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Revelações edificantes!
lis muito se esclarece o destino ío nosso naíríinio e renaas

WXKS^^

E deveras edificante o relatório de inspecção de Fazenda
do Sr. Rezende Silva!

OIIPMSTOSIQ BRASIL IDE ESTOQUE
de Paris á noite

Intitula-se synthoso dc relatório, porirat
crj'5lnlllsnç5o de trnlinllio mais amplo offl-
cialmcnto apresentado no governo, o livro
iliic, cfitio inspeetor geral de Fazenda, ncab»
dc publicar o Sr. .1. Ilezcnde Silva. De rela-
lorio elle tem, em verdade, a npparcncia;
mas. no fundo, o que clle relata ,-iio cousai
nlé culfio nunca offlcialmento estampadas,
e tão Inacreditáveis algumas como sabidas
muitas, porém, ItllUCn apresentadas cniu o
cunho d.-, tão liltfl autoridade, porque sempre
furtadas, pnr deficiência de fiscalisaçâo on
[i.i- outros motivos que niio vém n pello cn-
fileir.tr, já quc os suggcrcni todns as pro-
prlas informações contidas na dcnonilnnda"Syntbeso «In Ilolotorio dc 10U3", ao conlie-
cimento dos governos, li' esse caracter de
revelação, feita sem rebuços, talvez pelu
primeira vo/. em nosso paiz, que dá um in-
estimarei valor ao trabalho do inspeetor
Rezende Silva, Trata-se de uma obra sob va-
rios pontos preciosa o edificante, porque
aponta au governo todas as irregularidades
ignoradas da alta administração, e com islo,
facilita a tarefa dc lhes dar um cobro, dc
•i- nicltcr, entfiii), um paradeiro aos netos

maior descaso, perrolttlndo o desrespeito
systcmatlco A lei • nío cumprindo • dis-
poslçüo taxativa qut o obriga a impou Hinfr.ictorn a multa da 9 contos de réis pordia que exceder o praso marcado paro o rc-
i-olliimento daquelln quota. Kssa multa io-
rU do l'83:O005!00O. correspondentes a Ul
dlai de ntrnso de pagamento dns contribui-
ções devidas desde a 2' quinzena do novem-
bro de 1023 aló ú 2» quinzena de jtillio dc
1023."

Quanta cousa na Direetoria
tio Patrimônio

Foi na Direciona do Patrimônio que a
Inspecção de Fazenda apurou mais graves
e numerosas irregularidades, citando, enlre
outras, as seguintes:"A Fazenda da Piedade, situada em Cam-
pos, fni adquirida para servir de quartel do
Exercito. Entregue mais tarde i guarda dc
depositários estes exploraram n fazenda cm
todos os sentidos, derrubando as matti<!
pnra vender lenha e madeira, vendendo os
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O famoso palacete da marqueza dc Santos

\m

«)itc tanto concorrem para o enfraquecimeti-
to ilas nossas finanças, e quebram os esti-
mulos do fiinccionalismo honesto, c tolhem
a esperança dc um espirito sempre vigilante
t!e reparação e de justiça. O maior serviço
dessa obra, portanto, não é prestado ao pu-
blico directaincnte, senão aos nossos gover-
naiitc.-i, já agora bem instruídos dos escan-
dalos a qnc conduz a falta de escrúpulos,
mollezn ou negligencia dc um sem numero
«lc funecionarios, alguns de muita responsa-
biliiludc.

Mas, não queremos nos deter na aprecia-
ção desse trabalho, quando de sua signifi-
cação a opinião publica terá exacla impres-
Mio por alguns informes sobre ns irrcgulari-
dades apontadas pela fiscalisaçâo official do
Sr. Ilezcnde Silva, e informes que acaso va-
tnos colhendo do edificante resumo do seu
lpjtgò relatório.

Acquisição cíc materiai
Depois dc sc referir ao escândalo das con-

cotrencias publicas, feitas com desrespeito
das prescripções da lei, eis o que diz o Sr.
Ilezcnde Silva sobre a acquisição dc ma-
tcrial:"Não existem no Brasil leis que regulem
o modo conto se deve proceder quanto á ac-
quisição do material destinado nos diversos
serviços públicos, de maneira a assegurar a
dcffcsn da Fazenda contra as fraudes sem
couta que. sc verificam por oceasião da ac-
qnisiçân do material. Compra-se o material
por preços cxãggerádissimos ou então quan-
tidade de material em excesso extraordinário
ou de que não lia ttpplicação possivel aos
serviços a que se destinam. Kssa falta dc
legislação adequada a respeito de tão im-
portanto assumpto, deixou o patrimônio na-
cional á mercê da voracidade insaciável de
todos os appclites. Pelo material que se
gaslã effeclivninentc nas diversas reparti-
ções c serviços públicos, o Thesouro Nacio-
uai paga o dobro do seu valor real. Se o
orçamento consigna créditos na importância
de 400.000 contos de réis para todos os mi-
nisterios pagarem, á conta delies, as suas
despesas com o materiai necessário nos seus
serviços, è certo que o material effectiva-
mente consumido nesse serviço, importa
apenas em 200.000 contos de réis, isto é, na
metade da somma paga pelo Thesouro."

Como é burlada a aeção do
Tribuna! de Contas tt

lE' referindo-se á aeção do Tribunal de
Contas que o relatório offerece este trecho
tXc conclusão:

"A aeção do Tribunal de Contas é burlada
por mil c um processos differentesi Den-i
tro estes citarei os pagamentos realisados*
por intermédio do Banco do Brasil.

Todas as vezes que não convém no Thei
louro que o Tribunal de Contas examine
um acto qualquer que importe em despesa
evita esse exame ordenando o pagamento
poi- intermédio do Banco do Brasil, lstlo
conslitue um dos graves defeitos dos baú-• cos officiaes. Ksse estabelecimento effe-
tttui o pagamento ordenado pelo 'nicsóurtV
a cuja c|c leva a importância despendiiirt.
Vor oceasião da liquidação da renda pre-
venientie dos vales-ouro cinitlidos por aquel-
Je banco a favor de todas as alfândega.!
ila Republica, liquida-se o debito do Th<c-|
Kouro para com o banco e .tudo se norma-
lisa."

Um abuso entre muitos no' ¦
Thesouro Nacional

Falando de variaj irregularidades obscr-
radas nas Dircctot-ias de Despesa c Conta-
bilidade do Thesouro, depois de citar um
abono indevido feilo á Caixa Econômica na
importância de 2.081 contos, cita, entre
outros abusos, o seguinte: í

"i.\ Cánipànhin de Loterias Nacionaes vi-
ilha insistentemente infringindo o contrato
celebrado com o governo cm 8 de outubro
de 1921.

A Inspectoria de Fazenda apurou quc a
Companhia eslava recolhendo fôrai'd5sTpra-

sos legaes as prestações quinzenaes de
S3:333$333 da quota fixa de 2.000 contos'de
réis a que está obrigada. O Thesouro, por
«ua vez, tem tratado o assumpto com o

cannaviacs que IA existiam, alugando cm
proveito próprio as pastagens, destelhando
as casas, arrancando os seus assoalhos, por-
tas e janellas para vender, chegando a dc-
molir prédios liara vender o respectivo ma-
terial e apoderando-sc dos moveis c carro-
ças e utensílios que lá existiam. Os pre-
juízos á fazenda nacional orçam em cerca
de 300 contos de réis, tendo a InsiirvciV
de Fazenda conseguido, mediante mandado
de busca e npprehensão expedido pelo juiz
federal do Estado do llio, apprchender va-
rios moveis o utensílios pertencentes á fa-
zenda."

Depois de cilar nm grande escândalo da
"Leopoldina llailway", oecupando sem jus-
to titulo, terrenos e accrcscidos de marinha
em Maeahé. que representam a porção mais
valiosa daquelle littoral fluminense; e de-
pois de mostrar como o contrato da referi-
da companhia está de todo caduco, o Sr.
Rezende Silva, oecupando-se do morro do
Castello, diz:"A União possuia no morro do Castello c(
suas immcdiações vários prédios que foram
avaliados em 2Í055:íln'9S500. Todos esses
prédios 'foram demolidos pela Prefeitura
por oceasião do árrasamento da histórica
coluna. O processo contendo a relação dos
bens -federaes situados no morro do Cas-
tello c a respectiva avaliação, organisada
em 27 de setembro de 1921 para o effeilo
de ser a União indetnnisada dos valores
correspondentes, não teve solução nté hoje.
Esse processo teve entrada na Dirccloria do
Patrimônio em 10 de outubro daqnelte
anno o ali permaneceu encerrado na gaveta
de um fttnccionario da 2" Súb-Difectorià da
dita direetoria, sem o necessário estudo e

14 de dezembro

BnnTsaflo no"vô processo aólire o mesmo as-
sutnpto, o cncunifirliou i autoridade ecun-
potente pedindo fosso n Thesouro indcuini*
sndo daquillu que lhe pertence."
0 caso do Palacete Marqueza

de Santos •
E* niwda tratando da Direetoria do Patri-

monio quc a Inspecção diz o seguinte so-
bre o celelire pnlaeele da marqueza do San-
los, objecto de muis dc unu reportagem da
A NOITE!

ü palacete dn marqueza de Santos, sito
á avenida Pedro Ivo n. 147, S. Chrislovão,
teve os seguintes valores em épocas diffc-
rentes: em 18118 foi vendido ao Dr. Abel
Parente, pela quantia de 80:000$; em lKüil,
por oceasião de ser h.vpol livrado, foi ava-
liado em 130:0008; em 1301, foi avaliado
cm 150:000*: em 1920, foi vendido a Hlmé
& C, por .110:0005; cm 1922, foi, pelo pre-
feito Carlos Sampaio, avaliado em réis
(11)0:090?; cm 1922, também, .foi avaliado
pela Direetoria do Patrimônio do Thesouro
cm 1.349:800?00().

Nesta ultima -avaliarão está incluida a
parcclla de 'JOIhOOO?, a titulo de "valor nr-
tistico". Todos quantos conhecem o prédio
são de opinião de não ler elle valor artis-
tico tão precioso; tei-.'i, quando muito, "vn-
lor histórico", mas a pagina da historia
que elle perpetua chega a ser obscena.

Depois de estudar detidamente o caso,
concilie <> inspeetor ilezcnde Silva:"A diffcrença entre as avaliações do pa-
laccte c dos terrenos feitos pela Dirccloria
do Patrimônio importa cm 826:700$; n quc
existe entre a uvnliação do palacete feita
pelo Dr. Carlos Sampaio e n dos terrenos,
n baixo preço, feita pelo Tliesouro, é dc
líB76:500$OOp. Attendendo a que, adqui-
rido que seja o palacete pelo governo, terá
eüc de ser adaptado a qualquer fim c que
nessa adaptação sc gastarão 

'2 ou 3 mil
contos, teremos quc a homenagem prestada
á celebre marqueza ficará excessivamente
cara ao Brasil."

Os trinta ventiladores que
desapparecem...

Entre as muitas irregularidades h que te-v" .1 í Entre as mintas irregularidades n que te-
-.-"' '[ [mos 

nlludido cila o relatório da questão a
., ¦':i':J {seguinte, que c curiosa :'^if j "O Dr. Pandiá Calogeras, quando minis-
**^ -. {tro da Fazenda, mandou adquirir. uvnitaío

numero dc ventiladores, «pie foram inital-
lados nas diversas dependências do Theson-
rei. Tribunal dc Contas e Rcccbedoria do
Districto Federal — Posteriormente, outros
ventiladores foram comprados pelo Tltc-
soufo. Procedendo n uma syndicariciri a
respeito do destino desses bens da Fazen-
du Nacional, a Inspecção de Fazenda che-
gotl á conclusão de quc haviam des-
apparccido 110 ventiladores que, ao pre-
ço do 400$ cada um, representam 12:0008
de prcjui/.o. Affii-ma-se que os ventilador
res sairam para concerto e não mais volta-
ram ao Tliesouro."

Gratificações aos tlirectores
do Thesouro

E' neste capitulo quc, refetindo-se a nm
despacho ministerial, conta o Sr. Rezende
Silva que "o escripturario üernardiiio O.
da Fonseca Pilho, com exereieio na 2* Sub-
dirccloria da Despesa, consultou, em 1! du
maio, ao respectivo sub-direclòr, se, tendo
em vista aquelle despacho do ministro, os
directores do Tliesouro -'exibidos", Alfre-
do Regulo Valdelaro, Abddnágo Al-
ves, Betiedicto ti. de Oliveira .lunior. Di-
dimo A. da Veiga, .loaquim Dutra da Fon-
seca e Carlos Augusto Naylòr, então no-
meados em comniissão para os mesmos
cargos cm que foram "exibidos", tinham
direito n receber, além dos seus vencinieii-
tos dc directores "extinetos", mais a grati-
ficação "pro-laborc" do cargos dc directo-
res do Thesouro que passaram a exercer,
em commissão. Na mesma data (11 de
maio) o ministro proferiu o seu despacho
favorável aos directores e estes passaram,
desta forma, a receber, e eslão recebendo,
além dos seus vencimentos de "e.';tiiiclos",
mais a gratificação mensal de 500S000."

(Conclue na 2" pagina).

Um membro da nobreza
hespanhola, querendo ver o
antro dos apaches, foi tran-
fiado num quarto com dous

marinheiros
À embaixada de Madri d

desmente que a aventura
se tenha dado com o
príncipe das Ásturias

) — O príncipe da As-
dn iicspanhn,

PARIS, :i (U. I
liirins, herdeiro do thrnno
Incógnito, aventurou-se a outra noite, indo
sozinho, a encontrar-se eom um Indivíduo
que -lhe proincltera mostrar-lhe o ponln de
reunião dos apaches e o conduziu a uma
casa dc vicio.

Dois ii.-ii\jdii.i'1 Tardados de marinheiros
fecharam a poria do aposento onde sc acha-

eleito de novo pa oi em punho!
Conselho da Liga

das Nações
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O enoerramento da assem-
bléa pelo Dr. José

Motta
U Sr. Pelii Pacheco, ministro das Mela-

cães Exteriores, recebeu do Ur. Afrnnio do
Mello Franco, embaixador do Urasil nn l.iga
das Nações, o seguinte 'clcgraiiuna:

"Genebra, 2 — 0 resultado dn oloiçüo para
o conselho da l.iga das Nações à o seguiu-
le: Brasil, Al) votos; Ilelglcu, 34; Succln, 27;
Uruguny, 4.1; Tcbeco-Slovnquln, 40, e lies-
punha, .'i(J. Obtiveram lambem votos n Chi-
uu, 14, e a Hollanda, 15. O numero de elcl-
tores era de 47. Kncerrou-so a assembléa
da l.iga das Nações, após um brilhante tlis-
curse» do Sr. Mottn, presidente da assembléa
c delegado dn Suissa. O conselho da Liga
dns Nações rcnne-sc amanhã, afim dc por
em exccuyfio algumas resoluções urgentes.
Tenho grande sntisfnçílo de commtinicar a
V. lsx. quo todos os membros dn delegação
cumpriram o seu dever de modo a elevar o
mune do Brasil. (A.) — Mello Franco''.

"O "PIMPAO" APRESEN-
T0U-8E A' POLICIA

Como ellc conta as suas
Ía«;;ntlins

Pondo o phoiic no gancho, o coi&miuari*
ergueu-se.

Clininoii um investigador, seu auxiliar, o sem
perder um minuto, slquer, dj.r)giu-ss í< rua
Oenernl Caldwcll, nttraido pela voe anony-
mu qtiu o prevenira du quo ali estava, driitrn
dc uni "taxi", Umcsto dos Santos, o "Pim-
não", o perigoso ludividuo autor de tanta»
façanhas. Mas poucos passo;, tinha dado it
autoridade, quando surgiu-lhe, espreitando dn
carro, o homem tão insistciitemento procura*
do. Parando o vchiculo, Ernesto apeou-se,
pagou ao motorista (. i-iimpritui-ntou o tom*
inissnriu, dizendo-lhe:

— Venho cntrcgar-inc. Sei que me pro-
curam, e que oü meus amigos o parentes tini
soffrido muito. Aqui estou c"...

Levado paru o xadrez, abi Kruestn foi ve*
colhido, sem nenhum constrangimento. Ven-
do, porém,- o commissario Teixeira Mendes
com disposições dc afastar-se, el'e. como s#
não fora o lerrivel matador, supplicou:

—> Quero increcer-lho um favor...
.— Diga n que quer. 

'
K o "Pimpão", ageitando a gravata que t*

lhe desprendia do collai-inho, muito calmo,

CRIME
que se es-

andamento, nté quc, em
de l!)2!i, a Inspecção de Fazenda; lendo or
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Em memória

S. A. Real o príncipe das Ásturias
vú. o príncipe e puxando dos revólveres
cxígirnin-Uic dinheiro. O príncipe saiu pela
janella gritando. Os .policiaes que passa-
vam entraram rapidamente iro antro, pren-
dendo os dois criminosos.

A embaixada da Hcspanha nesta capital
desmente categoricamente essa noticia, man
a policia confirma que ha ulgnm tempo fo-
iítJti^ííiílfts iti^ersas-pi-isôcs, en\ virtude,d«
dcsorílens occóiridar, cm um elitb iioclitvno
e que íim dos presos final mente declarou
ser o príncipe.

PAUIS, ,'i (Havas) -- O "•.MaÜn" publica
tuna noticia sensacional, em que sc acha
envolvido o herdeiro do throitò hcspanhol
e que, embora tivesse decorrido na ultima
semana, não era conhecida do publico.

Passeava o inineipe, incógnito, durante n
noite, numa das ruas da cidade, quando
ilello se npproximou tun individuo dc as|>2-
do irrepieliensivel que, depois dos cum-
priinentòs, se propoz ncompnnlial-o uiiiua
visita a certos logarcs históricos da capital.
Tendo accedido, o príncipe foi cm compa-
tillla do rcfeiido Indivíduo alé umn casa,
onde dois homens, vestidos de marinheiros
e de revólveres em punho, o intimaram a
entregar o dinheiro e outros valores que
trazia comsigo. Sua aíteza, porém, ainda
teve tempo de se dirigir á .ianclia e gritar
por soecorro, tteudindo immedintambntç
dois policiaes que, forçando a porta, con-
seguiram prender os individuos em que-
sião.

PAMS, :t (Kndio-Havas) — A embaixada
de Hcspanha desmente, de maneira cate-
goricaí a noticia publicada pelu . "Ma-
lin" e segundo a qual o príncipe das As-
lurins, herdeiro do tlirono daquelle paiz,
tiiííia sido victima de uma emboscada uo-
cturna, a semana passada, nesla capital.

Segundo parece, o caso se teria dado com
um nobre 'hcspanhol, npparentadu coíiV n
familia rcai. Como quer que seja, porém,
o faclo não é recente, como diz o "Malin",
mas se passou ba cerca do um mez.
—•¦ —¦¦'-  «frMM»- »—»¦—¦¦"¦-———-¦¦¦—-

Quem é o matador do1
operário Passos

Como "Cartola" narra o
homicídio

Ate lia pouco eram, por inteiro, dcvcouhç-
cídas as cireunistancias em que se desenrola-
ta essa outra sceua brutal, dc sangue c dc
ódio, quc tanto vem preoecupando as aulo-
ridades policiaes do S" districto, oçcorrídti
peta madrugada de 1 do corrente no cruza-
mento das ruas União e Gamboa. Sabia-se
apenas c muito ligeiramente, que o eominls-
vario om serviço naquella. delegacia, chegan-
do ao iccal acima indiciyfío encontrara, cai-
do c todo ensangüentado, o operário .losé
Passos. Interrogado, o ferido, de cujo peito
o sangue 'corria aos borbotões, nada quiz
dizer. Firmou-sô no propósito de silenciar,
de modo qnc todas as insistências e Iodas
as perguntas resultaram imiteis.

I.evndo para o Posto Central dc Assiston-
cia, abi. Passos teve us curativos que Ilu:
eram indispensáveis, findos os quaes os seus
irmãos iuternnriim-no no liospit.il Evnugc-
lico. Como deste estabelecimento hospitalar
informassem ao delegado do 8° districto não
ser graVc o-estado de Passos, a autoridade,
como nos declarou, esperou qu,e cite se res-
labélccesse para ouvil-o. Ilunteui, pòrcín.
Passos, não resistindo ;i lesão veiu a fnile-
cer, sendo o cadáver removido para o nc-
crolerio do Instituto Medico Legal. Nesse in-
Icrim, cmtanto, chegava ã casa da familia de
.lusé Passos, á rua da Gamboa, llilt, nm seu
antigo conhecido, de antonomasia "Cartola".

listava visivelmente hpprclibnsivo o como
sc fora presa de sincero arrependimento con-

do grande estatuario Almeida wm
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Inglaterra em vésperas
cie novajrlse joütlca ?

Stanley Baldwin pravê a queda
do gabineie socialista para

novembro
LONDRES, 3 (A. A.) — O conhecido po-

litico conservador Sir Stanley Baldwin,
abordado por um jornalista, deu a sua opi-
nino sobre a permanência dos socialistas
uo governo da Inglaterra.

Sir Baldwin mostrou-se írreductivelmen-
te contrario íi política actual, dizendo quo
se deve esperar a qualquer momento a qué-
da de Mácdònàld'.

Essa queda, entretanto — continuou
aquelle político —• não viríi antes de no-
vembro.

:¦>—«<•*•»

0 ATTENTADO DE QUE FOI
VICTIMA O GENERAL

POJYGUARA

Agradecimento desse bravo mi-
litar ás senhorinhas

paulistas
S. PAULO, n (A. A-'.) — A imprensa

desta capital deu publicidade á carta que o
general Tcrtülianp Potyguara endereçou ú
üomniissãb dc senhorinhas paulistas, que
promoveu a rcalisitção da missa ein aeção
de graças pelo seu restabelecimento-, Nes-
su missiva ,o general Potyguara agradece u
iniciativa dessas senhorinhas, em resposta
& carta que cs I s lhe dirigiram, dizendo
que ella confortou a sua alma dolorida de
brasileiro, tão injustamente ferida, mais
do que o seu próprio corpo,, pelo brutal
atlentado de que fora victima.
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Itcalisou-sc, hoje, dc manhã, a inaugura-
cão do mausoléo erigido em memória do es-
tâtuario brasileiro Almeida Reis e de su::
digna esposa. Kssa homenagem do civismo e
dc estima, rcalisada por esforços dos po-
sitivistas patrícios, teve uma expressai.
commovedora.

Desde cedo, muitos artistas, admiradores
c membros do Apostoludo Positivista se en-
contravam no cemitério do S. Francisco
Xavier, onde repousam os restos mortaes
daquclle artista. O mausoléo estava coberlu

[de flores. O Sr. Teixeira Mendes, eomu
' iiH.'ti)urü ninis íiiiti^o ciu Gj^rcju positivista

do Brasil, explicou os alcances da hnmcna-
getn a Almeida Reis, relatando a.s eireum-
stancias (juc occasioiiarnm o tanlio ilescni-' ponho daquelle dever religioso e que torna-

| tain incompleta a homenagem, lim segui-
¦ da. o Sr. Severlno dns Santos recitou unia
poesia expressamente escriptn para o acto.

Picou, assim, concluída a homenagem,
que p- i-pettiara a memória do notável esta-

• tuario brasileiro,

Os operários chilenos sem traba-
lho appellam para o governo

SANTIAGO, 3 (A. A.) -- Grande nume-
ro de operários sem trabalho dirigiu um
appello ao governo, solicitiiniio-lhe cotloca-

-.¦is nfficinns e nos departamentos do
Kstado, onde sc fizesse sentir a necessida-
dc do trabã|hti òbreiro.

Respondendo a essa solicitação, o gover-
no promelteti providenciar, depois de con-
imitar, previamente, o estado das finanças
chilena-5-

O "Cartola", que está foragido
fessou ao trabalhador João Passos, ser res-
ponsavel da morte de Jusú. Contou, então,
que, antigo como era de .losé, alias iseti bo-
mon.vmo, na noite tia véspera do crime, com
clle so demorou numa lasca, beberrienudo. A
certa altura, por um motivo fulil, trava-
rum unia discussão que cresceu, levando-os
ao extremo da luta curporal. Separados iior
outras pessoas que ali estavam, saíram jun-
tos, embora animados do propósito de re-
solverem na rua, sem nenhuma testemunha,
a rixa travada na "tendinha". Chcgndo A cs-
quina da rua União, com a da Gamboa, se
engalfinharam. Passos, num movimento ágil.
livrando-se do "Cartola", applieoti-lhe unia
violenta pancada, na cabeça, com o guarda-
chuva que tinha nas mãos. Ferido na cabe-
ça, "Cartola", contra elle avançou einpn-
aliando a faca. da qual não se separava, lí
no receber núvo golpe pvdstroti-o, então,
com uin ferimento no peito, fugindo, receio-
so da policia.

Assim, ao par da confissão espontânea do
criminoso, o irmão de Passos correu á dele-
gacia, nesta reproduzindo tudo quc llic dis-
será "Cartola". Iiniiiedialamente o investi-
gadòr do districto partiu á sua procura, não
mais o encontrando.-Inieiaram-se logo dili-
gencias, chefiadas pelo official Floriano e
agente Vivaldi, que vém desdobrando esfor-
ços afim dc captural-o. JA é do cónbccimen-
to destas autoridades que "Cartola", traba-
lha na ilha do Vianna, para lã se dirigindo ás
primeiras horas da tarde, q investigador Vi-
v.-ilrli, que conta prendel-o ainda boje.

Desastre e morte nas proximida-
des de Tolledamnin

TURIM. 3 (th P.) -~ Noticias chegadas
a esta cidade dizem que ria oceasião em queum grupo dc soldados do 3o regimento de
alpinos fazia manobras nns proximidades
de Tolledamnin, desabou immensn uvalari-
che, esmagando o tenente Büccimassa c um
soldado.

Em cima. "Pimpão", 
pliotogrçrpliaflo,

pela manhã, na deler,acia; c, cm hai-
xo; as suar, duas victimas: á esquerda,
Júlio dà Cosia, c, á direita, Álvaro

OUjmplo da Silveira
medindo as palavras, foi dizendo:

Tcnifo sido muito caiuiuniado. Os meus
crimes não se revestiram de perversidade co-
mo cu li nos jornaes. litt não suu um moui-
tro.

Conta, então, a verdade..."Pinipão" tossiu e continuou:
- O .lulio Costa, á tarde, pediu-me para

mudar de roupa uo meu quarto á rua Gene-
ral Caldwcll n. 8. Dei-lhe as chave», pediu-
ili.-llic para enconti'ar-sc commigpj depois,
no restaurante onde eu ia jantar com o "Chi-
i-a", alcunha dn Álvaro Olympio da Silveira,
lí, assim, precisamente aconteceu. O Júlio,
entretanto, que dava a vida por um "baru-
llio", apanhou no meu quarto um pequeno
cstÕqu.C d levou-o... ¦ •

O commissario, cm impaciência crescente
apressava-o íi concluir;

lítle, sem sc alterar:
Xangtici-nie com o Júlio. líu não pre-

cisava da arma e ia ccnsural-ò, quando clle,
sem motivo algum, investiu contra o pedrei-
ro João Gomes, esbofetcandó-o c dando-lhe .
pontapés...lí que você fez?

Como cu estava meio "quente'', por ter
bebido uns copos de vinho verde, tratei de
aiixilial-ii e avancei, lambem, eni aua defe-
sa, esquecido, porém, de que estava urinado.
Já o pedreiro Gomes, rodeado por meia duziu
du .companheiros, atacava-nos.

O estoque, na sua mão, era inoffcrt-
sivo...

Não senhor. Não era, pois em dado líts-
tante. appliquei-o no peito do Gomes..,

Você não feriu os outros?
Espere. Já chego lá.

'•Pimpão", encostava-se á grade do xadrez,
para melhor ser entendido:

- perdendo a cabeça de estoque cm pu-
niio, vibrei golpes para iodos ós lados, ál«
cansando, eni pouco, o ''China" . que caiu
sobre os meus braços.

t- Cã sutil nien té, então '.'
Sim, clicio de reinorsò3, dei-lbe. ÜOiuOO

para tomar üm auto que o levasse á Assb-
tencia. Nessa oceasião npparccè-ine o JuliO
Costa, que como uut doido agárrou-nic -a
palitut, lialendo-nie na cara e na .cabeça. E
foi nessa situação, num desespero que não
posso descrever, que lhe afundei o estoque
no peito, Deixeirój ali, estorecudo-so cm do-
res e fui á casa.

Tranquilluinciiíc %
Sem duvida. Kncaminhei-me cm segut-

da para a estação de Lauro Muller, oude fl-
quei sciilndó até amanhecer...

—- Fugiu, em seguida...
Fugi para a casa de lim irmão em I),

Clara, iiul.i dahi para a fazenda "Hio Grau-
dc", ba dez léguas do Realengo,¦-— Agora leve remorsos...

.— lí' mentira, 'lenho remorsos de uão ter
morto o peixeiro Gomes, pois pela morte .dos
meus dous amigos, não sou responsável,..,

—• Quem é então ? indagou u comínlsla-
rio Teixeira Mendes..."Pimpão" baixou a cabeça e ficou-silén»
cioso.

A autoridade insistiu g
Dign, qual o responsável: o vinno qu»

bebeu ou o estoque que empunhava ?"Pimpão" sacudiu a cabeça, bateu o pò du
chapéo de feltro c rematou:

lí' bem capuz de ter sido, mesmo o Ju-
lio Costa quc me trouxe u estoque...

Cotíio d sabido, pois o A 'NOITE divulgou
amplamente] Ernesto Gonçalves, que ó meçu-
nico; já tinha o seu togar de destaque entre
os liciVics do crime e da malandragem; na
Favullti, seu rediictõ escolhido; reriiidò O
sapateiro Júlio' Custa o o fÜnCciòriário ii:i
Casn da Moeda, Álvaro Silveira, que vieram
a morrer depois, desappareceu, apresentan-
do-se agora. Depois de prestadas as suas de-
clarações, Ernesto foi, á tarde, removida

oara r Casa de Detenção- • '
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\2cos ej&pyidades
A el.i '.",„ Iionloiu ivallimln om Oonehr»

jiaru.ii ixitfulliH .Ini seis membro, nfln per.íniiiioutos do i ni, II,„ da Llg., riu-. NncOei
veiu motivar, lem iluvldn, mala unu iu-,-li cxpnuiiln ,|,i orgulho nnrliiiuil, melhor
diremos usu suntimonto dc «cmiu tmlla.Lu,,io quo sc deriva da JiiMíça ipie mi fax
lá lArn am, ni.-.:,„¦, inaiinctui «lu eympatliln
imlvursul, e au nono nmor pelns causas
do direito o ria llliinlfirie.

C»m o)feito, a rPi'lciçi',0 ri,, lirasil na

UM SCIENTISTA BELGA VIR/. •
AO RIO

A NOITE-» Sexta-feira, 3 de Outubro do 1021
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Quem é o Dr. René Sand e o que
o traz á America do Sul

Deve |i,,:,',n, nn próximo snhlmdn, p„,
pila chiado, n liordo dn paquel* ínglci•'Avon", d» M ,i.i He») ln|(lr/.i, n «cientistabelga Dr. Item» Sand.

S. Kx„ que ii o secretario geral da Lignqueuo alto posto de uuu nitoniblta aro dai -hl-ihi,,,,, ,,. • ¦¦/ *,.,,,,..,.,., ,.„„, ...
quo iç ilejinllm „s irione» o Interesse* da, t ! ",Tarlí 

ve . ió, ri.l ¦¦ . ^ >'tlnff.r.í"...alnrc, naçóc, do «lobo, não 6 .6 um pre-' Z\7dò C ílo'PrnT«fífl^tt.nUKímin morrei, o da nossa cultura ¦ jurídica, dlclna socL.I, nssim como oi llillnci Idocomo Inequívoca prova du reconhecimento Vcio UnlAo Pon-AmerJcana t-ura mar par-do» inibo Intuitos com que participamos ,8 na 4. Conferência Pan-Anãrlcana"do Pr„-
i. . cabo no sentaria político o econômico mM ,,,„ Snntlauo, o no Congresso Selentl-um fnco^oi rcçuwoi da nona populafiSo Ojfico Pan.Amorfcano. quo oe reunira cmdoij.piillnloi do nona nalurcaa. Lima. no próximo mci dc ricícmlircNSo csijuccorum do certo ns que nos dis-1 o |Jr. Rení Snnd 6 ,m„r ,Ie vnrlll, obP(vllliiaulram com " teu ouproiilvo volo, nem „nbro modlclna «orlai o de hy«lcno, entrens forcai decisiva» dn grupo das potência» (,s nnaes flcnrn n exeMIcnto livro "I.» *un.

deveiaçses ediflcanies

nio un «o comsrogam, o lanlo p«aiii.f«m u ,ie rKcoOer"* que a Crua Vermelha Ura-Iodas as (lcçliftcs, quo n melhor contribui- â||e|M VM (radúilr, afim dn mrllior dlf-cBo que prcilfitno» A causa aliada foi f„m||r „s onslnamonloi coutldoa cm Ifio milda is, 1011 '.;,„. Idade da mnnlleslaçio dns trnlnll,"
nossos sentimentos o da responsabilidade ,\'directorin dn Cruz Vermelha flraillel-Oíspmldu pelas nossas nUlludcí moraes, rfl „.., ,„,,„,.,. „ |IUI.,|„ n fttustra viajante.iram momento em que as possibilidades do prestando-lhe todas ns homenagens durante-victorin não chegavam a ser uma pre-
Minipçin.

