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O problema
____.absorvente
il UM OA CARESTIA M VIDA REQUER A CONCEN-

TRAÇÃO DE MUITAS CAPACIDADES
Um plano que vae executando a A. C.

O problema d*» carestia... Tanta» .e»e»
lemos f»|ãdo nelle epie nio sabemos mal» d»
tjpres.ües com «iue definll-o, lio certo «pie
•loil». os adjcctlvos apropriado» jã cnm elle
ie cisaram, da mesma sorle que toda» •»
medidas imagináveis já [oram aventadas, e
.«.«um.-., ale executadas, cimo . o caso da»
-.iii.um pondo cm puitico ó governo, lo-
trand'1 por veres, como sc vê cmn o» açnn*
íu... .iu cmcntenclii . cõui o venda do leite,
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0 estaao de saude no
general MM

lUnan tiiematicos do inundoAS HOMENAGENS DA CHEGADA
• l'.-.i.n «piasi nove hora» d,« manhã quando

ir*eii'i.u.':T.*.i'.i a birra alguns du. vaios In-
p.lC-C» que andam cm cruietro pelos mares
ile*.te continente, iiiciíninilo portos e cidades
i; levando por toda parto n expressou do cor-
liatldiide O cortc.ia brltiilinlcas. Entraram,

de livdro-avlões, não havendo, n.i occaMSo,
ns sulvas do eslylo, lançaram ferros lios an-
liorádouròí que, previamente, lhes haviam
sido do.tlnailos. nn altura da Ilha I'Iscai. onde.
dc accôrdo com o programais estabelecido pela
Marinlia. effectiiaram-se as visita» offieiaes,

i.,.i,iii,l I.eile Ribeiro
«.ttiltádo. promissores; senão -ele toda satir.-
Morins j.r.ra u barateamento dos gêneros
cai questão*

N"io podemos dizer (iue vem a propósito,
jiiirtanto, visto e[iic. nunca está feira delle, tiio
aclual c palpitante ei o problema da cares-
tia, o plano quò vem executando a Asso-
ciaçiio Cumineiei.il para colligir os esforços
dc tncl.is as capacidades, de aecordo com a
proposta cin tempo apresentada pelo Sr.
coronel Leile Uibeiro no seio daquella in-
lliliiiçãn,

Koi por nicllior nos inteirarmos ela mar-
.Ti.. iiá«|iiellás idéas praticas «pie hoje pro-
curámos S. S., que allia nos seus estudos
especiaes cio assumpto muita observação do
tempo cm que foi intendente desla capital,
r ate seu prefeito, que esto cargo o coronel
i.-iU*1 Uibeiro exerceu ha muitos annos. Mas,
tio calão para cá. nunca elesciiroii elos pro-
lilcmas da cidade c da população, nem dos
du pniz, já que se'inprc está a offerecer cs-
píntaneaincritc muilas idéas aos grandes
essumptos, conforme vimos recentemente
com a questão das exposições fluetuantes
pelns nossos portos, o i-om o problema da
f.cilitaçüo elos transportes.

Mas. não '• necessário r.comivienelar-se
nome lão conlicdiiló- O nicllior, portanto, 6
oiivil-o a propósito du carestia c elo alvitre
«jue siiggeriu ã Associação Commereial.

Eis o que nos elisse o coronel Leite Hi-
beiro:

¦ Acluintlo, como sempre, que está «o 1
devei" elo toelos, sobretudo; deis homens pra- jticos, collaborii. com o governo no melhor
««)hi*'à*> do problema ilu carestia, apresentei
n.i Associação Comíncrcial e futieiainentci,
cin 11) de 

'a..oMo 
ultimo, a seguinte indi-

cação:"Indico qne a Associação Comniercial elo
Iljo ou .lancho, por mele. de nma comniissão
especial, livremente çeiiíslltuida por sua «li-
EM ili.ecl.irin. invesligue us causas, eiirectas
«ra itiilircelaa, perniiincntes ou. transitórias.
<i:> plieiionieiio ucònoihlco viilgarniuntc de-
líónlliindo "Carestia dá vida", o lirnsil, mar,
omito piirtictiliirmcnte nesta capital, sobre-
tudo, na parte relativa aos goneros ele estiva,
destinados á alimentação.--pública — isso
ijár.a ilpmôhst.nçTiò geral c iiiequiyoca de
eicc não cube. ao coiiiiiiercio elesta cielade a
responsabilidade do lal culamielade, que ó
".' pri.iricli-õ a deplorar, o para auxiliar o go-vcüio da líepnblicíi no seu beneinerito dc-
«ii-.i«i dc intervir c.fficiiziiHiíité; nesi,. nssiini-
pio, (Icvciülo o impie.ilo consignar ns provi-
deucins pcla commissão consideradas couve-
iiieíiles ã debéllaçfio integral c êffcctiva «lo
itial, o ser esse trabalho, iio iiiomcnto t>p-
l.oiluiio, a juizo ela mesma directoria, pre-
tente, por seus órgãos competentes, dos po-
deres executivo _ legislativo, dando-sc-lhe
iiii.pl> publicidade, na integra ou cm sum-
..Ia* pcla imprensa u . lixpcdiiitio-se cópia
«Io iiiosino a todas as associações congêneres
do paiz."

