-
viam andado por lá.

Os amigos do alheio, por melo de arrom-
hamentò, penetraram no interior da resi-
dencla-'é* levaram roupas de linho no va-;
'or de dez contos de réis e um tlnteiro de'
lironze, avaliado cm novecentos mil réis. i

Foi apresentada queixa á policia do 6° I
districto que, apesar das diligencias el-fe-
rtuadas, não conseguiu descobrir o autorl

CAIU DO TREM, FEREN-
DO-SE GRAVEMENTE
Na estação de S. Francisco Xavier, ao

tomar um trem, foi victima dc queda o
menor empregado no cómmercio, José da
Silva, de 15 annos, residente a rua Silva
Freire n. 3. Teve fractura da homoplata
direita e ferimentos pelo corpo.

A Assistência prestou-lhe soecorros, do-
pois do que, foi elle internado no Prompto
Soccorro.

¦ fa» i
GOSTA DO QUE E' BOM?

Beba GUARANÁ' TRIANON
Analisado e approvado pela Saüde Publica

«SOI»—'-

VICTIMA DE UM AUTO
Na praça da Bandeira foi Alexandre Luiz

Ferreira, hoje, victima de uni automóvel,
recebendo ferimentos no frontal e no su-
percilio direito.

Depois de medicada pela Assistência Mu-
nicinal, a victima recolheu-se A respectiva
residência. A rua Cosia Barros.

 * ¦—üHK» « ' —¦¦¦— '¦ ¦ ¦ -.

PASSADEIRA PALACE «jjJHft*
pulo e per

feito. Barbeiro e manienra. Rua Sachct, 25.
»»»»

¦ luuums, nau uuudcsu m,
ou autores do assalto.

CAIU E FRACTUROU
A COXA

Ibrahim Salini. dc 42 0111105. solteiro, sy
rio, morador á rija Darão rie Mesquita nu
mero 518. quando passava pela rim do L'ru-
giiny. escorregou e caiu, fracturando a co-
xa direita, |

A Assistência o soceorreu e. medicado.'
relirou-se para r sua rcsideiici.i,

1 1 ma* 
Dormitórios 1:000$
Salas Jantar 1:3Sf!S 1

FABRICA: R. Sen. Eusebio, 88 j

Corridas
DIVERSAS — Na corrida d* domingo no

hippodromo da Gávea o joceky Carmelo
Fernandez dirigirá Belliquex, Rhodesia e
Rig Ben.

 Rafles trabalhou bem a distancia do
prêmio Jubileu.

 Tea Service, pensionista da F. Sch-
neider, não correrá domingo,

 Mouro será pilotado pelo Joceky A.
Feljó e está mais manso.

 Trabalharam cm boas condições Ri-
ziére, Intrépido, Cardito, Perrier, Gloxinia,
Gaie et Rone, Siléa e Encrvante,

 Lydio de Souza será o piloto da
égua Gloxinia.

E' duvidosa a presença da égua Has.
tapura.

—- Homenagem terá desta ves a dire-
cção do jockcy Domingos Suarez.

—— Itan reappareccrá bem movido.
—— Sounakim está completamente curado.

Football
OS JOGOS DO RAMPLA JUNIORS NO

CAMPO DO VASCO
A directoria do Botafogo F, C, em nota

official enviada á imprensa, communica que
oS jogos da temporada internacional com o
Rampla Juniors serão realisados todos no
campo do C. R. Vasco da Gama, em Sáo
Januário.

Domingo será realisado o primeiro encon-
tro da série entre o quadro do Rampla e
um seleccionado desta capital.

JANTAR DANSANTE DO BOTAFOGO
FOOTBALL CLUB — A directoria do Bo
tafogo F. C, homenageando a representa-
ção do Rampla Junior3, vlce-campeão uni-
guayo, ora entre nós, para o fim de disputar
algumas partidas de football, fará realisar
domingo, 17 do corrente, As 20 1|2 horas, nos
salões da nova sede social, um jantar-dan-
snntc, para cujo brilhantismo e esplendor
nenhum esforço vem poupando.

Uma exçellente orehestra, regida por um
dos nossos mais conhecidos maestros, ani-
mnrá as dansas, executando as ultimas no-
vidades musicaes.

A entrada dos sócios será feita median-
te a apresentação da carteira do identidade
e do recibo relativo ao mcz corrente, po-
dendo os mesmos fazer-se acompanhar dc
senhoras dc suas famílias, cujos nomes sc
acham devidamente registados na respecti-
va carteira.

As mesas para esse jantar podem ser re-
servadas desde hoje, na gerencia do club,
mediante pagamento adeantado.

O traje será o commum.
A ASSEMBLE'A DE AMANHA NA AMEA
O presidente da Amca convoca os repre-

sentantes dos clubs filiados a esta associa-
ção, para a reunião de assembléa geral que
será rcalisada amanhã, sabbndo, 16 do cor-
rrntc. As 16,30 horas, afim dc procederse á
eleição da commissão fiscal, com mandato

I até a primeira quinzena de fevereiro de
1930.

Chama-se a attenção dos clubs filiados
para as seguintes disposições dos estatutos
cm vigor: — Art.- 20 -- Só poderá ser re-
presentante na assembléa geral, quem: 1 —
Fôr de maior edade; 2 — satisfizer as con-
dicões do inscripeão previstas nos arts. 68 e
69'do capitulo XV; 3 — estiver exercendo,
na data da reunião, as funeções de director
do club que fôr representar; 4 — não esti-
ver soffrendo penalidade algumn, Imposta
pela entidade máxima de sports no Brasil,
pela Amca, ou pelos clubs, ou sub-Ligas, a
esta filiados. ¦
INSTRUCÇOES DO BOTAFOGO SOBRE A

TEMOPORADA INTERNACIONAL
Realisa-se no próximo domingo, 17, As 16

horas, 110 magestoso c confortável stadium
do C. R. Vasco da Gama, a primeira com-
petição internacional cm que o valoroso qua-
dro do vice-campeão uruguayo, o Rampla
Juniors, enfrentará o combinado dc amado-
res pertencentes a clubs cariocas,

Na prova preliminar, cujo inicio será As
14 horas,, encoutrar-se-ão ns valorosas èqui-
pes do campeão de 1928, o America F. C. e
o Botafogo F. C

O conjunto que se opporá á valente rc.
presentação do sport uruguayo está assim
constituída: . ,

Amado; Hc3panhol e Itália; Hermogenes,
Floriano e Molla; Paschoal; Oswaido, Luir,
Nilo e Thcophilo.

Reservas — Alfredo, Nascimento, Moderato
e Rogério.

A thesournria do Botafogo F. C. avisa aos
Srs. sócios que a entrada, que é pessoal, emediante a apresentação da carteira de iden-tidade e do recibo 11. 2, será feita pelo ul-timo portão da rua Abilio, sendo reservado
para 03 mesmos o local situado á sombra,
por traz das cadeiras numeradas.

Os portões do Stadium serão franqueados
no publico ás 12,30 horas e as bilheterias ca-tarão abertas desdes ás 9 horas.