15' o reconhecimento dessas nossas quull-
iludes, o do cnthuslasmo Ineontidn com que
em' dado Instante ficámos proiuptos a to-
dos os anerlfii rios, que deve, em verdade,
i,cr recordado como um pndrüo do ortfu-
Iho nacional, quando nos chega da Kurn-
pa a noticia tic Lio n,orcei,In honra com
qnc distinguem niiul.-i uma vez esto bem
querido pai/.

Umn das muitas sociedades do cmprestl-
nuis. que luçam por aJ'L v*ao accionur a
(."nião bnçcando-sc na altitude do Sr. mi-
nislro da Vinçno. que prohibe descontos em
íolliri nas dependências do teu ministério.

NSo .'.aliem,',. sc anda nisto já o dedo da
advocacia 'administrativa inlerenscirn c inte-
rcr.snda, que tudo fareja. Mas o que ninguém
contesta, de hon fé, i u legitimidade do acto
flaqncllc ministro, evitando qua o Thesouro
!•'• doral Sc transforme em cobrador iiraclo-
ao de agiotas. Daquelle ' acto niio vlrA ne-
nliun) prejuízo directo, pois os funccionarios
liódem continuar fazendo empréstimos c pu-
íiatido taes empréstimos como qulzcrcm. NSo
ha na lei nenhum dispositivo que force a
administração publica n vincular as dividas
tln funcionalismo aos seus vencimentos, des-
contando prestações na folha. Pelo contra-
vio: o 'espirito da loi se oppõo a taes des-
coutos, que transformam o Thesouro num
servlçal gratuito de empresas particulares.
Quando se sabe que taes empresas cobram
juros exorbitantes não se pódc deixar de
ver com svmpatltin a attitude da lei e o neto
conseqtientc do Sr. ministro da Viação, que
<¦*!.', levantando a celeuma judiciaria, Sc vier
« prevalecer o projecto de se crear uma car-
teira dc empréstimos na Caixa Econômica,
com juros módicos, ainda se. comprchemletn
os descontos em folha. Por emquanto, po-
ióin, semelhantes descontos constituem favo-
res do Estado, que podem ou não pódem ser
concedidos, mas que são sempre autipathicos,
Accionando os seus devedores relapsos as so-
ciedades agiotas tém razão. Mas a União?

A União não assumiu nenhum compro-•niisso por conta do seu funccionalismo. Não
jiermlttlndo descontos em folho, realisadns
pela contabilidade do Thesouro, a titulo gra-
c-iosn, a União supprlmc apenas a pratica
de um abuso, que não encontra cm seu fa-
vor nenhum dispositivo legal,

o tempo em que se ,lc,mirar entre nós.
mm*os shhr do

üvanfianoara
As I. Ií. F. Mutaruzzo c Indepen»

dencia.Oniiiin Film chamnin a allen*
Çilo pnra o nnnuncio pulilicado hojo
ao alio da 5* pagina «obre a reaber*
tura do Cinc Rialto com as primei*
ras cxhibiçõcs do grandioso film
'Vos sertões do Avanhandava, legili-
ma gloriu c orgulho dn cinemato*
graphia nacional.

PENHORES?.
Menor juro $ Maior ofterta

COMP. HHI1EA ,s,í'ROâ 7 8e,<mb,°'w
*%_&$__!__._¦_?•'

Avenida Passo», 11 \l»««45í4Í«S«!WS4í5««ií.«!«t''.>
¦ mmm

54

Onde muito se esclarece
o destino do nosso pa-

trimonio e rendas
E» deveras edificante o re-

latorio de inspcoção de
Fazenda do 8r. Ro-

aonde Silva !
(Conclusão da 1' pagina)

fí concilie, depois d» outras considera,
çoes, o tantas vezes citado inspeçlor t"Os dlrcctoren do Thcsiiiiro iiho tfim »b-
inlutamente direito a sratlflcnçüo que es-tüo recebendo, alím dos seu* vencimentos
dn "extlnctns", mesmo porque nãn è pussNvel pajt»r-íe duas «ratificações "nrn-liilio*
ro" a um mesmo empregado cm virtude deum mesmo emprego. JA t eitranhavtl queum director, tenha cmlttldo parecer favo.ravel sobro um iissiunplo que dii tão do
perto com os seus Interesses partlcularea.Além disso, não sei como justificar o cri- ;teria ordinarlaincnle adoplado peto Tliesuu»
ro, de «c resolverem — "por analogia" —
as mais uravrs questões."
A conclusão

Por nRn prolongarmos esta ilsla do lrr«-
flularldades, que daria, como ainda pude dar.
«ssumpto n columnns compactas, vamos Já.aqui. transcrever a fecunda conclusão dorclulorli) cm apreço, de aceordo com o quese li- no capitulo referente ao "déficit":

"1'clo exposto se verifica que o "déficit"!
6 um mero syinptnma de uma doença quese tornou grave pela sua duraçJo, mas que i
•les.-ipparcccrã ao primeiro Resto da encrgtn.!
Sc a receita é arrecadada com uma flagrante
dcflclcncla e se a despesa é sasta com cx-
cesso; se n3o sc apuram nem se rcclslnni as
receitas devidas, mus uão nrrccad.idns du-
r.inte cada exercicio financeiro, o "déficit"
não pódc dcsapparcccr. Alem disso, devemos
considerar que o "déficit" orçamentário nn-
dn significa como Índice dc situação precáriadc um paiz, pois, o m.-to estado tias finanças
.'-.o so patenteia quando o "dcficl!" é patei-monial. As despesas orçamentarias dividem-
sc cm duas partes: despesas com pessoal a
com material dc consumo, c despesas com
neqtiisiçãn de material que não se consome.
Esta parte das despesas orçamentarias re-
presentn apenas inversão da valores e em-
hora concorra para produalr ou uuRmciitar
o "déficit" orçamentário, passa mnis tarde
a figurar na receita do patrimônio. Assim
iicnntccc com todos os immovcis que n Na-
ção adquire ou constrói»,"'enso que, continuar a affirmar-se, como., ,.,,™i„r),|„ „(£ njnrn, »jnc o Urasil é um
pni2 fallido porqne apresenta todos ns annos"deficits" orçamentários, eqüivale qussi a
promover uma injusta campanha contra a

I Nação porque, como 6 intuitivo, "déficit"
{ orçamentário não tem significação alnriiiiiii-

Uma íorçí
de combate
organisada
Definindo a situação

do commando das nos-
sas unidades navaes

de guerra

rvEDsK^K.],W0 IIO DE |
A sua partida, amanhã, para

Kagoshima
SHANOIIAI, 8. (U. I».) •- O epttmon

lento üa Unílfil Press neste cldeile rol In
r.irniHilo dr que o aviador argentino Zatlii
ràiulveu deflnlllvomcnla tentar a iravcsi.li-
rio Pacifico .,

O niiij.tr Zanni seguiri, amanha, par»
Kagiiililma» —mm i

mm*.

F' Dr. Estellita Lins—Vias urinarias (veícas c cirúrgicas) Itnios X. Labor. S. José
... i «¦ .

ene.
81.

Dr. Kejnaldo de Aragão, ciii
nhoras. 15| Carioca, 18. 1 As 3, Í4", 4'

Clinica se-
o 6".

Dr. Sagiir Abrantes. TralameTuberculose
pc!o 1'neumothorax. Largo Carioca, 18, .1 As 4.mm*

An-Dra. Moura Brasil e, Gabriel de
arade ~~ Oculistas — Uruguayana, 37
DR. PEDRO ÒAENEIRO - Partelro,
mnis. internas. Cons.. As 4 horas. S. José. 16

A mulher já i natural-
nientc elegante; o ho-
incin só o consegue ser,
vestindo-se na —- Giia-
nubara — II. Carioca, 51. í tc"c não influo dccisivamcnlo nas finanças

do um paiz, enjo patrimônio é rico, rlqtlissl-
rno mesmo, embora despresado. Se o Tbesnu-
ro não organlsa hnlniiçn ha mais dc dez an-
nos, ninguém tem elementos peru nffinnar
a existência ou não existência riu "rieficit$".
O "déficit" fixado por necnsião da elabora-
ção tios orçamentos poderá, ua sua execução,
ntigméiitàr, persistir, diminuir, dcsapparcccr
e ntí se transformar cin "superávit". Só pelo
balanço so poderia conhecer o resultado da
gestão financeira relativa a um exercicio,
mus como uão ha balanço ha mais dc dei
annos, nada se sabe a esse respeito.

O soergulmcntò financeiro do Brasil dc-
pende de duas providencias esseucians»

1" — .administração controlada;
2o'— fiseaíisação impiedosa."

VELHO E CEGO, MORREU RE-
PENTINAMENTE

Na casa de habitação collcctiva da rua
da Misericórdia n. 4X falleceu, hoje, repen-
liunnlciitc, o ancião Joaquim Xnv.icr, de 74
annos, portuguez e que ali residia ha muito
tempo, cígo, doente e em extrema miséria.

Victimou o pobre velho uni ataque mais
forte dos seus antigos padecimentos, paraos qunes sc tornaram (lesneecssnrios os soe-
ros da Assistência, solicitaria para o caso,

Communiciirio o imito á policia do í>0 dis-
tricto, esta fez reifcov.cr g cadáver para ò
Necrotério.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦— ..,. i trmmmm*—» ~. —.- .

Dr. Castro k^m SK&
Hospitai Evangélico. Phone Villa 2261;'mim

CASA LAMAUQUE
Serviço rápido e econômico dc

.. Transportes e Bagagens.
Av. Rio Branco. 11 - l-.i. N'. Ii8!*3

SEMPRE MAIS BARArn NA
cá)

Ú

O decreto do governo repu-
lamentando o sissimipto

Tivemos opportiinldndc de antecipar e en-
carecer a noticia de que o governo se empe-
penhava nn regiiUmcutiiçio definitiva da ai-
nuciiii de cnintiuiioli. da nnssi esquadra dc

vombale, provendo so-
bre a iirgnnlsaçdo rias
11"Iliba», lolaçíics dos
iiiivins e serviços com-
plrnn.nt.iri",. As auto-
iMarioi superiores acn-
huni de hal.Mir um tio-
creto solire o matéria,
c, bem assim, um ou-
Iro acto effcctlvando
no cargo crendo dc
cominaiulante cm che-
fe tln csquiidrii » Sr.
almirante José Maria
Pcnldo, que vinhu de-
sempenhando ns fim-
cçócs de commandnn-
lo dn csquntlra cm
exercício,

Lt.tc o tedr do de-
creto que define a .si-
I iiação do comutando

Almirante José itárlaán. nossa esquadra:
Penido "Decreto n. 16.Ü23-- Dc I dc Outubro ile

1021. -- "Cria e eotntn.intlo cm chefe dn
esquadra brasileira, sob a fiseaíisação ge

Creme Alled!
K,xlr*nrdinnrlo produeto para asplnha.

psnnos tarda* mancha», ruça*, cravo», etc
l> creme da Meda ideal pura n tououdor
Hranqucla. .»ínr «ea« • conserva a cnlls, li»
lemlu .iilhínr iiitiiíniílcninentc o pô do arras
Nn Psrr lt«yal * em Iodes »« perfumar»

NjjARj VIDA •tt
b

í Oatiao
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Chapéos dos

..íclhores fabri-
cantes

O sortimento mais
completo — As ul*

tiuiud *i./..titules — Os menores
pi ecos

"A CAPITAL"
A Cnsa nisls tiuiiortnnlR do lirnsil.

Tendo comprado moveis \
prestações, poi-os em

leilão
A vhla Inrna-se rada ve» iiuiIh dlf||f|i

Isso A um criilhlllif. que se repete a r.„'(
momvnlo, toina.idii.sa j,i um „-.-,,,„),,,
itlirlgatorio cm luilns ns palcitrss, M«i .,
ella obriga o pobre mortal a Innlos <• r a,
pllcndoa ci|iilflbrlns, também surgem. ,<,
mando cm quando, uo espirito ínvfntln

is "cavndorcs", meios facuis ila arnnjii
Inhelro. Agora mesmo, as a.itnrli|B,i{( ,;,.' dclegncl.i auxiliar estilo apurando it,n•ato desses, quo se resume no legulntt)
l.'in cavalheiro, llohcrln Via;,;,.., riaiden:«

:i ma Frederico Meyer, comprou n dlvtrui
pessoas uma regular quantidade fie mordi
entro os qunes unia planola, pertencenti \
Angela llengcel, estabelecido ii run do |'j,.
selo u. 4t!, c um iilniiu nllcmüo, dc C»\^
Wclsts, ó ma da Carioca n. 1(1, p pôz bij,
em Icllfio num prcdlo que alugou \ m,
Benjamin Constant n. Ifil. Desie leilão (gi
encarregado t> leiloeiro llernnul, que, ij,,,.
rando a trnnsncçiin, n ceei tou u liieütniiercii

| dando-lho cabal desempenho.
KA muitos dias depois <l que es vJclí.-na,

descobriram o logro cm que caíram, v rc,.
rernm á 8* delegacia niixillar, „„,!e >|ite.
sentaram iiucix.i solire o facto. Poi abalo
rigoroso inquérito ImmcdlHtanifntc sc.
bre a grave nceusação, estando Vianna jidetido parn as respectivas avcrlgunçóei, Jj
foram nuvidns algumas dns victimas, aiiiij
como tcstemiinhas.

i—I ¦-
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Sob uma pilha de toros A Casa America e Japán. Ouvi.
dor, 74, tem o maior e melhor sor-
timento de filtros, Mallié, Garros.

O rtnprríntlo da Companhia dò Portid
Auguslh Olymplo de Oliveira, de 21 áiinoa
í mtiiaJnr A run Andrade Bastos n. ttt>,' _, _ , r. ...
quando, hoje, trabalhava nos armazéns dn j PaSlClir, SallIS. f IC! fí pailIlStaS COUI
Avenida Pranclsco liicallio. ficou sob uma I

orientação superior do cstndò-maíor "il,,a lle ,í,rus lle madeira, tendo soffrido j

'«sa—. ^^^ 
$t0**>'^

Tír I tAntta Rcccin-chegado da Europa.uc. 4. moita PcIIo e SyphniSi Assem.
bléa, 50, 1 lis G horas.

Dr. Manoel de Abreu R"%dJ?«5°*t!:
co. Iladiothcra-

pia profunda o intensiva (8 M A 200 kv.).Evaristo da Veif;a, 20. C. 442.
•¦ ¦ m*m • ¦¦¦¦
Preso em Juiz de Fora, foi

embarcado para o Rio o
chauffeur "Mario

Menino"
JUIZ DE FóltA (Minas). 3 (Serviço espe-

ciai da A NOITE). — I»eki noctiinio, se-
«uiu para essa capita! o "ohanffeiir" co-irliecido pelo vulgo de "Mario Menino", que(foi preso pelas autoridades loeaes, quandodesembarcava nesta cidade.

¦ «I» , ¦>

I
BANHOS DE MAR
ROUPAS E TOUOAS

CASA COLOMBO

.'j , O CONTRATOSSE éradical nus tussea. Hrnnchitetii {crqípci, etc.
Preço actual: Vidro. 2J8(K> on aSOOt). Vr.. 2»$0ltB

IMPRENSA CARIOCA j
"JORNAL DO POVO" — Vem de ser pos-to cm circulação mais um ori?ão de impren-

sn, nesta capital, o "Jornal do Povo", quetraz mn programma de realisnções e de
idéas. O novo jornal, vespertino, é de fei- jtio moderno c dispõe dc serviço noticioso
ao lado dc umn seeção opina tiva em torno
dc assumptos da oppnrtunidade.

•«**.

Mm MmmSf JÊSSMJ^^m *^ fí

SEGUNDA-FEIRA SEGUNDA-FEIRA
0 programma assombroso!!

0 programma monumento!!

Ê ^'¦'?ri'M^___\ ' *:. --J-^-iwi^Yi^''- j|l.; ,%¦:„ ¦.-:' *;.':-í \

a melhor casa de ferreirens, louças, metaes
c trens rie cozinha

118 — ItUA S. JOSL' — 118
Defronte do Hotel Avenida

¦ .ttf ¦»

PYJAMAS PINOS
MODELOS ESPECIAES

CASA COLOMBO
•«•>»»»

EMPENHAR ?
«í na CASA GONTHÍR
45 RUA LUIZ DE CAMOÉS 47

Empresta o VALOR REAL
., -. ,. ........... ¦ ¦ mtj&Çfm i i ii .

I
I
I

da Armada, o tiú outras providencias.
O presidente du Itepublica dos Estados Uni-
dos do lirnsil:

Considerando qiie é necessário definir n
situação do cominantlo das forças navaes
cm face do regulamento para o estado-
maior da Arma-la. itpprovario pelo derreto
n. lfí.140, Uc fi tlc setembro de 1023, c
usando da attribuição que lhe confere o
art. 4S, n. 1, da Constituição Federal, dc-
creta:

Art. I*. As forças navaes da Republica
dos Estados Unidos do Brasil, comprchcn-
riem uma esquadra c duas flotilhas fluviacs.

Art. 2". A esquadra será denominada"Esquadra Brasileira", com sédc im Capital
Federal c constituirá uma força dc combn-
te orjiutiisadn, juntamente com ns esqundri-
lhas de aviões e os navios auxiliares neces-
sarios ás suas operações. Delia farão par-le todos os navios da marinha de guerra
nacional, cxccptiiadns as flotilhas fluviacs,
«ini sédc nos Estados dc Matto Grossti, Pa-
rá ou Amazonas, c ns unidades designadas
para commissõcs especiaes ou quo estejam
soffrcndo grandes reparos.

Art. .1°. O commando cm chefe da gis-
quadra será exercido por vicc-alinirnnte ou
contra-ulmlrante, e os commandus das fio-
tilhas fluviacs por official ilo posto dc ca-
pilão de mar e guerra ou capitão dc
fragata.

Paragraplio unico. O commando cm che-
fe poderá ser exercido pelo official generalmais antigo ijue commantlc uma dns fra-
cções da crqwJra c o das flotilhas fluviacs
pelo commandante mais antigo dc uni dos
navios que as componham.

Art. 4-'. Todas ns forças navaes brasilei-'"•: estão sujeitas n fiseaíisação geral e úorientação superior do estado-maior da Ar-
¦nada; o commandante em chefe da esqua-
dra c os commatidantes das flotilhas flu-
viaès, cm tudo o que se relacione com ainstrucção, a movimentação dos navios o o
preparação para u guerra, ficam directa-
mente subordinados ao chefe do estado-
maior riu Armada, "incumbido dn organisa-
ção, preparação, manutenção c das opera-
ções das forças navaes da Itepublica, de-vendo conserval-as sempre em estado cie
cfficicncin, promptas para n guerra", ha
fôrma do art. Ia, do regula mento approva-
do polo decreto n. Ki.MD, dc G de sètem-
bro rie li.23, e pelo art. 06, da lei n. 4.7M,
de 7 de janeiro de l!)24.

Art. fi". O cómnirinriunte cm chefe e os
cominandantes das flotilhas fluviaes, em
Iodos os assumptos referentes ú disciplina,
justiça militar, movimentação do pessoal,cerimonial e assumptos indivlriuaes relali-
vos a todo o pessoal embarcado, entender-
sc-ão com o D. G. P.; c, sobre os diffe-
rentes serviços a cargo das demais directo-
rins, com o.s tlircctorcs geracs, respectivos.

Purngrapho unico. Os tlircctorcs geraesencaminharão ao ministro, devidamente in-
formadas, com todos os detalhes, as ques-íiles referentes As forças navaes cuja solu-
ção não lhes competir directaincnle pelosregulamentos em vigor.

ferimentos gencrnlisndos.
O ferido foi soccorrldo pela Assistência.i m»m 

ipedra franceza, a rs. 12$. 15$ e
20$ e geladeiras americanas c Ruf.

jfièr, pregos das fabricas.

A VERDADE E' ESTA:
O PO' DE ARROZ

LADY
continua a ser o melhor e a Bio

cer o mais caro
PERFUMARIA LOPES

Praça Tiradentes na. 36 e 38 e Rua
UrURuayana n. 41 — RIO

«I

Não use agathe, não use ferro es-
tanhado, não use ferro fundido, nh
use ferro esmaltado, use somente
alumínio suisso, o substituto daquel*
les, nas cozinhas modernas onde ím-
peram o asseio e o bom gosto.

Baterias completas a Rs. 70$ t
100$ e peças avulsas com descon-
tos especiaes, na Casa America c
Japão, Ouvidor, 74.

QUAL SERIA O AUTO ?
Uni auto, cujo numero a policia igner..,

atropelou, na avenida do Mangue, o traiu-
lhador Vicente Cardoso de Moraes, rit JJ
annos, morador ã rua Diamantina n. Ui,
na estação dò lliachiiclo. A vietima. quasoffrcu fraclura da perna dirciU. teve o,
soecorros da 'Assistência, retirando-iw, de-
pois, para a sua casa.

IMPERMEÁVEIS
NOVOS ESTYLOS PARA
SENHORAS E HOMENS

CASA COLOMBO
1 mm» ¦ ...

Apanhado por uma veneziana
O Posto 'de Assistência da praça da Hepn-blica soecorreu, hoje. o empregado da Leo-

poldina, Carlos Pinto Cardoso, de 21 annosc residente á rua Capitão Maia n. 1, n qual.apanhado por uma veneziana, á ma Mnran-
gu.ipe n. 5, soffrcu gravo ferimento na ca-beç*.

Cardoso foi internado na Casa do Sautte
Affonso Dias.

¦ ¦¦,

Providencias enérgicas
sobre a falta da

carne
Prdmcttc ao publico desta capital, o RES- Uo*

TAUIIANTE SALIillNO, Lavradlò. 25, Tele- ?aso.
phono C. 17'iü, que nunca raltará a carne ;Si?L .-•- . . „cm sua cozinha italiana nem vinhos CASTFT rhcuinatica dos joelhos obtiveram cara
S. I.O.RENZO (inai-t 

"'
dores.

ÁCIDO URIC0 •ARTHRITISM0
RHEUMATISMO-ICTERICIA-CALCUIOS

.MOLÉSTIAS DA PELLE E ECZEMA
FIGAJ3d-RINS-B^IÇ>»

Fala um distiocíomedeo
Attesto que tenho empregado com muito boi»

resultado o. preparado UROLITHiCO nos oa-
sns dc diáthesc urica, cm vista do grande ).(.-
der diiiretico dc quo gosa o mesmo preparar
do. Obtive excellcntes resultados cm dous

os de gravella renal complicada (Ie cysti*
com forte p.vuria. Dous doentes cun ar-

a tres torres) aos ama-
mtox—.

Quer deixar de fumar? Compre
òs cigarros do Dr. Nicolau Ciancio.— S. Pedro, 126.
Checou a Beüo Horizonte o,

Dr. Mello Vianna

cm menus de um mez.
j llio dc Janeiro, 2 de maio de I'.i24.

assig. Dr. Leno dc Aqnino
Membro da Academia Nacional dc Mcdlií!»

ha, Medico Official do Consulado dc Hos-
panha.

m** , ¦ ^

CAMISAS DE LUXO
O RIAIS ELEGANTE STOCK

POLA NEGRI
.na sua diabólica belleza, vivera umnformidável Super-producção dn PARA-
.MOUNT, em 7 partes,' com o concurso
de CHARLES DE ROCHIS. HCNTLEY
fcORDON c ADOLPHO MEN.IOU

PECCADOS DE PARIS
•em nue se nnita a alma tenebrosa da
.Cidade Luz, o seu mundo de "apaches"
rc dc "gignlcttcs". de ódio e de vio-
ilcncias amorosas.

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

Amanhã eoirce dansante
de 9 á 1.

Nao pense«aa
Adquira com vantagens LINDOS

MOVEIS
Le Mobãlier

41, Rua Uruguayana
A vista nefo» MENORES PRE-

ÇOS e parceiladamcnte cora JUROS
BANCÁRIOS.

Dous que caíram de bondes
'Foram medicados, A tardo, no Posto Cen-

trai.de Assistência, os niotorneiros Dlanian-
tino Ferreira, dc. 2! annos, morador i, rua
General Çaldwell n. 121, e Josó Pinln, dc
Ü2 annos, domiciliado á rua Padre MifitV-
Jino n. 45, victimas ninhos dc quedas de
liontlcs, respectivamente, nns ruas Visconde
do -.Itmuia e na primeira das acima meu-,
ciÓBftdifs:

Aquelle ficou ferido na mão esquerda, c
este; na perna direita

r't—«qfflqttP* *

VIRGÍNIA VALLI
por sua vez, encarnará a dolorosa hc-

Vroina ile um pungente drama tlc deses-
mero ao lado de WALLAC1Í BEEIVY e
ÍROCKLIFFE FELLOWES.

HEROÍSMO sublime
j .Tcrrieo SUPER-.IE WEUUNIVEItSAL
em 7 partes de infinita belleza.

1212.

AZEVEDO a BRANCO
ALF.U.VNÍS l).\ ACTÜALIDÀDE

R. Gonçalves Dias, til, 1° andar. Fone C
.": ......... . ..... x-~rtT,4-t*r-.-—> wUwm*^ ,..

IÍ» FK2AR0 Sc«a,^:
lie.rfijmarías, pharmacias e drogarias.

HOJE HOJE
Thomas Meighan

— EM -

8Soderbi9 Rosansbole
R parles da Paramount

Creighton Hale

PALPITES
5 iiiivles da Universal

ROUPINHAS PRATICAS
2$900, 4$800, 5?900
CASA COLOMBO

0 novo ministro das Relações
Exteriores do Equador

QUITO, .'i. (A. A.) — Assumiu o exer
riciti rio cargo de ministro rias ftolaçõc:
líàterltires ,,,, aclual governo, o conhccidi
diplomata c homem dc letras Dr. José Ra nniíWÍ! TüDv" V- ]'*' i(x cxPeri
facl Buslainanlc, que, recentemento renre-•"'""=• , 

~r/montou ? V\ko Creme.

Adiada para a próxima semana a
viagem do "Z. R. 3"

FRIEDRICHSHAFEM, 3. (U. P.) — A
partiria do grande riirigivcl "7. II 3) serA
provavelmente adiada alé o fim da semu-
na próxima,

O gigãnlcsco acrostálo, segundo fora re-
.olvido, fará aiuanhã uma pequena expe-
,'icucla sobre o lago Couslança.

tentava o Equador no Chile. iinico deposito : Ouvidor, 52.

FALLECEU, HOJE, UM DOS
MAIS ANTIGOS TACHYGRA-

PHOS DA CÂMARA

Quem era o Dr. Américo Vaz• Falleceu. hoie. tic tiiaiiruipida, na sua re-sidencia, cm Nictheroy. o Dr, Américo Vaz,
«drogado, chefe ria tacliygraphia da Ca-mara dos Deputados, onde exercia a profil-são ha .14 annos. Nntu-al rio S. Paulo eraelle membro de unia antiga familia rie ta-ehygrnpbos, que se siicceilernm sem pro nos
serviços parluinoninrcs. Tendo trabalhado
nas Assembléiis ri,* S. Paulo, Rio dc .lanei-
ro, Paraná c Espirito Santo, o Dr. Américo
Vaz nunca so afastou da aetividade aqui.
ascendendo uo posto d; chefe, cercado da
estima dos seus collegas.

Casado, deixa viuva. D. Leonor Vnz, c os
seguintes filhos: Dr. Vital Vaz, clinico e.nS. Paulo, D. Maria José', casada com o I)r.
üdiiardo Vaz, assistente no Instituto tle
üutanlan, e scnhorltas Adelino, Aincohor e
Maria de Lourdes.

O Dr. Américo Vaz cru genro do fallecido
decano dos tacliygraphos brasileiros. Auto-
itio Vaz, que foi clioTo dos serviços ria Ca-
mnra durante annos 0 nesse posto se apo-
sentou^ A morte desse antigo profissionalleve uma triste repercussão n,-i Câmara, cn-
tro o funccionalismo c membros daquella¦asa legislativa, que o tinham cm alta cs-
lima.

O enterra mento do Dr Américo Vaz reali-
sa-75 amanhã, ús 10 horus, cm Niethero.v,
.Rindo o fcrelro ria rua do Cruzeiro, 44SÍ
uni o cemitério dc Mariihy, á tarde. A ta-

.hj-graphia da Câmara enviou representan-
tes,

(,uiimi..iiiir.i liíi ti^Ul. Til?! I f\ 1H~\tl C/AVfPI' tArt. fi». Todo.-, os assumptos referentes _i, tm,™ """í,1'' ;i (?>Ç"'«C<» especial' (TAÇA f*AI AM 65 Ainstrucção, exercícios, alterações no ma-"I n" VwwTr' 
~ iMe^l\ « «ta capital UASA CULUMdUrial ou accidentes, regulamentação tle ü' „',, ,:,n"i). 1"e loi recebido, na esta-

u
ter
serviços e movimentação dus navios r.crão
óticnininharibs ao chefe do estatlo-niaior da
Armada e por este sujeitos ao ministro, de-
tálbiidamenlo informatlos, aquclles cuja so-
hição não lhe competir directiimonto pelosregulainculos em vigor.

Paragrnpho unico. Todos ns relatórios do
posse tm_ tlc commissão serão enviados nó
chefe do estado-mnior da Armada.

Art. 7". O coinmhndaiite cm chefe c os
ciimniumlanlcs rias flotilhas fluviacs pres-tarão informações ao chefe tio estado-maior
rin Armada sobre qualquer assumplo. inclir-•ivc os tio art. 5°, sempre qnc esta autori-
dado as requisitar, e independentemente das
(H>u jú lhe cumpre prestar cm face do ar-
(igo (!?.

Art. fí". Compele à D. P. designar o pes-soa! parn as commissões de embarque, quenão dependam dc nomeação ou designação¦Jo presidente ria Republica ou rio ministro
,ia Marinha; mi fôrma rio regulamento ap-
provado polo decreto numero lfit.il, dc 7
ile maio rie 192t, devendo o ministro ter•onhcoimento prévio no caso ric designação
lc offieiaes. Entretanto, o commiindantè
.¦in chefe e os oommun,lautos rias flotilhas
luviacs poderão, por iniciativa própria c

Ionvenleticias 

do serviço, fazer triinsfcrcn-
cias rio pessoal embarcado que não exerça
cargo dc nomeação ou designação, dc um
parn outro nnvio da força sob o seu com-

I mando. § 1». Nessas transferencias serão
scm)irc observadas ns disposições regula-
montares e itistrucçôcs geraes em vigor so-
bre as especialidades c quadros do pessoal.
8 2°. Todas essas passagens deverão ser
communicadas mensalmente ú D. P.. até o
din rio mez por esta fixado, nfim dc con-
stureni do Boletim Mensal do Pessoal da
Armada, c no estado-maior da Armada, pa-ra sua publicação ein ordem do riia.

Art. il». Toda vez que estiver desfalcada
a 1,ilação rie algum navio rin esquadra c das
flotilhas fluviacs, deverá o com inundarife
em chefe ou o cominnndantc da flòtillín
comnnmicar detalhadamente o que oceorrer
a respeito A D. P., para que esta provi-
deiicic;

Paragraplio unico. Uma cópia dessa com-
mtniicação será enviada ao chefe do estado-
maior da Armada, assim como ser-lhe-ão
cómiriiinicatlàs pelo commnnriunte em chefe
ou da flolilha as providencias da D. P, no
caso.

Art. 10. O desembarque do pessoa! em
barcàdo na esquadra e uns flotilhas flu
viacs c da attribuição da I). I\, mediante
requisição no cominantiante em chefe oi
nos conimanriantes das flotilhas.

Art. II. Revogam-se as disposições en
contrario. Rio tle Janeiro, I dc outubro ,1
l!)2i, 103» tia Independência e M« dn Ito
publica. — Artliur da Silva Bcrnnrdes; -
Alexandrino Faria dc Alencar;"-. .ti».

EU FIZ A BARBA ESTA MANHA CO.*,
UMA GILLETTE. E VOCÊ 'i

Ção. polo ajudante de ordens rio'Sr O!
gnrio Jlaciel, vice-presidente do Estapo emexercício, pelos secretários do governo,chefe rie policiai prefeito municipal c.ric mimerp de amigos. grau-

•—-WH»—
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| Rilm Bcacb. â noupd idedl)
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10MAB MODERNO SORTIMENTO |
OMELHORfALFAIATE i

na

tm COLOMBO
•¦»»-«aOfi»jai#—4 -

CUIDADO COM OS OLHOS
EXAMES GRATUITOS Í)A VISTA 1'AKA AP-

PLICAÇÃO EXACTA DAS LENTES A
USAR, POR MEDICO OCULISTA

Run da Quitanda, esquinii tia Ituu Buenos
Aires -•• A ÓPTICA

A 143 da L. P. atropelou uma

lorquina
o melhor lonico para os cabellos. Formiil*

do Exmo.
Dr, Wemeck Machado

A' venda nas principaes casas dc Perfuma'rias c Drogarias. .
. ... —•¦¦¦¦¦. ^n —. —
Um carregador atropelado

Passando pclu avenida Men de Sá. um aii'
to cujo numero náo foi visto, pela policiado 12° districto. atropelou João Caldas, d"
33 annos c morador á rua Senador Porii]i<s"n. 24(1, o qtml ficou fenido no thorax e brf*
ço esquerdo";

A Assistência medicou a vietima.
¦ —***• t - -o

E' uni erro co" prar caml-
sas e gravatas sem vêr o bel-
lisstmo sortimento da "A Oa-
pitai". Tanto na Matriz como
na Casa Central, existe uma
variedade como não ha egual
no Rio.

•mm*creança
A carroça da Lim pesa Publica, n. 143, dirt-

gíria pelo carroceiro Thimnteo dc lal, ao pas-sur hoje, pola ruu Odorico Mendes, nu esln-
ção tio Meyer, atropelou ,-, menina Jurema
ric anno c mei 
do ii mesma
corpo.