Na sessão tle _7 elo mesmo mez o presi-
dei.le .Ia Assiiciocão iiotiieou, para essa com-'níssío .le Inquérito; os Srs. João Augusto
Alves; .prcsiilenle ilo -Cenlro do Commercio* liidiistriu elo líio elo Jàhç.iro; José Alves
de .ou/a, prcslilevito ela Socicdseie Umao
Connnejcliii ilus Varejistas de Seccos e Mo-
lliiielos <ln iüo d.*>. Janeiro, c cu. autor e
apresentarite eia indicação', Mas, pando «.
lüili. raidádes infantis, logo achamos que o
ta.siili-.pto ara siifÊicientieiiiente vasto • e

- PPniplcxü para não ficar eireumscrlpto -ás
nossas opiniões, mormente tratando-se de
iiii Inquérito que visa fino tão amplos c ele-
.[idos, de defesa elns interesses elo povo deu-
li.i elos mais bonestos interesses dos. pro-
' u--i.ii.os e intermediários. Deste, modo, to-
dus lucram; evidentemente, u começar pelos
.jssos próprios cürigciites,, que assim pode-

I 
*iif« ver dissipada unia nuvem ele ameaças
«inpré Incniomòilas. Em beneficio de um
«">m resultado, perfeito quanto possivel.•aornieííie 

pelo lado pratico, .fizemos uma
tirciilar cxjiondo suecintamente o caso, ter-
«ninando poi* .mus duas perguntas: .' — Como V. Ex. aprecia, dentro das li-
naus géráes traçadas pela indicação acima
«.produzida o phenomeno econômico vul-
«orinctite denominado' "carestia da" vida',
«je seu duplo aspecto — nacional e local;
." — Que medidas, permanentes ou tran-'ilorios, devem, na muito respeitável opi-

tiiaq (|e v. Ex., ser promptamente postas
*.n acção, para minoraçâo do mal, no pre,e«de, e sua cxlincção, no futuro? _ ,' «J-sta circular lá foi ou está sendo dntri-
™ida por um grupo de homens que, capa-
'*' moral e iiitellpctiiíilTnent.. *» -íohrft n

lealmenía iuterei.ados na ordem e prnupei-idmls do rirasll, podem prestar-lhe o (trair-
dc serviço ile concorrer rom as mus lu/.es
para que o vital questão i.-ia uxllaustiva-
mente veiilibelu, de modo u poder a Asso-
ciaçãei ('.einiineivlal a pre. enlai- ao pala intti-
ro o oo. seus got-ernaiiles um trabalho fe-
ciindn, nbsoluUiiiente lórj dos osireitos II-
miles rins conveniências pc.ioaea o mesmo
do espirilo de classe, li se, como c de espe-
rar, polo numero c valor das capacidades
consultadas, disso result.ireni suggcst.ics
que. abraçadas pelo poder publico, d.ein
frutos anreciaveis, teremos alcançado n
maior elas recompensas aspiradas, V*?e-
inol-o, e claro, que sem abdicação du nosso
voto na matéria; mas, segundo -penso, o
problema exige tão acurado estudo sobre a
liüsvalorisaçüo ela nossa moeda, inlensifi-
cação da nossa producção, tempo de traba-
tho, revisão da tabeliã de impostos, sobre-
tudo alfandegários, presteza absoluta no
transporte marítimo e terrestre, rcjtiUmen-
tação da nossa exportação dos gêneros dc
imprescindível nocessielade nacional, etc,
clc., que se cada um desses enunciados
constituo unia thesc própria a larga disser-
tação, quanto mais todos globalmente rc-
unidos,

I'or maior que fosse a nossa boa vonta-
do e esforço, nio podíamos deixar ele pe-dir ,ús comprovadas competências a que rc-
corremos, o inapreciave) subsidio que po-dem prestar, não a mSs e sim á pátria, oo
Brasil, pois o assumpto t geral, nacional,
c não particular.Pôde nos dar o» nomes dessas pes-soas?