Outrosim, previne-se ao publico que sóterão valor ps ingressos adquiridos nas bi.Ihetenas.
Os preços serão os seguintes: — Camaro-tes, 60$000; cadeiras especiaes na archiban-

cada, 20S000; cadeiras numeradas, lâfOOO earchibancadas, 6*000.
FLAMENGO UNIVERSITÁRIO - O dire-ctor sportivo do Flamengo Universitário so-licita o comparecimento dos jogadoresabaixo, amanhã, As 16 horas, no campo doC. R. do Flamengo, afim dc reiniciar ostreinos preparatórios para o próximo encon-tro com o scratch B ria> Lign Metropolitana.
Pinheiro — Fernando — Amado —- Lihe-raIrTtVíln Ervcn ~ Bo'afogo — DouradoRoberto — Sáes — Sampaio — PinheiroMachado — Candiota — Newton — ,Tor«eSecundino — Augusto — Chiquito —

Mazzcu — João de Deus — Fragoso — Mode-rato e Taciano.
Natação

A PROVA MARCII.IO DIAS - DA LIGADE SPORTS . DA MARINHA - De Vilíé-
Rnignon a Botafogo a nado. — Na Liga dcSports da Marinha acha-se aberta a inseri-
pçSo para a prova Marcilio Dias. Essa pro-va instituída e corrida péln primeira vez o""Io Passado, foi vencida pelo enconraçado

Mo, Paulo '. No corrente anno a partici-paçao na provn Marcilio Dias tem outra im-
portancin maior, pois a porcentagem de ho-mens concluído o percurso è tirada sobredois terços do municianiento dc praças donavio.

Como já tivemos opnortunidade de publi-enr, a victoria do prêmio "Gomes Pereira"cnbe ao navio que apresentar melhor médianas tres porcentagens seguintes: Concurso
da pereentagem de nadadores; Prova Mar-cHio Dias c Cross-Country. Com as condi-
ções acima é de esperar uma grande concor-rencia para ,a prova Marcilio Dias que serárenliradn no dia 4 de março.
|0 treinamento para essa prova já foi ini-

ciado nas divisões, navios e corpos.
A freouencia a essa prova, no anno de192.1, foi:
Ene. "São Paulo", compareceram 49.

terminaram. 41 i Ene. "Minas Gcrac", com-naréeéram Pt. terminaram 2-1; C. T. "Rio
Grande do Norte", compareceram 17, term1-
naram 16: R. F. Navnes. compareceram 15,
terminaram 1õ: Ene. "Floriano", compare-
ceram 11, terminaram 11; C. T. "Paraná",
rom^nreceram 9. tcrniMiaram 9; C. T. "PI-
nnhy", conioareccram 7. terminaram 4: C. T."Santa Catharina", rnmnareccram 8, termi-
naram 6; Corno dc Marinheiros, romparec-
ram 8. terminaram 7; C. T. "Sergipe",
compareceram -I, terminaram 3. Somma to-
lal ,dn primeiro 157, do segundo 138.

A victoria dn prrtva Marcilio Rfas cabe ao
navio ou corpo rtue <'n|]orar maior numero
de homens entre os 10 primeiros eollncados.

Ao vencedor em 1" logar a !.. S. M. pre-
niiará com uma medalha rie ouro e de bron-
rc aos nove rr-'"ntes.

Water Polo
O TORNEIO INTERNO DO VASCO — A

(ürecção dc regatas marcou para os düs
abaixo, a realisação dos jogos rie water-
polo que se achavam transferidos:

Dia 19 dc fevereiro — Alcyon x Íbis —
Juiz, Romeu Pcçauha da Silva-

GRANDES ENCHEM- [
TES m INTERIOR

Dia 21 de fevereiro — Meteoro x Gladla-
dor — Juiz, Vasco de Carvalho.

Dia 23 de fevereiro — Albatroz X Ama-
zonas — Juiz, Josd Plcheler.

De accordo com o respectivo regulamento,
estes jogos terão inicio ás 6 horas.

Concurso intimo de Natação — Conti-
nuam abertas as inscripções para o con-
curso a reallsnr-se em 24 do corrente.

Travessia da Guanabara — A direcção de
regatas pede a todos os Inscriptos para
comparecerem na secretaria, ás 20 horas,
hoje, sexta-feira.

Renovação de inscripções — A direcção
de regatas pede a todos os remadores ins-
crlptos na Federação em 1926, e cuja ins-
crlpção vence este anno, para, no caso de
a quererem renovar, procurar na secretaria
os respectivos boletins.

Remo
REUNIÃO DA DIRECTORIA DA F. DO

REMO — O presidente dà F. do Remo con-
vida os directores para uma reunião extra-
ordinária, hoje, ás 17 horas e .10 minutos,
para tratar da seguinte ordem do dia:

a) Pareceres do director de natação so-
bre os ultimos concursos aquáticos reali-
sados pelo G. R. Gragontá, inscripções pa-
ra os concursos aquáticos da Liga de S. da
Marinha e das provas Guanabara e traves-
sia da Bahia;

b) Interesses geraes.
Pugilismft

A PRÓXIMA REUNUO DA S. CARIOCA
A Sociedade Carioca de Competições Pu-

gilisticas annuucia uma série de especta-
culos pugilisticos a serem iniciados no dia
23, com o encontro entre Mario Francisco
x Tavares Crespo.

O programma consta, além da lula ati-
ma, de mais cinco combates, todos dispu-
tados entre boxeadores portuguezes e bra-
sileiros bastante conhecidos nesta capital.

Sáo elles :
Semi-final — Silvano Costa, portuguez x

Alentour da Silva,, brasileiro.
Preliminares — Q. N. Baby, portuguez

x Joaquim Reis, brasileiro.
Ferreira Alves, portuguez x Luciano Ca-

puzzi, brasileiro.
Pinto Gomes, portuguez x José Reis, bra-

sllciro.
Izidro Sá, portuguez x Dias Sola, hrasi-

leiro.
VoUeybaU

CAMPO PARA A ELIMINATÓRIA COM O
S. C. BRASIL — A Associação Metropoli-
tana communica-nos que a ciiminatoria de
vollcyball, entre o S. C. Brasil, collocado
cm ultimo logar na 1* divisão e o vence-
dor da 2* divisão, será rcalisada na melhor
de tres partidas, hoje, dia 15, 16 e 18 do
corrente, no campo do C. R. do Flamengo,
á rua Pnysandu' ás 21 horas,

Vacnting1
AUDAX YACHT MOTOR CLUB — Sáo

convocados para hoje, ás 19 horas, 03 dire-
ctores para sessão dc directoria, á rua Re-
gente Feijó n. 52, sobrado.

Ordem do dia:
a) — Solicitar em 3* convocação os mem-

bros dos Conselhos Deliberativo e Supremo.
b) — Revisão do regulamento interno.
c) — Balancete da thesouraria.
d) — Indicações para ds cargos vagos dc

accordo com o artigo 9, letra "N" dos esta-
tu tos.

c) — Tratar do próximo baile ou passeiomarítimo.
f) — A prova dc 21 de abril.
g) — Revisão de matrículas.
li) — Registo de novos sócios e elimina-

ções.
Athletismo

OS BOTAFOGUENSES MOVIMENTAM-SEA. direcção de athletismo communica que
serão iniciados, no próximo domingo, 17 do
corrente, pela manhã, os treinamentos de
athletismo, solicitando o comparecimento de
todos 05 athletas não só daquelles que já
tenham participado de quaesquer competi-
çôe3 como ainda dos que desejarem pratiiaresse sport para defenderem as cores do club,
cm futuras representações.

¦ mia» 1

Transporte Maritiraer
O Rápido Paquete

esr)cra«to de Buenos Aireu, Mafrá
con 18 de Fevereiro, para: $

MARSELHA
e GÊNOVA.

Cabines de todas as classe.
Consignatarios:

COMPANHIA COMMERCIAL &
MARITOIA

Avenida Rio Branco n. 16
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ELAS ESCOLAS
INSTITUTO DE MUSICA — Acha-se nber-

ta na secretaria do Instituto Nacional de
Musica, de 18 a 28 do Corrente, das 10 ás
15 horas, a inscripeão para os exames de
promoção c finaes, de solfejo, canto e instru-
mentos.