A policia do li)' districto que apurou ter . **~  ^«n. ,sulo o facto casual, fez medicar a menina nue , IJm lJvro novn Elementos d,resido na rua referida nn nnslii .1» ».dt,.„. u'" *«viw IIUYO
cia local.

Fo iinternado sem fala
ictimu de íim accidente, á rua' "';.",',''":¦;"•• ¦;, •"-"•"- í»>i'in»i ..—.t», foi internado, sem tala nao, fillia dc Alberto Gomes, tou- formaria tio Hospital da Sant'tCasficado ligeiramente feriria no pregado do comniercio Lourehçoraes.

', á rua Iladdoch
fala, na 13" eu*

su, o t-„i-
renço Guiiiiu-

no posto de Asslsten-
1 ¦'¦ i "•ntT i•^•^•:~^•x•^••'M••^•w-^'^^••:":••^.^•x••^?•^••••:•.'••••-^.•.

| m, PIMENTa DE RELU |

fíeüjatnt
, . , ,. pelo prof. \\*; tiii-tí,r.iri. ,l„ D,. MuVtinlio da Rocha Jlínior,Livraria Leite Ribeiro — Rio

. Ourives, 5 — terças, quintas o snbbu-X
\. dos. tle 1 ás 5 lioras. Affonso Penna. 49.-Í-' segundas e sextas, de t ás 3 horas. ¥•H"i"!-V'i'-I"'."!">:'
______ 1 mmm ¦ ¦

Âggredido a páo
O empregado no commcrcio Ernesto Josi1

irmitio, dc 30 annos de edade. residente á
un União n. 2G, por ter sido aggrcdido «
io, na cabeça, u ua própria residência, tev,', soecorros da Assistência, uo Posto Cen

irai.

. — ?—«m^ i—. .

I (^f^J^jS^0 HMPAHETAtS
-— ¦ , m*m .— ia"CARETA"

Gentilmente offcrecido por „ntc..-.i|.|temos ja hoje recebido o numero dareta qu oircuiàrá amanliã, trazendo!capa uma "charge" realmente cheia dfteresse c muito opportuna. Vólií depõl:olic;ano illustrado e as chronicas. osl¦entios e nutras manifestações de arti
±>ar de um feitio graphico irrcprehenslvi
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A ki n mquiluiato
A commbtão th Justiça 4a

Câmara contraria á sua
extensão aos contratos

éscriptos
O parecer hoje assignado

A conimlísflo do .Iiisljci, d.i C.imara voi-
tm., hnje, i, tratar ria lei dn liiquiliiiutu. O
relator, Sr. Daniel d«> Mello, «leu parecer
contrario á cmcmlii que estende «s bcnrfi-
cios «lu l.-i nos controlos éscriptos, com o
que concordou .-. commissão,

liste o pnrerer :"Ao estudo du comniissão tle Constitui-
ci,» c Justiçn vem novamente o projeclo nu-
mero 45. deste anuo. dn autoria do Sr. No-
gneir* IVnl.lo u relativo 4 proroenç-o da
lei rio Inqulllniito, Nu i.iiiíumildade do pa-
recer aiiloiTortnpiíl- emlllido, foi pela Ca-
mara, n»s dous primeiro* luriios por que
|,-is:;..ii o nlluillrio nrojccío, accello o seu
nrt. Io, conto medida de emergência acon-
sellmiln pelas snurluras _ que se vi» expôs-
ln n maioria dos l- .I.P.hií.", il«st» cidade,
muilo rinliora rcconlicclilo tsmlirm o direito
rios proprietárias, tão respeitável como o
dos inquilino:;; c rejeitado o nrt. 2", "pnr
Importar numa modíficaçün do regimen da
propriedade c «••redor Ha csphera das pro-
viilencins impostas por Inelulaveis necessi-
iludes rie nrcnslno. I

Quando, porém, da .V discussão do refe-'
rlii" projeclo, o mesmo illustre deputado
Sr. Nogueira Pcnldo apresentou-lha uma
, iiioiul.i addltiva, assim concebida : — "O

praso estabelecido nn nrt. I* vigorará tam-
!..-;.. pira ns casos de locação de casas de
ri-siilcneia, cujos contratos se vencerem no
(,•••• •¦«> do corrente nnno c atí 31 de de-
Kcinbio dc 1925," li' sobre estn emenda,
agora, que somos chamados a nns pronun-
i-i.ii-. Como sc vè, trata-se de ampliar ás
estlpulnções escriptas o que so havia esta-
lielccldo cxcluslvumcnle pnrn as verbaes,
nn matéria de locação «Ie rasas. Assumpto
é esse tão delicado, por envolver principio
constitucional, qual o que vida a prescri- i
pção dc leis retroactiv.is. que não vemos
como Justifical-o, ate mesmo deante da esr
cepçãn que sc lhe abre, de ser a rctrnacçâo
proveitosa ao bem geral. Sc nesta excepção
se pode comprchender. pelas prementes cir-
«-.iinsl.inci.is da actualidadc, n interesse dos
inquilinos sem contrato cscriplo, situação
cm «pio, alias, se encontra a grande maio-
ria rins locatários, quer por diffieuldade de
condições pecuniárias, quer pelo caracter de
iransltorieilade de moradia, e quer final-
mente pela imprevidencia com «iuc sc liou-
ve: o mesmo, entretanto, não acontece em
relação aos que — lócadorcs e locatários.
—• se premuniram de um contraio escripto,
justamente até pnra sc precaverem, recipro-
camente, de eventualidades desfavoráveis
que lhes pudessem suir_. *

Ainda não sc nos afigura (amanha a col-
llsâo dos direitos adquiridos com o inleres-
se vit.il da sociedade .a ponto de se poder
tornar rciteradaincnte inexistente uni con-
trato, acto juridico perfeito, por lei poste-
rior. Dizemos "rciteradamenle**, portqiie
assim já se dispoz na ultima lei tte prorn-
gação-do inquilinalo, restricta no Districto
Federal, lei recentemente s.meeionaria, sob
o n. 4.840, dc 22 de julho do corrente an-
no. Nestas condições, já prevista a prnro-
gação dos contratos a re vencerem no dc-
curso deste anno, pela citada lei n. 4 840,
c nnda aconselhando u renovação daquella
tMdida excepcional contra o estipulado por
•scripto pelos contratantes, opina esta com-
tnlssào pelo não acolhimento da emenda era
apreço."

ULTIMA
Foram eu não encon-
radas obras ineii-
Ias feito Ll?

-^ J> \\_w_ JTT| J_JSL _1S^
Para regularizar o
serviço do trafego

A CENTSrbTBRAsirUMITOü
AOS GÊNEROS DE PRIMEIRA
NECESSIDADE 0 TRANSPOR-

TE DE MERCADORIAS
0 código descoberto, segua*

io a professor Attaaasio
, ¦,»_ ¦

Depois da negativa do professor
De Martino

NÁPOLES. 3 (Havas) - Pareee, afinal.
perfeitamente rmifirmaris a existência deum codlim Inédito df Tllo Livio, descober-lo pelo professor De Martino.

l-iu rnrl.i hoje pulillenilii pnr "II Mattl-
no", o professor Allanaslo declara que. ef-fertivanienle. Ioda u Segunda Década da
Tllo Livio fora casualmente descoberta porDe Martino, ein fevereiro ds 1023, por oc-«•ani.l-i de iiesquisus. a qne eslava proce-ilemfo. por rontu própria, cm srchivos absn-donados nn subterrâneo da velhíssima egre-
ja ile Sau liinritio Magglnre. de Nápoles.

tf professor Ds Martino. qut flsera ao
autor du curta a revelação do facto. tinha
retirado secretamente os códigos encontra-
dos com a intenção de melhor assegurar-se
du prioridade da descoberta; c o professorAttauaslo afflrma que, st até agora nada
dissera a respeito, foi lomenl» por ter ju-rmln guardar absoluto segredo durante um
praso qua expirou • I dt outubro cor-,
rente. >

Segundo AManasio, parece qut Dt Mar-
Uno confiou ao editor Mae Mlllan, dt Lon-
dres, a publicação da obrt Inédita de Tito
Livio. De Martino fixera uma desrripçio
summarla do código encontrado, seguida de
um .ensaio critico e da traducçân de uma
parte do Livro Primeiro da Segunda De- I
cada.

QUERIAM OS SEUS TERRENOS
DEMARCADOS

Intentaram t acçao e o juiz jul-
rou nulla parte do processo

Perante o juiz federal da 2* Vara, Fran-
cisco de Castro e Antônio Couto de Carva-
lbo, reiidentes em S. Paulo, promoveramcontra Salvador Tcdesco unia acção de li-
iniles, sobre um terreno situado aqui, ,i
rua do Aqucducto, cm frente aos ns .060 e
575, com 2_ metros de frente por 220 de
fundo.

Por sentença «lo hoje, o jui_ Octavio Kel-
l.v julgou nullo o processo, de fls. 42 cm
deante e condemnou os autores nas custas.'•mm**

SUSPENSO POR EMQUANTO 0
SERVIÇO DE CAROA PARA A

NOROESTE E A SORO-
OABANA

Allendendo á necessidade de regularissr
o serviço do trafego, a directoria da Central
do llrasil resolveu que sò se recebam cargas
• despacho para Juiz dt Fora, Entre Hloi e
Porto Novo noi casos essenclnes dt gcncroí
alimentícios a mercadorias dt Immcdlata ne-
cessidade, providencia, que nio acarretara
prejuízos, visto como os artigos de traas-
porte adiavel serio sriinlllldo» dentro de
poucos dias, com a circumstancia, ainda, dt
serem aquellas localidades servidas pelaCompanhia Leopoldina.

Para as tonat da Nordeste do Brasil como
da Surociibuiiii Rallwuy, devido ao accuinulo
dt carga, náo será recebida eneommenris de
espécie alguma sobre transporte, na Central
do Brasil, st» qut st tenha normalisodo o
serviço, n qut. segundo tomos informados,
nio tardará.

¦si

Providenciando sobre a apo-
sentadoria des funecio-

narios afffeclades de lepra
e tuberculose

As novas commissôes arbi-
traes na Alfândega de Manaos

O Sr. direetor da Rccelts Publica, tppro-
von a ralação dos' funecionarios, commer-
clsnles f industriaes que devem compor, no
corrtott «nno. as commissôes arbitraes da
Alfândega Hu Mansos.

Pareceres assignados pela C. de
Justiça da Câmara

Reuniu-se, boje, a cnmmlssAo de jusliçads Câmara, assinando os icgulutes pare-ecresi favorável ao projecto determinando
que Incorre na falta de cxscçmo no cumpri,
mento do dever, punindo com ts penas de
suspensão e inulla, todo Indivíduo, ao ser*viço da Armada nu dn Exercito, que com-
tneller qualquer crime previsto no art. 170
do Código Penal Militar; considerando de
utilidade publica • Associação Curitjbaus
dos Empregados no Commercio.

Foi ainda dado parecer favorável to pro-
Jecto qut providencia sobre a aposentado-
ria dos funecionarios nffecttdos de lepra ou
tuberculose. Deixou de ser assignado por i
haver um deputado pedido vista dos papeismm»

Vantagens da navega-]
ção brasileira para

Paysandú

0 presidente uruguayo reputa ines-
timaveis as vantagens de uma

linha do Lloyd até aquelle
porto

PAYSANDÚ1 (Uruguay), 8, (Serviço cs-
peeial dn A NOITE, via "Western") — O
Sr. engenheiro .losé Scrrnlo, presideníe da
liepublica, iiioinpsiiliurio du alias uulnrldn-
lies do nuvem» ile S. Ex., visitou, limitem,
as obras du porto desla cidade u us Canaes
de A sacco, manifestando, eiithuslnsllcniiieii-
te, vivos desejos do se manter uniu linha
do Lloyd brasileiro, do llrasil a Paysandú'.
de que. segundo S. Ex. considera, resulta-
riam altos benefícios paro os Interesses tios
dous paizes.

O Sr. Dr. Jos* Serralo reputa Incitlma-veis os resultados dt creação desss linha
do Lloyd.

. lèts

-TlMrtflNfOUMtHOES
KAPIOAjS 6. MINUCIOSA*
IDSTODA A^EPORTAJEM

DA MA NOITE"

Aggrava-se a enfermidade de
Anatole France

TOUIIS. n (Maill(i.|luv.is) - De lü borat ¦
esla iini-lv, Anulolo Pratico se -piirescnLi:u.f.|,l,r.ui-l.l.c.ile enfraquecido, II. modlçill
:issls|i-i||i'-: llllinlf('Htllll|.S« |-(,-i'iii;,i,,

COlMIÍNlTÀOOS

Augmenta a força eco-
nomica do Brasil

¦ ¦ ¦ • **+•*>* —

Como o Sr. Jiilies Klein en-
cara o desenvolvimento

dc nosso commercio
WASHINGTON. 3, (U. P.) - O Sr. Ju-lies Klein, entrevistado pela United Press,

0 ASSASSINO DO CÔNSUL IM-
BRIE FOI EXECUTADO

TEHÈRAN. 3 (Hnvas) — Acaba de ser
executado o toldado que, hn tempos, as-
sossinou o-cônsul dos Estados Unidos- nes-
ta capital, o Sr. Iinhrie

affirmou que o desenvolvimento do com- .  ,._._  ._._—mercio do Brasil indica o augmento da sua os requerimentos de informações, apprnva-

A sessão de boje do Senado
Realisou-ss a sessão «le hoje. do Senado,

com a presença de 1!B dc seus membros. Oexpediente constou de officios, remottondo
a proposição da Câmara, que abre o crediloespecial «lc íil.r>:"JH!).s'l(ia. para oceorrer no
pagamento das u.riitiricaçõi-1 e percentu-gens concedidas aos mcnsalistas e diaristas
das repartições do Ministério da Fazenda;
rcincttendo a proposição que considera fe-
riado o dia I." de mulo, e requerimento de
D. Ann.i Port oca rrero Muniu, filha do ge-ncrsl Hermenegildo Albuquerque Portocar-
rero, pedindo reversão de pensão.Nuo houvt numero para serem votados

Chapéos
Modelos próprios e as
ultimas novidades, na

Casa Fonseca
Vejam as nossas exposições de

confecções finíssimas e de
agasalhos para o theatro

Armarinho — Novidades
7, Gonç. Dias c Uruguayana, 10

força econômica.
Nos primeiros oito mtut desla anno ocommercio entre o Brasil «os Estados Uni-dos, de exportação t Importação, augmen

dos, ha dias, na Commissão de Finanças,
conforme noticiámos.

Foi encerrada a discussão dn projecto queautorisa o governo a educar como alumno

«ts»

AUTORISAÇÃO'A VMÂ CASA
BANCÁRIA

O Sr. ministro da Fazeuda tssignon t car-
Ia patente qut concedt autorisação parafunccinnnmcnto com casa bancaria nesta ca-
pitai a firma Gonçalves Sã & C.

Novas exclusões das filei-
ras do Exercito, por"haheas-corptis"

-'oram mandados excluir das fileiras do
Exercito, por effeito de "habeas-corpus", os
sorteados militares Luiz Fiúza Maia, Fran

«ts»

A quanto montarão, afinal,
as despesas do edifício

do Conselho ?
Novo credito aberto pela muni-

cipalidade
O Sr. prefeito, por decreto de hoje, abriu

o credito extraordinário dc 302:792^750 pa-
ni oceorrer ao pagamento de contas apre-
sentadas por Antônio .Innuzzi & Cia., cor-
respotidentc ns obras pelos mesmos exe-
cutadas no edificio do Conselho Municipal,
nos mezes «le novembro e dezembro de
1922.

O tenente-coronel Paes Ri-
beiro elogiado pelo mi-

nistro da- (Juerra
O Sr. marechal n-.inislrn da Guerra decla-

rou ao chefe do Kstndo-Malor do Exército
«ine o tenente-coronel Hcraclito Paes Ri-
bolr_, íillimaine-nti-. exonerado elo cargo dc
chefe da comniissão cbrislrúctora da Fabrica
ée Trolyl, é credor dos melhores elogio?,
pelos relevantes serviços qua prestou com
zelo e. competência no exercício daqulle
.•argo. /

MORREU EM BLUTSÕÍÃÕ &iwX&^**rím? °"*"

0 MAESTRO LÉ0
KESSLER

CUMTYBA, 3. (A. A.) — Causou fundo
paj-.ar nesta capital, a noticia do fallecimen-
to, em Blumenau, Sla. Catharina, onde se
achava cm tratamento, do maestro Lio
Kesslcr, que residia em Curityba, ha perto
de 15 annos.

Natural da Suissa, o professor Kcssler
contraiu nupeias nesta capital, fundando, a
seguir, o Conservatório Musical. A sua pro-
ducção musical é bem valiosa, contando-se
no repertório produzido pelo maestro Kess-
ler, interessantíssimas partituras, taes co-
mo: a opera "Sidcria", feita de collabora-
çáo com Carlos Cavalcanti; e "Papillo in-
nocente", inspirada em libreto do saudoso
poeta Einiliano Pcrnetta.

O Ministério da Guerra não
se oppõe & pretensão do

Club Sportivo de
Equitação

O Sr. marechal ministro da Guerra com-
municou ao seu collcga da Fazenda que o
Ministério da Gnwra nada tem a oppor â
pretensão do Club Sportivo dc Equitação
do aforatncnto do um terreno oecupado por
dependências «Io mesmo club a Avenida
liarlhnlnmeu dc Gusmão.

mm»

VAE OBTER A MEDALHA
HUMANITÁRIA

O Sr. marechal ministro da Guerra en-
vioii nn seu collcga da Justiça e Negócios"
Interiores o processo de concessão da meda-
lha humanitária ao capitão de artilharia An-
gelo Mendes de Moraes.

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
AOT.C.

O Sr. ministro da Fazenda pediu reconsi-
deração ao Tribunal de Contas dos aetos
que recusaram registo nos pagamentos ao
2° escripturario Álvaro Ramos de Freitas
das importâncias correspondentes á grntifi-
cação pela substituição do contador da 2*
Contador!» da Deleguem Fiscal.

tou de maneira auspiciosissltna. Nesse pc- ¦ gratuito, no Collegio Militar ou no Pedro IIriodo as cifras correspondentes a esse com-: o escoteiro Álvaro Francisco da Silvamercio egualam is dc todo o anno de 1923.
E* bem conhecido que o Brasil esta fa-zendo grandes progressos e constrói vlgo-

lusamente as suas próprias industrias. Ascompras de carvão americano mostram
quanto trabalham as fabricas e usinas bra-sllciras.,

«-Mt*
Licenças, na Guerra, paratratamento de saude

O Sr, marechal ministro da Guerra con-

0 Sanatório de Palmyra dis-
pensado do imposto sobre

vendas mercantis
O Sr. ministro da Fazenda deferiu, de

necórrio cnm o parecer do nr. J. L. (lama-
ra, o requerimento cm que o direetor pre-cedeu licença para tratamento de saude: sidente do S. A. Sanatório de Palmyra soli-

for 
um mcz ao confererrte da revisão da citou dispensa do pagamento «lo imposto dc

mprensa Militar Henrique da Silva To-, Vendas i vista, que lhe era exigido pela col-
jeito; por dois mezes ao 2* official Pedro j lectoria federal daquella cidade, pela lios-
Juvenal Honrado e aos operários Juvenal • pedagem. alimentação c tratamento dc do-
de Sá e Silva c Antônio Vianna «Ia Silve. | entes.
todos d.i Fabrica de Cartuchos e Artcfnctos ' «¦•• 
de Guerra, e no ajudante dc porteiro da (ln mmr\&r\(*c ri\\rrr*r\ine\c!Intendcncia da Guerra João Carlos Cor- V» l»eUHpcOCb OiympiCOS
rèa; por tres niczcs ao operário d.i Fa-lj r .i si ¦%brica de Pólvora sem Fumaça Mario Pinto [QÇ IOOtuall UCITOtiHClOSGonçalves c por seis mezes ao operário dn
referida Fabrica ds Cartuchos ne.vn-aldo
João dos Santos.

As divorciada* ia Tcheco-Slova-
qaia vão reunir-se em sociedade

PRAGA, 3. (U. P.) - As senhoras dl-
voreiadas desta cidade nrganisaram um
club especial para salvaguardar os interes-
ses dns mulheres separadas legalmente «le
seus maridos. O club tcnclona editar um
jornal com o mesmo propósito.

Mais uma secção bancaria em

O APÓSTOLO INDIANO
PRECISA DORMIR

CALCUTTA' ,3 ÍU. P.) — Os médicos do
apóstolo indiano Gandhi prohibiram-lhe
qualquer esforço, mesmo o de conversar.
Gandhi. que estava na- 'prisão, fazia a
greve da fome como protesto, ficando por
isso extremamente depauperado.

Os medicos recnmmcndaratn-lhe que pas-
sasse o-tempo dormindo.

Ficou á disposição do Mi-
nisterio da Marinha

¦Ficou á disposição do Ministério da Ma-
rinha o professor «Ia Escola Militar, tenente-
coronel Dr Synesio «le Faria, pnra fazei'
parte da mesa examinadora dos candidatos
ii estudantes da especialidade de electriei-
dade do Corpo de engenheiros navaes

rNCINERAÇÃO DE APÓLICES DA
PREFEITURA

Os Srs. Luiz Càldwell do Couto, Olympio
Augusto tia Luz e Augusto da Andrade' Ca-
valcanti, entregaram, hoje, no Sr. direetor
de Fazenda Municipal, o relatório dos tra-
balhos feitos com a incincração de 72.01)1' J
apólices, do valor nominal de 200*5000, da'números 

90.00) a .140.000 a de 228.001 a ,
250.000, do empréstimo de S0.000:000$.
contraído cm 1020 na importância tolal
de. ¦14.400:0001000.

EQUIPARAÇÃO DÊ'COMMANDO DA
FL0TILHA E ESQUADRILHA

DE AVIÕES DA MARINHA
O Sr. ministro ria Marinha resolveu equi-

parar o comutando da flolilha e estjuadri-
lha de aviões ao dc navios «!a classe, cor-
respondenle ;» patente dos officiaes que,
com o diploma de piloto ,i via dor, foram
investidos desse eoiiimaiw.lo.

NOMEAÇÃO"MÀ flZENDÃ^
O Sr. ministro da Fazenda, nomeou, por

acto' de hoje, Miguel Pereira Filho paia o
logar dc praticante da Cinitàdoria Central
da Republica, declarando sem effeito á ric
Manoel Valladarcs Gomes para esse cargo.

Moção de applausos ao pre-
feito da capital mineira

BEL-O HORIZONTE, 3 (Serviço especial
da A NOITE) — O Conselho Deliberativo
Municipal encerrou suas sessões, tendo vo-
tado uma moção de applausos ao prefeito'
tVlavlo Santos, pelos melhoramentos «jue o
mesmo tem introduzido nesta cidade.-¦ mm* ¦¦

0 Jury de Juiz de Fora absolve
mais um réo

JUIZ Í)E FORA (Minas), 3 (Serviço espe-
cinl da A NOITE) — Continua funccioiinn-
rio o Tribiuinl do 

'Jury 
desta comarca, ten-

rio sido julgado, hontem, o réo Francisco
Gomes de Paiva, qne foi absolvido.

mm»
Pedido de dispensa do Con-

sellio tle «Justiça
O Sr. ministro da Guerra pcdiii ao audi-

Ior da fi" circiimsçr.ipçíio militar a dispensa
do major Collntino ' Marques rio conselho
de justiça para n qual foi sorteado, visto
fer seguido parn o listado dn Paraná.

Fallecimento de um governador
americano

NOVA YORK, 3 (Havas) — Comniuiií-
cam tle Clieycnne, Fist.ido de Wyomin», «iue
o fiivcrnarior Rnss. «ulinieltido a unia ope-
ração de nppcndicilc, falleceu pouco depois.
..¦-_,¦,, ,_,...,i ¦„,..  »—«wtf»Pm* • — , ——,¦. i ., ,_

A nova eontrihuiçiío do de-
puta d o Raiuiiplio (¦unlin

pnra o montepio civil
O Sr. marechal ministro ria Guerra enviou

no seu collegn ria pasto da Agricultura, In-
riustrin c Commercio o processo referente
á nova contribuição dn bacharel Ranulpho
Docayuvn Cunha para o Montepio Civil.

¦ -SOf 
Eleva-se a cerca ée 40 milhões a

população ia Itália
ROMA, 3. (V. V.) — Fornm publicadosalgarismos officines supplcmenlares aos do

ultimo censo. Segundo elles, a população
da Itália, a primeiro de dezembro de 1921,
era de 38.710.000 almas. Contando as pes-soas temporariamente ausentes do paiz es-
ses algarismos sobem a 30.913.000. A pn-
pulnção de Roma i de 604.000: a de Na-
polcs, 771 000; a de Milão 701.000; a «le
Turim 500.000.

PAGAMENTOS^NO THESOURO
Na Primeira Pngadoria do Thcsouro Mn-

ciona) serão pagas, amanhã, as folhas d.i
Imprensa Nacionnl. líscnln Polytcchnlcn, In-
specloria Federal das Estradas, policia (1*
parle)."'¦¦¦"¦ i o» i

CAMBIO A 6 D.
5 15116 aYl|32

O mercado de-cambio abriu e funecionou,
hoje, ainda bem collocario e firme, com to-
dos os bancos operando muito nccessivels.

Continuavam abundantes ns letras dc eo-
bertúra e pouca procura se verificava do
papel bancário para remessas, de sorte que
a melhoria das luxas demonstrava n mais
absoluta efficiencia, no tocante ao" facto-
res favoráveis ao curso do mercado.

Os bancos iniciaram operações n 5 15110,
á DII32 o (i (!„ . passando logo após, todos
ellíu a fornecer leiras. francamente, n fi d„
com compradores a fi 1|8 .d. e letras offe-
recidas a (i 3132 ri., r «jue se rçalisavam nc-
gocios pa rii eu lu res.

Rni taes condições ficou o mercado nas
primeiras horas rio din bem inspirado, pro-
mellendo proseguir nn nlta.

Os soberanos cotaram-se de r.OíiiflO n
51-ÜOnO e as lihrns-papel de 41*500 n 42«0OO.

O dollar enlou-se ú vista de 9Í150 a OÍOfiO
o a praso dc 0Í120 a 9Í050.

Saques por cnbogranima:
A' vista: — Londres, 5 271.12 n 5 50104;

Paris, $481 a $488; Itália, $400 a 8405'; No-
va Yorl;. 0*080 ii 9S200: Hesnanha. 1*22(1;
Suissa. 1*740.; llelgicn, 5-140: llollnnria.
31570; ['nonos Aires, panei. 3."<:il0; Monte-
viriéo. 'i.rOlin; .Tanüu, 3?070: Noruega. l.;.".10:

j Slorrò v.-nria. 2*200.
I l-'i>iT.ni affi.MHlas qffiçinliiietite us sçgiiin-
lies li.xns: A" VO «Vv. : — LomlrcH, ."", ir,;tfi

O Sr. ministro da Fazenda concedeu auto-
risnção a J. Dias & C. para abrir uma secção
bancaria em seu estabelecimento commer-
ciai em ItajubA, Minas

Cento e oitenta pessoas mortas
num iesastre ferroviário!

PARIS. 3 (Havas) — Os jornaes dizem
em lelegrnmmn de lliga que. em cnnscqiien-
cia do i.cclrienle fcrroviiiriu registado ha
dias na linha dc Ivanovo. morreram 180
pessoas.

VAE SER EXECUTADO 0 NOVO
REGIMENTO INTERNO DO ES-
TADO MAIOR DA MARINHA

O Sr. ministro da Marinha em officio en-
viado ao chefe do estudo maior da Armada
eommiinicou haver resolvido'mandar execu-
tar o novo regimento interno para o refe-
rido estado maior.

VON HINDENBURG COMPLETOU
SETENTA E SETE ANNOS

: BERLIM. 3 (U. P.) — O conde Guilherme,
e.i-kai.scr da Allemanha. enviou um tele-
gramma ao marechal. Hindcnburgo, eongratu-
lando-se pela passagem do seu septuage-
auno sétimo anniversario.

OorVi diverte-se com as no-
ticias de sua moléstia,

ROMA, 3 (U. P.) — Confirmn-se a no-
ticln de achar-se de perfeita snude o escri-
ptor russo Máximo Gorlti na cidade de Sor-
renío.

A leitura das informações dn imprensa
de achar-se elle nos últimos momentos ric
sua viri.i d-vertem-"" "nnrmcmente.

Continua a falta de numero na
Câmara

A'.min hoie i.r.o liouvõ sessão na Câmara,
por falta de numero. Compareceram apenas
60 deputados.

í-17 a Í-1S0; Novii Yorl;.n I! ri.; Pu ri;
OfOnO o 9Í120

A" vista: — Londres, ."> 7Í8 n ú irrilfi: Ta-
ris, $478 r, «183: Itália, ?308 a $405; [V,rlu-
«ul, $322 n Í.-Uíl; Nova Yorl;, 0S05O a fl-Mõf);
llesr.nhli.ii i$210 n 1.Í22I); Snissá; 1$71fl n
1*760; Ruenos Aires, panei, 3Í285 n .'1*350:
(ouro), 7?U!0 a 7,?580: Montevideo*. 7JW15 à
7*080; .Inpãò, 3$650 n 38605: Suécia. 2«.)ll n
2*450; Noruega, 1 $300 a 1*305: Hollnniin,
.1*530 a 3*555: Dinamarca, 1*000; C.anariii.
!)«O50; Chile, 1*140, (peso-ourn); S.vr'.i.
?478; Itclgica, $438 a $444; Rumania, snsii
n ?055; Slovnouin. (5278 u $285,: Allemar.'',-..
7*000, por trilhão rie marcos: 2.180 a 2Í1S0
nor marco du renda; Áustria, $134 $100, por
mil coroas; café1, $480 a $483. por franco;
Soberanos. ROÍ a 50$500: Libra s-piipol,
•11*50(1 a 42$ÍI0(1.

O mercado rie cambio funecionou duran-
lc o dia bern inspirado, mas um tanto esta-
cionario, com o banco do Urnsil sacando a
li 1|3_ e os outros a 6 1|4 d., contrii o pnr-
ticnlar a 6 1'8 e 6 õ|32 d., compradores.

O mercado fechou regularmente, firme e
sem nova alteração uo curso das taxas.

AINDA HA QUEM CAIA NO
VELHO 'XONTO" !

Duas vietimas que se queixam
á policia

'Ambos iipp.irccernni na Delegacia do 2"
districto. pela manhã, levados pela mesma
razão. Contou, o primeiro, Dias Amaral,
vindo ha pouco do Espirito Santo c resi-*
dente á rua S. Pedro n. 87, «pie ^passando
pela Avenida Rio Branco foi abordado por

dous "vigaristas" «pie lhe subtraíram a
Importância de IlhOODí-iOOO. O outro, Plínio
rios Santos, morador & rua Gerlrudes n. 35,
narrou, também; a sua desgraça: recebera
dn um vigarista um pacote ric papeis ciui
troca de 700.?000 ¦'".;

As queixas foruíu legisladas no respectivo
livro rie- oceorrencia», acontecendo nindn ipie
IMns -Amaral, Indo n ¦l" Delegacia .¦tiixiliiir,
no Archivo, reconheceu nas pliótògraphiiis
rios individuos Alberieo Oliveira o Lontrato
os "vigaristas" que o ludibriaram.

pelos argentinos
Como se desenrolou o ma-

tch em Buenos Aires
BUENOS AIRES, 2. (U. p.) — Os argen-

tlnos derrotaram hoje. ú tnrde, pelo "score"
«le dous a uni, os camr.-còw olymplcos uru-
gunyòs. O match teve grande nssistencia e
foi multo disputado.

.0 jogo leve um epílogo pouco satisfato-
rio. Oito minutos antes rie terminar a pe-loja, a assist-nieiu exaltada com a maneira
pouco amável por que estavam jngaudo os
uruguayos começou a fazer grandes «Icmons-
trações de descontentamento. O povo co-
meçou a atirar tijolos a bengalas uos
playcrs visitantes, que se retiraram do
campo entre apupos O team unigiia.vo é ac-
cusado de ter deliberariamente procurado
eommeftcr "fouls" para evitar que os ad-
versarios ganhassem uma victoria legitima.
Seis jogadores argentinos ficaram inachu-
cados.

As equipes que se defrontaram hoje fo-
ram as mesmas que empataram por um a
nm. cm Montevideo, na semana passada.

Posto á disposição da Fa-
lírica de Pólvora sem

Fumaça
Por neto de boje «lo Sr. ministro da

Guerra, foi posto a disposição do direetor
da Fabrica de Pólvora sem Fumaça o Io
tenente C.vrn Carvalho de Abreu.

OS VALES-OURO
O Uanco do Brasil forneceu os vales-ouro

paru a Alfândega, boje, n razão de 4391)7 pa-
pel por ISOOfl ouro

O «lollnr colou-se nesse banco â vista a
1)8150 e a praso a 0*120.

O ALGODÃO
Funecionou o mercado de algodão, boje,

regularmente firme, com um movimento rc-
hílivamenle animado de negócios.

Os preços não aceusarnm alteração. En-
ti-nram 341 fardos o siiiram 493, sendo o
stoclt de 8.121 ditos.

O TEMPO
Temperatura de boje : máxima,

2 2",4; mínima., .1.6", 0

Boletim cia Directoria de Meteorologia
¦ m» m—mm-» ¦... —

Previsões para o periodo de 6 horas
da tarde de hoje até 6 horas

da tarde de amanha:
Districto Federal e Nietheroy: Tenipo —

bom eom nebulosidade variável.
Temperatura — noite ainda fria manter-

se-ii elevaria de dia.
Ventos — iioi-niries.
Estado rio Rio.: Tempo — Littora] c Ser-

ru — bom com nebulosidade variável Leste- c
Centro e Oécste - bom.