Sim, mas a relação epie ora lhe von
fornecer, aliás na ordem alphahctica elos
nomes, está incompleta; entretanto, já po-do servir para dar-lhe uma idéa bastante
nitiela da vastidão o superioridade do in-
queriln, e, presumivelmente, dos oplimus
resultados que dahi elevem provir.

Eil-a; Affonso Vizeu, deputado Alberico
.le Moraes, deputado Antônio Carlos, Arau-
.jo Franco, Dp. Augusto liamos, senador
IlArlrtisa Lima. Dcrnardo Gomes, Dr. Buar-
qne de Macedo, Dr. Carlos Miranda Jordão,
Dr. Cíncinato liraga, 1'ortuiiato Balcão, dc-
tintado á Junta Commereial Annibal Porto,
intendente Dr. Henrique Lágdcn, deputado
Mcrcnlanu ele Freitas, Dr. José Agostinho
deis lieis, commciielaelor José- Antônio ela
Silva, Dr. Leopoldo de Uliulliões, Dr. Lyra
Castro, Dr. Moura lirasil, Dr. Oliveira l*as-
sos, cônsul Othon l.cõnanlos, Oito Schil-
ling, Dr. Osório de Almeida, conde Pereira
Carneiro, l.amallm Ortigão, senador Sam-
paio Corroa, Dr. Simeles Lopes e Viclorino

S. Ex. estava passando
bem, á tarde

O Sr. eeenral Tertuliano 1'ot.guaro. vi-
ctlm», ha dias, de um attentado. em conse-
quencla iln qual recebeu ferimentos, estava,
i tarde. pas«anilo bem, nu Hospital Cen-
trai do Bierclto. onde »e encontra recolhido
desde o primeiro momento, sob os cuidados
dos respectivas médicos, chefiados, elireclii-
mente, pelo Sr. general Dr. Ivo Soares, dl-
redor daquclle e. tab.l.cimrnto.

A's duas « meia, depois dc se terem feito
novos curativos, o estado dò enfermo foi cpn*
sid.r..«lo francamente bom, seijundo Ims de-
ditou o jem-ral Ivo Soares, nue, r.»iii fazer
prognósticos, sempre arriscados cm qnnl-
quer tiiiío semelhante, estava satisfeito com
os resultados do tratamento. De tlomlng.
para sexunda-felra, houve motnenlns «io
grande preioccupação. quondo o general Po*
iygi-ara teve uma crise miiitu seria, dehel-
làda pelns carinhosos recursos scicntlficoes,
empreitadiis. e pela reslstenclii do oruanis-
ni» do doente.

S. Exa. esrlareceu ainda que não houve,
desde o principio, nem perigo de infeeção
letanica, secundo chegou a ner noticiado. O
serviço de Saiide do Exercito, apparclhado
como esti. dispõe de todos os meios de tra-
tamento preventivo, de modo que valeria por
elizer-se nuo nm enfermo estaria abando-
nado se, como no caso do general Tertuliano
Pot.T(iiara chegasse .. ter manifestações
de tétano. .

Na própria Villa Militar, o general Po-
tynuara recebeu injeeções e cuidados do.i
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Almirante Hubert Brand, eommandante da esquadra, e os commnniantes dos
quatro nereiios qne ei compõem, pnotonruptiados logo após ao desembarque no

_l.s-.ii.! de Marinha

í|'iiars continua cercado, de modo qu. as jnssim, em nossa bahia, eom suas flimmulas
noüdiis atlribuindo .ymptomaj de niani-ü esteiras dc espuma os cruzadores ligeiro)
festações tclanicas não corresponderam, j -«Delhi", "Dragon", "Daunthcs" o "D.i-
nem podiam. íi verdade. j vai", bem como o navlo-tanquc "War Su-

i *mt* lira", elementos todos da divisâp nav.il ln-
gleza do commando do almirante Hubert
Hrant,

Os navio» da Armada britannica, que en-
traram combblndos pelos contra-torpedeiros
brasileiros "Amazonas", '.'(AlagOas . c "Hio
(}rande do Norle", c mais nma esquadrilha

.Moreira; presidentes- elas associações com-
mcrclaes eíc S. Paulo; Bello Horizonte, .1ui_
de Fora, Porto Alegre, Estado eio Hio, Sâo
Salvador, na Iluhia; Hccifc, Delem dn Pará,
o Manáos, presidente da Sociedade Nacio-
na! de Agricultura, do Centro Comniercial
eie Cereaes, etc.