A taxa da inscripçâo será ã razão de
10?O00 por exame.

AS MATRÍCULAS NA ESCOLA DE EN-
FEHMEIRAS — Na secretaria da Escola de
Enfermeiras D. Anna Ncry, do Departamcn-
to Nacional de Saúde Publica, e annexa ao
Hospital de São Francisco de Assis, á rua
Visconde de Itauna, 375, estão abertas até-4 de março próximo as matrículas para o
novo curso a iniciar-se a 19 do mesmo mcz.

Podendo ser adinittidas, nessa nova lur-
ma, cerca dc ciuarcnta alumnas apresenta-
se uma esplendida opportunidade As jovens
brasileiras de abraçarem uma das mais nn-
bres e bem remuneradas profissões ao ai-
cnnce da actlvidade feminina.

Pnra que as candidatas possam matricu-
lar-se são necessárias entre outras condições;
as seguintes: ser brasileira, ter dc 20 a 35
annos. boa saúde e bom procedimento, pos-suir certificados de exames preparatórios ou
diploma de uma escola normal do paiz.As moças que, não" podendo apresentar
¦diploma de normalista 011 certificado de
examos preparatórios, mas preencham as de-
mais exigências, desejarem se matricular,
podem prestar exame de admissão. Todas
as informações e instrucções são fornecidas
na secretaria da Escola, 110 Hospital São
Francisco dc Assis, á rua Visconde de Itminn
n. 375, dns 10 ás 12 horas, nos dias uUis.
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Minas, São Paulo e Estado
tio Rio, ameaçados de in-

temipção total no seu
trafego

, As enchentes no Interior, mormente nos
Estados de São Paulo, Minas e Rio de Ja-
nciro, vão num crescendo assustador.

A NOITE através de seus serviço especial
tem se oecupado das cheias. Ainda agora, do
engenheiro residente da Central do Brasil,
em Mogy dos Cruzes, Werneck Ros i, reco
bcu a administração da Central do Brasil um
despacho telcgraphico a respeito do máo
tempo ao longo do ramal de S. Paulo. O ni-
vel das águas da enchente dos rios Tnyssu
peba e Tietê, estacionario a principio, ele-
vou-se agora, Um trecho da linha, cerca de
dois kilometros, entre as estações de Santo
Ângelo e Suzano, está ameaçado de ser co-
berto pelas águas, faltando apenas para isso
menos de quinze centímetros.

Aquclle residente tomou a providencia de
mandar fazer com dormentes uma barragem
do lado do montante, sobre a banqueta, ser-
viço que vem sendo executado com bastante
difficuldade, pois cm grande extensão a im-
petuosidade das águas é formidável, amca-
çando tudo carregar.

Quando ás obras d'arte, situadas naquelle
trecho, constantes de 3 po ntes de vãos de
3, 6 e 3 metros, ,U foi providenciado a so-
gurança dos encontros, como medida do pre-
caução. Tal enchente, que até hoje não ha
noticia de outra egual, é conseqüência de
varias trombas dágua caldas nas proximi-
dades das cabeceiras do rio Tayssupcba_ e dc
chuvas torrenciaes que continuam sem inter-
rupção. Segundo adeanta o engenheiro, a
estrada de rodagem Ria-São Paulo, que cor-
re próximo daquella via.fcrrca, também está
coberta com mais de 1 metro sobre o leito,
na extensão de perto de dois Uilomctros.

Os trens do ramal de S. Paulo não sof-
freram, ainda, prejuízo no seu trafego, pa-
recendo mesmo, que as águas não subirão
mais, ficando por isso afastado qualquer
perigo de interrupção do movimento.
Ribeirão Vermelho em afflictiva si-

luação nela enchente do
Rio Grande

RIBEIRÃO VERMELHO (Minas). 15 (Ser-
viço especial da A NOITE) — A enchente do
rio Grande, que passa nesta localidade, at-
tingiu n proporções assustadoras. As offlcl-
nas da Oeste, n estação e todas as dependen-
cias foram invadidas pelas águas.

As famílias acham-se ao desabrigo, em es-
tado lastimável, tendo desabado 15 casas cj
faltando recursos por estarem ilhadas as es-
tradns. j

O rio continua enchendo, receondo-se |
maiores conseqüências. Todo o trafego daj
Oeste para Formiga, Lavras, Barbacena, Bar-
ra e Paraopeba se acha suspenso. ,

Estamos na emergência dc passar fome,
sendo necessárias urgentes providencias do |
governo.
Em Juiz de Fora as águas crescem

Noticias de Juiz de Fora annunciam que.
o Parahybuna está enchendo considerável-
mente, estando os moradores ribeirinhos se
mudando com toda a precipitação,
São alarmantes os effeitos da inun-

dação cm São Paulo
S. PAULO, 15 (A. A.) — A Inundação de

S. Paulo assume proporções alarmantes. O
niyel dás aguás do Tietê attingiu hontem, A
noite, a 2m,93 acima do nivel normal.

As linhas *!c bondes de Csa Verde e Villa
Prudente tiveram os seus tráfegos iriiciom-
pidos.

A ponte do Padua Salles, nn eslriç&ò termi-
nal da antiga ferrovia Funílcnsc, foi arras-
tada pela correnteza.

Porto Ferreira está sem 1;:- e sem água.
S. João da Bocaina está completamente blo-
queada pela água.

Peoraram as condições das represas de Ri-
beirão dos Negros, cm S. Carlos. O rio Pa-
rahyba começou a transbordar, inundando
Guaratinguctá. A inclemencia do tempo con>
tinua a se fazer sentir em todo o interior do
Estado, donde, chegam noticias desoladoras.

As águas da represa de Santo Amaro co-
meçaram a desbordar, invadindo a cidade.
As chuvas continuam a cair, ameaçando ;; ei-dade de S. Paulo de uma grande calamidade. I

A antiga represa da Light cm Recula e .1Usina de Parnahyba transbordaram. A ala-meda de Santo Amaro C3tá coberta dc águaem grande extensão. As águas já cobrirama baixada, numa extensão de tres kilometros,em direcção a esta capital.
Vío ser abertas, para dar vasão á enchente,'

quatro bocas de tunnel da Represa Nova e!uma da antiga,
O pessoal da Light trahslha áctivamente!

para evitar peores conseqüências, |

Noticias religiosas
VENERAVEL ORDEM TERCEIRA DOS

MÍNIMOS DE S. FRANCISCO DE PAULA
A administração da Veneravel Ordem Ter-

ceira dos Mínimos de S. Francisco de Paula
fará realisar em seu templo, as Conferências
Quarcsmacs, de accordo com o programmaorganisado pelas nutoridndes ecclesiasticas.

Para esse fim, foi especialmente convida-
do D. Joaquim Mamede da Silva Leite, bis-
po de Sebaste e Laudicéa, que abordará os
seguintes themas, cm suas 5 conferências
que serão realisadas nos domingos, 17 e 24
de fevereiro e 3, 10 e 17 de março, apôs a
missa compromissal das 9 horas:

Dia 17 — "O máo livro — o máo amigo";
dia 24 — "O peccado do escândalo"; dia 3

"A profanação do matrimônio"; dia 10
"A educação dos filhos": dia 17 — "O

filhn pródigo", "A misericórdia Divina".
UM FESTIVAL EM EENEFICIO DAS

ORRAS DA MATRIZ DO ENGENHO DE
DENTRO — No dia 20 do corrente mcz,
realisar-se-á no Cine Theatro Engenho do
Dentro, um bellissimp festival, organisado
por um grupo de senhoras catholicas, em
beneficio das obras da matriz desse bairro
suburbano.