Temperatura — noile ainda fria estável
dc dia.

listados do Sul — Náo são formuladas.ns
previsões devido a grande deficiência de
despachos telegraphicos.

i 'NOTA — As previsões estão sujeitas á re-
clifiçaçãò cum o serviço da noile.

UMA OFFERTA A' MARINHA PARA
AS FAMÍLIAS DOS C0MBA-

TENTES MORTOS EM
S. PAULO

O Sr. ministro «Ia Marinha agradeceu á
firma desla praça F. Venancio & C., a doa-
ção feita 'n esse ministério da quantia de
13:075$ de que a mesma era credora pelo
fornecimento de material destinado ao car-
regameuto eio granadas e bombas. Essa
quantia foi o,ffereciiln ás famílias dos ser-
vidores rin Marinha Nacional mortos no
cumprimento do dever por oceasião rios ul-
limos acontecimentos.

o cafe;jcteve_calmo 
'

COTOU-SE O TYPO 7 A 49.S400
Funecionou ò mercado de café, boje, bem

iiiilircssionario, por isso que a bolsa rio Nn-
va York aceusou no sen último fechamento
uma alta rio 32 a Ifl pontos, nns oúçôes, Os
nossos vendedores, porém, estiveram neces-
siveis, pois, deram como base «los negócios
realisados solire o typo 7 o limite de '195401)
por arroba. Gonl.inuaraiii animados os em-
bírijues em uosso merendo c ns saldas, em
Snnlos.

A procura para novos negócios, dada a ac-
ccssihilidnelf rios vendedores, esteve riesen-
volvida.

Com cffeito, forniii negociadas na nber-
l.iirii. CllTl sárcas, fi.-.-iiniu o merendo ncli-
vo.

lOiiti-firrini 14..38-I saccas. senri', lll.S.ili pela
l.i-ripolriinii c 548 pe-ln Cenlv.il-.

Os cmbíir(|iic.s forniii ele 13.550 saccas. sen-
do 2.01)8 pnra os listados 1'nirios. ,8.212 parn
a liiiropa. II0U pnra o Rio ria Prata e- 2.341)
por cabotafiem.

Havia em slock, boje, 197.70." suecas
O movimento ú termo

lanlc netivo. lendo sido
10.000 saccas.

flolou-sc pura outubro a 49S200; para no-
vembro a 4|lí?; para dezembro, janeiro e fe-
vereiro a 495 e pnrn março ii 405100. com-
prnriores. ficando o merendo cal ino.

O mercado de café. durnnle a tarde, regu-
Inu bem iiciivo, tanto assim que foram ne-
goci.-irias mais 5.200 saccas, no lolul de
11.1110 ditas.

Fccliou .-mimado mns sem firmeza.

jiH^ l_\à
____£_r_r^.^___N>______lr^' I

iíi'1_iW,,).v__I ¦^.-r--^---

Si bem mo
recordo, náo

houve un dia em que
faltasse em casa a
Emulaao de ScottM
O que diz este cavalheiro de
idade applica-se a uma infint-
dade de casas dc família onde
se apprecia a saude e robustez
em todas as idades da vida.
Tantas enfermidades teem _.
mesma origem que milhares de
pessoas sensatas chegaram a
convencer-se de que quando
não basta a Emulsão de Scott,
ha que deixar que o medico
decida e freqüentemente este
também diz:

Tome a

EMULSÃO
de SCOTT

V -** __—¦¦

1 "ãtetdl

mm'

OlMlNCTOS
ELEGANT-S

SÍO
OS ÚLTIMOS MODELOS

DO
CHAPÉO s .

RCAKIOCA. 
8. 81 

'•« 
«19,

i LARGA, 132 e 134.

£
GRANDE E EXTRAORDINÁRIA

Loteria do Rio Grande
TEKÇA-FF.IRA'350 CONTOSAMANHÃ 9,00 CONTOS

DA CAPITAL. POR 188000
Ifatal 500 CONTOS — 508000

COMPREM NA FEUZ
CASA ALMIRANTE ,b' a casa que mais sorte vende.-Altende

pedidos para o interior
Avenida Rio Branco, 157

J. BELLUCI0

tw 0UR® «ara Dentistas
De todos'os quilates.. írarantídos,

_ pelos menores mteçós'
f-Ce-íjão de i.tiiiação «le nietaes piee-iusosVIANNA, IRMÃO & C. ItL'A,™_> |,;-

¦ÍAntlan F.spit-ito. Sanfo) --:

na Bolsa, foi bas-
negociadas a praso

Lotcriit (Ia Oqpital Federal
5453Í!,
r,0232.
4887.•)1(I7.!!

210IS.

20:0008000
;".:(I00S1!I10
:i:ooo,?nno
-rilflOÍOOO
1:00'0?'O00

.W.W.»———_ —-——___<i—_____k.

para operações de,
OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

PT?OFFS«ÇR TOÃO MARTHHO
Calbedratico da Faculdade de Medicina .
DR. C A STTLHO MARCONDES
Assistente ela Facilidade de. Medicina
AVENIDA MEM DE SÁ 335

End. 1'clií. Saiicii' — Tel. Norte 1082-10!"»
Os casos rie cirurgia são attendidos de

11) As 12, salvo os urgenl*s, «jué scrào a
qualquer hora. '--,''

»V-

.-,;;

Jr. Humberto Gotuzzo •nZT»J,,!l''
i ... ... rosas, estorna-".o e intestinos. 7 betembro, 109. 3 ás » hora-

"±>
_~_a,_»í_*_i-_l!____-__^ ________|_________i..__t>,^,-_„..'í..\__-_-tA 

-i -,., ¦^¦-'^fa_Í_tf-l
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SVO.TK — Soxtn-IVIiu, i} ile Outubro <lo !!¦•_*
Otmliêtlinhoe sida Uilidat

241800 — £9$800 - 32S800Oom OOl^QLURlNHOS TRLCOLINE SOB MEDIDA
CAMISAS- CUECAS — PYJAMAS
âv.Memdi?i,5~T0^y

•WheW/i «m Wtóf (V/Mo rfo Otntf.)Portugal
¦_.;' W* ANTÔNIO »>K AZBVEDO, «ua
{mulher » rilhoi, itut Irmlon, cunha**ÜM • lobrinhn», • CARVALHO, IIIMAO

^~ . „ ,* .viciilili, ü infuuila noticiaínlleclnifnio df tuu cxtretunin míe, mi-¦ri • avô, convidam oi itu* p.renti-i « pc/i-
U»».rt*' »u»« reUcot» « iiilitir a ml»*,;, «it*"T «¦ nu. por tua alma m.mdum celebrar'WBila.rcIra prnilmn, lí ilo corrente, an.'adorai, ne «Ilar-inOr da t«rc,|« dc San-Antônio dm Pnbru», a rua ilnn Invalb_J, eoiifeitamlifie, dcule ji, eternamente
¦211!

I
Km
Fali

in». i

I

Milho "Quarentão"

...ias d. 
ji». VWro; 49 lUio^cTdTZm». Jl. Driiuitrlns e «;kiii- dc wnitiilej.

DR. HYQINU «Jiici iivões, ÈuTnõriaT herõTa"»,ii|i|wnliilii'ilt<s. mói, Sms. S, .Imi H9 — I t» A
DRTHYGíNU FILHO tlpor-vrtcs. hérnia;,'appcndlrlles, niol. Srns. S losé ll!» — :| Ah 5.

Amanha, sabbado
?e,oA8Cnte AGENOR

Ultimo leilão

Viuva Frederico Rtclcen
Capitão dc curvei» C-iiIlherine lli«-

,fctn. cipoiia e filho*, coronel Cnrnelb». <*s|ii.*oi e lilluiK, iiiniunilii-«ente penhoradn», agradecem aus pa-
Jtniej i* aniljiim »iue »» cnnrorliir^m por•ccaalfin do rallecimeiito de «ua idolutriidu
»»•} -*o«»rt u iivú viuva rnKi)i*nii:o «ik-
5* *V ,'..n**' en'*vl«''*m l»»ra aiibillr a mi*»»mt T dia, que mandam raiar, pel» eternoItpoum de «ua alma, lesiinda-ielra proxi-faa, B dn corrente, às i t|3 hora», na «re-
Ja de S. Kraiiclico de Paula, ficando no-vãmente Rrntoe noi que comparecerem a•He aeto rcllfiloüQ.

Viclorino Machado Reis
Jt .. Anuelica liei». Esmeroldlno Hein,•*••/.tudlth Ooiiçklve» Hei», Odylln fiei»

f .Oilmlirn. Mr. Álvaro Vela» Coimbra,
.Manoel lieis o Kdllli liei» Coimlira•gradreem, penliiirailm, todas a» homena-

V. ,.I"S i.diis au siiiiiIomi Cltlncto VICTO-lllVO MACHADO «EIS, marido,- pae. «cn-fo. logro a avA a convidam para a mima dc' e.iie.i.i tle S. l*'rancin'o dc |»jj„.Ia, amanhã, «abbado. 4 do corrente. A»10 i;a hora»;
Dr. Antônio Joaquim da Coita

¦Á ,. JS^mo J "m. g.fande C Va _lad0I A filha do taudnso Dr. ANTÔNIO! StOCK Cie IOUÇ88. CrVStaeS.•U ii.\ i-Om.A COUTO com- \ B___„ra4 A Aii+m-. k.lÁ.1»..tnunica ao- parentes e amigos de seti' °"Bwara* e OUIfOS, OaterlaS
*'¦ .iuenqtireivcl pae, rpie mandará rezar Út SOlIdO alUITIÍnÍO allemão*uma mista peln descanso eterno de mia - :™."- - «,i",,,,»«» ailBüiai»,

alma, .manhã, sahbndo. 4 do corrente, ítsII horas, no altar-mor da egrejn dc Siío
__*•

Maria Pereira de Sonza Silva
TÍÍIGRSJMO DIA

Seraphim .loaquim da Silva o fami-lia eonviiiam o» parentes c pessoas da
sua amizade a assistir a missa de .IO9

. dia o.ne mandam celebrar, na matriz
de Sanln Antônio, a rua dos Inválidos,
amanhã, sauimtlo, -J do corrente, As 8 l'_
liara», e por este aeto da reli-jifid e caritla-
«1b se cimfcsaitm eternamente agradecidos.

Dr. Alfredo Gomes
.*# r A viuva, filhos, neto?, noras e sen-
ü JU» do Dr. ALFREDO COMES, pro-'. ,íu:;(l:iinento sensihilisados, agradecem

is ns pcfisons que compartilharam
de snu dre o convidam os parentes e ami-
jjos parn assistir a missa que se rezarú
ainauhi, sabiiado. 4 do corrente, üs ll) lio-ras, no i:ltar-mór da egreja da Candelária.

ms ns ÍÍW$P THOJAIAJV
------- __a-_ su» JãÉÈ*jJSÍSH. -e r.„.

(

vftUlA
e Mesa
GÜARHIÇÓES

De fila para cama com ap.
plicaçücs de «elim, 12

r P^ff  79H600_m fino nanzouck combordados.  68S600
CORTINADOS

De filo com lindai appli»
çaçfies bordadas em re*levo, de 75$ por.

;••;'•:••;-!••:-:••;*•;••;¦•;••>!-!••!••;••:••!¦•{••¦*•'">+•{••>•:":••;••:••;••,¦>;••;¦•StDAS

f

f

objectos de adorno e para
presentes, etc, da

SEGUNDA CASA AZAM0R
31, Rua da Carioca, 31
LOTES MAGNÍFICOS

PEQUENOS LOTES PARA
FACILITAR A ACQUI-

SIÇAO
Vendas a qualquer lance

A' 1 HORA

LENÇÓES
200
220
220
220
220

¦ mam»

Antônio José Vieira Leal
i° ANNIVERSÀniO

rf Oeiiçrn! A exindre l.eal. senhor» e•f filhos mondara rezar uma missa por'alma do seu inesquecível filho e ir-
,muo ANTÔNIO JOSÉ VIEIRA LEAL,

nr.ianliá, sabbado. As 8 l|2 horas, na et-jre-
.ia da Gloria, larno ilo Machado.

Agradecimento a Casa de
Saude dos Drs. Taman-

queira e Feitosa
Sr. redactor da A NOITE.
Saudoçõcs.
O siuiiatarlo desta, leitor assiduo de vosso

krilh.-inte jornal, pede por este meio, trans-
mittir de publico oo Dr. Sebastião Taman-
queira; os seus mais sinceros atfradecimen-
tos, hão só pela rapidez com que nttenden
«o sen chamado na noile de 25 de agosto p.passado, como pelos efíleientes soecorros
<jnc_ prestou á sua esposa que sí achava emdifficil tr.itmlho dc parto, agradecimentos
estes qne lambem estende ao hábil enfe-
meiro. Sr. Orlando, que muito também co-
operou parn o sen salvamento.
.-Fazendo de'.publico estas declarações nfio
Ríimente tom. em vista manifestar a sua ura-titlfu) pura com o Or. Sebastião Tamamiuei-
rn cniuo tamhem tornar bem patente o
jironiptu soccorro que se encontra nu Casa
de Snude e Maternidade Suburbana afim de«Uie, ciutn*,3 chefes de familia, inic se encon-
trern em situações cm que se viu o slfiimta-
rio não continuem u ignorar a existência
de um serviço que sc offerece 11 população a
que com justiça se pôde dizer ser modelar.

Agradecendo o publicação, sou com estima.
Creio.; att° e olid",

GÀSTON PERDIGÃO.
Jiio. 3—10—1924.

iraçfooPiizoYSffir
(CAVALLEIRO DA -REAL ORDEM

ISABEL LA CATÓLICA, DE
HESPANHA)

À familia do PAZO e a firma Vi-
Cento do Pazo & Poi, não podendoagradecer nemoatmente a todos os
que acompanharam o enterro e as*
ajstiram & missa do saudoso VICEN.
TE DO PAZO Y SOTO, vêm, porihcSo deste, hypothecar sua eterna
gratidão.

Rio 3Q.9-192J.

A' PRAÇA
t. ALTILtO. estabelecido a roa da Assem-

bléa n. Ul, declara qne liquidou o seu esta-
belcclmento, nada ficando a dever á praça,o qne cnmmonlca pára os devldon effeitos e
«a aliroem se Jnl|?ar eom direito a qualquer
credito apresente o sen titalo dc divida qnesérS liquidado incontinente caso seja ver-
dadclro.

l.u do- .Innclro, 80 de setembro de 1924.
!• L. ALTILIO.

]i'. .Mtillo crimmunlca ás suns Rxmas.
clientes qoi* continua á snu disposição nn "A
CAIMTAI." — Cnm Central, á frente da
«ronde' SECÇÃO OE SENHORAS, onde o
encontrarão para acrvil-as com o mesmo

•mpfnho e acatamento, esperando merecer
a permanência da honrosa preferencia com
«ue sempre o distinguiram.

filo de Janeiro, .10 de setembro de 192-1.— I. ALTILIO í

JÓIAS PELO CUSTO
DESCONTO DE 10, 20 c 30 o/o

Por motivo de balanço
APROVEITEM! ÚLTIMOS DIAS!

VEJAM ESTES PREÇOS
Collares ouro de lei '. 12$Pulseiras ealalite.^ultlma moda, ,,. 3$9fl0Correntes folheadas a ouro  3$Annèlã de ouro para creanca, desde 10»Hrincos de ouro, desde 20.$
Brincos La Garçonne '.'.'' 6$Puis. platinetc, ultima moda  C$escravas, folheadas n ouro,, 4$Bertinc, folheada a ouro..'.'. 11$
RtloRlo pulseira, ouro dc lei 78$Collares de prata de lei .,  ljgooCaixa com Rosário ',  R$004e tudo mala com granden «batimentos.

JOALHERIA LÚCIO & RAMOS
41 - URUGUAYANA - 41

ENTRE OUVIDOR E 7 DE SETEMBRO'mam* ¦

Verdadeira
Liquidação
——_—_—_,•—————_!-_——__-_

de roupas brancas e ou-
tros artigos para senho-
ras e homens.
Variado sortimento de

ternos, vestidos, cha-
péos, toucas e gorros
para creanças.

Retalhos de sedas e
outras fazendas.
Exposição no 1° andar

DE SUPERIOR CRETONE tOMBAINHA AJOUR
}ÍSt 7*400
|22 12S800
!£» 16S500
Ji» 179800I8____._._  ,9»5w

TOALHAS
PARA MESA COM BAINHA ABERTA

2?» » JSO  I2f2002a0 x 150  148400
FRONHAS

Avenida Rio Branco, 76 a 86

DE CRETONE RICAMENTE BOR.
DADAS

J8 x 50  78àOO»« x 60  C810070 xmílài-»»  8*7<>0
ROUPA BRANCA

Camisas de dia c| ajour... 28900
Camisas de fino morim... 38900
Camisas dc dia ricamente

bordadas 5$200
Camisas de uoite c| ajour. 98800
Camisas de noite com fes.
_ ,onée- •;  128200
Camisas de noite, lindo

bordado c| ajour  118800
Camisas de noite, lindo
bordado  128800

Camisas dc noite, rico bor*
r,<,a(d,°«-.-  138800
Combinações guarnecidas

com renda  128200
Combinações ricamen-

te bordadas  148500
Calças bordada ,.. 48500
Calças c| ajour.  58200
Calças tom fino bordado. 68800'
Calças com bordado  78500
Sortimento completo em

porta-seios.
Enxovaes para noiva
especialidade da casa

GRANDES

Armazéns de Paris
Largo S. Francisco 19, 21 e 23

Junto á Egreja — TEL. NORTE 331

Palha do seda, lar-
gura 90! o. motro 9$000

Seda lavavol, lar-
gura lOOjC. me-
tro 121000

Crepe Gcorgotte,
larg. 100,c. me-
tro 129000

S a 11 n Ouehesse,
larg. 100 c. me-
tro 151000

Crepe da China,
larg. I00|o. ma-

_. *ro 169000
Poulard de seda,

larg. 100 c. me-
tre 189000

Taffetá de seda,
larg. 100,c. me-
tro . 1ASO0Q

Crepe Marrooaln,
larg. 100 o. me-
tro 229000

Lamé fantasia me-
tro 209000

Crepe Satin, lar-
gura 100 c. me-

_, tro 329000
Crepon de seda,

larg. 100|c. me-

178800 Warrocain* 
'fântal

sla, larg. 100|c.
metro 249000

Crepe Brocho lar-
gura 100,'c. me-
tro 249000

Marroeain Brocho,
larg. 100 c. me-

m tro 28900C
Charmeuae de

L y o n, largura
100|c. metro . . 3S9000

Rendas de seda,
larg. 100;o. me-
tro

*H^»^*K*fr*»<*»H'-»*ri*fr»»»i'H

Ml
••;••!

Um par de sapatas au borieguins para
¦M-W-Hll

CASA AZAMOR
$800 OUVIDOR SS

mo
sm

,VV,rm'VVv'i,VVVW' ••«?•:":^-:**C'*{**w*{"W*{":-5-k<-w*!~:*»:-;
MM

•:•••

AGUA PURGATIVA
DE

SIR JAMES MURRAY
EGUAL AS ÁGUAS DAS AP AMADAS FONTES BUltOPÉAS—-__ ¦¦¦¦.¦ m»»*». utimmtt.m é»mm*»mmm»M%mm*mm»mr--m  ¦"—

598500

Fabrica Confiança do Brasil
de camisas, collãrinhos, punhos, ceroulas, cué-
cas, pyjamas, gravatas, assim como tudo quan-to diz respeito a roupas brancas para homens,
cama e mesa. Única no gênero que vende osseus produetos por atacado e a varejo. Executa
encommendas sob medida com perfeição ga-rantida. (Camisas, calções e meias para foot-
bali).
«7, RUA DA CARIOCA, 87 - Não tem filiaes

:~S*+**H***K***W^

¦*¦¦¦_¦ ^
Grande liquidação de todo « "•toe." permotivo de obrai

SO* 30 DIAS '
"A' PASTORA"

RUA DO THEATRO N. 17
maa»

$M

1'ri<10 
^ÜnfcS" NA1URAES

UCIO —Os menores preços —
iiii\ -/,*<./...,•,.<. «,CASA JARDIM
Dr. Mtifilio <ic Campos — Doiln. licrvrtsiísSc
sypliilis. C.-iriDfti. 4.1. 2", 4" c fi" ás 2 h.

t/,l_,*2itir'_,bi_*-A
Agoslinlui líliíis, U*n(l(i •••irtiilo. hoje. peto"•Prinolpc"!! MafnlHíi" parti llalia. em viu-

gítii dc recreio,, «. nao podendo ilespedir-ie
pesnóiiliiientc dé toTdns as pessoas de swi
«mir.ido e relações, por 

'libsulutn f;illa de
tempo, o (nz por esle iiicio. offcreeendo os-
seus parcos proslimos em COSSN.ZA*. onde
permanecerá durante a siiii ausência tenipu-
rarlo ilcstn eajjitaJ.
^ Hio de Jmieiro, 3 de niiUibrn dc 1!)2I.
Dr. P. CaliítO '»v^-'' lios clientes-e ami- i
Bos que tmidou sun residência, para â rua
SanfAiiiia. 14a.

TODAS AS CASAS
MODERNAS DO
RIO, AS GRANDES
E AS PEQUENAS,
SÃO MOBllJADAS
E ORNAMENTADAS
POÍÍ

LEIDBO IU

k**KPta

QUER V. EX. OU.
TRA RECOMMEN-
DAÇAO? VEJA AS
NOSSAS KXPO.
SIÇfiES DE MO-
V E1 S, TAPETES.
CORTINADOS E ES-
TOFOS.
93, OUVIDOR, 95
41, OURIVES, -13

isllilill!!.iiiiHMiimiimiiiniiiimiiiniriiiittiiiiiiiHiitii'iiiiimiiii|irititmitittiiliiimiillllNiiitiilU(im
Ivst:i triste".' as suas I
regras são dolorosas |c irrcKiilrirè.sV "loinc Cápsulas Scvcnkraut.l

(Apiol. Snbina, Arruda). App. ]). N. S. I?. ?
li, !)•!..A' venda: II; Uiusitavaiia n. ill. =
Túlio 7**('l00. *• *, . ¦ I

iii!iiiiii'iiHiiiiii;iiiiiiNi;i,iiiiiuiiiiiJ*iiiiii;iii;iijii;Kiiijuiiiutiiiiii.iiiiiiiiiitiiij:;iiiiiiiiiu''

"TOMANDO E RINDO"
MARCA REGISTRADA

AGENTES GEÍIAES '

E. T. MELLO & C.
Caixa 2475 — Rio dc Janeiro

«¦WIMMI^^^^^-- JI_LH__L_—i.

" llli

Doenças nervosas e
íraquesa da vontade
'•-nu*lies*a 

pliyslcn e, de idear-, ilesaiiiiiiò
duvida, medo, inilliferciien, tristeza, angus-lia, manias, sustos, ataques, etc. estômago cintestinos, limprego local e (jernl de radia-
Voes iilti-ii-violetas de EIucli e da snggcMão
pelos liietliodiij, mais líibilchíós: [ir CjuiliaCVii/.. U. S. José fil. 3 is 5 Tel. 4625 0.

IvíeTãs
Km seda, fio t* algodão, em (jiialqiier corpnra senhoras. Iiomens e crèiiiieas. MÜSSB-I.INE em Iodas ns côrc:i. garantidas e 

'em
todas as qualidades.

A» nossas meias são as melhores.

Lavaria Gomes
Especialidade em luvas fantasia

38 Rua Ramalho Ortigão 38
(Antiga Travessa dc S. Francisco) ]

36$000Eponge
Superior qualida-de e todas as eo-

res (enfestada)
Metro  2$500Sparterie

Fo'ha  2$800Vendas por atacado e a varejo

Na CISA PA1EG0
Rua Uruguayana 158 e 160

Esquina da rua da Alfândega
TELEPHONE NORTE 1244

Heduza sua
conta de luz

Dr.Silvino Mattos,
•mresito cspeciaüsl.i cm
lentadr.ras duplas c
¦arciaes para a boa mas-
ligação c hei lera da hoc-
êa. Preços módicos, 7 Sc-
lembro; 231. T. 1555. tl.
Das 7 á-i 5.
*-*»?»»

io$oao
7$5O0

Veneravel Ordem Terceira de
São Francisco da Penitencia

PAGAMEISTO DE PENSÕES
Kealisar-se-á na Pagadoria desla

Veneravel Ordem, segunda-feira, 6 i«____.do torrente, das 10 ás 12 horas, o pviíimilc.' J' 
'','

pagamento de pensões aos nossos ir- ryJa"»a*» COm gOla
mãos soccorrtdos, relativo ao mez de fUStãO 16$000
scteinhro do corrente; anno. PvÍ_m_S tom **»!»S«r..3^ I 4. „„,„br„ « 1924. ryS?*.e0m *<** 

^^

|E' muito bara
Camisas zephir eor
firme  9$500

Camisas zephir eor
firme 10$000

Camisas zephir eor
firme 11$50o

Camisas zephir eor
firme 12$8O0

Camisas peito pre-
gueado, linho .

Ceroulas zephir cor
firme

Pyjamas eom goiaf nstão 15$OO0

4 a

-— O Syndico, Benedicto Caldeira
r ?

Janot.
F/i

^^fc-3_Ü___J-P^ ¦'

Lamparina eleetri-ca. Elegante e eco-"om."-'*!. Consumo30 «s., por noite.
. CASA BRAGA

M Rua 7 dc Setembro,
W1U7 

e (iuncaiveb
Wa», S9*•**»

"LUTETIA"
PAQUETE DE GRANDE LUXO ,Pnra a Europa  IU de Outul-ro"Viagens Rio|I,iuboa em 10 diis

Cia. Franc. de Navegação
SUD ATLANTIQIJE

Avenida Uio Branco, tl e 13  Tel6207 Norte
m .«__ _ ^^^^^^m~^

ASTHIVÍA, BRONCHITE
A8THMATICA

Os accessos agudos cedem proinptamentcd cxpecloraçtio i facilitada e o cnlnia -,obre-
vem com o !*ó Indiano dc Giffoni. (Vide omodo de usar no rotulo). Para cs ci<*o«
çhronicos, Gòttas Indianm do Giffoni. Nasbons pliarmacias e drogarias, üejiosito: -ürogana Gilloni, rua 1" de Março n. 17
^oVdfil-^.d0^-I9W)--

Dr. R. Pitanga Santosr!|°0,,lças ,do3~ coions, rcclumeauus. Tratamento especial das hemorrhoi-das, sem operação. Passeio, 56, sob., dc I ás 4.

200::000$000
AMANHÃ

CASA GUIMARÃES
ROSÁRIO, 71

RAIOS L'LI RA-VIOLETA. Pelle,Cabellos, Fraqueza sexual.ruhticulott, Anemia. Assembléa 54. i >» i
DH. PEDRO MAGALHÃES.

¦ mat» i

líI

ALEPTOL
..Compos.çfio: Peptonato de iodo, peplona-to dc ferro. methylarsinalo de sódio, n-.elco-Phosphato de caldo c vitaminas di> nÈilt'I*. um preparado sob a fôrma de xarcibo"«osto •írndablllBsImo, destinado princip\\-mente ao uso das creanças. ¦
...? .ALPPT0'- í l"," elemento ímpresclmli-te a alimentação da creança, um poderosotônico inlantil que deve ser indicado noscasos de dyatrophias pretubercuIoBes, tuber-cnlosca tòseas, eícrophuioaes, estados as-tnenicos, etc.

Modo de usar: Salvo juizo do medico, aT*ts da^fS;01— "e >°>* *
Laboratório Pasfeur da Bahia

DepoHIturiog;Pinto Costa & C.
RUA GENERAL CÂMARA, 91

RUA ALVARES'PENTEADO, 38-E— S. PAULO —

Pyjamas eom goiafusíão 18$SO0
Camisas Football . 6$50Q
Camisas Football . £$509
Muitos milhares de artigos

para saldar e não entrar
em balanço

Suspensorios Guyot Isgi-
ti mo 6$500

Confrontem os nossos pre-
ços e qualidades, verifi-
quem a verdade, e não se

deixem illudir
Artigos para cama e mesa

Meias para senhoras

EsDerença do Brasil
RUA DA CARIOCA, 52

O que toda
moça deve
eonheeer

•:

Hr-1

excellente
parado

pre»_'

para incommodoa d»
senhora»

O MAIS APEKFEI.
COADO MEDICA-

MENTO NO GÊNERO
.. Lie. 1281 dc 2i-'M'li
mam*

1874 — 192.4
Drogaria André, commctnorandi) «euíO'...mino de cxistoncia, e.vlá lirimlaiulo maliiieta c!i.ct!tcia com preços .«eeiielunWí

Hua i dc SeleitiJii*!) n. ,TJ.

Todos podem vender Meias,
mas ninguém pódc offcrccer
ris vantagens da

CFJISTEf-M
Nos iireços, qualidades e va-

riednde.
S,'i vendemos boas marcas e

(|t:üilldíldes gitriiiitidas.

12 Rua Uruguayana 12
(Única Casa só de Meias da

Capilal) -ma*»-
OS "RAtbgTt~ FAMOSOS
«WEstamos nn época dos "raidR" e por issonüo é de ostrxnhar mais nni. Muitos arroja-drs-,. outros, bizarros, o nue se annunclnajrnra, embora não tenha a tncfcima signiii-cação (• todavia notável. O Antenor Corrêa,do Av. 1'assos 88. tel. Norte 5830. se prom-Ptifici a raspar, encerar e calafetar uni as-soalho eniijaniilo o diabo esfrega um olho.

A

IMI. ALFREDO ALVES PINHEIRO!
(.ma-umo «eniisia. |(„;l Hctc dc Ketcml.ro

*;'vrS0'.r' ","'' I):,s ;i ,lil '"«'•'••â As íi díinoile. relcplujiic. C, isili'.._~ «*—«&»«¦_—> -—__

Vias urinariás (-,l'ra. ¦'¦"••eài *¦'¦ "lenor-
.„, i ,• rliagia. Tratamento dasmolcslias venereas. Dr. Hcliiiirò ValVer oLargo Carioca, 10, 1 ns «, *«.-.ei(it.

CALÇADOS !*l\OS

...!¦ 

m§ Êô pi 
**H-3fev

i

Dr.
clc.

m^OlSOQ ÉmAS^ÍGARGANTArrotessnr deelmica de í- NARIZmi I*acilldndc ilo nio. ' OUVIDOSCirurgia - Phvsiollierai.in da especialidade:li. b. .lose fil — J as (i li. — T. C. .I0_r>
DOENÇAS DAS SENHolÜiDçsiippurcccm com n nso da IiJATIMOI IVK*npp. pelo D. N. S. I». s„l. o n. 1U.3 nT'spliarmacias e drogarias c na run Buenos Ü-I'_S, l.»I, SOj),

QBERBS SEU BÍLU?
lirvífivp"'^)a,';,dof ?S!enliQcp de bellewJIjVALINE .Nas perf nina ila s c na rua liue".nos Aires, 181; sobrado.

mam
Dr. Genesio Pitanga - Tratamento datuberculose. Pneiimòthorhx nrtifieal. Ouri-\cí, íó; — -1 12,.

Rua Uns de Vasconcellos, 295
O leiloeiro AGENOR venderií cmleilão, «manhã, á» 5 horas da tarde,eiiKlrenlc ao mesmo.
Lste confortaye! proiiio está nditi-rndo em ecnjro cie terreno, mcdinilotjjO x 10,45.

SypltiÜs l!n raIll:ç" — CAKI.ÓÜ/-ciÍrou-s>
ulnwü ,i i ,"-n**"e-'*taçôcs da sypliilis

r(,n,m In ' .*iastt,n',° 12Í000. - H0D0U'H0
mSS 1° 

'C,r^.-,,e 0"tro ^'Punitivo cn. 3
C\m\l. só cm boas pharmacias.

LEILÃO DE PENHORES
D. Oliveira, SV. Chile. IS. ,.n, iii ,i„ dütubr»f.hile, 18. em 10 dc

de 1924mam .-
Dr. Jorge de Moraes 0iu"r*|f""!S* i,:"

• - los sy• Aires, 58, 2 ás  syphllis.il.H. Apraslvcl 8G. U. Mi 3253.
!¦¦'•''

lw  \. ., 1 . í... «_



N

A NOITE — Si-Ma-IVIra. :i (Io Ouiiihrn dc 11.21
ttiii.il *m*i**t*M*m»

___________V ___________¦___!__?_'__¦* *_r*_Pí"fíf*'i #ty "_ » ¦*___¦___-• _______ _______ _. _ . . . —i•—v-—¦>—p—«—•>—¦m¦»» i »>—'^^r-*i-
_______«^_____—__^**^*í_!_\.',,'l'í ¦ '4By*MBRf,^;l*^.*t_''*'.'':,ir\i'yr< 

.^___________________H__________ai____W nirw_ni_UV_____________Da_>—rt-vr»'*»:' «•_¦¦ n_ia nn u- »__ «M_«______*-r___
¦¦-¦--¦-¦¦'¦¦•--¦-¦'¦¦^

CpSB Jl ku _m l^n _^_r***v Amanhâ-RIAL.TO-Amanhãa
Os qua não tiveram nunoa a ventura de ver uma caçada terão, nssla fon?..-!
davel pellícula, a impressão mais completa do iodas as peripécias e aveis-
taras de uma das maiores expedições venatorias organisadas ro Brasil.

taça espuciel do maestro
tiALMLLOTUFINftW

Grando orehoslra

As Exim Seitnaras éSoRSisritas serão offereoldos como lembrança, exem-
nlarcs da "Viola Mimosa" linda canção que faz parte da parliiura do film e

qus será cantai pelo coro serlanoSo,

••_--*:•,-¦«.