FOI ENCONTRADA A CABEÇA
DO REI HENRIQUE IV !

——****** *'*m * ¦

Pertencia ao colleccionador Bou*
leais, de Dinard

PAUIS, 3 (11. P.) — Informam de Di-
nard que a cabeça crabalcsnmâda de nm
homem adquirida lia quatro annos peto
colleccionador Bouleais, foi identificada
como teniio pertencido ao rei Henrique IV,
assassinado por llavaillac em 1.111 c enter-
rado na crypta real de Saint Denls. Ein
.7U'í. durante o terror, o. revolucionários,-.*
ilestíuiràm as tumbas dos reis- « nltra.ja-
ram os seus corpos. As investigações fei-
tas cm torno ela cabeça ela collcccionadoi
Houlcais são decisivas. Apresenta cila ah-
soluta semelhança com a mascara dc Hen-
rieiue IV, tirada após á sua morte. Tambem
faltiiin-lhc as barbas qne os soldados revo-
lucionarios de D.'l cortaram ii espada.

entr. ellas a do embaixador da Inglaterra,
acreditado junto ao nosso governo.

Horas depois, o almirante Drant, acompa-
nliado rio seu estado-maior c dos coiiiTiian-
dantes dos referidos vasos dc guerra ingle-
zes, desembarcou, afim do visitar o tilí-
nistro da Marinha.

A* noite, na embaixada britannica, reali-
sar-se-á o banquete offerecido ao comman-
dante da divisão naval e commnndantcs dos
navios tnic a compõem.

Jacques Hadarnard entre
os suecessores naturaes

de Poincaré
0 eminente professor do Instita*

to Franco Brasileiro de Alta
Cultura julgado pelo alto ma-

gisterio nacional
A escolha de Jácqtics lladamurd par»

exercer, no Instituto pranco-Ilrasllelro «Ie
Alta Cultura, n ..lelclra «le iiialhcmãtiea, ll*
nha sido recebida com sympalliin pelos nos-
sus sclcntislas quando algumas ilu vida»
isoladas começaram de se manifestar sobro a
proporção «mu que estariam suas «proclama-
das possibilidades e. seus recursos do cspecla*
Usado com as faculdades didáticas de i_u«
eleve dispor quem acceita o liicumbencia o_
ministrar conhecimentos ele clilo n dòcen*
les e ealhcilratlcos de um estabcle-cini-Piilo
acaelcmlco dc ensino superior como a Escola
Pòlytechnlcn do llio ele- Janeiro, ond* se
evidenciara todas as melhore, conclusões dp
pensamento nacional, nos domínios da»
sciencias exacta».

O famoso contcmiioranen dc Palhlevê, em
,«uja cabeça inuüe». querem que se ajusto «
coroa c eni cujas mãos não poucos ii>sls-
lem cm dcpÒr o secptro symbolíco dc sue-

| cossor de Poincaré, chamado pelos sábios
ile. rei dos inatliCinatlcos ele I«*rançá. o que
talvez queira íli/or rei dos mathçmatiço» «l'<
mundo, no elcsconlieclmculo completo da
alto magistério estrangeiro, t«'ria iissnml-
do, acecitaudo a honra rt:i incumbência, nu_a

•_rffli>Ti_m»HW_iii!M^

Hs [fjlaniiÈçses a.ida canoca

Affirma-se que Zaghlul Pachá
abreviará a sua estadia

na Europa
CAIIIO, 3 (Havas) — Consta «iue, devi-

elo ii situação politica interna, o chere do
governo ZiighÜlül-PádliA abreviava ti «ua
estadia na Europa, rei.resanilo ao lígypto no
dia 22 do corrente.
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Apparentesnente calmo...

Pára desafogar o transito e evitar desastres
\ova tlis|M»sic;.o no.estacionamento de smtomovcis na

Avenida Rio Branco
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As mudanças dc disposições relativas ao
Lransllo publico, sendo, As vezes, ele pequena
significação apparehte, com freqüência de-
terminam qlteíttçõès sensíveis nus aspectos
dos grandes centros urbanos.

A necessidade ele adaptar es disposições
dos aiilomovois que estacionam na Avenida
Hio Branco ús conveniências elo trr.fcso gorai,
gradativamente intensificado nessa via pn-
lilica, tem originado" cm períodos de teinim

cordando epje havcmlo seis automóveis em
linhn dupla entre dous refúgios, estes fi-
cavam, cm parte, encobertos, e a passagem,
entre os carros, elas pessoas que atravessa-
vam a rua, era feita com difficiililadc e mui-
t.is vezes com prejuízo, pois, sobretudo, as
scnboras sujavam, cmn freqüência irreme-
diavelmeiite, as roupas que roçavam nos
nulos.