Haverá variadissimos e interessantes nume-
ros desempenhados por artistas notáveis,
entre os quaes, o popular tenor Ângelo Frei-
tas e o apreciado barytono Platão de Car-
valho.

Opportunamente publicaremos o program-
ma desse festival.

MATRIZ DO ENGENHO NOVO — Cum-
prlndo as determinações constantes do man-
damento de S. Ex. Revdma. Sr. Arcebispo
coadjuetor, terá logar, domingo. As 20 ho-
ras, nesta matriz, do Engenho Novo, solen-
ne "Tc-Deum", em acção, de graças pela
solução da questão romana, que acaba d«
ser proferida com tanta elevação e dignlda-
de pnra o mundo catholico.

O director c os presidentes das diversas
associações desta matriz, masculinas e fe-
mininas, avisam a todos os seus associa-
dos que devem assistir n essa solcnnidadc,
que tem o caracter de obrigatória para to-
rio os catholicos, principalmente aos qua
pertencem ás associações ctholicas con-
federadas.

BASÍLICA DE SANTA THEREZINHA DO
MENINO JESUS — No próximo domingo,
17, realisa-se nesta Basílica, ás 19 1|2 ho-
ras, "Tc-I)eum" em acção de graças pela
assignalura do necordo entre a Santa SA
e o governo italiano, dando solução á Quês-
tão Romana.

Será officiante, o núncio apostólico, D.-
Aloisio Masella. Occupará a tribuna sagra-
dn o padre Armando Lacerda, que falará
sobro o magno acontecimento.
¦¦'—— ¦ a— | tm%%frm — ...i

Interessa-lhe Calçar Bem ?
.USF «")' E SEMPRE CALÇADO 1

(A MARCA INSUBSTITUÍVEL)
Vende-se nas Melhores Sapatarlm

O cadáver, como de um des-
conhecido, foi recolhidc

ao necrotério
Manobrava a locomotiva n. 295, na ina-

nhã de hoje, próximo á cancclla da rua do
SanfAnna, quando um homem de côr bran-
ca, de 40 annos presumíveis, approximou-
se da linha e, resoluto, jogou-se sob a ma-
china. Teve os ossos triturados pelas rodas
e a sua morte foi immcdiata.

A policia do 14" districto fez remover o
cadáver para o necrotério do Instituto Me-
dico Legal, como de um desconhecido.

Outras pessoas, no emtanto, emprestam
ao caso uma outra feição. Dizem que o in-
feliz homem, ao atravessar o leito da via-
íerrea, foi colhido pela mnchina que ma-
nobrava, tendo morte trágica.

Descarrilamento na Centra!
Na altura do kilometro 1.008. proxlmida-des da estação rie Engenheiro Navarro des-carrilou o trem de carga C 102, sendo os soe-corros prestados pela estação de Coryntho..— 1 —soa»

ctorb «te Vehiculos

«SiçiÇ»-

lesar
MAGNÍFICO SItíO

Estação Floriano — Estado do Rio
CÉSAR venderá era leilão, ama-

nhã, ás 4 horas da tarde, cm seu Ar-
mazem á rua dn Assembléa, 73. este
magnífico sitio, pertencente á Massa
Falüda dc J. Leite.

*—«fi*

Multas impostas por diver-
sas infracçõés

Estão sendo intimados a comparecer á
Inspectoria dc Vehiculos, por terem sido
multados, ns eonduetores dos carros cm sc-
guidn relacionados:

Dia 8 — Por dirigirem de chapío: C. 1491.582.
Por estacionar em logar não permittido:217 — 895 — 3.660 — 6.116 — 6.379 — 8.589.
Por dcsohediencia ás ordens do serviço:

Om. 32 — Om. 71 — Om. 191 — Om. 230
Om. 298.

Por excesso de velocidade: Om. 145 —
Om. 146 — Om. 154 — Om. 157 — Om. 180Om. 213 — Exp. 27 — Exp. 44 — Exp. 84Exp. 118 - 111 - 277 - 360 - C. 9251.005 - R. ,7. 1.104 - R, ,1. 1.149 — 1.498C. 1.704 — 1.84 - 2.1 II — 2.456 — 2.4752.5.18 — C. 2.682 — 2.799 - 3.103 — 3.2020. 3.244 - 3.414 - 3,154 _ C. 3:480 -
3.726 — Ç. 3.910 — C. 4197 — Cl.292 —
4.392 _ 4.462 - 4.494 - C. 4.518 - 4.859 -
5.503 — 5.44-1 — 5.627 - 5.783 — 6.335 —
6.393 - 6.616 - 7.194 - 7.5-44 - 7.626 -
7.673 — 8.126 — 8.157 - 8.225 — 8.260 —
8.552 — 8.557 — 9.930 — 10.339 — 10.815 —
11.012 — 11.052 - 11.057 - 11.277 — 12.536.

Por desobediência no signal: C. 363 —
462 — C. 1.035 — C. 2.326 — 2.233 — 2.6182.730 — C. 2.323 — 3.602 — 3.672 — 3.7504.008 — 4.009 — 4.129 — C.4.447 — 4.4704.679 — 4.684 — 5.202 — 5.161 — 6 216-7.482 — 7.991 — 10.270 — 11.449 — Om.328 — 1.420. jjPor transitai contra mão de direcção:454- 2.466 - C. 3.5S8 - 4.026 - C. 4.555S./72 — 10.560 — Om. 295.

Por estacionar no cruzamento: 828 — 4 949
}'<lr Iransilar entre meio fio e bonde:ltõof — 4i389*

7 wT 
interrompcr ° transito: C.2.007 —

Por estar abandonado: 3.160 — 9 788Por desobediência ao slgnal para acccndcras lanternas: 4.363.
Por excesso de fumaça: 8.130
Por estacionar contra mão; 8.741.Por dar descargn livre: 10.129.

Ifoteraeiros da Casa»
ra apressai

Senhoras e creanças victi-
mas de accidentes

Alguns molorneiros dos bondes da Can-
tareira, cm Nictheroy, ou porque o hora-
rio é muito exigente nu porque têm pressa
por conta própria, têm oceasionado vários
accidentes. E' um grande perigo para uma
família ter rie embarcar nos bondes condu-
zidos por elles. Mal param, recomeçam a
marcha, embarcando metade e outra fica
por embarcar, e, não raro, senhoras o
creanças são yictimns dc queda, ferindo-se.

Esses accidentes oceorrern mais frequen-
temente na linha "Ponta ria Areia", iinia
das mais concorridas.

Chamamos a attenção da Inspectoria da
Vehiculos para o caso.

«—-gala. ¦

TOME NOTA
A serzideira Luiza Rigucro. para maior

cominodidade dos s?us freguezes, mudou-se
dn rua do Senado 231, para a
R. Buenos Aires, 161, Io and.

MORTO POR UM TREM
Na estação de S. Christovão*foi um indl-

viduo de cór branca c apparentando 30 an-
nos dc erinde, colhido e morto por um tremda Central.

O cadáver fni removido para o necrotério
do Instituto Medico Legal.