I •>»>H"K»,k,,x,»*»,'m*»
BWBMinraiTiaaaanaBjw

•2^. ...*.>'>.'.>. >M»»'<>'»*H^^

Jóias! Jóias! Jóias!...
Desoonto de 10 e 20 oo

A REDEMPTORA
Rua Larga -44

ll.TIMOS DIAS! Ut/TIMOS DUS!
Currcnlrs folhra.Ls _ ouro, ilfsd.!.. 2$
Annri** fnlhtmdo*. a ouro, dcr.de  1$
{trincos «tt» ouro ile lei  IOS
.Aiincli» com brilhantes !!,  VOS
Itclnglo* para hon.cn.-  -'-•*
Alliam;•- dc ouro «!c lei,.  15$
Cai-ta com rof.arlu  6$
Coll.irea .1.» praia de lei..,.  1$800
Puls. Untasia, desdi*  1*500¦ mm» •
LA 6ARÇ0NNE uullicntico, só na barbei.»
ria do FADIGAS; Hua Gonçalves Dias nu-
mer.) 18. Tel 4181 C.

1 . mm» —¦

SSKSAWtt PROBOOPO M ÍNDEPENDENeiA-OMNlA FILM
SSSKf_S8!___*-^

'«-aIJ

|

Ii

lá 1
S___ffl H

m
m

¦•_••_••.¦•,*»,•%•••.•'*•»-*•••••*•¦*••••**•** WT«»"

(PRÉDIOS)
O l«Mloniro (»I'SMÃO venderá cm lei»

lão. amanhã, :••> l horas d» lardc. em
frente aos mesmos, «is inngnifkns
jirf.lioH (.|.tiiiiaiiH'nli- situados á tra-
vogou S. Vicente dc Paulo íi». 21, 23
e 23-A (junto íi rua Haddock Lobo),
«crio vendidos juntos pu separados,
•icla maior offerla.

y/t £íflMjCsUjt^^ Os/O*-

Terceira [_saA_amor

4i,RimCARI0C& RIO DE JANEIRO
-:••:>•:-!••'••*•••-:• .•..•..x..%.,.;..:..'

UT9m

LEIAM O 28° NUMERO DA
REVISTA MUSICAL

¦f- musicas inoilernas, inclusive a nova
ilnnsa parisiense:

LE HUPPA HÜPPA
A' ..'i.iiii nos jt.ri.uleiros

Preço, l?50O — Est. 2?0()0

Verão em Petropolis
CASA MOUH.IADA

Aluga-se un.a, luxuosamente mobiliailn, á
Av. Ypiraiign, 525. Ver c tratar alé sexta-
feirn «lesta scn.uiin.

HEPATINA iN. S. DA TENHA. Infa!-
ive! nos males do íign-

do, estoiuago c ictericln.
•SM»»»

TELHAS e TIJOLOS
Materiaes dc I' qualidade. Deposito du

Cerâmica Snnt-Anna
530 - KUA FKEI CANECA — «II

Itio de Janeiro

loa

.s Olympiadas -1924
PARIS OHAMQNIX

SPORTSMEN — Não percam esta oportunidade- de
vir ver um film completo e detalhado sobre AS
OLYMPIADAS — são oito partes de um film estupen-
do e sensacional. — Corridas rasas e com obstáculos,
eross eountry, dardo, martello, peso, disco, ski, patins,
bohslcigli, Polo e Football —- tudo tereis aqui, sendo que
com todos os detalhes e cinematographia a --raíént". -
O formidável match entre os Suissos c os intcmei-a-
tos Uriiguayòs ! Os suecessos de Scarrone e Andrade

que fazem maravilhas.
•ia - No ODEON -

»»•••. .H" ****** _•*_* _***

CASA TITO
«a

1'incc-ncz, óculos e lorgnons dos inc-
Iborcs fabricantes. liem montada offi-
:ina para concertos. Trabalbo rápido c
perfeito. Grande sortimenlu de artigos
para pbotographia.

TITO, SALLES & COMP.
TRAVESSA DE SAO FRANCISCO, 7

_»_¦*» ¦-^^ALCOOL 
PASTEUR

Sem cheiro. Especial ás industrias dc
perfumarias c bebidas finas. _5**. 36', 40" e
.42-, cm litros c toneis. Drogaria licrrini —
R, Buenos Aires, 18.
»»»tm»*j*mmm.i»»»a»»»w*mmmm**»*******m*m****m
, * ' * ; * —«•»- ¦ n.JzZ
I _IH_ A'K'se,1*0S mobiliadüs com pensa» a
fcgniO casal ou senhores. Tel. Sul 2877.

Dr. Ernani F. Alves c,i':u,'g.ia f1"**-"*-(Joen.as das se-
lihoras. R. S. José, lí), ás 4 c 30. Te!. N. 7188.

•fi* *í** *í*,*í* *i**** **£* *I***í*-*4**-**• • _* *_-• *_-¦ •>!**í*>*r* •*

/£' TANTA A SATISFAÇÃO
que dâo

OS MOVEIS
RED-STAR

que quem os adquire raras vesea
se desfas delles, e quando vendi*

dos em leilão, não só e.hamani
grande

CONCURRENCIA
como muitas vnse.s são vendidos

por
PREÇOS SUPERIORES

aos que tinham sido
COMPRADOS

RED-STAR
69 — GONÇALVES DIAS — 72

82 — IIRVGVAYANA — 82 . ttit*amm*mmtiÈammM
— Trata-
mento cDOENÇAS VENEREAS

cura radical pelo iiío-siliiersalvarsan e inje-
cvões mercuriacs in.lolorcs, diathcrmia c
raios ultra-violeta. Dr. Coclo liareellos, ex-
assistente tia Fac. tle Mcd, Das 0 ás 11 c
das 4 ás G. Tel. C. 3864. S. Josti, 53.

 ¦ mm** ¦ ... i

BA Ft&TEÂ
•••"•.••

NOTICIAS
As primeiras dc hoje. mi Talado

Duas primeiras representações temos.l.o|e. no Cnlaclo, pela companhia Alves da
Ciinlia-Bertba Blvar, da peça e.n um acto"ItesurrcU-rio", originai brasileiro de lt;,
phtiol Pinheiro, e "Cobartlias". pe.;.-. cn.dois netos, original licspanhol, de l.inares fIri.diiccáo de Lino Ferreira e Oltle

Tenar Geràrdn

sellos gl»:
pram-sc c ventle.n-sc na raa
Gonçalves Dias ... i»7. 1"
andar. \

^.^l^^•^A.^•.%.^l>^>^/^»^(^l.^l{M^•^*v*•.^»^t^l'(^,l,^l

liUse... S. S. WHI

I

Artistas de variedades contra»
tadas directamente no estran»

geiro
Oschestras: Blues Bands-Harry

KOSARIN
Primoroso serviço de Restaurant

TE
Clarea os afenfes
Q.fresca aqradavetmnle
a bocea.
c/toreciao/a *

<ílé pelos
òefizes
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LOTERIA FEDERAL
AMANHÃ

200:000$OOQ
Por 16S000

SEGUNDA-FEIRA
2 0 :0 0 0 $ 0 0 0

1'or IMOí)
Os bilhetes para essaí, .oterias

acham-se A venda á rua !'• da
Março, 110.

mm

j PALÁCIO GLUB 8
luxuoso AT/ '*¦• ~
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liivas
miro Ccsar. Ás dislribuições das peças e
tão assim, feilas: "Mesurreição" — O pae.Alves da Cunhai a filhai Ucrtha de Uivar*
o advogado, Mario Pedro; a ama, Maria
t'into4 o medico, Lirio Illl.ciro; a crendo,
Cartola Sande; o crendo, l-ísineralilo Mattos:"Col.:ti-dia.s" — *rnaquiiiV|-l'"l_uctrc(Íò, Al-
ves da Cunha; Cecília Mo nté roso, Hertlia
Uivar; Matliilde Monlcroso, Maria 1'irin;
Thcrezn Monlcroso, Lusitana Snyal; Lill,
AWá Verdial; Joannn, Rlisa Mallos; lose
Monlcroso, .losé Gamboa; Sebastião Alflel
J.ino Ribeiro.
Estréa, amanhã, a companhia franceza

.1. . ., .A companhia fran-
ccza de opera cômica
u ..perdas estreará,
amanhã, no Lyrico
com a opereta «le Cll-
vol e Duru, musica dc
Aiulran "l.a mascot-
le", t|iie lerá co.no
interpretes priiicipàcs
Mlles. Jeny Sy.il e
Lefev.-c e...Srs. _er..r-
«ly, te.íor; Po.iz.o,
brirylnno, e. Doille,
to.iiico. A actrlz
Jeny Syril fará r,
Bettina, a prolaijoiils^
Ia da velha c sempí-d
querida "Mascottc".

K primeira do Carlos
Gomes

A companhia Leo-
polilo Fróes rapresen-
In. hoje. em primeira,
a comedia norte-aiiic-

ricana "O eterno D. Juan", cuja distribui-
ção é esta: Jean Painel, Leopoldo Fróes;
Mary Warre.i, Iracema de Alencar; .lulla
lliceianli, Sylvia Bertini; Qiaúcá Soui.io,
Elvira Véllcz; l-"rau T.eiicr Heiiihrieb. Ca-
rolina Maldonado; Sra. Posanslty, Lúcia
Ma ii a n.-. a; Miss Ward, Alice ligypto; Dr.
Stelson, Eduardo Vieira; Carlos Sonino.
Teixeira Pinlo; Staplcton, Armando llosas;
Mario, Carlos Torres; maestro llossi, Men-
donça Fjalsçmãò; Herr Müllcr, .l»»âo IMiií.o;
Sparapaíii, Aurélio Corrêa; Carl Losiiõk,
Eiirico Silva; Farmaíd, Henrique Pereira',
ttm espectador, Guimarães B.r.izão.

A companhia LO!r.l)ard'>Car:iniha
Deve chegar .mianhã e á noite estríar

.____ no e.\-S. Pedro, boje,
•loào Caelano, a gran-
de companhia italia-
na dc uperetás Lom-
bardo - Cnrainbu, A
apresentação desse
festejado conjunto ar-
tistleo será com a
opercla "II paese dei
canipatíclü", musica
dc Virgílio Itanzato,
libreto de Carlos
Lo.nbardo. Já disse-
.nos que o escriptor
Carlos Lo.nbardo é
um dos empresários
da companhia c elle
vem, agora, ú sua
frente, como dircclo»-
da "toi.niéo". Lom-
bardo i, tambein, o
applauditlo autor de
outras operetas, como"l.a da.izii ilelle libel-
lute", "Scúgnizzà",
de Mascágrii, etc.

Grandes IOs preços dos

SÃO SEMPRE
03 BVIAIS BARATOS!..

SECÇÃO DE CAMA E MESA
H L££i\°ÇóES em eretone superior para

9?J800 |
t6$8j_0
33G00

solíeii-o. Um
LENÇóES em eretone superior para' «asai. Um

M TOALHAS adamascadas para mesa. .• GUARDAM APÓS A DAMASCA-
DOS GRANDES Dúzia  129.50Ó

LEKÇ6ES felpudos para banho um . .
TOALHAS feipudas para rosto dúzia. .
COLCHAS brancas com franja solteiro
^pRilfô. Ave-P„a**ia grande reclame. .
iVIORIIM CARABRAIA inglez, para noi-
vas
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34 — Trav. S. Francisco de Paula
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THEATRO LYRICO 1
mMM COMPANHIA FMN8EZA IHE OFERETAS f]

AVSSO — Ein vii-tiidc do mítüzo do vaporl--Malfc" que só cliegíi Rsibbado, ás 4 da tarde, fit-si ^udiada a estréa pura „omiii_*/o its 8 % com a opereta 1
íi

oo_rassaT

Carlos Lombar do

HOJE -_ /_'S 7 314 — HOJE — AS 9 314 HUJ_

¦£___««__»« iimi';.??*,11. auafo'09 de OASTAO TOJEIRO, musica de SA' PEREIRA.

lassar a th. m ú.
Uiilielcs sem ngio. Itun do Ouvidor n. 94.

Pagam todos os prêmios da Loteria Federal.
Posto tlt» venda tlc «stanipilbus.

FRANCEZ pratico e thenrieo ensina Mme.
Õuloii, edil', do Odeon, sala 11 -4-*, elevador.
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"Si!", cuja musica
A estréa da companhia in„lcza

Começo.., boje, a venda avulsa para a es-
Iréa de amanhã da pqriipanliia ilígléza tle
comedia, nd .Municipal. Teve a mesma ne-
ecitação da assignntura dc oilo recitas, que
foi boa. A companhia, que pela primeira'vez nos visita, estreará com a comedia"Pejí, í. my beart"".
Uma festa do coiiEraçamcnto, nn Trianon

licli-íluiindo a liòmcivageín que a Soeietla-
tle Brasileira de Autores Thealraes prcsloí.
nos nossos empresários, offerceei.tlo-llies
.un chá dánsun.te por oecnsbío do áíihivér.-
sario de sua fundação, o empresário .1. II.
Slaffif. proprietário do Trliinon, vae ofle-
recer aquella sociedade um chá. que se rea-
Usará proximainc.ite, no "l.all" tio seu ele-
fiiVnte 1'hcntro. Pa rã essa reunião serão rou-
vi.lados autores, artistas e o», nossos cri ticos
tlieal.aes, aos quaes lambem é offéreõitli.
.iquella fesla.
1'ru-C'asa dos Artista»

Üs espectaculos tle hoje, no Trinçir, são
em 'beneficio da Cíasa dos Artistas. Além
da representação tia linda comedia tle Pai.-
lc. Gonçalves, "1SM", haverá uni aclo dè
variedades.
No Clne-America

0 ap.etiado cançonelista Cbocolat wsa-
usou um 'llello festival, que sc realisará a'» deste mez, no Cinc-Theatro América, cm
.enéficio tia Casa dos Artistas. Daremos o
.rogramma. iipportuiianieule.

VARIAS
I*"oi, hoje, muito cumprimentado, pe!»

passagem tío seu atrniversario uatalicio (¦
L'mprbsa»riò\'.J I». Slaffa.
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cm 1 recita d« assignat-ura
2;*-FEIRA —- As S % — 2a recita dí*- assígualu-

ra com a opereta

LA HAUT
Bilhetes á venda para os dous espectscuios
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Casa mobiiiada, no Cattete
Aluga-se uma, luxuosamente mobiiiada,

para familia dê tratamento, com tres salas,
quatro quartos e mais dependências, ft rua
Carvalho Monteiro, 42, Casa IV. Tel. 11. M.
2710. Ver e tratar das 1+ ás lli horas.

COFRES
Vcntlem-sc por preços icdusidissimos os

afamados cofres M. YV. americanos, marca
registada, garantidos, guarda fiel dc seus do-
cimento.', e valores conlra o fogo c roubo.
Comprem hoje: não esperem. Rua Thco-
pliilo Otloni D. !()!!.

A' LA QARÇONNE
Salão Mcruzzl, especialidade cm cortes de

cabellos á Ia gárçoiinc e á ii.glcz.i, gabinetesespeei.-ies para senhoras, creanças c niitiileiire.
Ilosario. 132; próximo á Aveniiln. Tel. X. 58(1.

iT.WP-RFKA _r_g__ T.OTreff.TBO
|j?ALA0_p THEATRO -— ás 8 3141

Cobardias -*- Resurreigão
THIiAliiO ItBfUBLICA — A'h 7 :JTT'.r»r,í

PI PA ROTE .
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}EMPRESA_PASCHO_AL SEGRE1
lHKAiitõ CAKLOSvGOMES:!—. A*s ll h
L. Fróes — 0 eterno D. Juan
TI1EATKO S. JOSí: — A's 7 •)., e 9 «í

OLHA 0 GUEDES! 
'
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GOPAGARANÀ CASINÕ-THEAT11Õ

pí
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irO'15 R-xía-feira  HOJE " 8
, A's 21 lioras: "Sangue c Areia", film ii*' '¦>»: Po.lhlòhj)" Valeutino. È
¦ A's 22 horas: DESPEDIDA «Ia notável 1

j daiisariiia bespanliola, ISAI'EMTA IttilZ. |E'I*«Ít.roí.as 2S. Camarotes c baisnoires in.-?. U
h GlllLL-ltOOM — Diner c Roupcr AnixMltí antis to.la.s ás nóitea eom a I'AX-tME-fe!
|JIICAN JA2Z-BANp; |
*»a_ie5Bf»aaafflK<}^^

REgRâS NYUENIOAS mi
OS DYSPEFTIGOS

Os médicos dizem que a dieta é des-
necessária — Os ácidos perigosos
do estômago devem em primeiro

logar ser neutralisados
Para aquclles que soffrcm de intli_estão,

acidez do éstotnaxo, flatnlcucin, etc., lia doue
meios para tlebellar o mal. Primei.-.-», eomo
esses casos são proyehjcntes da acidez ti.t
esltiinago e fermentação do? alimentos, pü-tiein-se eliminar das refeições todo sos ali-
mentos que fermenta,-., e formam ácidpsi
t.-.es como as farin-ieeus. assacar e .iliineutt»;
que o còhtüni, evitando o pão. ás lmlutas,
frutas o muilas espécies tle carnes. Os uai-
eus alimentos piii'iniltidos são: pão Io.t.kío,
espinafre e pequenas tpiaiitidiidcs de carnes
brancas/ como iii.lliiilin ou peru. 'Essa ilicla
é tluin riflor extremo, mas é .i)_un.as vezes
tio comiiletó offcíto;

O scjíiuulo meio, que convém e.*.peei:ili.i:n-
te áquelies que Koslam dc fazei* .'..'feições
aliutulai.tes e de bons iilln.éiitós, .'• neutriili-
sar, enlão o ucidò lormadti e fazer parar a
íermeiiliição, pelo uso ihu.i l»..r.i niitlncido,
eomo é a Majfníisia Divina. Uiiia eoll.üf .uiín
copo de a„ii'n ou um até tlous comprimiilos,
tlopo.s das refeições, ou quando as dores *-e
ma.iifeslarem, neutralisa o ácido no eslom..,-
_pj faz parar a fermentação e permitiu a«
estômago fazer o seu trabalho perfeita w
sem dor. \

Devido á sua simplicidade, conveniência s
efflcacia, esle ultimo meio eslá sendo a.lo-
pta.lo em vez do anli.no e dispendioso, queé a diela. A Magnòsiíi Divina obteni-se e.n
qualtpier pliarinncia on drogaria! cm f.jrnai
tlc pó ou comprimidos, dcliciosaniciilé ato-
nir.tisada.

App. D. n.s. i>. ií; í.iisr» — 2i'fw:;.
Experi.neiita o

Arsenoviía
O mais prodigioso tônico
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pari. escriptoriõs. Ca.leli.ar. rmj mol!*. iIt, Alfaiidcgu, li», CASA .M.VÜÍIMS-,
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^0 PODE VER mLHERQUÊ
SE CHAME NA1R

"Mario Menino" deve chegar
hoje

»,.» ?.',! ilf,fSflÜQ »»*»>> fa vrtiilr, hontem, nn nocluriio mliiolro, «lua 7,15, Ires iu
i-'.». ÜÍ'! „ ,,unueiyn .murllíflo, afim dei;uiniii','.:ivm o liiillvhlu,, nroso em .lui/ rislAni, comir açtttlu "Mnrio Moiilno". listeslioiidnvs 1'crlflcnrnin, un quc pareço, tratarmi mesmo dn nsiaattno d« Nnlr MondaiCardoso, ,.||,|„ i,'i|K"c.iil,w cm o crlmiiiiio, logo, As 7 linriu,"Mario Menino" isorü mandado npresen-lar nn n» dlilrlcto pnllilal, por onde cor-io n [iiqiiiijlo nobre o Iniliaro nssasilllio.

v

A XOITK — Sexln-Oiw. \l <!<> Oiilúbi-o do 1021
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Magnífico prédio
A RUA AUGUSTO SEVERO, 78

(Antiga Praia ila Lapa)
Leilão, terça-feira, 7 do

corrente, ás 4 y» horas, peloleiloeiro PALLADIO.
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Ameixas Ameixas Ameixas Ameixas
«A
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Cortes de casssnirar
inglezas;

LIQUIDAÇÃO
_A Alfaiataria Carlos Monteiro, tendo r
laWdo tcrniluiir o «eu negocio, voiide, pelonisto, córles do casliiilrns importadas di-rcclamcnto da Inglnlerrá.

RUA URUGUAYANA 100
, _'. .MASSAGISTA- jorgo si-iimiut neccitu chamados ú doniicilio. Para liifoniinçCes 1:1 Cnsn Mcrlno; Ücsl*delicia: 111.1 lladdocii Lobo, (11 _ dlellothe-raplum).

Nâo ha mais mau tempo

P ^^Jmp^C^»!»^
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32.000 kilos de ameixas
Meu embarque de ameixas sec-
cas de Oregon, que acaba dechegar dos Estados Unidos,

está á venda na
Casa das Fructas Horatio Belt
rt 7S000 O KILO INTEIRO

AS AMEIXAS SAO GRANDES, DELICIOSAS, SAS,
SUCCULENTAS E SAUDÁVEIS

Ameixas pala caixa de 12 Vz kilos a
65000 o kilo

i|Casa das Fructas Haratio Belt
Rua da Assembíéa, 20 Tel. Central 1394

Ameixas Ameixas Ameixas Ameixas

="* nr
ANNIVMSARItiS

MUNDANA
1'iiíciii nnnos Itnjc:

,|nl)siu.2r,?iN.fl (1:°"«l!__.,<*". Oonçalví» Pereiral.a Sllia. flllin ,l„ fnlicdilr, tiogpclantfl .lose,,inç.,lu-f. tono, or esposa do Sr. Antônio¦ eh.i Un Silva, /uncolonnrln dn Coiripni-niil.i dc Sicaiiro» d" Vltln "Sul Amorlcii"!wnliorlta Maria ilo Carmo [Morena;, flllino ir. Antônio Jurou de Alencar Arnrlpa111 !'• riiiceiiiniiihi ri, F.i/cil.,. „ IIK.,{|.io nonato, hu,o d,, sr. Domliijdioa de An-rada. iiuaolnnja_ ],- MnrlB Pinholro, tia(Io l)r Ncslor (.iiniillo ile Oliveira, ne.reino da nfcçuo do halelio da Tlio Wcslernlolograplt ConipBiiy,
CASAMENTOS

,., Consorclnratn-ío, hontem, a senhorita•.l/it OotivOn Novos/ filha rin Ex,,,,,. viuva
n2íl« i/m"' t° ° Pv' Alüt,,'t0 Monteiro deluiroí i-iii,o,.funecionario do Ministério duA.iiicii tuiii, min, .1» coronel Alberto Mon-loiro do llarros, Indiistriiil nesta praça, eao D. Armlnrtn Montei,o do llarros.O acto civil realL.iu sc na 3.' Pretória, eo religioso fol.efrcctuodo n.-, residência Ioin. Adolpho Drand/lo. ;ulii„i,., da noiva," n.,, rio Bispo n." {II,Tc.,t.'!ii;nili:ii,iin os. neto», pnr parte danoiva,, os Srs. almlranto Alberto Fontourao senhora, no'civil; n nn religioso, u l)r.rtuoii.no Urnndilo e senhora i por parte donoivo, os Srs. Dr. Mathla» de Oliveira Ho-xi) e.senhorita Nicotina Monteiro de llarros.no civil; o no religioso, <• coronel Alberto.Monteiro do llarros e senhora.

I ,^PVS ««.'.cerlniquias, foi servido, aos con-I vitlitdos, fino e variado liincli. tendo, ao
J champagne. sido rcltas, aos noivos, muitassaudações.

NASCIMENTOS

W^r
<»"¦• t & Afim dn prevenir-an contra nu

docnrtm endêmica* própria* «lu mu*
I» calarão, limpa « tlcninfccta
rgunfaitio i'oin algum

m
ò:
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P&LLADIO-RUAs-r10^'57
(leiloeiro) Vende prédios e moveis

lifiiniiiniHiiiiçi mmtwtm^^
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Ella senhora e seu cl:lnhn reipiarjam-it do fria tor melo
dc pelles, maníu, de lá. etc., no intuito ie cnifar <u conl•
llpacòes, tonei, orcnchllci, tatarrho,, (rippe, etc

O íj/elto dt leque contenta-u eom lamni AlcMflo Gujrol
e zombaj d'ara úconte dit* Intempefícs, chuva»' n?we,
cento, filo.

O uso rio Alonírúo-r.uyot, tomado rn, lo-fias as refeições ua dóse rie uma colher de
f.rnJT e"í- d'!,s,,i'' ,'•1sli, *il' «elo Pawfazer (lcsapparec, r cm pouco tempo a tossemais rebelde c pára curar lauto o défluxbmais icnaz como .-, mais inveterada bron-cinte. Chega-se mesmo hs vezes a naraiysarc curar a tísica -declarada, pois o alcãlruosust.i a decomposição rios tuliercíilos rio pnl-iiiiio, destruindo os mãos micróbios, causasdessa decomposição. «-«us.is

Se qiiizcreni vos vender tal ou Ini produclocm¦ logar rio verdadeiro Alcatrão-Ciiyot; des-conrtae: e por terem interesse nisso Pir»olitçr a.cura de vossas bronchiles, catar-rhos v.-üios, dcOuxos mal cuidados; e .-,
IZldTn" :r!,":,í' c- f? ,isic:'' '' ülMolnltme e necessário _cMKlr nas pliarinncias overdadeiro Alcalran-Cuj-ot. Afim ,'e evitarqualquer duvida, examinae o rotulo: „ dòverdadeiro Alcatrão-Ciyot leva o nome deOuyol impresso etn letras grandes c sui fir-«ia-eni Ires cores: roxo, verde, vermelho e«Ic travez, assim como o endereço: Casa Fré-ro, 19, me .l.icob, Paris.

O iratamenio vem a sair a 10 centésimospor dia — e cura.

J887P"l'OVnCl° Pe'a °" G" S' Pl cm 21—1*1
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CURA DA TUBERCULOSE
SANATÓRIO «D PALMVRA (Minas Geraes) - Altitude 900 mclros. Edifícios e real- 1meu modelados pelos melhores sanatórios da Suissa. Tratamento hygicno-dietetico

sf,?«„ 
l),V1,<-'r«» Cavalcanti, com mais de ,10 annos de pratica nos Sanatórios d, 1Suissa c Allcmaclia. Enfermeiros e enfermeiras especialistas. Hotel de 1« ordem. !

O Expio. Sr. Dr. Plácido Barbosa, inspector geral da Prophylaxia da Tuberuilo. fsc, çlicgando dç improviso ao Sanatório dc Palmyra, ahi passou dous dias e deixou 1consignada no livro dos visitantes a seguinle impressão: aeixou |"O tratamento.da tuberculose, que a pude curar e que está provado que t. cura. 1é o tratamento h.vgiçno-dietctico. Esse ,• o tratamento que se appiica no Sanatório idc Palmyra, o sc appiica de-aecordo com os princípios sclentlficos e a pratica dos I
p grandes sanatórios europeus, sob a direcção competente do Dr. Alberto Cavalcanti Is de Albuquerque. "r*"" »""«"¦¦••" |

Palmyra", i de março de 1924. — (Assignado) Dr. J. Plácido Barbosa" =
Informações no Itio: Tel. Norte 1259. ¦*»»¦¦. |
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CAiMPESTRE
Amanhã, ao almoço: cabrito enm arroz do

forno, tripas á riioda rio Porto, peixe cm pa-
nclinhas A Cnnipeslrc. Ourives 37. Telepho-
ne nfififi Central.

v:vHõrlick^s
i^%lte&Mük4

fKr
LEITE MALTAD0 riORLICK'S:
Peçam nos Sodas Fountains e

Sorveterias.

NOIVAS
Madame Tavares, especialista em borda-dos a machina. seientifica á sua clientella

que se mudou para a rua Dona llomaoa 188.lionne Lins Vasconccllos.

"'l^iiiiiiiiiiNiiiiitiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiniiiiimiiiiniiiiiiiiiiHHininiiK

LESTE DE MAGNESIA
Dára coiTiffir a iiitemperança

Um grande cortejo organi-
sado na Galeria Cruzeiro e
outro na Estrada de Perro,

eom destino aos grandes
ARMAZÉNS DA CA Ml-

SARIA AFRICANA
Avenida Passos 21 e 54-A

para adquirir bons artigos pelos preços quevão abaixo:
Camisas peito de Unho. pregas.... 9$500Camisas percal francei 143500
Camjsas percal. . .. 10|500Camisas tricô ine lisa, ¦.. .^.; 2g?500
Camisas tncoline listada, a 288500

0 Sr. .losc Ignacio dn silva e sua esposaDr. Iracomn Dias d., Silva tém seu lar an-
gmoniauo com o nnsclmonto dc uma me-nina que. recebeu n nome dc Dnmiuuu. O lar do Sr. capitão Alfredo Bragac do sua l-.xma, esposa. I). Ilercilia de Aze-viio ttrngn. acha-se enriquecido com o nas-cimento de um menino que receberA o no-me de Aloiiio.
AI.MOÇQS

Por motivo da recente piiblicnçâo de seunovo livro: "Deveres da Nova Geração Bra-sileira , vae scr offer-eido ao Dr. Carnei-ro Lcao. direetor gerai de loslrncçáo Pu-iillcii. um almoço a que ndheriram desdejã as seguintes pessoas: Pedro Pcrnambu--..h,i,... i.-...„,,.r Oswãldb Orico. .loiíllangcl. J. p. Fontenclle. Heitor l.ynd Filho..o 1..HI1.K., iioaquim Tidol. Virgíliovárzea; Anlonio Cícero. Agencia Americana,Ilugo Carneiro. Waldcmiro Potsch, A. Brijo-le, Silva liamos, haroneza de Uomfim. Jero-nyma Mesquita, Bcrtha Lutz, A. Marchant.Dr. A. Bastos, Florines Anflada Lucas. Ju-lia Lopes dc Almeida. Adolpho Bergamini,
Ncslor Figueiredo. Maria dos Reis Campos,Massilion Saboia, Plinio Cavalcanti. NcstorNictor. Francisco de Paula Alvarenga. Dr.
Victor Vianna, E Pereira. Ermelinda Sil-
yeira Thomnz Alves. Amaury de Medeiros.
Honorina Sennn de Oliveira Gomes. MariaIsabel Duarte Moreira, Castorina de Olivei-
rr Thimoten. Maria do Carmo Vidigal Pe
reira das Neves, Emma Lardi, Odette Hega
da Rocli:, Braga. Luiz Mendes, José dc Oli
veira Mello, Nelson Costa.
ENFERMOS

[kte^

Comprimidos de

UR0TR0PINA
\SCHERiri6^

o grande preventivo imlicndo pela aeiencia.
Limpa c ilesinfecla a Bexiga, os Rin$ ti an
Viat Urinaria». Absolutamente inoffensivo e
tolerado por creanças e adultos.

Consulte seu Medi™.
Exigir sempre os Comprimido» de

Urotropina "Scherlng"
, em estojos originaes com um tubo á 20 coinpri-
midos.

secçmO ine:
i'f,.

PAUL J. CHRISTOPH CO.
OUVIDOR, 98

RIO

I REMÉDIO EFFICAZ
I para asjnolestias rio «gado, dosjinMo estômago e dos intestinos

Camisas tricoline linho e seda
Cuecas percal, .....';.
Cuecas inousscline, *]'
Cuecas ere.tone
Capas de gnbardine de 2ÓO$'á!!!!'.'.
Meias inousscline
Meias toda seda c| costura,.'.,'..'.'.'
Meias sctlí, .'
Meias serin ..'.!!".!.''.,'.
Toalha de rosto, !.'!"!.'!
Toalha felpnda de i-osto, a...'.'.'.,".Toalha tolpudu, superior, a..........Toalha de banho, 
Colchas dc côrcs e brancas.
Tapetes muitos padrões, para quar-t0' ?;  18-S500e muitos artigos que 4 Impossível descri-minar ?

TODOS AOS NS.

21 Avenida Passos e 54-A

32«000
4»900
6«000
5*500

1711*000
18>T,00
89500
OÇOOlt
4S500
ÜS50Õ
3850Í)
59000
95800

Está experimentando, felizmente, sensl-
veis melhoras, o estado de saude do Sr.
Luiz Gomes da Silva, antigo e conceitua-
do construetor em Corrtas, a popular villa
dos arredores de Petropolis, que foi vi-
clima, ha dias, de um triste accidente. O
S-. Luiz Gomes, que teve tres dedos da mão
esquerda decepados. quando examinava
uma machina electrica, recentemente mon-
tada nas suas officinas, continu'a o trata-
mento cm sua residência, onde tem sido
muito visitado por grande numero dc seus
amigos.
VMJAATgS

Embarcou, hoje, para a Bahia, a bordo
do vapor "Itaquatiá", o Sr. Rmxgdio de
Carvalho e Silva, que vae exercer as fun-
cções dc administrador do Serviço Sanitário
Rural, do referido Estado,

 Chegou, hoje, de S. Paulo, pelo no-
cturno de luxo, o Sr. João Etchebehere, di-
rector technico da Independência Film.
LUTO

Em Palmyra, Minas, onde se achava
em tratamento de saudc, falleceu, hontem,
o Sr. Manoel nomero Nunes, cunhado do
Sr. Álvaro da Costa Martins, chefe, da fir-
ma A. de Azevedo í: Costa. Seu corpo foi
transportado para esti capital, sendo se-
piiltado 110 cemitério de S, Francisco X;i- jvier.
MISSAS

New York Life Insu-
rance Company=Com-
panhia Nacional de
Seguros de Vida Sul

America
CONTRATO DE TRANSFERENCIA, PARA A SEGUNDA, DAS

APÓLICES DE SEGUROS DE VIDA, DOTAES E DE
RENDAS VITALÍCIAS, EMITIDAS PELA

PRIMEIRA NO DRASIL
Resumo das disposições de interesse dos segurados

GIIIOHi

Amanhã, ás 10 horas, na egreja da Can-
delarla, serão rezadas missas de sétimo dia,
cm suffragio da alma do Dr. Alfredo Go-
mes, professor da Escola Normal.