¦BaaaB

Um carregador atropelado jO carregador Antônio Joaqui.li Nunes daCosta portugue*. de 43 annos, casado, mo-rador a rua Conselheiro Lconaido n Í9,foi atropelado pela pipa dágua n, 111 daLimpeza Publica, na mesma rua. i
Soffreu ferimentos no parictal esquerdo.<• nossuptreilios. além dc contusões e es-1conaçoes generalisadas. i
A Assistência o soceorreu e a policia do'*• districto apurou o facto. »

O "M 3" descarrilou proxi-mo a Tamboril
Ao transpor o kilometro 815, próximo a

fiação de Tamboril, descarrilou esta manhão carro 25 VA do Irem M 23.
O material fixo e o rodante soffrernm ai-gunias-avarias, nada acontecendo, porím, aopessoal do comboio. Uma turma da via per-manente encarregou-se do reencarrilamen-to. partindo dali o M 23 com 5 horas e 11minutos de atrazo.
Em conseqüência des^e accidente, também-offreu atrazo de 2 horas. « ?, o trem 5 10/

Luiz José da Franca Sobrinho

TLcocudia 

C. rie Figueiredo França,
suas filhas, Rutb c Noemv, Carolina
da França Gama e filhor, Clotildc ri»França, Isaura, Antenor e Javme, pro-tundamente penhorados, agradecem a todos

que os acompanharam na dor que soffre-ram com a perda de seu sempre lem-
brado esposo, pae, irmão, tio e parente:novamente convidam todos os parentes eamigos a assistir á missa de 7" dia. em suf-
fragio da alma do extinetn, mandada rezar,
amanhã, sabbndo, 16 do corrente, ás 9 112
horas, no altar-mor da.egreja de. S. Fran-
cisco de Paula, testemunliando-lhes desde já
o seu eterno agradecimento.

Missa em acção de graças
As Colônias de Pescadores Z. 1. e Z. 6.

convidam as suas co-irmãs, nos pescadores
cm geral, amigos, collegas e a Exma. fami-
lia do Exmo. Sr. almirante Raja Oahaglia
para assistir á missa que, em acção d«
graças pelo seu restabelecimento, mandam
celebrar amanhã, sabbado, 16 do corrente, is

10 horasi na egreja do Carmo*

-* .'V  .
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eu Deus! cjye será

tnãezBnha?"
O menor Luizinho, tendo

alta do Prompto Soccorro,
veiu fazer uma visita de

agradecimento a A NOITE
Acompanhado de seus pães, Sr. Josá de

Paria Salgado e D. Irene Salgado, esteve
hontem, á tarde, em visita de agradecimento
4 A NOITE o menino Luizinho Salgado, que

Uma assembléa, hoje, na Asso» | „
ciação dos Empregados ao

Commercio

PASSOU A. HORA»,

Luizinho, cm companhia de seus pães,
na redacção da A NOITE

perdeu nma perna num desastre de bonde
oceorrido no Campo dc S. Christovão, em
começo de novembro do anno findo, confor-
me noticiámos minuciosamente.

Relatando então o doloroso acontecimento,
dissemos que o menino, ao perceber a ex-
tensão da desgraça que o attingira tivera cs-
ta exclamação: "Meu Deus! que será agora
de minha mãczinba?", brado do angustia
quo revela toda n bondade rie um filho que
colloca acima dc seus próprios soffrimcntos
o nobre sentimento cie gratidão aquella que
lhe dera o s£r.

O facto, noticiado pela A NOITE com to-
dos os seus impressionantes detalhes pro-
vocára um generoso movimento de piedade
em favor do menino Luizinlio. Espontânea-
mente fizeram-sc subscripções c donativos
valiosos eram trazidos á nossa redacção.

Emquanto isso, o pobre menino soffria no
Hospital do Prompto Soccorro.

Foi, pois, com surpreza e satisfação quo
vimos entrar nesta redacção hontem, am-
parado por seus pães, o menino Luizinho.

— Viemos fazer uma visita de agradeci-
mento á A NOITE, que tanto fez por nós, —
disse o pequeno. Quero, tambem, que os
meus agradecimentos sejam extensivo a to-
dos que me auxiliaram na desgraça qne me
feriu.

Seus paes, então, explicaram-nos: Lnlzi-
»ho acabara de dar alta do Prompto Soccor-
ro e seu primeiro desejo fora visitar a A
NOITE e assim fizemos.

Completando ellc, hontem, 12 annos dc
edade, seus paes, com o consentimento dos
médicos, resolveram leval-o para casa, ape-
zar de ainda não estar prompta a perna au-
tomatica mandaria fazer com o produetò das
subscripções.

Luizinho, apezar de seus longos soffri-
mentos, pois esteve trcs mezes e dez dias no
hospital, apresenta um bom aspecto.

Depois de se deixar photographar nesta
redacção com seus paes, o menor Luizinho,
muito satisfeito, retirou-se para a residência
«le seus paes, de onde ha trcs mezes e dias
está ausente.

Rennem-se hoje os membros da assembléa
Deliberativa da Associação dos Empregados
no Commercio rio Rio de Janeiro, para a
approvação do Relatório i Contas da Dlre-
ctorla bem como do parecer da Cornmissão
Fiscal.

A veterana Associação encerrou o blennlo
do 1927-1928 com 34.368 membros dos quaes
8.012 Ingressaram no segundo período da
administração Arthur Cabrern.

A receita da Sociedade que em 1924 ha-
via chegado a 816:0£18?290, elevou-se em 1928
a 1.099:0975800, ou seja um acerescimo de
283:599$570.

As mensalidades que no citado anno e
1926 foram de 480:3845000, em 1928 eleva-
ram-se a 687:949$000.

Os Immovcis de propriedade da Associa-
ção, estão representados pela vultosa som-
ma de 7.041:229Ç20O e abrangem os edi-
fidos situados á Avenida Rio Branco 118
a 120, Rua Gonçalves Dias 40, 42 e 44.

O que porém mais Impressiona, num ra-
pido exame ao muito que a benemérita ins-
tltuição vem fazendo em prol dos seus nu-
merosos associados, è o resultado de sen de-
partamento de assistência medica: o nume-
ro do consultas no anno do 1928, elevou-se a
61.922; os curativos diversos a 26.951; fo-
ram lnocnlndas 58.219 Injeeções de dlver-
sas naturezas e 2.242 de 914.

A clinica dentaria, apresentoa o seguinte
movimento: 20.046 consultantei e 30.146
tratamentos.

O departamento de assistência medica da
Associação dos Empregados no Coramerelo
do Rio de aneiro, i composto de 24 raedieos,
6 dentistas, 7 enfermeiros, 1 phsrmaceutico
o 5 práticos.

Mantém ainda a Associação nma secção
de empregos qne proporcionou eollocaçüo a
mais rie 200 jovens no correr do anno de
1928.

O movimento intenso da Associaçfio dos
Empregados no Commercio, pode bem ser
avaliado pelos dados referentes a expedição
de sua correspondência: cartas da secção
Caixa dc Pecúlios, 930; Circulares, 7.324;
Cartas diversas, 3.514; Telegrammas,_787;
Officios, 521; Correspondência da Secção de
Empregos, 2.788, sommando o vultoso expe-
dlcnte, 15.864 documentos expedidos.

A directoria que finda o mandato, con-
clue seu substancioso relatório com as se-
guintes palavras: "Seja o resultado que vi-
mos de expor o mais alto galhardão da nos-
sa operosidade e que a Associação crescendo
sempre, attlnja quanto antes a grandeza que
o futuro lhe reserva, são os votos que for-
mulamoi em sentido adeus".

» <*n» ¦
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O baile da victoria do Club Pierrots
da Caverna

Será cffectuado, amanhã, no Moinho, com
extraordinária pompa, o grandioso baile a
fantasia commcmorativo da victoria obtida
no carnaval deste anno.

Esse baile, que se revestirá de grande brl-
lhantismo, será realisado em carinhosa ho-

hoje, uni tempo bcllislsmo.
Os trens estão a chegar, no horário, rei-

nando grande animação nn cidade.
Em São Paulo o chefe de polícia

está, tambem, intransigente com
os carnavalescos

S. PAULO, 15 (A. A.). —Não tendo po-

Club de Minas Geraes, Club Bello Horizonte,
Club Floresto e Serra Sport Club.

Estes saráos se revestiram de grande bri-
lhantismo pelo gosto das fantasias, caprichona ornamentação dos salões e a alegria e
distineção reinantes entre cavalheiros e da-
mas que nelles tomaram parte.
O Carnaval em Araçá esteve animado

ARAÇA', 15 (Minas) — (Serviço especial

'— -—— ' —-* ' "'• ' '"' ' -iliin-n

Durante os três dias consagrados a Momo a A NOITE recebeu innumeras visitas de encantadoras creanças que, vestindo asmais variadas e lindas fantasias, vieram patentear a este jornal toda a sua sympat thia. O grupo acima é de alguns desses
galantes petizes que tão gratos momentos nos proporcionaram
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RUA ASSEMBLÉA, 59 e 61
Esquina de Quitanda. Telep. C. 0086

"Calçados de Luxo pelo

v Fôrma
9Á Franceza

menor preço s

^555 
Bonificação dest. rn.x Sapato 4\ ativos.

» J~ tressé de 1* qualidade, bellai tí\ i'etas 16IA combinações, trançado em todas as A cornmissão
5<:ôrei. _j pUhdidá
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A mulher tem a edade que¦PARECE ter.
O physíco moço é o re-

flexo da saúde de um orga-
nismo.

^aaC_

o fortificante poderoso
monterá a mocidade dos
seus desejos.

Não contém álcool.

8 
VARIEDADES EM FORMAS E MODELOS^

m Pedido* do interior mala 2150* por A
Vá par pari porte dn correio. _j
nS»W«S£«BS6iJ6JtVí«»^

Arma de fogo em mão
creança...

Um menor gravemente fe-
rido em Porto Alegre

PORTO ALEGRE, 15 (A. A.) — Ante-
hontem, cm Cacequy, quando um menor dc
nome João, filho dc Augusto Prates, lidava
com uma arma cie caça, esta detonou, indo
ferir gravemente um seu irmão de nome
Allonso, de nove annos, que recebeu grande
caria rie chumbo na região epigastrica.

A victima foi transportada para Santa
Maria, onde falleceu momentos após, ten-
do n policia local lomado conhecimento do
accidente,

1 ¦**•* i

menagem ao consagrado e veterano artista
Publio Marroig e, sem duvida, redundará
num triumpho incomparavcl.

As dependências sociaes do quarto grandeclub carnavalesco offerecerá, devido á sua
original cngalanação, aspecto encantador c
digno de francos applausos por parte da-
quellcs que, munidos rios respectivos convi-
tes, ingressarem no Moinho.

Para o "can-can", que está despertando
vivo interesse, estará a postos uma banda
de musica militar.

Cordão da Bola Preta
São incansáveis os rapazes que com-

põem o distinclo "Cordão da Bola Preta".
Não satisfeitos com os magníficos bailes

que realisaram durante a temporada que
precedeu ao reinado de Momo o durante o
carnaval, já niiuunciaiii outro baile para
amanhã, com muitos attructivos.

Islo quer dizer que os esforços emprega-
dos por Venenoso c Cavcirinha serão, ama-
nhã, coroados de exito, levando aos cspleu-
didos salões do Capitólio mais uma alluvião
de admiradores que já se habituaram a des-
fruetar, sob um ambiente de cominunicali-
va camaradagem, momentos de indizivel
contentamento.

Para que os foliões de bom gosto não te-
nham um instante de tréguas, os do "Cor-
dão" contrataram uma banda de musica mi-
litar, que só tocará o galope final pelas 5
horas.

A festa da victoria do coreto de
Madureira

Realisa-se depois de amanhã, domingo, a
grande festa da victoria cio coreto de Madú-

obedecendo a programma repleto de

horas, em bondes especiaes, a
organisadora do coreto fará es-

passeata, vindo atá o Meyer, afim
dc cumprimentar o commercio daquella lo-
calidade.

Tomarão parte nessa passeata os negoei-
antes estabelecidos cm Madureira, especial-
mento convidados pela operosa cornmissão,
quo tem á sua frente a presligiosa figura
do commendador Antônio Pereira.

De retorno a Madureira effcctiiar-se-á a
cerimonia da entrega da medalha de ouro ao
consagrado scenographo José Costa, exceu-
tor da maravilhosa concepção, que é, sem
favor, o coreto de Madureira.

Durante esses festejos tocarão varias ban-
das de musica militares.

O Carnaval cm São Lourenço foi
animado

SÃO LOURENÇO, 14 (Minas) -- (Serviço
especial da A NOITE) — O carnaval esteve,
aqui, animado. Passou a chuva, lendo feito

dido os prestitos carnavalescos sair na ter-
ça-feira cie carnaval, devido no forte água-
cciro reinante, os interessados dirigiram-se
agora no chefe de policia, pedindo autorisa-
ção para o desfile dos mesmos prestitos no
próximo domingo.

O Dr. Bastos Cruz indeferiu o pedido.

da A NOITE) — O carnaval aqui, este anno,
esteve magnífico, reinando, sempre, grande
ordem.

O "ciou" dos festejos foi o Club dos Tel-
mosos, que poz na rua um prestito magnl-
fico, asim organisado:

Io automóvel com o Sr. Ignacio Rocha e

O tspirituoso "Grupo dos Esponjas", filiado aos "Fenianos", em visita d r$-dacção da A NOITE, onde nos deliciou com os seus ruidosos sambas
A chuva prejudicou o Carnaval em

Bello Horizonte
EELLO HORIZONTE, 15 (Serviço especial

da A NOITE). — Os festejos carnavalescos
correram desanimadoramente nesta capital.

A chuva incessante que desabou sobre a
cidade durante o triduo dedicado ao deus da
Folia, prejudicou muito o grande corso que,iinnualmeute, se rcalisa na Avenida Affonso
Penna e afugetou os lindos blocos de mo-
ços que encantam a cidade com a sua ale-
gria ruidosa.

Poucos foram os grupos que saíram á rua,
porienrio-sc dizer que o carnaval, este anno,
cm Bello Horizonte, consistiu nos animados
bailes rcalisados nas sociedades: Automóvel

linda» fantasias, bem ornamentado.
2o carro critico — " A luz electrlca de

Araçá", produziu effcito pela farta lllumi-
nação, de cores diffcrcntes.

3o automóvel com o Sr. Romeu Nunes,
representante do club com rica fantasia e
ornamentado com muito gosto é arte.

4« carro critico — "Os tclenhones".
5° automóvel do Sr. Orozimbo Gomes, eomrapazes bem fantasiados.
6o carro critico — "As melindrosas*'.
7o carro critico — "Emissão de debentu-

res".
Fechava o prestito, um caminhão comuma orchestra e um "Zé Pereira".
O prestito percorreu as seguintes ruas:Padre Horta, Mello Vianna, Avenida PinheiroAlves, Raul Soares.