—— No altar-mór da egreja de S. Fran-
cisco do Paula, rezou-sc, hoje. ás 10 lio-
ras. missa de sétimo dia, por alma do Sr.
Dario Freire, cônsul gcrnl do Brasil, em
Livcrpooi. A cerimonia religiosa, mandada
celebrar pelas famílias Carlos Seidl. Olavo
Freire e Souza Aguiar e mais parentes do
extinçto, teve numerosa assistência de re-
preseiilantes de todas n.s classes sociaes.

¦ mt»

. ' T .9S sc«ur<"los cujas apólices forem Itransferidas para a "Sul America", ficarãointegralmente com os mesmos direitos inte-resses c garantias que tinham como segura-dos da "New-York Life Insurance Company».H — As reservas malhematicas continua-
«Lí vCr*CaíC,lÍIad?s na ,,asc '""'optada pelaNew-lorit Ufo Indurance Company", nomomento da transferencia, c serão emprega-das dc accOrdo com as exigências rcgulamen-tares cm vigor.

« m r,?s* vaIor_f» representativos das res-ponsabihdades referentes ás apólices que setransferirem ficarão como deposito especialno Banco do Brasil, que. acceitou o encargo,mediante contrato que estipula que o depo-sito ficará permanentemente como garantiae protecçáo dos interess.se dos segurados.',* ~ A Su' America" pagní-á aos seau-rados da «Neiv-Vark Life Insurance Compa-ny calas apólices forem transferidas e inetenhaiii direito A dividendos, os mesmo',uoros como se o apólice uão tivesse sidotransferida, e, para lauto, .innualmentc. ã.xew-york Life Insurance Company" riedi-rara os dividendos ou lucros a serem distri-buulos nos segurados trunsferirios. f.izcntlnacompanhar n declaração alluditla rie calculo

¦lliiniiiininiiiiiiiiiCTiiiiniiiBtiiiiiiiiiiiiiaiffliiiniiitaiiiiiiiiiiraiiiit
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NOITFA»«^- D?s-H-ARAGÃ0 E A- moses
1 TV.'* * »-^contra-se um fc,xnlnes„d.c. sangue, escarro, urina, vacci-

Ceiiíraio í

bem montado estabelechncnto do
JERSKVS e outros artigos rie

seda, meias, etc.
Preços dns fabricas que repre

sentam
LARGO DA CARIOCA, 10 e 1'—- sobrado

Exames dc sangue, escarro, urina, vacci-

Paraíso das
Crianças

CALÇADO "DADO"
A MAIS BARATEIRA DO BRASIL
Avenida Passos n. 120 - Rio

A CASA GVWMAR lança no mer-cado mais umu marca dc sua creanão.

ie ara-
smenio

Será vendido cm leilão, nabbado,
4 do corrente, «s 2 horas da larde,
no próprio local, pelo leiloeiro S.
COQUEIRO, magnífico contrato dc
«rrcndaniento do prédio n. 19 da
rua Sachet, assim como a installação
de restaurante que nclle sc adia.

Descontos de

mm^^aa^Mau

"FHAGOL"
O pó ideal para
frieiras, assaduras,

brotoejas, etc.

Evita o suor e tira
o máo odor.

Lata, 3$. Pelo
Correio, 4$.

Nas perfumaria»,
pbarmacias e dro-

do Brasil.

Curai-vos...

IO °Ic
"lo°30 

1.
em todos os artigos de inverno

7 Setembro, 134 - Rio

Restaurante Alexandre
REFEIÇÕES A ISliOO

110 eroiponti :no r ,
í!0 "

SIW 7 Dí) SETEMBRO N. IU

7G?000
•ii soou
ãõsooo

CASA MORAES
It. ASSEMBLÉA, J07

TEL. 2419 Ci

ELÁSTICOS
De todas as larguras c cores.

Atlendc-sc a chamados para cintas sob
medida. P11ÉÇÓS MÓDICOS.

BA.TA.Ci,/»ii
Em vaqueta escura t

de ns. 17 a 26 —- 5S500
dc ns. 27 a 32 — 6S5Ó0
de ns. 33 a 40 — 8$500

Envernisadas :
de ns. 17 a 26 — 8$000
de ns. 27 a 32 — 108000
de ns. 33 a 40 — 128000

Pelo correio, mais 18500 por par.Remetteni-sc catálogos illustrados.
Grátis para o interior a quem os so-licitar.

Pedidos a
SVLIO DE SOVZA.mtm

pelo NATURISMO!
Regimcn rio alimentação, exercícios, hy-

giene e fortificantes naturaes: GUAKANA
puro para intestinos, estômago, esgotamento,
rins, etc. — Café de Cevada, alimento sabo-
roso e mais barato. — Ext rado de Malto, to- •
nico enérgico c faeii. •— Plantas medicinaes ei
Livros de grandes Médicos que ensinam a jcada pessoa curar-se a si próprio com pouco
gasto e sem perder tempot JJ, g, José 23

A CASA DAS MODAS
Conviria V. Ex. ir ale a rua Copacabana, 1100.
Dará uma bonita lembrança ilo CLTIiX, gra-tis, e um tubo pequeno do novo fixador STA-COMI!, oqj" mil rOift

MÁO HÁLITO i
I Eylta-se lavando _a boeca, após as refei-í

1 Dioxogen I

Drs. Leal Júnior e Leal Neto
Lspecialislas cm doenças dos olhos, ouvi-dos, nariz e garganta. Consultas de 1 .is 5AsscuibltSn, tio.

*?»»
BRINQUEDOS

' Tastri) Sr Wnhlnmn- p„,„0 .. , ., , ,„ I Hcsposta mcdinilti, sello. KuiCastro & Waldcmar Praça ,o de Novembro 42' bro 166, Kio, Catirlti^gíãtW;

As rugas dos olhos eomenton
sno o túmulo do amor. Mas a alegria da
vida «ão os 1'RODÜCTÔS ELECTKICOS MI-
KAUILIA DA ACADEMIA SCIENTIÉICA DE
BELLEZA quc trouxe ao Rio 100 Troductos
dc Belleza que são 100 maravilhas, Escreva
lmjc mesmo c peça estes proiluctos que lhe
custam LííOOO, pelo Correio 17S000, cm 8
dias verá quc as rugas progressivamente vão
(iesnppnrecendo.

Na sua tnilette diária use, ACUA CREME
e PO' D'ARROZ RAINHA DA HUNGRIA, ue
tem pelle secca ou normal; se tem pelle
gorda ou luzidia. use LEITE, CREME e PO'
D!ARROZ D'AC'ACIA; sc tem poros dilata-
dos use os' produclos Civette. Lave o rosto

Icom n PASTA D'AMENDOAS, RAINHA DA
! HUNGRIA. Dê eôr ns suas faces com o

ROUGE DE VIE RAINHA DA HUNGRIA.
Aos seus lubios com o Flcur de Rose, nos
.seus olhos use os produclos Mesdjem: assim
ficará completa a Hua toilctte, c realça lOO
vçàtu mnis :i sun Belleza.

Se lem peitos tire-os para sempre com o
Depllntorio Elcctrico Radical.

Os proilnetos da ACADEMIA SCIENTIFI-
CA DE BELLEZA foram premiados com o
GRANI) 1MUX nn EXPOSIÇÃO DO CENTE-
NARlO c em outras a que lem concorrido.

Resposta mediante sello. Rua 7 rie Sctem¦8» __>—**••

DIBLIOGRAPHIA
"As Tradições dos Anti-

gos, de Nicolau A.
Rodrigues

mÜ^Ü?' ,co,ic1sc'.' reunindo mil coisns uleisem trezentas paginas, o Sr. Nicoláo A. Ito-ringues deu-nos um volume onrio nada " ele-mais, onde nada es!ã fóra de seu logar.
n„,í,';la, e (l!1 ""'lorsálidade dii crença mo-nolhe stn. provando que as tradições ria Ili-lia. longe de serem desmentidas, estão sen-lo caria vez mais confirmadas pelas elescoher-as ardicologiças. O livro dosIbehi"e.,s ó umlivro cm que ha de tudo. Mão erário a r,lmao estulta dos que alluden, lhsf,í"eentométe aos factos bíblicos, qual sé alludissemi aum simples repositório de folk-lore a Bíbliav uma das trçs grandes fontes da bis tor'da humanidade, sobrelevautlo niesnío f ènisso concordam Bossuet e llenan), a obraos çhronistaa gregos o romanos^' Em %lpose a parodia grosseira rie 1'arnv ús 1-lherlas estereprarius de Leo Taíil V -.

um'HMÍvL1'-tUSOa • <Ie 
,Guo.r™ *T»n,no1rò.m tal livro o o maior dos livros. Compre-1 endeudo tudo isto muito bem, o Sr Ro-ringues forneceu-nos uma boa syiilhese diicriação, tle nccôrdo com o Gênesis"Lm Moysés vè elle o pae. dos historiado-rçs alem de um grande legislador, de nu, sei-ciotogo incompnravel e de nm prestigiosoconiluctor de estirpes; vi un, dos typòs>su-iremos dogeneio humano. Forte, sem o si-ber, em sciencia poliliea, Moysés sentia comopoucos as causas históricas, as idéas gerado"ias de factos, a direcção dos espíritosFazendo nm estudo coilntcral, o Sr.'Rodri-

gues indica como ns próprias tradições orien-taes ex.trn_Bib.lla concorda,',, com esta nospontos esse.nciiies; a lenda, que é, com o jur-dim e a canção, uni dos mais lindos produ-cios do gemo .popular, ujusta-se, no cnso áInsloma pura, para enlevo dos poetas e ài-rantm dos scientislas. A unidade dn raçahumana o egualmenle hem estudada atra-ves do inonogeismo bíblico, veurio-se 
'o

nppnrecinieutp do primeiro homem „ opovonmento da terra, pda multiplicação odispersão da raça. As paginas sobre o ililu-vio interessam, e iuteressnni ainda mais asconsagradas u antiga ligação dos continen-es; curioso do viver dos homens de todos ostempos, o Sr. Ilodrigues, sempre bem infor-niario, tala-nos da questão da Allantida, queinspirou a Platão o trecho dc uni nobre dia-logo e a Pierrc Benoit uma novelln parado-xal c parndislica, que constituiu um grandesuecesso de balcão e foi traduzida até narao rumaico, além de espèctacülòsamêiite ciiie-matographatlu. As considerações a pronosi-to dos antigos gigantes c ila fragmentação daprimitiva raça cm tres, com pigmentòs de co-loraçuo dltlercntc. sao documentadas n ri-
gor.

lí; a um tempo agradável c proveitoso ocapitulo sobro a identidade ria flori c diifauna nas mesmas latitudes do universo'As primeiras viagens de circümiiíivegncão ospériplos ousados rios cultivadores 'tio 
mar(los que primeiro provocaram o trabalho svn-chroiiico do arado ç da.p.roa, não são tambémesquecidas.. Nem lof esquecida- a primitiva

demonstrativo authenticado pela «ntoridsiHfiscal competente da sede da Companhia n.sEstados Unidos da America do Norte.
n„i,„ri í,m m° dcP°sí'<» das reservas boBanco do Brasil continuará o deposito feitopela "New-York Life Insuranee Company, „•lliesouro Nacional, especialmente especifi.
çado como garantia das apólices transferidis,incorpornndo-sc ás reservas, somente quacdo nao mais existir em vigor nenhuma da-quellas apólices.

n,olj" °,co?tral(? de 'Mnsferencia foi ap.Proiado pela Superintendência de Seguros dtEstado de Nova York, c também pelo gow"o do Brasil, nos termos e condições do de.creio 16.590 de 10 de setembro de 1924, p»binado no "Diário Offieial" dc 13 do mismimez, pagina 20.029, após "o cumprimento da(disposto no artigo 1!) do decreto 14.593. d«•11 de dezembro de J9U0 (Fiscalisação dasCompanhias de Scgiiros)" — o "ciame te.clinico e jurídico; «pie da operação fea a In>spectona ,L- Seguros?'; — c lendo cm vistoo situação ria Companhia "Snl America"comprovaria pelo laudo de exame da coniniij'suo especial, rie 12 rie novembro de 1919 pí.los mímicos posteriores c mais documentosconstantes do processo".
unidade da linguagem, assumpto complexa

in,ó!S.!"rr" f° i-taliano Twmlíeiti; amiganlimo de Cardueci. uma obra de grande rcpercussão no inundo pbilologico. O Sr. Ho-
Síffulh" ?8m ° carílcte1, optimista e pro.gressisla do povo pbenlcio, descobridor da1 babelo. Elogia lambem o velho Abrahão,
s„ ,^., ?,S,C,'e,nles;,!irvol'c P°.ssinte de que re-sultaran tantas florestas liiimanas.
U 

' -r''V •smo °, a ^"meisão são dcscriptoisa datonamenle. Sem aversão ao sòbrena-lintl, o Sr. Itoririgues, quc cm matéria dst d ças, «ineio eclectico e não se propõe ah.Mrintunieiilc a ivaeceii.ler fogueiras ou a pre.gar a guerra santa, acceilu, apezar dc proles,lante,- a possibilidiido da rcencarriação ddtespíritos e truta rios interpretes de sonhos •ns proezas tios magos tão communs nu Jà-(leu. nuo menos que nn Grécia ou cm Itnrns.A digressão sobre os livros sagrados, «u.Ilieutieos ou apocryphos, é de um inveslija.dor amigo dn;verdade, possuído do gosto dtexame minucioso dos textos. A theolofia.intlaica 6 cnteiios.imento discutida o ha, a*nvro, unia referencia aos melhodos do ensi-no ntloptados nns escolas da Palestina, ondaas 
çreançnstiirio aprendiam cantando, repe>ni Io as lições numa melòpéá mouotoua queliniiíi o seu encanto. Quanto aos cursos sa-peneires, apenas concorriam para fomenta»a líiiilaeic rios acaricmicos-escribas o para e«-tragar muito pergaminlio cum a divulgaçãodoi péssimas obras dldactlcàs".li raças ao seu moilo amistoso de explicaiiiitio, o Sr. Itodngucs não nos enfada quaii-(io se refere as festas esponsaliciãs ria reoáo,sem esquecer, todavia, as transgressões infti tnoniíles-que acabaram daniío origem «..ilnoicio.O jejum e as cerimonias funelirefca mimortalidade da alma c as docurns d»icrnavenluraiiça eterna, arrancam á alma rs?ngioso do autor comniovidos conceitos. N«

pai te relativa a vida saccrdotal, á òrganlsi?Çi o elas sj-nagogas e n ardiitectura dos tem»Pios, lia erudição e bom gosto,d.nidas paginas, de uma leitura suggcstlrtisuo as que louvam a moral de Christo c a*
pli.cam o sentido rias suas parábolas. Vê-sla.ln que a idea-inatér do livro c esta: a sup**rioi-niuleeto christi.inismo, seia como criM(oi- (Ia çivihsnçno, seja como' cmbcllrzaihWue.epraçqes.

Sempre respeitoso ria opinião alheia. cmbUia nuo a encampe; fugindo A intolerância:!Iiirtaiieto-sea excessos ri« polemista seclarWo si. Ilodrigues mostra-se cm tudo um In*mem honesto e estudioso. Sóbrio de iate*
Çoes, cserupuloso nas pesquisas, prova conli»»
„ '"".u0,1""11 a Uteratura hebraica c liavífcsníenlhndo tudo quanto pudessfi elucida!*»no nssiiniplo, procurando ver o mais clí*
possível entre as centenas do opiniões e Iffl
potheses contradictorias dos cxegetas bib*cos. Procura ser sempre imparcial e leal a»exposição dos factos. Evitando o tom dogma*iico e insoleiite, imperioso c escandaloso d»
autos contraries seus, deu-nos elle um ho*nvro , um livro paru ler e não para folhear.

AGHIPPINO GfllKCO."
(p° "O Jornal" de 2-X-1924). — **
As 'Tradições 

dos Antigos"' acham-se à.
\emla nus livradas: Azevedo, ã rua Ura-
gunynna; Gomes Pereira, ã rua rio Ouvidor»
>sa ^"'''^"dora Baptista, ã rua São Jot

c-on'nço,.íio vo'»me brochado, coín gravura^üíuyüf Lnearicriiailo, 8?000... -
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O Inquérito fla càrèstla
A XOITE — Sfixtrt-foini, S rtc Outufiro de l!)2i

I.i'*»*!*»""

A eommlssílo de Inquérito dn cnrcstlu
dirigida !"• Assoclafili» fioinmerclal, rece-
fou mal' Uin VIllloSO parecer, além ilaqiu-l-
In a «fito temos ilmlti ph ua divulgação: «¦

paiverr do Sr. cnmiiieiiiliiiliii' Josi! Anlo-
lilu da Silva, rvb.witpiclro do nossa praça.
¦om- tradicional mi commercio brasileiro

da colônia portugiiMii, e, conseguinte-
mente, figura representativa o autnrlsndn.
Não «uno» cointiido chnniar n utlcnçúo
¦ara este ou nipicllo ponto do sua opinião,
{iii.i não sacrificarmos n espirito de con-
junl". ti Insplriiçno «|ue lho ditou o laudo
rin mais rio um ponto :rm duvida t'ta
micepllvcl do cncomlos como de dlvcrgon-

Cultivemos a terra que atil bavemos de acuar o noto!
O PARECER DE UMA FIGURA DO

COMMERCIO
nuaes de certos protluctos, o deienvolvlmut*
o iisrlcnl» impiV-M'; « »/, talvri a falta deoiiiiniiiileiict.es possa Justiricar o relativo
í- ÃÍLüi" ''V0 M Çncónlm; Por oulro lado
.1... elo ^i JIR?0U,,"W brrtllèlr. daria

lá"25Sm ''rmc,l0!,S P«ra Iodas ns partes,e grando.numerotde emigrantes que, por•»**«* encontrarem sltuaçdcs rcniuneradora*

u. l . ?M c,,da<lM .««nsesllonando os «ran-'fm 
»«».,,e l,°n"Ja«««. o contribuindo a»,•itm com uni çoefflclcnte. que talvax nto

&$..*'i'"P<:e«I%;ol. parn n carcstln que sepretende dclicllnr.
Afora melhores alvltres, parece-me de-icr chamar multo particularmente as at-lentflea pura n fertilidade da lerra hraillei-ia. terra lao extensa, e. tio abandonada, In-relizinento. em varias reglócs, qne, aprovei-tadas com Intclllaencia c conhecimentos te-clínicos, retribuiriam ctrtnmenté com pro-illflnlldade. as sementes que so lhes entro-

«asse, e disso deu prova, nío em data re-mota, o inicio da cultura do arroz. JA hojecompensador*mente Intensificada, li' neces-surlo amanhar a terra o aproveitar delia o
que ella nos pôde dur. |{ a tal ríspclto per-imitam VV, lias. que ih?1 repita aqui o queouvi contar numa aldeia lliespanhola <hii
muitos annos.

Dizia-se ali quc. á liara da morte, umlavrador chamara para .Innto de si os fi-llios que Unha, o lhes fecommcndúra quelogo apôs o seu fallecimento fossem ii suaterra de tal e «cavassem a dózc palmosde profundidade, para delln retirarem um
lltcsouro qua lhes destluava, sob condição
de o distribuírem entre si com a maior
ogttaldado, .Morto o pae, cuidaram logo osfilbus de cumprir as suas disposições e ca-
varam a terra de princlpo n fim, sem queo thesouro fosse encontrado, Repostos da
surpresa de semelhante resultado, conside-
raram que, depois de cavada a terra, «eriu
conveniente semeal-a, c assim o flscrAm.
laiiçaiulo-Uic trigo que, vinda a época de
maturação, deu taes e tanta» espigas, quede multo longe veiu gente admirar o pro-digiu. Só então os filhos reconheceram qnoo thesouro estava no cultivo da terra, qucaté áquella data nunca fora cavada. Cnl-
tive-se, pois, a terra, ? ella, sempre gene-rosn pagará largamente o cuidado e o tra-
bailio dos que nclla confiam.

Ií, não oscassoando :••¦ matérias primas —
pois nenhuma falta quc são necessa-
rias no fabrico de t i os produetos in*
dustriiics — tambem so n uusencia de vias
dc commitnicaçiio explicará que seja im-
portado dn estrangeiro muito do qne o
Ilrasil deverá num dia, que certamente não
vem longe, exportar cm grande escala, c
quasi tudo o quc £ indispensável ás neces-
sidudes do seu consumo. Pareccin-mc, pois,
necessárias providencias de> conjunto, que
são importantes e urgentíssimas, tendentes•
it dar execução aos objectivos indicados, c
entre os quaes não esqueço: a "organisação
de credito agricola e iiypothecario", coino
decisivo auxiliar do desenvolvimento agri-
cola do paiz.

iK lamentando não poder syr.thetisar
ainda mais a resposta aos quesitos propôs-
tos, que dariam matéria a longos volumes
em que fossem minuciosamente estudadas
as múltiplas causas, o os variados aspectos
dò tão complexo problema, encerro esta
breve exposição com os protestos do meu
••«conhecimento e de alta consideração com
-pie se subscreve o —. De W. Exs., att.,

cn., crdo. amg. obrg., (a.) José Antônio
i'va.
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CAIU UMA ENORME PILHA DF
SACCOS

Seii padeiros tombaram feridos
Um grande armário o o deposito do sacos

do farinha, na padaria, sita n rua lluráo
de São 1'illx n. 01. K, nquclle pesado mo-
vel, csU encostado A uma parode, jiistameu-
lo na dependência ondo os finpr.-na.l.e
amassam n pio.

Acontece que, nesta madrugada, quandoIodos oi padeiro» trabalhavam nas proxl-midades do armário, repleto ile saco» em
pilhado», por qualquer clrcumslnncia esses
so desequilibraram, caindo quasi Iodos »o-
bre quantos ali m achavam. O ruido da
queda, misturado «o» gemido» dos quetombaram feridos, alarmou a vizinhança e
atlraiu a policia do 8* dislriclo, cuja dele-
gacia fica fronteira o referida padaria.rol chamada a Assistência, quo medicou
os seguintes padeiros i Caliato João lla.v-
mundo, de 33 annos, residente A travessa
Pinheiro n. 3.1, ferido nas pernas o no pédireito; Sebastião Oouzaga, de 37 nnnos,
residente uo morro da Providencia, ferido
nos lábios e nas peruas; Domingos Nico-
medes, de 34 annos, rcsldento na própria
podaria, ferido no olho direito o nas per-nas: Alexandre Ilorges, de .11 annos, resi-
dente, tambem na padaria, ferido na pernaesquerdo; Francisco Cândido, de 39 nnnos,
residente, rgualmente, nn local do desastre,
ferido no thorax. e no p6 esquerdo o Anto-
nio Musa, dc 31 annos, morador, lambem,
da referida padaria, ferido nas costas o nas
pernas.

Kssa oceorrencia foi registada pela poli-cia, que apurou a casualidade do desastre.¦' "¦ ' ¦ w»» i

Cammaadfldar Jmê Anloniu da Silvei
elas; Mantendo por isso o nosso ponto de
viata do reproducçâo fria de cada parecer,
vamos aqui, sem outras palavras, transcre-
eer o tio commcmlador Josó Antônio da
Silva:"Exmos. Srs. membros da Comniissão cs-
leclal da inquérito da Associação Commcr-
ciai' do Ilio de Janeiro. — Honrado sobre-
inaijeira com o officio de consulta —• só
lio.ie por mim recebido — com o (piai VV.
lixcias. me distiiiKuir.im convidanilo-me a
dar a minha opinião acerca do plieuoiueuo
ila "Carostiu da vida", considerado no seu
nuplo aspecto nacional o local, c da fôrma
ile o solucionar, cumpre-mo agradecer tão
Fubida honra, confessando que cila vae
muito além das posses da minha compe-,
tencia — dada â extraordinária coniplexi-
dade da causas determinantes deste dese-
ípiillbriò econômico, mal gencralisailo por
todo ti mundo depois do desencadear da!
grando guerra. !N'o eintanto, no cumpri-
mento do dever que mo é imposto pela
{.inabilidade de tão honroso convite vou
tentai' expor o tpie a tal respeito julgo
eerto, sem conitudo affirmar que não ficará
]>oí ¦¦'dizer ainda muito mais,. IA carestia
tia vida, verdadeiro mal epidêmico, nascido
•lo pavoroso eonflicto europeu, sò larde —
íelizmeiilo— chega ao Brasil, que tem a
;;üXÍli.i!-o, uas resoluções c]ue tomar, a cx-
licricncia. dura de outras nações, que pr:i^
infiro foram atacadas, li a Associação Com-
increial, sob a suggcstão patriótica do illus-
lie Sr, coronel Leite Ribeiro, levando poi
«ieante o seu toque dc cerrar fileiras para
<iue se faça frente ao inimigo commum,
pratica não só uma acção altamente pátrio-
tieá mas tambem um acto philanlropico de
subido valor.

.1'rovoeada pela quasi paralysação indus-
trial e agricola, durante o periodo bellico-
pelo desvio tio metallico applicatlo ás ex-
ceiicionn.es. despesas motivadas pelo estado
de guerra, c desetpiilihratlainente dreinado
copio se o terreno em tpie primitivamente
assentavam seus leitos as correntes de ouro,
íiauvera soffrido uni violentíssimo abalo
tlimico, alteando-se montanhas aonde hn-
via estuários, e cáyándo-se aliysmos aonde,
se,erguiam serranias; mantida naturalmcn-
te, pelo dcsctiuilihrio commereial, derivado
daiiuclle desequilíbrio econômico, e aggra-
ciido cin quasi todos os paizes que interferi-
ram na tragédia sangrenta, pela queda do
cambio causada em parte pelo augmento
da; importação, c à qual erradamente em
algumas nações se quiz fazer face com a
quebra du moeda, isto é, com a desvalorisa-
Ção, o <jue fatalmente conduz o uma cir-
cuio vicioso do qual è. difficil sair-se; de-
pendente, emfim. de modo geral — do des-
equilíbrio da balança econômica e da di-
minuição do credito externo, a "carestia tia
v,ida', tão complexa nas suas causas, não
podo ser attrihiiida ao connncreio, para o
qual, ainda nos paizes mais assoberbados
pelo grande mal, tem sido pedida pelos mais
notáveis economistas a mais ampla liber-
dado de aeção. O commercio, no seu papel
de,.intermediário o de propagandista dos
produetos industriaes c agrícolas, tem ne-
eessariamc.nte tle nggravar os preços tios ar-
ti;{p$.. na proporção do àggrayiiníeiitò com
que; lhe chegam ás mãos c da carestia da
vidu, cujas conseqüências lambem cllc sôf-
ire. .

. .A-.mcu ver, a carestia da vida, no seu
aspecto local, não o senão um caso partircuíar do mesmo phcnnmeno considerado
nacionalmente; e, portáiito, creio que, para
a solução-deste problema, devem, de pré-fcrenci.a, voltar se todas as attenções. E' na
sua origem que deve ser atacada a moles-
tia, e não nos seus cffcilos. H, tralaincn-
to dos effeitos, que não da origem, pallia-tivo e não remédio, é, creio eu, a creaçãü
das feiras livres, que de modo nenhum so-
iucionam o problema da vida das classes
pobres a proletárias. Suppoudo que os ge-noros vendidos nessas feiras são os me-
lhores, e quu os seus preços são os mais con
vülativos, o que ó certo, ó serem pagos a
nrompto, o que, na maioria dos casos, não
ó. possivel ao operário, que recebe ás se-
manas ou ás quinzenas c que, por esse
motivo, já trazia, ú data da ereação das
íhcsmas feiras, as suas férias coiiiproinét-
tidas para pagamneto da sua alimentação
O vendedor da feira livro não fia, riem
pôde fiar por nm minuto sequer, no passo
que o i-ctalhista do bairro cm quc mora
o trabalhador pobre, fia-lhe os gêneros dc
primeira necessidade durante a série de
dias, ao fim dos quaes cllc recebe o sala-
rjo; e ainda lh'os manda levar cm casa.

Assim, o pequeno cominerclaiite torna-se
uni verdadeiro "banqueiro alimentar". E
a importância desse facto não me parecediminuta, porquanto é esse trabalhador a
unidade de producção. .-. custa tle cujo cs-
Çt.vcn. em grande parto tem de ser dcbel-
lado o mal da "carestia dn vida". Aponta-
das,, embora superficialmente, ns causas
que.julgo mnis fortes determinantes do ter-
r^ve.l phenomeno econômico, parecem obvias
as conclusões a deduzir como remédios, sc-
qão totalmente curativos, ao menos em
grande parte solucionadores do complica-
dissimo problema, c são;
vl° — Máximo estimulo a dar á agricul-

tura.
. 2i — Máximo estimulo a dar á indus-

tidas.
3° — Desenvolvimento das vias de com

munlcação ítermstrcs e fluviaes).
Reducção das tarifas .ferroviárias par-'ós g»ueros o artigos dc primeira necessi-

dade. <4
Neste immenso pniz Ae ferlilissimas ter-

*»«. aue oão raro dão duas eolheilas au-

t

NAO DEVE PERDER...
Como dona amigo* doa leitores, aqui lhe*

damos esta conselho aviltado: nio derem
perder oo eipeetacnlos que "Pctlt Encanto".
o prodlal.Ko artluta de 7 annoa de edado,
está realisando no palco do I'AltlslKNSK.
pois sáo a ultima palavra em prccocldadcartlxllca. Na tela, Asrnes Ayrea numa pro-doc<£o adorável "Amae-voa una aoa ou-
tro»", Sefanda-felra, ontro pequeno amom-
hroso, Malty Koahert. nom film admirável"Presente, passado c futuro". ***
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JEHRAPOU NA CORRIDA SAO
PAULQ.R1BE1RA0 PRETO

Quatro peitoas feridas e o auto
n. 42 bastante (iamniíicado

CAMPINAS. 8, (A. ».) - o uuioinovel
lí, i , n,lc rtlspulavn n fnrrlila 5, Paulo-tlbclrín Prelo, próximo „ l.ouvulra, derra-
jau, ciliplndo dns iissviitiis Oswalilu Axeve*o, Ariiiamlo de Anvvvilo, Atines Noxuei-
;i e Josí Polo», que n., qu.-da recehcraiiiarte» contusões, lendo sldn succiirr.dos pi"a Asslitenelu Miinlrlpil. O automóvel li-•o hnstanle daniniri-.iln.

SHERLOCK HOLMES VEM
AO RIO

R* a noticia dt sensavio que temoa para"S leltnrni o grande policia inales vem ao
llio resolver um toso famosa e nelle emprv
irar us ueu» celebrea mrthortos de pesquisa»criminai». IlepretenUndo-n, virá o grandeJohn Uarryinnre, quo aerá encontrado, a
partir de quarta-feira próxima, no elegante
cinema 1'AltIHIENSK. "M

¦ mom i

Nao vacillem?..

Dores de Garganta
Níqafdlo, o Mm ¦• peitofsitm inlrkr.,, C Liai-
«sento filòan f»'t» desap*-
neer • ddr taitanUnea-
nente. Para todos eqqae*-

2aer 
dôre», teads ismpto

mio o Linimtnto Hloan.
Nlo 4 preciso friocioui
Peaetro por si jproprio.

LINIMENTO

SLÕAN *

Aprovcilcin os preços da assora*
lirosa Liquidação

asa CMinerva
Crcpo China rndium,

metro. 160800
Pnllin seda, a melhor,

inelro 121300
Oi'|i« Otiimuu, metro.. 358000
Crepc Groufféc, mclru. 240SOO

Querer é poder ?...
Mcins, toda seda, baguet

ujour. par.  108800
Atonlhndo hranco, larg.

1,60, metro  3$90U
Filo corlinndo, larg.

4,20, metro 118800
Cretonc Forte, cama ca*

sal, metro  68700
E TUDO MAIS ASSLM

Barato de verdade
46 Roa da Carioca 46

nsports^i
*l ¦
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Vae receber manifestação de
apreço do povo sanjoanense

S. JOÃO EVANGELISTA (\Jinas). 2 (Ser-
viço especial da A NOITE) — Acha-se nes-
ta localidade o coronel João Camillo do
Oliveira Torres, <]iic vem dar inicio aos

IWWW
O PARTIDO CONSERVADOR CON-

TRARIO AO TRATADO COM-
MERCIAL ANGLO.RUSSO

NEW CASTLE; Inglaterra. ,'l (lí. P.) — 0
partido conservador, em conferência aqui rca-
lisada, approvou uma resolução denunciando
o tratado commercial anglo-i-usso.

mmm

Oorrldaa
,, DlVànSAS — O "entralneur ¦ JoSn
1'ranciico do Aievedn e o Jockvy Elias Aiiiu-.uiasleKul fi/ei-am exercitar hoje, no appa.
ivllin de saida», o polro l>aueho, que se
portou inconvenientemente, chegando qua-si » derrubar o teu piloto, o correndo emsentido contrario. Sendo assim, i certo
<|ue vamos escutar im próxima reunllo o
uadalsr do sino da S. Francisco...
.. T~T ° "«ntralncur" Francisco Hento do
Oliveira embarcar» aa terva-feira para aàoI aulo levando a citua N.aitara, oue as dei-
tina * n-proiliicvilu, o o cavalo Fluininensr,'iue vae disputar, no prado da Mouca, o(iraiuJe Fiem.o das libra», otferecido pelo••ockcy.ciiili de Iluouot Aires k sua co«irmA.