Prove a grande marca de Vinho Nacional é

Peça ao seu fornecedor e verá que delicia I 8
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LOTERIA FEDERAL
AMANHÃ fl

100 COITOS |
(PRÊMIO MAIOR) 4.

E MAIS f
1 prêmio dc  20 contos A
1 prêmio de  10 contos S
1 prêmio de  5 contos ja

8- 
5 premios rie  2 contos K

1C prêmios de  1 conto y.
20 premios de  õOOSOOO V

ff 75 prêmios de  2008000 Â
g DISTRIBUE 3.162 PREMIOS NO TO- _5

TAL DE 252 CONTOS Va
POR 188000 K

é EM TODAS AS CASAS DE LOTERIAS 0
Â JOGAM SO'MENTE 30 MIL BILHETES é

<,?,?. '!iTaCl ('n man'',"1 ja n,,!-Icia,ram a a-^OTATlEM^ue^a^Iíoterlã:¦ -Federal' of- 9
m n pS-íKMridni T 

nC"\e ',e h,on- S fèi-ecc «os portadores de seus bilhetes: S
sT; ?,rlrf • 

c.da.t<IUf':rc-Sul?U 8 A absoluta c provcrbial LISURA rios §sair lendo, a bala, o conhecido ludruo hu-0
rico Maggi ' A

mas II iílF^^^^i i

Accidenfada prisão de {
um

O investigador aceusado
conseguiu fugir

Viveiros de «sepstos
t t> a ¦

Na rua Paraná
Os moradores cia rua Paraná, próximo áto Couto, pídòm providencias á Saude Pu-» ca, paia uma valia existente na mesma, aqual estA cheia dágua da chuva c para omáo cheiro que se exhala de um corlume,onde as águas são empoçadas na via publi-

¦V„*°nn -°S mosf.uitos. inclusive o pavoroso
»nven"mym £Sclata anrlam «" Candes

Na rua Frei CaneeB

o nVX/TiT'1™ quc "Cessamos, como flagello ,ia fohrc amareI fl n victimasorios os dias. parece que devia haver me-lhor interesse, o-,, „„,, £,,,,,.„,, 
" m

das autoridades, no tocante „o, meio, Ceimpedir a propugnagão cio mal. A calcadade um botequim, na rna Frei Caneca esqui-na com a de Visconde rie Piràssliiünga, porexemplo, se acha desde muito tempo cmpéssimo estado, cheia dágua empõçada, queserve de focos de mosquitos. Por que nãose concerta tal calçamento?

Dois investigadores dc policia, os dc no-
mes Bezerra e Pinto Barbosa, viram Maggi
e os seus companheiros conhecidos pelosvulgos de "Cadeado" c "Mcudo", a pales-
trar animadamente. Os policiaes, npproxi-
mando-se do grupo, deram vóz de prisão aos
três amigos do alheio.

Dois delles fugiram e os investigadores fi-
zeratm disparos de revolver. Maggi foi feri-
rio c, depois rie soecorrido no posto central
rie Assistência, internado no Hospital cie
Prompto Soccorro.

O agente necusadn, o rio nome Bezerra,
conseguiu fugir. 0 Or. Felix Coelho, dele-
gado rio 5 districto, determinou a abertura
rio inquérito.

laa-B»

Academia de Commercio
Fundada em 1902 — Praça 15

T. N. 7842 — Offic-iaÜsada
Subvencionada — Fiscalizada

Matrículas cm IK3 — (12.1 — Moças Í17IH.
Cursos diurno e noclurno paia ambos os
sexos, lir.amcí, rie Admissão (15 n 28 ele .la-
neiro) - Matrículas (15 a 23 rie Fevereiro).

provi
Vj seus sorteios. (^

i ¦**)»»¦. i

Rua do Ouvidor n. 94.
prêmios da Loteria Federa

Pagam todos os

V. Ex". já experimentou
a afamada manteiga TUPY? É' n única cm
bom gosto e pureza — Diariamente recebida

pelos seus fabricantes á
Rua Ouvidor, 52 — LEITERIA TUPY

05 !W#S
i

e VICíí
A LONGO PKAZO. ^-após dos me-

lhoies fabricantes ullcmâcs. Não comprem
sem vei os nossos preços (iliANI)h STOCK

A. MATH1AS—Rua VI*«ohde Rio Uranco. 21

E3oãs homicidêos e Uma ten-
tativa, em IVJinas

BELLO HORÍZONTE, 15 (Serviço especial
da A NOITE) — Durante os trcs dias de
folguedos, alguns factos lamentáveis se des-enrolaram na ciriaric.

Entre elles se destaca o assassinio riosSrs. Raymundo Thcodoro Damasccno e Os-car Vaz de Mello, praticados pelo perigosodesordeiro. Raymundo Alves rie Mendonça,
nn Villa Snntif André, subúrbio dest.-i capi-tal.

O guarda civil Matioel Cyrillo Pe*rena alvejou. Ihiiíbcm, Mario Miqt'cli.10,
inoriiilor nn Floresto, i>or negar-se esto a
acompanhal-o até á delegacia. A bula álo-
iou-se na rocha rie Mlquelino, lendo sido
preso o seu nggressor em flagrante:Rcgistaráni-sc lanibem ulsuns atro-
ne. I :ini)ntil ¦ ¦ - -

AMANHA

100 coníos
NOVO PLANO !

Centro Loterico
Travessa rio Ouvidor, 9

-•—«aos»—»-

0 noctursio paulista corrsu
atrasado

O trem paulista NP 1 ao chegar á esta-
ção do Seheid leve a sua marcha impedido
cm virtude rio máo funecionamento ria loco-
motivai Foi necessário que se requisitasse
uma outra machína para que o trem'no-
cturno conseguisse proseguir viagem, depois
de 1 hora e 40 minutos de espera.

n fi I I lis
pagou o bilhete 12328, proiniíido
com 100 Contos, na e:c!rac$ão (íe *°>0
<Ic janeiro, ao Sr. Mario Sarpa, refi-
(íeníe á rua Joaquim Silva, 24, no

iRio dc Janeiro.

Grande Variedade

20%
ABAIXO

00S

MENORES

PREÇOS

DA

PRAÇA.
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Nas sapatarlas de luxo
PEÇAM

C.I.5A.Y0RK • s?
CAMISARIAl^so«jniCiakuw.i.^toPAS-GiWi[||r7i<

—«C©S»—«- -—,...-
Ccrscicrso em urrt banoo de

Juiz de Fora
J-UIZ,DI5 ^'RA (Minas)- 15 (Sc"i?" es-

pccial cia A NOI1E) — Realisa-se, no dia 16cio corrente, o concurso do Banco de Crc-dito Real, desta cidade, para admissão denovos funecionarios.

Mw 6 yllül)0EZ6 (i
i^ara panias pessoas ?

Sc uma vc^ ou outra os maiores premiosdo Loteria cie Santa Catlíaíiiíal vão para osKsluilos c para que não digam todos que o
privilegio é dos cariocas. Mas, inncgavclincn-
le, estes tèm a preferencia, como os factosdemonstram. Ainda hontem assim oceorreu-
o prêmio maior daquella loteria de 100 Con-tos, coube ao n. 9958, que vciu para o Rio,como tambem vieram os prêmios de 10 con-tos do n. 4320 c dc 1! contos dos ns. 12G7Gc 14538.

Na próxima quinta-feira, dia 21. correm50 Contos por 10$000. CtCfO

ARTIGOS DE SPORT
OAI r.A nn<? C||.lf)Q .. Últimos modelos

Tcl. N. 2419
«.OURIVES. 25

(o melhor calçado do mundo)

¦m^99^m+im

Recebido festivamente em
Juiz de Fora o professor

Eyer
JUIZ DE FORA (Minas), 15 (Serviço cs-

pccial da A NOITE) _ Deverá chegar,tioje, vindo dessa capital, o professor Frc-denco Eyer, que terá festiva recepção pre-parada pelo Centro Odontologlco.
~~ *—i íe» »¦

MHAPEÜSICHÁPE^U

P ASSEMBLÉA. -22*26- R CARMO. 16.20
¦ msog»—-<—:— _

A LOTERIA FEDERAL
com os 2 números em caria bilhete, insflui-dos pelo "Ao Mundo Loterico" — mn doOuvidor, IM, e a começar de 1» dc Março
próximo — ampliando, distribuirá positiva-mente ri, 23, 112 o|o •

t -1 ¦ 1 t , ,
ENTERROS ^

No cemitério de S. Francisco Xl-i
Anna Vita, rua S. Cláudio n.. 73. il"! ">
Moraes Mascarenhas, ladeira do íiv. '•
to n. 81; Julia Pereira do. Santo, 7??'
rua Araripe Júnior n. 47; Salvador rn"1,0'
Pinto n. 46; Castorina Bosa ria Silva"
S. Carlos n. 05; Francisco Lippoli, ' ™
Commcndnrior Pinto n. 157; Misael' r"1"
çalvcs, ladeira do Ran-oso, n. 149. ,
quim Alves Soqueira, rua Valença ai'
Alberto Lopes Clemente, ru» Juii„ „¦»'r '
mo n. 37, casa IV; Dcollnda Kosmo> Vvaes, rua Barão de S. Felix n. BI. m.j"
Ignacia Cardoso, ma Christlano ri í'
Waldemar Palomlere, necrotério dotuiiV
tuto Medico Legal; José de Abreu, HojbIIí!
de S. Sebastião; Bernardino Ferreira, |„W
Jorge, filho de Antônio Barros, rua Saí1
n. 113, casa II; Augusta de Carvalho Si
Pereira Nunes n. 161; Josephina Moreln
Santa Casa da Misericórdia; Benta de JesuT
rua Gama n. 23; Ives, filho de João Fron
cisco Corria, rua José Eugênio n. 23. j!"
randyr, filho de Domingos Pinto GÒrnít'
rua Cururu' n. 123; João Rocha Silva Urni
necrotério do Instituto Medico Legal* FelL
cio Fonseca, ma Navarro n. 502.

No cemitério de S. J0S0 Baptbjj,.,
Jovlta Guaraná de SanfAnna, rua Prof*-j*0,
Gablso n. 42-A; Léa, filha do Hermosen_
Vieira Machado, ma do Lavridio n }«
José, filho de Olinda Alvarenga, rua S. Cie.mente n. 103; Josá Herrera Flores, rua'Ri,,
chuelo n. 302; Ura feto, filho de Maria ii
Slorla Pacheco Alves, MaternMudí do R|«
de Janeiro; Gil, filho de Gil Von Sechiiji
becco Occidental n. 4-A; Elza, filha de ÍC
ria Soares, rua Dias Ferreira n, 153; sfc
bastião Ferreira, Hospital de S. SeEuitlj.,,
Nourival, filho de Paullno Víebit, Ponte i\
Sandade f|n.

—— Serão Inhumado», amanha 1
No cemitério de S. Franeluco Xiuc!«ri •»

Agostinho, filho de Silvei-lo Goncslvw pjj,
to, saindo o enterro, ás 10 horas, dc morri
do S. Carlos s|n e Caetano Bindondui
cujo feretro sairá, ás 9 horas, At, rna Panii
Mattos n. 123.

iJÍ tj Pó de «rroz para e» ^j

II! dama de alta esDbera §

""""  """"" ~" \4Um appello á gênero-
sidade da colônia

A Obra de Assistência aos
Desamparados tomou a seu
cargo a familia Fernandes

A NOITE, em sua edição de hontem, atte.n*
dendo A solicitação que lhe fAra feila pela
directora do Asylo N. S. da Salette, D. Lan*
riana do Oliveira Pereira, noticiou que a ie*
nhora Isaura Rosa Fernandes, sen marlda
Domingos Fernandes c mais trcs filhos mt*
nores sc achavam em situação rie c.ttremi
miséria, razão por que faziam nm appello
á colônia portugueza no sentido de obterem
recursos para a sua repatriação.

Hoje, fomos procurados pelo senhor Lull
Fonseca de Oliveira Seixas, direçtor theson*
reiro dn Obra da Assistência aos Portugne*
zcs Desamparados, que nos fez sclente, raoi*
trando-nos documentos, de que a familia da
operário Domingos Fernandes foi soecorri-
da pela Obra, scndc-lbe fornecido o restan*
to rias passagens para Portugal.

Disse-nos mais o Sr. Seixas, que * Obra
dos Portuguezes Desamparados nunca ne-
gou recursos aos portuguezes aqui domicl*
liarios,,desde que elles provassem a sua eon«
dição de miséria.

Jorisaes e registas
"JORNAL DAS MOÇAS" — O numero d*

"Jornal das Moças" que foi poslo hontem
á venda, é quasi que dedicado, exelusivamen*
te, a Momo. Assim é que, em seu testo, sâo
encontradas innumeras photographias de to*
rios os bailes familiares rcalisados nos croa*
tro dias; bailes dos grandes clubs, bailes in-
fantis, tirados no S. José, Lyrico, Palaci
Theatro, Botafogo e outros.
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E 0 MELHOR E NAO EO MAIS CA»
A' venda cm todas as casas e

PERFUMARIAS LOPES
aal

Os resultados das pesqni-
zas scientificas no Polo

Norte
ROMA, 15 (Havas) — O Sr. Behonhirt,

um' dos membros da expedição Noblle *•
terras areticas, rcalisou, hontem, nesta M*
pitai, uma conferência cm nue falou dos
resultados das pesquizas effcctuadas nu-
quellas regiões.

Entre os presentes, viam-se numerosa»
personalidades entre as quaes o general
Nohile, o cardeal Laurenti, o ministro dl
Tchcco-SIovaquia o o capcllão da expedição.

No momento em que o confcrencista re*
lembrou, com viva emoção, a oriysséà hor*
rivcl dr.quellas regiões inhospitas, desde «
momento em que a bnrquinha sc riesp''ín'
deu do dirifilvcl, toda a assistência conscr*
vou-se, durante um miimto, em respeites1)
»i'enoio cm homenagem ás victimas do dl*
rigivcl.

O jubiíeu da avenida Rio
Branco

Cresce, dia a dia, o enthusia..mo Pel"
festividades commcmorativns do jubllea ei

1» cm premios, valendoo numero impresso no verso dos seus hilhe-1
^a,V'^ius^°:s0deSraSroxm^!S ^ ^ * *" « *"
c centenas e mais 50 oi? no finai simules r n?°". r m.duplos para o mesmo numero Amanhã - A i^«,c,«S,to dos Empregados no Com-
100:000?000 por 20$, meios 10S e lYaccíie,^ mcrdo cstá "«bendo nestes últimos ulm
25, jogando só 30 mil biíhetcs o S,! «'l*valiosas adhesões.mil bilhetes c com todas I n n 1 , ,-. ", "
asjynntagçns da casa. Já estão á venda os Ilb <Ie Enfienharia promoverá, tara

ria Loteria extra de Mil Contou do *m-'*aS suas fcslivilÍ!1(.cs allusivasao gr*jn'hilhe
iêis. a cxtráhlr-sc cm 8 :de 

Marco nroVimo— dc (,ia' k'nc!o designado para ir á Guaratin-' ' !" >ximo— 
puet(l aéUar fInlTS IÍQ {umu)n (l0 saudosointeiros 320Si fracções amais 10 fúnes, além doa

loteria. Só na flua do Oíivicl
j dfj
130.

íimicrri^propria ^^''ente 
Boclrisiies''AIvês7os engenheiros

W.L , Mano Fialhh Valladares. Jayme Lopes .<•¦v-r* 
; Conto e Pedro Dulra de Carvalho ril110'

eavfA. „„.,_ »n . . -TT" t n-cm dos Drs. José Valcntim 1-unnaWiuarros para MaRgasAcaba ric chc- "clfn'-' noxo c lui. Lccoquo cie oiivei?*
da. Casa lln,-,»,„m, r ^ ??va pnlli' ' f'"e fi,rao Parto da grande comnilssso «
nas cCas!4 Su^.^ns^ 

"' 'j^^^ da W' 
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