Papyrui e Ferdii, em preparo paracorrerem no din 19, trabalharam iLrto,hoje, ua pista do Jockcy-Club.
,~— Aymorí, montado pelo Joekey patri-cio Cláudio Ferreira, que .-iti o seu pilotodomingo próximo, apromptou hoje cm optl-

mas coiidlfôes,
—•- íletrppole, dirigido «or C. Fcrnsn-deu, fca hoje os ultimo» 700 metros doOrando Fremlo America do Sul no tempode 45".
—- Com a monta de iDnmlngo Suarez,

que a dirigir* domingo, lirlght Eyes aprom-
plou boje, na distancia da prova em quet-sia alistada, mareando o mesmo tempo deMctropole para os 700 metros finaes.Foi excellcnte o «promplo final da
potranea Perdli, feito hoje na pista do Jo-ckey-CInh.

-— J. Kicobar apromptou lioje em re-
gulaies condi;5es o caval.o Qucirol.
,t ,c?rJní"i «luo anda correndo multo,llrou hoje optima prova na distancia do
parco cm quc esla inscripto.—- Sniitursa, que esti hem de prep»-ro, tirou hojo optima prova. Segundo boa-toa correntes, irão seri O. Ferreira o seu
piloto domingo próximo e, sim, Ilrau.loürua Júnior, afim de aproveitar a descar-
ga do peso que lho ú facultada.Gigante tirou hoje excellcnto pro-va, marcando optimo tempo para os últimos.00 metros.•77— Uoiiilngo Suarez montará, r.a rc-união de domingo, ]J. iRyes, Fidelidade, l»o-ranguha. Fluminense, Penelope o Palmas.-—• Adversário c Parisina terão a dire-«ão dc Wnlter .Siiiuelrn, c Pequery a doiialnl jockcy Carmelo Fernandes.

, 
—-Todos estes 'pensionistas de Erwiniue I-rcitas e a égua 1'almas, qne está anscu.dados dc Chlquiiriio, maiilêm-sc cm lin-dn funna c são depositários de muitas es-

pcianças.Cláudio Ferreira montara na proxi-ma rciinlno os parclheiros Coriiua, Aymo-ri, Olganle c, talvez Sanluaia.——Podemos affirmar quc o JocUey Pa-bio /abala nSo foi despedido do Stud AI-bano Gomes de Oliveira, por isso quc nãoera jockcy contratado dessa coudelaria.
Football

OS SCORES DO TURNO — Os clubs daLiga Metropolitana, que vão disputar os jo-gos de returno depois de amanhã, obtive-ram por oceasião dos seus primeiros en-contros deste anno os seguintes scorts:Mackenzie x Vasco da Cama. venoeíor Vas-co da Cama por 2 x 1; Palmeiras x Carioca,vencedor Carioca por 3x1; Villa Isabel xMangueira, empate de 1 x 1;J Domsuccesso
x Esperança, voiwcdor Iloinsuccesso por'£.* 

}'< Pidalgo x .Metropolitano, vencedor
I' idalgo por 4x1; Independência x Olaria,
vencedor Olaria por 3.x 2; Enger.iio dc Oen-
tro x Everest. cinnate de 2 x 3
«,?»CLUB HESEftVA NAVAL VAE. TAM-BEM, PRATICAR O FOOTBALL - Uma dasresoluções tomadas pela directoria do Club

CANHENHO FÚNEBRE
MIMAI

lleiam.ie «manhã;
â Sebastião Jos* d» Ollvetr», h » llfli D-

íf..HÍ *1 "! "«/«.Ha ile 8. Francisco daPiiilai commendadur, Joi4 Peixoto llraga,4» 9 IIJ. nu egreja de N. S, da Coneelcióo Doa,Morterl)r, Alfredo finn.es, A» 0. mCandelária 1 b. I)ulc« Strong O.rcls, é, D.na egreja ilo Rosnrio, |), Adelaide Faria daAlmeida, é» o, na rgreia do Divino Csplrltohanto, dn Maracanã; Ur. Joaquim Marlan*no de Amnrlm Carrllo, i» 0; na matrls daSacramenloi; D. Aracy Uarroso, (Ceey). Aa10. na malrli da Oio.ia; I). Maria Pereirade Souia Silvo, as 8 l|3. na nmtrii de Saa-to Anlonio dos Pobres, ür. Antônio Joa-quim da Costa Conto, Ai », na egrejn da
?' Jo"?.i !':!n.,."'> Volga. As 9. na matrlx da
Ln»; I), Philoinenn dos Santos, As 0, naegreja do N. S. do Carmo) llermenegllda
llenllhe». A» fl 1|3, nn ?«reja dc S. Jo;?, na
Engenho de Dentro.
ENTRRROS

Foram sepultados hojoi
No cemiterio de S. Francisco XavierlOelacilio Campos da Silva, liospital de SA»Francisco de Assis; Alayde Carvalho daSilva, rua Conde de Uumfim, 103; Alvai»Olympio da Silveira, necrotério do Innli-luto Medico lyga); Arlindo, filho de Aej-lino Molrolles da Silva, praia do t^ju', lOllj

Maria l^ào Pire», trasladada do Vassourasj
Manoel Romem Nunes, removido de Pai-
myra; Maria de Jesus, Asylo de S. Lul;:lOoysa, filha do Dr. lAilr. Flllppa IMnto 7.,-
relly, rua S. Francisco Xavier, 893; Mano;-!
Rocha Vianna, rua da America. 180; Deu»
linda Pereira Campos, rua (ictiillo. 23uf
Eutythl, filha de Josí Anlonio itodrigucs
Sobral, morro do S. Carlos, U2li; Antônio,
filho de Antônio de Oliveira Rocha Junloi",
rua Sllviano llrandãn. I); A mel Ia Montei*
ro Horges, rua do lllachneli), 3,11; Maria N>«
ves, necrotério do Instituto Medico I.ej;at|
Casemir Reis idem; Luiz Cardoso da Sil»
va, Hospital Central do Exercito, No cemitério do S. João UaptUtal
Ariprmira Ribeiro Tocantins, Hospital Nn*
cional dc Alienados; Mamcde Honrlqu*
Torres, rua do Chichorr... 48; Anna Neitritil
Hayton. rua Evaristo da Veiga, 2G; Lni:'»
filho dc Alipio Ilicalho Deonden, chacar4
do Dr. Hygino, I^blon; Mario Ferreira^
Santa Casa de Miseri.-onlia; Jorge, fíllifl
de Juvcliiin de Andrade, ladeira do:-. i'n*
liajaras. 299.

No cemitério Ho Carmo: rronils.-»
Maria dn Conceição Feitosa, rua i>. Cbrisio»
vão. 894, o Luis Castro folia. Hospital d*
Carmo.

 SerA Inhumado, amanhã:
No cemitério de S. Francisco Xavier: Syl*-

vio de Oliveira, cujo feretro sairá, í.s 9 bo*
ras. da rua Santo Henrique. 12S, car.i IV.

"UMA VEZ..."
e comprará sempre no

PARAÍSO DAS MEIAS
134t URUGUAYANA, 134

«KiV,v':\.r,«i';"""Ti™"^ A SORTE NO 01'ULENTO . ,lescrva «aval, na sua ultima reunião, foi Iphica existente entre b. João Evangelista g0L0 MINEIR0 | arear uma sccçao de football. com o fim de!
, e seus distrlclos de Pintos e Columna. ou,J" -"'" poder retribuir os convites que lhe Um sidoO povo sanjoanense, em regosijo T«l<>; QQ-/IQfi<Cnfifi dirigido». Ficou encarreaado des» orwnlw.

fl

DANGDiG
— DO —

CASINO THEATRO PHENIX
AMANHÃ

Sabbado, 4 de outubro
inauguração do chá dan-
Bantc familiar das 4 ás

0 horas
Passagem dos últimos
modelos de Paris exhi»
bidos cm figurinos vivos

pela casa"A IMPERIAL"
lia rua Gonçal. Dias, .56

Das 6 % ás 8 horas
Aperitivo Dansantè com
cxhibição de modelos
A Direccáo participa ás Exma», fa-

milias quc para maior commodidade re-
ierva ifracio-Jiiuieíite rnesa», frlzas c ca-
marotes pelo telephone Central 5fi21.

,?»*»mm *ss*M

acontecimento, vae fazer uma manifesta-
ção dc apreço ao coronel Torres. |

mmm '

CHÁCARA
GÁVEA

Vcndose a mais bella chácara des-
te encantador bairro, situada á rua
Marqucz de S. Vicente n| 328,. (iran-
dc e Holido prédio cm terreno dc 62
metros dc frente por 160 melros de
fundos, onde sc alarga para UU me-
tros approximndamcnle. Será ven-
«lida em leilão, segunda-feira, 6, ás
4 1|2 horas, pelo leiloeiro JÚLIO.
Pôde ser vista a qualquer hora.

SALA NO CENTRO
' Aluga-se uma, com tres sacadas.
Rua do Rosário 61, 2° andar.¦ mmm ¦
0 "Tacoma Marú" conduz para

Santos nma leva de immtgran-
tes japonezes

Fundeou na Guanabara, pouco depois das
11 lior.-is da manhã, o pnciuete japonez "Ta-
coma Marú", procedente de Kobc e escalas
de costume. Depois de receber a visita rega-
lamentar da Saude do Porto, a unidade mer-
cante nipponica foi atracar ao cAcs, onde
so effcctuou o desembarque dos poucos
passageiros que transportou para esla ca- .
pitai.

O "Tacoma Marú" zarpou, hoje niesmo, |li tarde, destino a Santos, para onde con-1
duz niuitos immigrantes japonézes e da
quellc porto demandará o Rio :1a Prata.

I 

Distribuindo sim, porque'a
A CASA LOPES

dc propriedade do Sr. iiuclierio Rodrigues,
1 representante dn conceituada Cia. de Lote-
| lias Nitcionnes do ilrasil, nesta cidade dc- .Iuiz dc Fora, cm curto, espaço de .'iO dias,

contemplou a qualro dos seus ainijios e fre-
giiczcs com a importância de .19:480$090thiíjtj
TOS e OITENTA MIL 11E'IS) 1.7. Conforme
discriminação :

Importância: 10:200$; bilhete n.s 13321;
extracção: 6|!»;ifl24; portador: LUÍS COSTA,
.azéndeiro eni Dores de inday.i.

iiii-'>"!.'inc!'- 5:200?: bilhete n.: 19607;
extracção: 17J0J192-1; vendido por um cum-
hisla da cidade do Ilio Preto'.

Importância'i 20:010.-?; bilhete n.: 55399;
extracção: 26|9|192'1: cujo bilhete foi, bojo,
páffò pelo digno auxiliai- desta casa Sr. PE-
DUO PAULO ALVES DE MATTOS ao Sr.
JANUAIUO PANDOLF, residente na cidade
de Barliaccna.

Importância: 4:040$; bilhete n.: S6092;
extracção: 30|9|1924: cujo portador do mes-
mo, o proprietário desta casa aguarda o

çao. o Sr. Zefcrino Lopes dos Santos, actualdircclor de sports terrestres, que já fe« nhrirna secretaria do club, áj. instrucções neces- i
sanas A esse ramo de sports. I

CLUB DE REGATAS DO FLAMENGO -'
(Nota official) — A directoria em sua ses-sao de 29 de agosto resolveu prorogar até31 dc outubro corrente, a resolução anterior
que beneficiava os sócios atrasados e cujo

„«..«« ««o,.»™ PSSn^is?'!,do r[Krido mM de
NOVE CONTOS K QUATROCEN- uf"-„ 'jC °"troí''n' de accôrdo com a i-eso-luçao do Conselho Director, prorogar asvantagens presentes para os candidatos a

admissão no quadro social deste club, c, da
mesma fôrma, parn o torneio inter-socios.

GUANARAI1A F. C. — A directoria do I
Guanabara F. C. communica a todos os as-sociados e aos clubs amigos, qne transferiu'
a sua sédc para A rua da Alfândega n. 216— 1» andar, onde continua á inteira disposi
ção dos mesmos.

Pedindo a dragagem da bar*
ra do porto de Canna-

vieira»
CANNAVIEIRAS (Bahia), IT (Serviço espe»

ciai da A NOITE) -- O commercio exportado?
deste município fnz um novo appello aos Srs.
governador do Ksladu, ministro da Viaçio «t
deputado Wanderley no sentido de ser drs«l
fiada a barra deste porto, onde um bnnco do^
areia impossibilita, nas marés mínimas, a
entrada de vapores dc mnis d enove pés d»
ralado. Ainda ha pouco, nin navio do Lloyi
e outro da Navegação Bahiana, carregado*
com cerca de tres mi) volumes e procedente»
do Rio, não puderam transpor a barra. cau«
sando esse facto incalculáveis prejuízos <•*.
commercio c A lavoura.

Athletismo.
A FESTA DO SION F. C. — A directo-

ria do Sion Fi C, está organisando parao próximo dia 19 do corrente, uma grandelesta athletica, que será precedida de um
torneio initiuin entre os seus tenms de
linsliet-ball. O programma, magnificamenteseu comparçcimoiito para fazer o respectivo confeccionado; será o seguinte: !• partepagamento 1* prova - Corrida dc 100 metros; 2' rhsta casa tem novos c vantajosos planos c | va _ lançamento do peso; 3» provA — >esta disposta a contemplar a mais alguns lo enl distancia; 4* prova — corridados seus

pro-
sal-

. . , -—, t prova — corrida deamigos e freguezes com mais ai- 20O metros; 5° prova - corrida de 800 me-
gnns prêmios. Nao percam, pois, a ocen- tros; 0» prova—lançamento do disco; 7» provaslno!'" I — relay-i acede 400 metros: 8* prova — cor-

«««'.ftJÇíieif^ft rÍda íle r>'000 metl'os! 9' Prova -- salto ein
Ovll!vUP$UVO j altura; 10* prova — lançamento do dardo;

Vendo-se uma bella área dc terra, com cs- n" l,rovn 77 C0,ITÍ,llí „de 4°° nictros; 12* pro-
plcndldo panorama, própria para edificar, vn —comila de 1.500 metros j 13» prova —
com -Í0 mil metros quadrados, o frente para f*.'". dc vara; 14» prova — rclay-rane de
quatro ruas. cm Nilopolis, Estado do. Rio. VT1 ,m. ,10?.' 2' r'artc ~ To'"r"!Ío initium
(Ei F. C. 11.) Trata-se com o Dr. Gustavo fei,?íM:1>a_1!' cn,r? °;s tcnms forn!ado:: P31'
de Abreu, dc 4 ús 5 lioras da tarde, á rua
7 de

M*m-* --—— V~"~

etenibrò n. 1. (loja).
->-*StWfll«i.'t-».

-mm*»renda
LARGO DO MACHADO

Vende-se este solido prédio, de
íous pnvimentos, optimamente si-
nado, cm leilão, amanhã, ás 3 ho-

ras, pelo leiloeiro JÚLIO.

DUAS POR DIA
Uma ao almoço outra ao jantar, c a dose

indicada nas enfermidades do estômago, fl-
pado e intestinos; prisão de ventre é o causa
de inmimcras doenças, llvre-se tomando Pi-
LULAS VIRTUOSAS. Pílulas de Papuina o
Podophylina. Vidro 28500. Rua do Rosário 172

¦••a
0 (estivai de 5 de outubro no

Jardim Zoológico
Damos cm seguida o programma do gran-

üoso festival, organisado pelo "Cattete
ornai" cm honicivageni á gloriosa data lu-

iltann, c. a realisar-se domingo 5 de outu-
Iifó no Jardim Zoológico, do meio dia ís

'• liorns ila noite. Ao meio-dia, entrada da
foriniilávcl banda musical de "pancada
ia"; á 1 hora. divertimentos de creanças

13 2 lioras, match de football cirtre os club:'asco c Fascio, segundos e primeirr-ams; ás 4 horas, no theatro, a comed':'A sombra do diabo": ás 5 ihoras.-mato''e hox — demonstrnçíin entre o e.i.mpêã;
mador do Rio de Janeiro, José Musi, e,

•Imnberto Blois. em iiincn rounds Ue do>
tiinutos, seguindo-se o desempate da lut
omana entre os Srs. Manoel Fernandes

Ezeiiúicl Gonçalves; ás 7 horas, opothenf
¦\ gloriosa daia, cm homenagem á llcpubl--
!a porlugucza iielo "Cattete Jornal".

Será mantido o preço de 1$ polo ingres?
ao Jardim Zoológico. Não vigoram nes'
dia os cartões de ingresso permanente
llondes extraordinários pnva o Jardim V.c
lógico, dc dez em doe minutos, partindo d
largo da jCarioca,

A. mU1 mGL 3MC **. ju? ««•:». st»
Balas de Bello Horizonte, com recheio!

dc frutas, as mnis saborosas c dcllca-2
das, somente ua A VIOLETA.

R. Ramalho Ortigão, 0
(Ex-Mcrcado de Flores)

mom»

BOTAFOGO
Vende-sc o prédio em grande ter-

reno, á rua Real Grandeza n. 136,
oecupado por uma garage, em leilão,
amanhã, ás 5 horas, pelo leiloeiro
JÚLIO.

¦ —as»' i

"REVISTA INFANTIL'*
O n, KW da "Revista infantil", a appare-

cer domingo próximo, traz, como sempre, in-
Lcressantes novidades quo muito agradarão a
nossa petlzádn a <|iiem é dedicada a conlie-
cida publicação. Egualmcntc curiosas estão
ns secções costumeiras nuc vêm enriquecidas
dos novos passatempos, historias, modelos de
bordados, etc.
~m.-mmmmm.mmmm.—... .,¦¦¦¦¦¦., »^W<#P»' * ¦ ¦- ¦ .¦— 
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V. Ex. foi visitar o

Grande festival em beneficio
da Sociedade Musical Pereira

Passos
No salão do Ramos Club, realisar-se-á,

amanhã, sabhado; uni grande festival em
beneficio da Sociedade Musical Pereira Pas-
sos. O programma a epie obedecerá a fes-
lividade está assim organisado:

I parle — concerto por nma banda dc
musica. II parle — representação do drama
marítimo em tres actos, intitulado "Lconar-
do, o pescador", com a seguinte distribui-
.;ão dos personagens: Margarida (filha dc
T.eonardo)r Odette Assumpção; Leonardo,'osé Maria; visconde, Heitor Silveira; Gon-
ran, Adalberto Vianna; Anicoto, Arnaldo

ÍHiarte; Sir John, Domingos Porto; conde
pae do visconde), Domingos Porto. A
cção passa-se numa aldeia de Portugal, na
ictunlidade. III purto — Representação da
iomedia "Cautela com as mulheres", pelos•••egiiint.es amadores: Aurora Duarte, Russi-
aha; Juvenal Maciel, Alberto; Heitor Silvei-•a, Manoel das Cautelas; Kioriano Silveira,'azendeiro Pancracio; Arnaldo Duarte, Am-
tosío; Celestino Silva, Mingote, filho de
.'aucracjo.

IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIMIIIIIIMIIIiniHIfllIlIfltlllllllMIlilIfiniHllllllllHIIIIIIMIIWUII

que se inaugurou hontem?
Pois se não foi, vá. Encon-
trará um grande sortimen-
to de meias para senhoras,

homens e creanças
120, tiriãgaayana, 120

Entre Buenos Aires e
Rosário

¦.iimmvmvu

Combinando a política a seguir
durante o próximo Congresso

do artido Liberal da Itália
ROMA, 3 (U. P.) — Numerosos senado-

'•es e deputados liberaes, entre os qunes os
lin.lslros das 0'.ir:is Pul.iicas e da Instru-

cção Publicu, Sr. Sarrochl e Casatl, reuni-
ram-se no p-ilacio do Montecitorio. sob a
presidência do Sr. Codacei-Pisanclli, afim
dc adoptarem uma política commum, rela-
livainciitc ás decisões (pie devçm ser toma-
das no próximo Congresso do Partido, que
se reúne boje cm Livorno.

Salie-se epie a reunião chegou a um ac-
cordo completo, cujos lermos são, porém, fc
reservado»

issocindos. c quo terSo as seguintes dèhó<
minações: Ilrasil, Plamengo, Flúminiènse,

Bangu' e S. Christovão. Para os vencedo-
res das provas athleticas, haverá prêmios,c para o team vencedor do torneio de bus-
ket-ball, ricas medalhas de prata.

Rowlnjf
AS AULAS THEORICAS DO CLUB Í\K-

SERVA NAVAL. — De aceordo com a nova
mod firnção feita pelo tenente Jacintho dc
Carvalho, as nulas theoricas do Club Rc-
serva Naval, passaram a ser dadas ás sc-
gündas c sextas-feiras, continuando o ho-
rnri.o a ser o mesmo, i.-,to é, das 8 ás 10 ho-
ras da noite.

Cyrnastica
NO SPORT CLUB MANGUEIRA 

'— 
Já es-

tão funecionando com grande animação c
exito, as aulas dc gymnastlea sueca do vc-
terano Sport Club Mangueira, sob a dirccçSo
do sportmnn Rufino Manoel dos Snntos. c|uc
pede, por nosso intermédio, o compareci-
mento de todos os alumnos, ás terças e sex-
tas-feiras, na sédc social, ás 9 horas da noi-
te, cm ponto.

Noticiário
A PRÓXIMA RESTA DANSANTÈ DO

CLUB DE REGATAS DO FLAMENGO. -
A directoria do Club de Regatas do Flamen-
go communica aos Srs. sócios, cine, de ac-
cordo com o novo programma das reuniões
sociaes, fará rèalisar um saráo dansante,
sabbado, 4 do corrente, tendo inicio ás lü
horas da noile. com o concurso da "'jnM-
bitrid" Sul Americana, do maestro Romeu
Silva. O "buffet" será grátis, sendo distri-
buidos á porta os necessários "tickc-ts".
Os sócios poderão fazer-se acompanhar de
pessoas exclusivamente dc sua familia.
Não será pcrmitllda a entrada de meninos!
c meninas menores de 14 annos. Os so-
cios infantis quando • maiores de , 14 nn-
nos terão entrada pessoal. O ingresso far-
re-á com a apresentação da enrteirn de iden-
tidade e o recibo do mm. de outubro cor-
rente, Não haverá convites especines, sem
excepção. As senhoras deverão comparecer
-em cbapòo c os cavalheiros de traje cs--nro ou smoking.

¦ mtm .

PRAÇA DA BANDEIRA
LEILÃO

Vende*se o prédio da rua de San*
Ia Luizn n. 38, com acommodaçõo»
para familia, em leilão, amanhã, úê
4 horas, pelo leiloeiro JÚLIO.

"A SEMANA DEMOGRAPHO- SÁ»
NITAR1A"

O boletim da Saude Publica rcglstr.a t".*8
nascimentos, 212 casamentos; -!2S óbitos e 3d
nascidos mortos'; ociorridus no Districto Fc«
dcral, na semana de 21 a 27 de setembro pro»
siino findo.

Os óbitos fornm cansados pelas seguintes
doenças: impaludismo, í. sarampo, 4, coque*
luclic 3, grlppc 11. dysçnteriáS fl, lonra 1, erv-
slpclíi 1, meningite c?rcli:-.-)--.'sninlin1 ep!tl2«
mica 1. seplicemia 2, Iclano 1, tubcrciilòóo
09, sypliiMs 8. earicçr S, outras doenças f,a»
riics 5, ínehlfigitc 5, heniorrbagia c r.molle-
cimentos cerebratis 1. outras doenças do svs«
tema nervoso 7, nffecções do coração 12, ou*
trás iiffecçõcs dij npiinrcllin clrcnlntorio 33,
lifonchitc .'I, pneumonia c Urórichorpnejiiho*
nia 32, outras nffccçòes do íipnjirelhn respí-
rntorio 9, affocçôbs do estômago (excepto
câncer) 2. dlarrhõii e entcrliii (.abaixo dc '&
annnsl 50, nppendieitc I.i hcriíiii õ òbstriieçàp
intestinal 3. cyrrhbsc dó fi,i;ã'dò L outras ai-
focçôcs do ãiiiiarüjho di«es'ivi 

'22. i>c.>'iri>s
lá. outras nffccçõer, do npparelhò nrinarii- 0,
áffccçôcs dos órgãna genitiics 3, acciiicnlcs
piicípcraes ila ijriivildcz e <lo parlo a, aífv-
çõos dos ossos 0 dos órgãos da locomoção,
18, af focçôcs da primeira ednde o vic'o_s
de conformação, duas, sensibilidade, Iti,
mortes violentas (excerto siiicidiol, Ili,
soirddio 1, doenças ignoradas ou mal defini»
das 3.

GRANDE ARMAZÉM T.1\ NÍLOPOUS
Vendi-se iivJd!ndo 7 metros <ls' frente pv%

20 ile fundos cm terreno com f>'..!5 metros
quadrados, r>ro.\-'".o á estação dc Nilopolis
CE. 1-'. C. 11.). á Avenida Frnhelwá dc Al-
msidn, 102. Tráia-sí? com o Dr; (lusl.nvo dê
Abreu, á rua 7 de Setembro', 1 (térreo), daa
4 íi 5 horas, dinrinmchtc,
MK»wv.V«vi«mNn'«ww'W',«iir<'ji:-v\-/anijMaMIJuaiSHSniM|

Dario Pereira
Vinvn ? fiíhos.de DARIO PEREIRA,'*9. 

/profundamente scnslbilisados, agra-
:' idecem a todns as pessoas qui; com-'.- 

partilharam na sua dôr c rie novo con-
vidam os parentes e amigos pari assisti?
a missa que sc realisará amanhã, sabbado',
4 do corrente, ás !) boras, no nitur-inór, da
egreja de S. Francisco do Paula.

ARTIGOS DE SPORT
Tapctos » oleadoa

. ¦ U ¦•'">. :-¦ 
"

¦.:¦ l-~-.:( :.'..-¦/-. -:-v

Malas • moveis de Vim*

y>

Dario Féréirà
(DAUINO)

Amanhã; 30" dia de sen fníleeimen*•^o, os fiscaes do Elóúlrc. Bal! íaaciii
celebrar uma missa, ás"'9 horas, ua
t-.'. ...n de íi. Fráiiüiscd dc Paiilu.

ÃsÜtoiíiò Joàgúiin dã Çòsta
y , Maria de ,Ier:;s Narciso Costa e Ame-

.cy Un, Augusto, Adalglsa e Alice, viuVãi
\ ,c filhos dc ANTÔNIO .JOAQUIM *)A

COSTA, agradecem aos parentes o
amigos que acompnnharam á uitiiin mo-.
rada os restos mortacs de seu querido 'cs-
poso e pae, c convidam para asiiiütii- .': m:'-
sa quo'fa/em rezar no altar-mór d.- CítiT*!
do N. §. da Boa More!, A nu do Irosaflíii
amanhfi, • snbbad% ás 9 liofas, . • '

¦'¦,r.e.:...:;j..\.. . -¦ i.i..:..iíK!íSi-..^*mSÊ imLWÊ
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OSAMOKI
n MUTASES

Oi morto* bahiano» na revolto em
81o Paulo — Conildenqfo do"Diário Offidal" do Bahia

•obra o ragNMo do mu»
corpo* embalaamodoa

¦AMA, 8(A. A.) - O -Diário Official"
publicou, hontem, •¦ seguinte* Unhai t"Os restos morlaes dos qualro sargentos
* um toldado bahiano», do IO* de caçadores,
mortos no campo da lula em Sio Paulo, na
defeso das InstitulcSes, segundo communl-
caçSo official recebida pclo governador, JA
forem embarcado» a bordo do "lla__", com
destino a esta cidade, oiuli. deverfio chegar
•o dia 6. Vito ter, ua Mia torre, condigna
•epultura, esses cinco bravos toldados da
lei. Atulm 6 qua o Governo Ja adquiriu no
vamlterio de Campo Santo, a área em que
«io repousar enes despojo» a aobre as se-
•triturai mandari levantar, em tempo op-
portuno e d» accordo com a autorisação le-• glslitl.-a, qu» eipera eer A votada breve, um
maoioléo uara perpetuar a memória desses' fiei» servidores da Pátria,

O povo bahiano, da certa repelirá ao
acompanhamento ao Campo Santo deites
detpojoa sagrados, •¦ metmas demonstra-
ções de admiração pela bravura e pela in-
trepidei eom que em Sio Paulo te aacrlti-
varam pela segurança e pela grandeza do
brasil assei filho» da Bahia. Nesse sentido
o governo do Eitado dirige um caloroso ap-
licllo A populaçio, certo da que eita afflr-
mará mal» unia vez os seu» sentimento» de
udmlracio a respeito para com todos aqnel-
les que sabem honrar as tradições de mbll-
me desprendimento e nobre patriotismo da
nossa tio querida quanto gloriosa terra e
esses que tornam inanimados ao amoravcl
regaço da Bahia, que se afastaram com ad-
iniravcl firmeza de animo pnra o cumpri-
mento de sacratisslmos deveres cívicos, man-
tiveram o brilho dessas tradições i custa da
própria vida. Ii' Justíssimo, pois, que se
uppelle do governo, despertando a conscien-
via do nosso dever fraternal, animando a
nossa gratidão, accarra toda a populaçio
desta cidade, em piedosa romaria, para re-
vcber nos seus braços os esquifes que en-
cerram tio preciosos despejos o conduzil-os
_ saudosa morada, qne lhes esti reservada.* A respeito do embarque dos cadáveres dos
nossos mallogrados conterrâneos, .o general
l'..uardo Sócrates dirigiu ao governador do
listado, o seguinte telegramma:"S. Paulo, .10. — De accordo com os de-
?ejos c providencia» de V. Ex. embarcam
boje os despojos dos bravos hahiaiios in-
cdrporados ao 19* batalhão de caçadores,
i-uc aqui tombaram na defesa da ordem con-
tlilucional, dando o scu sangue ii Rcpubll-
ca. Cordiaes saudações. — (a) General So-
«.-rates."
Falleceu, na prisão, uma ex-praça da

Força Publica
L.8. PAULO. 3 (A. A.) — Ao Dr. Cantinho
Filho, 1° delegado auxiliar, o director da
Cadeia Publica, communicoii haver falleeido
naquelle presidio, onde estava recolhido, o
revoltoso Gustavo André, ex-praça da Força
Publica, cuja prisão foi cffcctuada cm Ilibei-
tão Preto.
Autorizada a apprchensSo de bole*

tina c panfletos em Manáos
MANÁOS; 3 (A.' A.) — O chefe de policia

In.a.idnil qua as autoridades que lhe sâo•júi.ordinadas) apprehcndam os boletins,
.{:,:.\IIctos c jornaes que não têm responsa-
veiu legalmente constituídos, c que confls-
çuni ni edições em que se faça propaganda
Mibyçrsjva da ordem publica.
O inquérito dos chis implicado* na

. scdíção
S. PAULO, 3 (A. A.) — Foi iniciada a

parle do inquérito que se refere i partici-
jiiição dos civis no movimento dessa capital.

Os indicados sâo em numero de cincoenta.
üa fuiici-ionnrios da S. Paulo Râll*

.vay depõem
S. PAULO, 3 (A. A.) — Pergnle o Dr.

Alfredo de Assis dcmizeram doze funeciona-
tios da S. Paulo l.ailnay.
Demissão e inquirições de pessoas

envolvidas na rcbellião
S. PAULO, 3 (A. A.) — O Dr. Francisco

Si, ministro dn Viação, ú vista de uma in-
formação do pr. Carlos Costa, acaba dc dc-
itiittlr, a bem-do-.serviço publico, o Sr. José
de Castro Carvalho, conhecido por barão,
funecionario dos Correios de S. Paulo.

Está cabalmente provado que Castro
Carvalho, que lambem é juiz de paz da Li-
herdade tomou, parte saliente na rebellião,
c.ercendo p cargo de delegado'militar íevo-
iucionario naquelle districto.

O Or. Octavio Ferreira Alves, ouviu
ts seguintes pessoas envolvidas nas oceur-
rendas, dc Bauru": Dr. Sebastião Saraiva,
BiariOr Faria, ' Francisco Costa, Bcrnardino
Coelho, Cicero Caldas, José Serviuo, José
Lúcio, llenedicto de Souza, João Bc.rges,
Jovinluno Cabral, Diogo llenedicto o Domiu-
gos Seuna. ;¦•
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VinOMO ORUNDO PASSOU

PELO RIO
¦ mu

O Uiinrt mUdista, dt volta da
Arfmtiaa, viaja no "Prwci-

pena Mafalda"
D» volta doi portos do Itio da Prata, pai-«ou, hoie, pela Guanabara, o traniatlantl-

co Italiano "Prlnclpeata Mafalda". com
destino a Gênova • escalai intermediárias.
O referido paquete, qu» lançou ferros no
ancoradouro doa navios mercantes ái pri-
melrai horaa da manhi, recebeu, logo em
seguida, ¦ visita do medico 'da Saude do
Porto, o qual lha deu livro pratica para
¦traear ao ciei, dado terem boai aa mai
condições unitárias. Poucos passageiros
tramportou «II» para o Rio, o conduz regu-
lar numero em tramito.

Viaja no "Príncipes.» Mafalda", eom
destino a Barcelona, o conhecido estadista
Italiano Vlttorlo Emunuelu Orlando, acom-

Janhado 
de «ua etpoia o filha. O Illustrc

urlsta regressa du Argentina, onde vem de
realisar uniu serie de conferências, n con-
vite do Instituto Italo-Argeiitino de Cultu-
ra, eomo ji noticiámos na entrevista que
cila nos concedeu, quando de pastagem pa-
ra Buenus Aires.

O Sr. Vittorlo Orlando perraanectu a
bordo, nio tendo assim descido a terra,
logo depois d» haver o navio atracado, e
qu» fez algum temno depois, afim d» dar
um passeio pela cidade.
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Jóias leiios
FANTASIAS

ODjectos ue ane
JOALHERIA

Á Nacional
126—Av. Rio Branco,

ESQ. R. SETE
Nona venda reclame, com

grande» abatimentos no$
preços marcador, continua*
ri durante todo o mes cor-*'
rente.

' Aproveitem cata única
opportunidade

JOUBADO, DEPOIS DE ATRO-
PELADO

O aalê panou» feriu-o, fafia t,
qaaado procuraram a carga,

eita tinha dtsapparecido
Além d» queda... couce. Joaquim Ferrei-

ra souto, foi encarregado, hontem, pelosaeui patrões, a firma Asevedo Torrei s C,
eilabeleelda i ma Theophilo Otloni n. 38,
de levar a um freguês duas grandes lata» ile
aselts a um barril da aseltonas. Levando
a sua carga em um carrinho d» mio, pas-sava ali» pela praça da Republica, quandosurgia, valos, em frente ao Corpo d» Rom-
beiro», um auto qu» o ¦tropeton, atiran-
do-o para longe, aipim como o pequeno car
ro • os tres volumes.

Souto, além d» varlaa conluiou pelo cor-
po, recebeu fnetura da perna direita, flcan-
do por ali atirado, emijuanto o auto, sem
diminuir a velocidade, desapparccla na pri-meira esquina. Alguém chamou a Assi.ten-
cia Miiiiicip.il, cujo medico de srevl.o, com-
parecoud» promptamente ao local, levou-o
para o Poslo Central, onde lhe ministrou os
primeiros curativos, fazendo-o' em seguida,
um vista de seu estado, que apresentava
gravidade, remover para o hospital d» Mi-
sarieondla, em cuja 4* enfermaria foi o po-bra homem internado. Souto, porém, nlo
soffreu somente o atropelamento, po «me,
quando «em patrCei (oram ao local arra»
cadar a» duai latas d» aselta • o barril da
azeitona», verificou qu» tado Unha lida
roubado, aam qu» a policia tive»»» conhe*
cimento do fado.

.leaquin» Ferreira do lento, cujo citad»
i grava, 4 português, caiado, carregador,
tem 81 annoi de edade e resida A rua da
Candelária a. 87

O mundo através do espe-
ranto

OS 18 HOMENS QUE PRESTARAM
MAIS RELEVANTES SERVIÇOS

A* CULTURA HUMANA
Oi professores da Universidade de WdR-

hlngtoo elegeram uma commlislo, cujo fim
foi organlsar uma lista de* treise homens que
malore» serviços prestaram i cultura espl-
ritual do inundo. O curioso do caso 6 que
só Indivíduos do sexo masculino e st.m_.nte
trese, poderiam figurar I Os bustos dei».
notáveis figurario no salto de solemnldades
da Universidade. Sio o» seguintes i Homero,
Dente, Galho, Shakeipeare, lleethoven, Moy-
sé», PlatJo, -.atilou, Newton, Franklln, Qu-
tenherg, Dnrwln • Pasteur. Eisa Interes-
«ante noticia i conimiiiiicmla pelo "Pala
Esperanto Servo", Jornal quo se publica na
língua internacional auxiliar.

i ia» i . .

OS LIBERAES, REITERARÃO. NO
CONGRESSO DE UVORNO, SEV

APOIO AO GOVERNO
ROMA, 3 (V. P.) — Em uniu reuniio

rcalisada no palácio dc Montscitorio, os
deputados llberaes resolveram sustentar
no congresso do partido, n rc.ilisar-se em
Livorno, uma movuo r_.nffirn._ndo a con-
fiança dos llberaes no profira ni má do go-verno e na restauração final ilo paiz.No Congresso dc Ijivoriiò tomarão parteos ministros Snrroohi, das Obras Publicas,
e Casati, da Instrucção Publica.

***

Tome nota!
Uvaa. . . . . . ..K. 4$000

Macia da Califórnia
DÚZIA 5$

O» menores pratos em fruta», doca»,
Miconto», ete.

CASA CENTRAL *»•«• ¦»«•««
(Antigo Alvear, entre Ouvidor c Sete)¦ ***** L.
O DIRIGIVEL "SHENANDOAH"

VAE VOAR NA GOSTA DO
PACIFICO

LAKE HUltST, Nova Jersey, 3 (U. P.) ~
O dlrigivet "Slienandoah" deveri iniciar no

Koximo 
domingo o scu véo nn costa do

icifico, no qual casta râ cerca de 17 dias

____^___ ____^___l ___^__

amanhã /\\\\ CONTOS

CENTRO LOTERICO
R. SAOHET, 4

Máximo Gorki não está mo-
ribundo

NÁPOLES. 3 (Ú. P;) — O notável escri-
ptor russo* Máximo Gorki, que se acha des-
cansando eni Sorrcnto, declarou, hontem, aos
admiradores c' amigos que foram visital-o:"estou doente, más não moribundo".

Gorki mostra-se satisfeito e oecupa-sc na
leitura dos jornues.
'ii- 1 ****** ...

O MAIS ADHERENTE
O MELHOR PA DE ARROZ

QUER FICAR FORTE ?
Combatendo a fraqueza pulmonar, .a nne-i

mia, depurando c fortalecendo o organismo,
debellando as tosses e os catarrhos clironi-
cos, tome. As rcfeiçücs o AI1SENIC0 IODA-
DO COMPOSTO, o grande tônico da Uo-
nuxopathia. Fabricantes c depositários: Dc
Faria & Cia. S. José, 75 — Rio. Vidro, 3?,
nas boas pharmacias.

 i ****** i

Condiciona! a ratificação pela
Itália da convenção de

Washington
LONDRES, 3 (ü. P.) — O jornal "Mor-

nmg Post" publica um telegramma de Roma
dizendo.que o governo italiano enviou ins-
injeções á representação ria Itália na Assem-
bléa da Liga das Nações no sentido de infor-
mar o secretariado da Liga que á ratifica-
ção da Itália á Convenção do Washington
sobre o dia dc oito horas de trabalho é con-
dicional, dependendo da approvaçao de todas
as outras potências.
" ¦ 

j. ****** , i

TAPETES E OLEADOS
para mesas, corredores c salas. Cortinas,

stores e capachos
O melfcor sortimento — Preço» reduzida»
CASA RAUL CAMPOS

EX .SEGURA CAMPOS
RUA 7 SETEMBRO, 84

Moveis de vime, malas, artigos < de
, 

*. viagem e sports . ¦' ¦'.

Bomba que
arrebenta

A Cata Rodrigues, á rua doa Andra-
das, 17, o maior depoaito de meias
no Brasil, está assombrando os col*
legascom a grande liquidação defl*

nitiva. Vejam alguns preços:Meias de seda todas as' cores, para
SENHOltAS, a 4?300 

Idcm, idem, todas c| costura, para
SENHORAS, o ií$800, 7S500, S8500 e

Idém, idcm cl baguct, todas dc seda,
a 11$ 

Idem, idem, superior, a ultima pa-
lavra, 

Idcm de fio dc Bscossia, todas e c|
costura, a 2?, ».50O, 3|800'c

Meias de seda para HOMENS, to-
das as cores, a 4?_0Q, ..3500 e....

Meias de seda para HOMENS cl ba-
gnet, C$500, 7-f, 7.*50a 

Meias do fio dc Escossia, a 1*501),
2S..00, 3?500'c

Meias dc seda para CREANÇAS, to-
das as cores, a !í$">00, Sí 

Meias de fio do Escossia para
CREANÇAS, todas as cores, Ü.00U,
1$500, 2? 

Camisas de -zepliir, grande soitimcn-
to, n ÍIISDOO 

Camisas dc linlio e seda,' sorliiueu-
to, a 21§500, 27Í500 

Py.iama de zephir, a 11.1800, 13S500 e
Gravatas <lc tricot, 
Ligas-.americanas,, :....
Escovas japone.as para dentes, a..
Lenços de cambraia dc linlio, l|t

de dúzia, a.
Sabonetes Lnura, melhor que San-

teimo, 
Esponjas para pó de arroz, 

,-¦:• IDE E VKRII-ICAE

45300

123000

128000

17Í000

4?..0O

C$500

91.500

3$300

4ÇO0O

2.J500

14Ç..00

29S500
141.501)
18000
1?800
1Ç200

4$000

1S70C
1-5000

INAVGVRA.SE A <:A VAIDOSA"•Os Srs'. João da Silva c João 1.errei rã
de Oliveira tiveram a gentileza Au no1,
conimunica.' que, amanliã, ás 2. horas,
iuaugurariio o seu estabelecimento de per-
fiimarius e roupas brancas denomiitatlo"A Vaidosa", á 'avenida Passos n. 55, c
que vae (íirar sob a firma J. Oliveira &
Silva. Bem montada, a nova casa vae ter
por certo a maior prosperidade.

i ****** i. —-

15
DIAS APENAS

A Estrada de Campos a Cal-
cado foi transferida a novo

proprietário
NOVO MATERIAL PARA IINTENMf-

FICAÇAO DO TRAFEGO
Publicámos a '** 4o mei findo um tela-

gramma do nosso correspondente, concebido
nou seguintes termo»: - > ¦ ,"<UMI*OS (Estado do Rio), 93 (Serviço
especial da A NOlTIi) — Foi painda a et-
criplura da venda da ««trada d« ferro de»
propriedade da firma 1'enalva * Filhos aos
-.apitAlIsta» Neitor Gomes o coronel Soares,
que ji adquiriram nove» carros para pas-
sngelros o materlaes, para o prosegulmento
da Unha ate S. José do Calcado."

Melhor informados agora, podemos uoll-
ilar «jno a transação havida nio foi de»
eii.arnpacSo c lim do transferencia, de .1.
1'enalva A C. para JoJo Ferreira Soares, do
.mllgo ordito Jiypotliccarlo, com usufruto
a domínio, lobro a pequena listrada fli\

iitom Jesus, no Espirito Santo, o oriundo
I ainda da construççío «ue áquella firma
1 vr.eeutou, como empreiteira do coronel Nes-
I tor Gome», ha uu» des annos pasuadoi.

A traniferancla do tal credito ae opermf
I pela escriptura de * da agosto do corrente

anno, lavrada no cartório do tabellilo
Eduardo Carneiro da Mendonça, desta ea-

Attendind» a uscessldadei urgente» do
trafego, o aovo dateator da estrada prumo-
meu logo a acqulslçío de algum matéria,
rodaate, ma» sem relati» algmna com <*¦
treebo em eonitruccSo para Calcado e que
e estranho i Estrada de Bom Jesus, P_i_,
pertence, em parte, 4 Municipalidade local
que construiu nove kllometro», de cima
para baixo, e, em parte, ao governo esta-
dual quo, attendendo aos reclamos do mu-
nlcipio, entrou a construir, ultimamente, os
-ete kilometros que faltavam.

i •*** •• -

TERMINADA
A

Liquidação
Animal

as*\WK
Assimblóa, 22 a 26

TODOS DEVEM APROVEITAR
ARTIGOS PARA HOMENS

ROUPAS

CAMA E MESA
TOALHAS

TERÇA-FEIRA

m-oMsooo
100r000$000
50.-0O0SO0O

P0R80S000

Loteria do Rio Granae
Jogam 13 mil Bilhetes

Vende-se em toda parte

'"¦i"" - -*"*"*- i
FOI ESTUDAR O SYSTEMA POLI.

CIAL DA CIDADE DE NOVA
YORK

NOVA YORK, 3 (U. P.) — Chegou o ma-
jor Joseph Croncill.it, chefe de policia do
Pcrú, para assistir i Conferência Interna-
cional dc Policia. .Hsse >.uncci6__.rio pe-runno pretende ficar aqui durante um -.Hino
cstiuliindò n systema policial du cidade de
Nova York; Esta manhã o Sr. Grnncillat
confcreiiciou com o Sr. It. N. Itlglit.******

O QUE E- MGA-SE:

NJEVAL
e> o melhor Pó DE ARROZ

Ao Monopólio da Felicidade
fl AMANHA 200 C0NT0S
fl 14 — SAOHET — 14

OESAPPARECERAM, EM MANÁOS,
AUTOS DE QUESTÕES TER-

RITORIAES
• ..lAX.VOS, 3 (A. A.) — O secretario geral
do Estado, mandou abrir inquérito sobre' o
desapparccimento de autos relativos ás <|ucs-
lõbs territoriaes e de processos, de demarca-
fão dais.mesmas

RIALTOÜ
. Não é o rasa das fitas, mas sim onde se
compram Chapéos, Camisas, meias, gravatas
t cintos, a preços nunca vistos..

15 - R. DOS ANDRADAS - 15
' » '*¦»_> «' ¦ i ,

Vae ser assignado um tratado
de amizade e commercio

entre o Japão e o México
• MÉXICO CITY, 3 (ü. P.) — Informações
fidedignas dizem quç no meiado deste raet
será assignado um tratado de amizade e com-
-mercio entre o Japão e o México. O ministro
japonee *em freqüentemente visitado o mi-
n!»tro do'Exterior, Sc. Panni, combii",**'Io

jkfiw .alie m .' dctallies' desse accordo* •

A Associação dos Officiaes da
Policia Militar e Corpo ie

Bombeiros elegeu sua
nova directoria

Em sua concorridissiina reunião, realisa-
da na sede do Centro Alagoano, á rua da
Constituição, 13, elegeu a "Fraternidade dos
Officiaes da Policia Militar'c-dp Corpo dc
Bombeiros" a directoriu que deve reger .os
seus destinos durante o perido social de 21
de outubro de 1924 a cguál data de 1925. A
sessão foi presidida pelo major Benedlcto
Ferreira de Assumpção, unanimemente accla-
mudo pela assistência, servindo como secre-
tnrios os Srs. capitão Raul Carlos dos Santos
e lo tenente José .Domingos dos Santos Ju-
nior. Para escrutlnadores ¦ foram designados
os capitães Domingos José Pereira Junior c
Alfredo Leão dc Paula Madureira, correndo
os trabalhos na melhor ordeiii.

A directoria el-eitu foi n'.seguinte:- presi-
dente, major Artliur Soares; vicc-prislden-
té, capitão Albino Monteiro; 1" secretario, ca-
püãi. Domingos José Pereira Junior; 2o se-
cretario,.2" teiiente Gentil Pereira (ionçalvcs;
l" thesoureiro, major José Pinto Ribeiro; 2»
thesoureiro, major Heitor Flores de Moraes;
1° procurador, capitão José Ramos Nogueira;
2° procurador, capitão João Caetano de Mut-
tos; bibliothecario; 2° tenente Theophilo Pc-
res Barbosa. *

Conselho fiscal: coronel Alfredo. Badaró
dos Santos,, tenente coronel - Joaquim Rodri-
gues Fontes; capitães Antônio.José de Sou-
za e Firmlno da Silva, e lo tenente Vicente
Lopes Pereira. Supplentes: tenente coronel
José Narciso de Carvalho, major Alfredo
Teixeira Carneiro, capitães Raul Carlos dos
Santos c Antônio Estrellita da Cunha Junior
c 2° tenente José Antônio dc Oliveira.

Compareceu a essa reunião grande nume-
ro de officiaes cffectivos e reformados da
Policia Militar, reinando a ínni.i' camarada-
gem c uma notável harmonia de vistas en-
tre elles. •

A posse da nova.directoria cffectuar-sc-á
a 21 do corrente, com toda a solemnidade,
sendo desejo geral que a osso ¦ cerimonia
compareça o maior-numero da offu-íaia-Haa
duas corporações amigas.

K>

LOTERIA DE MINAS
80 -. EM PRÊMIOS

Terça-feira 7
§IIII • lllllII(BI I lll

HWgwwW VVV
1842 PRÊMIOS EM

13.00O bilhetes
ÍNTEIRO 60$ — MEIO 30$

VIGÉSIMO 3$
A VENDA EM TODA A PARTE

Conseqüências funestas de uma
forte chuva de granisos

LONDRES, 3 (U. P.) —A Exchange Te-
legraph Company publica um telegramnia
do Johaiiesliurg que. devido a forte grani-
sada qne caiu cm Ivronstad, no listado Li-
vro dc Orangc, morreram duzentos cabeças
dc gado. Os granisos eram do tamanho de
ovos de gallinha. Por todo o terreno onde
se deixou sentir o phenomeno, encontra-
ram-se milhares dc lebres mortas.

¦ ***** i

Rotisserie Progresso
PREÇOS RAZOÁVEIS

44 — LARGO S. FRANCISCO — 44********

MUSICA
^^^-m*******

O 26" eonvfirlo áo Grviuin .fo
rhanifvli. f.orrlli

íi-
l;_U iniircado pura n piinlino do ilou

dia i., As 8 lioras du tardi. no í«I_q ¦ i., £
lOOlaçSo do» Fjiipreua-lns "'> Commurclo, > |
!í0* concerto ilo Grêmio ...clmiiiirl'. i:<«r«iii I
iiuo Ifln ln.stltiMvi.l_ serviços voin do luim
dala pKst.uni» ds f.•• mili». pronngnnilai è
urln e t* instrucção dn nosio povn, graçat Idiilli.içíio o competuncia do lOUl illnclam
dentro os quaes i de Ju. tlça dsiU.car o n>
me do professor Orlamln l i.-.i.*i '<•.. o ,in>
gramma de doniingo, <|iiu j_ est* >" .u.Hjj,
«erA aberto com a "fJuvotte", do Hach ¦!
8.) nelos violinos Oscar Uorgcrlli Pilho, sjivia Üor.crth, Itnyinnudo L. Ropó, Aida Mutaes, Helena Monteiro, OI. a PJores, II..|,!,
Santos, Ynra du llnniulio e Norberto .'it.lij.
Depois, teremos a l.iinsu Hospanliola -ln v,-l
tuiilos-KrcIsIcr, com Aida Moraes au ilullu
u .Vali- Crun ao plano.

O 3" numero, a tcorgo du Uoymuudo lii. .,
go, 6 constituído do um capricho do I*.«c.-inftl ™
(Le Chassei o de llliap».i.lin lluugara |<,llauser, sendo o •!•', u IMi.uilasla Pastoral .i
Doppler, confiado ao flautista Ai-y I-'errêli_,
O S" numero cstA entroguo ao ainto da .\ld»'
Moraes o ao violino du Sylvia li»i ,
a symphonla hespanhola de l.«Io e dnio ao.tos du Alherto Ncpomuceno. Nos outro*» nt. ¦meros, de Mendelssolin, da Migucü, d« i,r'., Qo Maedowcll, figurarão além do viuliuo d, IOscar Dorgerth Filho o do plano dc rlíb(|, (x"'.;;'
Parelra do Souza a oreliestra de cordas .» íf
festejado grrmio. sob a dlrccçlio do .•ugeslnH
Frederico Orlando.

Concerto Corbiniano Villara^
nealisa-se domingo, õ do correnle, fa ¦'

horas da tarde, no Caslno-Thcalro iCopi.lcobana) o festival artístico do b_níon_K
brasileiro Corbiniano Vlllaça. Inlc:t"Miii.m
tisslmo é o programma, que so comp»: dt-1

1* iMirte: niu.ic.il, dcsempculia.l,. pc.r Rj
D. Mathlldc de Andrade llnilly o o li.rriB
tono Corbiniano Vlllaça. 'Ao piano, o uuu;-, (Etro Lúcia no Gallct.

2* parte: dramática — VaiideviUo d. 1I(
Ouvcrnols, "*La dnnie de bronze rt Jo ;noa.:
alcur dc cristal", cujos papeis serão reprt- •
sentados: Mme. Sourcier, .Mlle, 'Realriu {.[;
Magalhües; Monsicr Sourcier, Sr. II. Visei;
do Cunha; Dussauecau, Sr. Miran J-alii; U?
Prince, Sr. Joyinc Clicrmonl; l.c Dr. I..-.ti. e* .
ipie, Sr. Luiz A. Falcão.

3" parte: lyrica -- 2* acto integral d. 1'•
opera "Sauson et Uallla", dc Saint-Saem,;
Oalila, D. Leontiua Knccsc; Sanson, Alincid»
Cruz; tirando Sacerdote,- Corbiniano \"\'..U-
laça. '

Ao piano, o maestro Luclcn Callct. v
i —** 

.

« Rosidermar
0 "rouge" da moda

¦ -e— ¦•

Os ladrões assaltaram-lhe a casa
O Sr. Paulo Coelho de Albuquerque, mo-

rador á rua Caetano da Silva, li. 108, em Cas-
eadura, c empregado á rua do Rosário, ti.
«8, queixou-se, hoje, á policia do 20" distri-
cto de que sua casa foi assaltada, tendo os
ladrões lhc furtado a importância dc ríis
_:__$, uma corrente de ouro c platina, um rc-
logio dc ouro e um molho de chaves dá casa
cm que trabalha.

A queixa foi registada e em torno delia
aberto o necessário inquérito

***** V, ********
Prof Alfíttrftcr_>«iln Consultório : Ruarroi. Ausnregesuo7 de Setcmbro 211
A's 3 horas. Telep. C. 1995.

******

JERSEY A 10$ ° METRO

tfv_IrAi>«l» <-ura sem operação pelo Dr.liyuiULCiC. Lconidj0 Ribeiro, rua S. Josú
19 — 1«.and. Tel. C. 3_33.

VMA CONFERÊNCIA DO CÓMMAN*
DANTE LUIZ GOMES SOBRE A

\Ei F.TRANSCONTINENTAL
Com.mimicam-nòs: , ¦•.-> / :%4,<) ¦ Sr, iomniandonte Luiz Gomes rcali-

Sara no próximo dia 11 do corrente, sabr-
bado, a sua conferência sobre a estrada de
ferro transcontincntal, do Recife ao Paci-
fico. Fica, assim, sem effeito a noticia de
que essa conferência seria rcalisada ama-
nha."

PiESarlfe^-tui lv_l_.__.__Hl.I_P_k.S__l j
Antes de comprar, veja os preços da casa|

Orlando Rangel-83, Assembléa, 85

_ v RECLAME —
b outros a preços razoa-

veis. Gonçalves Dias 13. 1» and.. Tel. C. 3997.
' ¦** ***********"Novíssima"

O úumero que esta revista agora distri-buc, deve despertar principalmente o inte-vesse da familia brasileira, que tem no
çãthqlicismo o scu evangelho perfeito, li'
que a Sra. Nair Téffí Hermes da Foiisbcaiiirtista das mais reputadas do Ur.isil, desn-nhou para "Novíssima';, com ;i*i qualida-des iticonfiindivcis do seu lápis festejado,:. imagem da sanla qun vive íigorá numconvento napolitano, nnde é conhecida o
venerada como a "Nossn Senhora do Bra-

, ;.J-&íi:-i ,a •*ola f,e atte Aèsló numero VIUc Novíssima". Do texto propriamente di-to .citaremos: uma interessante entrevistacom o conde Carlos de Láet, subordinadaao titulo "As revoluções condemnadas pelapalavra florida de um amável represen-
tante do Império"; um palpitante artigode Clovis Beviláqua, eacaivcendo a neces-sldade dc sc incluir na legislação sobre oOireito Industrial, m-didas osseciiratorias
da propriedade, relativa As descobertas sei-cnliflcas; artigo do professor Joaquim Pi-hienta, reputado sociólogo, pondo em foco
O. determinismo na historia; uma entrevis-ta com o romancista, argentino Manuel Gal-vez, sobre a literatura brasileira; a conti-
nuaçãò do'estudo de.-Aristeu Scixns, sobre
a personalidade de Vicente de Carvalho;
versos de Cassiaho Ricardo, Oliveira e Silva,
Oswaldo' de Andrade, Juana Ibarbourou, poe-Usa uruguaya.e artigos de Francisco Pati,Carlos Maul, Barlwsa Lima, Sobrinho.etc.
Confirmando tradições gloriosas, este nume-
ro de "Novissima" é, portartto, recom-
mendavel á leitura das pessoas de bom gos-to.

Mais duas causas ganhas pela
Liga dos Inquilinos e

Consumidores
Commnnica-nos a Liga dos Inquilino, a

Consumidores:"Victorino Moura dos Santos ó occupanlt
dc um comn.odo situado no segundo andar do
prédio n. 174 da rua Ilucnos Aires, temi.
scu senhorio o Sr. Plinio Uclém. na qualida-
ile locatário da casa o, üssini, sublócador dc
referido commodo.

Desejando. dc ba muito, fazer ilesóccupa:
o aposento cm <iuestão, c como o Miblocat. -
rio nada devesse, tanto assim qnc vinha ile-
positando os alugueis uo Tliesouro, allcgoii
o Sr Plinio ter necessidade do citado cont
modo para nelle installnr unia sua irmã. n*
(liicrcndo, assim, a notificação do Sr. Vicio-
rino, para o dcsoccnpnr, no praso de seis
mezes, findo o qual foi proposta a noção il-
despejo.

O Sr. Victorino Moura, associado que í
ila Éigii dos Iiiquilinos e Consumidores, a dlq
recorreu, sendo, então, apresentada a ficf.s.
];elos advogados daquella sociedade. O juil
I)r. Campos Tourinho, caiifirmnhdò as sc..-
teuças proferidas ahtcriôniònte, julgou ir,.-
procedente a acção, coiídcuinundo o .r.ilcr
nus custas.

Caso idêntico so. verificou em relação *i
j.ma outra assoõiadf. da Ligo* (|.ic tambem :s
vè perseguida pelo sublócador do prédio oh-
de resido, ã rua d. _Ufandéga* n. 370. ,;

JJ' cila a Sra. .Vurcisa da Conceição Gue-
des, sublocutarià ilo sobrado do alludido pre;
dio, c o sublócador um tal Domingos Nt
inaiin, que tambem allégou precisar da parto
locada para sua residência. O iuesiiio juiz,
em brilhante seiitcuçu, affirmòií iiiii- só «
prciirictariu pode. pedir o prédio para s_*i
residência, sücc.òdcndo ao autor o quo ante-
rio.'uienL(. fica relatado, islo í, foi conilcnma-
do nas est»?. por iíiipróccdento que era J
acção proposta

JERSEY
-i ****** »
Saldos da Fabrico (!c Todo.
os Sanlos. cm cortes e cn.
retalhos. Theophilo Oito...
93, 1". próximo da Avenida.******

* ****** i

Commemoração do 4° anni-
versario da Liga Catholica

Jesus, Maria e José, de
Bangú

Cpinmemúrando o ;.• anniversario da su:.
fundação a Liga Catholica Jesus* Maria e
José, da Matriz dc Ilangú, realisa no dia 5
do corrente, domingo, uma festa, para a
qual se vem preparando com uni tri-duo.

A's 0 1(2 de domingo, haverá missa resa-
da, coin vários cânticos do manual, comtnu-
nhão de todos os sócios e breve allocuçüo
pelo director. .A's 9 horas, entrará a missa
cantada e ás 6 horas da tarde, realisar-se-á a
solemhe' reuhiüo. presidida por monsenhor
Miguel de Santa Maria Mochon, vigário forea-
no dos subúrbios.* Durante a reunião será observado o seguiu-
te programma: 1) "A nós descei" (cântico
o. 32). 2) Oração do costume (pagina 38),
3): "Vinde todos companheiros" (n.5), 4)
Sermão festivo pelo Revmo. director geral,
padre João. Baptista Smits, 5) "Acto de Fc"
(cântico n. 29), (i) Acto de Consagração (pa-
gina 47),. 7) "Ohl Virgem pura" (... 17) 8)
Benção o distribuição das medalhas e diplo-
mas (cântico n. -3), 9) Procissão dos sócios
(cântico n.'-6), 10) Duas palavras de s^uda-
Cãò .pelo Rcvino. Mons. Miguel Mochon,
11) Benção* do .Santíssimo, 12)* tbfmau da Li-
ga "Nossa Terra" (i). 31)-».

Uma fabrica italiana destruída
pelo fogo

ROMA, 3 (U. P.) —Na estação de Ca-
pannone Incendiou-se grande fabrica de
fitas da firma Paolierl & C. Os damnos ma-
teriaes montam a um milhão dc liras.

*****
BAIOS X E ULTRA-VIOLETAS

Tratamento moderno e indolor dos eeze-
mas, uleeras, furuuculos, e doenças da pelle.
Photographias (raios X) cm domicilio. Dr. Da-
inasceno de Carvalho. S. Josó 3Ü. T. C. 0282.

0 porto, pela manhã
Chegaram : dc 'Liverpool, 

o paquete ili-
glez "Ilolbein", com passageiros, do Rio
Grande, o vapor inglez "Sambro", com va-
rios gêneros; dc Philadelphia, o vapor in-
glez "Dalvorth", com vários gêneros; de
Buenos Aires, o paquete italiano "Princi-
pessa Mafalda", com passageiros, c dc Kobe,
o paquete japonez "Tacoma Mará", com
passageiros.

PwAwliÁa tratamento garantido com oryOITUCa, especifico PVOL, appr. pela S.
P. — Manoel Duarte, Oonç. Dias, 84, en-
trada Rosário. 3a", 5" e sabbados.

Homenagem aos operários mor-
tos durante a construcção

da E. F. do Congo
ROMA, 3 (ü. P.) — Communicam dc

Dona, na Algcria, que por iniciativa do con-
sul italiano nessa cidade, foi ali inaugura-
do um monumento cm homenagem aos tra-
balhadores Italianos que morreram durante
a construcção da estrada do ferio do Congo,

¦ *******

B. I. C. Meias de pura
seda de Lyon

***** i

As mais duráveis
EXIJAM A MÁRCIA

IMPRESSA
EU FIZ "A BARBA ESTA MANHÃ COM

UMA GILLETTE. E VOCÊ?
 '¦ '¦***•

O MINISTÉRIO FRANCEZ FAVORA*
VEL, EM PRINCIPIO, A'EN*

TRADA DA ALLEMANHA
PARA A LIGA DAS

NAÇÕES
PARIS,.3 (IJ. P.) - Na reunião dc hon-

teiTi do ministério foi acecita, cm princi-
pio; a proposta dc entrada da Aüeman.ia
na Liga das Nações. Os ministros sc não
manifestaram; porém; dispostos a consen-
tir cm qne se concedam a esse paiz <-uaes-
quer privilégios. ******

ARTIGOS DE SPORT
ROUPAS PARA BANHO

CALCADOS FINOS _- UltinVos modeúi

—— ¦ m*** •**

A commemoração do ani»
sario da Dra. Annie Besant
Transcorreu './brilhantíssima 

a fesía coni-i
meinorotiva do 77*' nhhiy.rsnrio da ill»s-
tre escriptora ingleza, Dra. Annic licsníití
presidente da Sociedade TÍieòsojihicu. "
salão nobre do Cerrtro Paulisla, ;i praça
Tiradcntcs, eomportou uma sociedade S-l.'
cta e distineta, que muito apreciou us nu-
meros de concerto, executados por o'-"1"
senhoritas e cavalheiros. A Sra. D. Mnrla
Adelaide Soledade Lopes pronunciou uniu
ronferen-ria, salientando o vulto da Sim.
Besant, sendo a oradora muito ciiinprlihcii"!
taila.

O general Rayinundo Seidl coiniriúniçí
que havia passado um telegramma á üllls"
tvç senhora, que se acha na índia, trans*;
mittindo as saudações de Iodos os tlieosp-
phistas do Brasil o fazendo votos paia .le
ella continue a guiar e 'proteger seus lilli0'
com suas 'luzes.
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HABILITAE-VOS NOi

CAMPEÃO LOTERICO
38 — RUA SACHET******* 38

O 7" CORPO AUXILIAR DA BRIGA*
DA GAÚCHA FOI PARA SAN-

TIAGO DO BOQUEIRÃO'PORTO ALEGUE. 3 (.í. A.) — Tclcgra-
pliam ila S. Borja que seguiu'para o tòuíii-cipio de Santiago do Boqueirão, ondo vaeestacionar provisoriamente, o 7» corpo au-xiljar da Brigada Militar sob o comniaudo
do tenente-coronel Deoclucio Motta.

A, referida forca esti cm ootinias enn-
di';õc3,>

PNBBEflDH das

*****

Águas de Colou»
6 a Rainha.

Perfumaria Lapenne
Rua do Theatro, 0

Não se deixe .Iludir
. Exija o delicioso '.AZEITE POUTUGüE?

PRATO". Sc o scu fornecedor não o liv**"
peca pelo Telephone ('. *K05.
'REVISTA DO BRASIL"

Acabamos de receber o liiiuierò de agõ.j?,
pro.vi.no passado da licin feita "Revista 'l1'
Iirasil", que so edita cm S. Pimlo. cüiisi'1'1
pelos Srs, Paulo Prado ê Monteiro l.oliatj.
constando do suniniario du presente clV'
ção os seguintes trabalhos: Vida Litci-if*'
do Equador — Oustavo Barroso; lCpisadioi
tragi-comicos dó vida amargurada do pbçtt
Rubén Dario — Réné Thiollieí; A imii»w
çao da Mariquita — Odilon Azevedo; I"
cinema —Sérgio Milliet; Capítulos dc \M
biographia perdida do Caxias — Eud0«
Bcrlink; Miguel Rasch Is:.i —• Argcu Gu';
marães. Bibliographia. Resenha do me*-
Debates e pesquizas'. Notas do esterior*
Curiosidades. An caricaturas do mez.

Estatuas füi
ROSL1NCE EMPOLGANTE

Em todas' as principaes livrarias a no »f
•"¦sito..II. do Carmo, 35 e= l'-J """