Desejariam, entretanto, os "chauffeurs"

Matou-se por soffrer de moléstia nervosa

TUDO OCCORREU DENTRO J)0 AUTO 1542
Trauquilla a pliysionomia, embora an-

dasse precipitadamente, o lioniem, sem de-
ministrar a emoção que o dominava,
saindo da "gare" cia Praia Formosa,
eiicàihinhou-se ao "ponto" dos automóveis,
ali existente". Dirigindó-iie, então, ao mo-
torisla elo auto 1.542, pediu-lhe que ii trans-
portasse para a estação do liiingú. Passa-

AColísclliado por este, e> motorista rodou o
1.512 para oposto Central do Assistência.
HeÜradò em miica ti recolhido á siilu de
cnratlvdÁ, alii, o infeliz, quando os medicos
lhe ministravam os soccorros urgentes, fe-
chòu os olhos e inorrcu.

Jã avib-ado, o coininissario cm serviço no
1*1" districto revistava, nessa oecasião, ~
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vam poucos minu los da meia noite c, por I aiítonutvel. (Sem grauelei difffculdade en-
Aspectos ila Avenida Rio Branco airn eis itulOmouels já alinhados conforme ns

novas determinações
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O suicida do auto 1.5.3. no necrotério

isso,' o chanffeiir negou-3e a s.-itisfazer-llie
o" pedido, of-crceendo-sc, entretanto, a te-
val-o alé á Central do r-irasil.

O homem, visivelmente calmo, fltou-o
in6i_tentemente.

O chanffcur teve oecasião de ver-lhe a te»
bronzeada, os olhos negros qua brilhavam
. o terno escuro que lli* vestia o corpo nin-
gro E como se tomaBse, ele momento, rapl-
da resolução, o homem, pela apparencia de
Sãanuos de edade. num movimento brusco,
pulava par» o auto c se afundava nas euas
alni-fadás.

O vehiculo rodou, célere, pela avenida
do Mangue. Ao chegar á praça Benedicto
Ottoni o motorista, voltando-se para o in-
terior do carro, sobr.saltou-.ei o espirito
cheio dc apprehcnsôes: o passageiro, caído
nara o lado direito, gemia e se e_tarc!a.
como sc dor horrível lho torturasse o cor-
po todo.

Parando o auto, o seu cónductor chamou
n guarda civil ema estava nei-tn. ei» ronda.

controu, aberto, um bilhet. e lim frasco pe-
queno, vasio.

O bilhete, lacônico, encerrava est» phra-
se curta, que revelava a confissão do suicl-
dio:"suicido-me por soffrer d» tremenda
moléstia nervosa..."

Ii, mais tremula ainda, a assignstura:
"José Pranelsco da Silva'1

Ao fundo do vidrinho, havia um resto de
substancia tóxica.

O cadáver, ficompanliado «Sa respectiva
guia, foi removido para o Necrotério do
Instituto Medico Legal.

O motorista prestou dedai-aiiôes na dele-
gacia, nellas deixando transparecer a sur-
presa immeusa que o assaltou ao saber quo
um homem tão calmo e de phrases tao sç-
renas pudesse matar-se por ser presa as
terrivel doença nervosa...

Sobre Jos_ Praucisco ela SiH-a, nada mats

j relativamente curtos, medidas que se rcfie-
| ctem sobre a pliyslònuhiiíi cia Krantie arte-

ria moderna da Capital] Eedera!;.
Ha mis ile/. annos, parando em linhas ilu-

pias ao centro e cm 
'filas singela, junto elos

mcio-1'ios da Avenida, ns automóveis cm-
prestavam a esse logradouro uni aspecto de
grandiosa imponência, dãiídò iiiiiii id_á for-
ínidiivcl ilu inleiisidado eie nossa vida,' mas
foi inisti'1- sacrificar ii iinppiiciiein i dcstip-
pressão do transilo, «intuo afogado prujudiçi-
iilinente entre e^sas niacliinr.s ele corrida .

Ui.imamento, o rcgiriiéii ndoptado pci-mit-
tia i.ue cstacioiiasseni, naquella avenida, ;.o
centro ela rua, no espaço c.ompreheudido cn-
tre dous refugios, seis carros formando uma
linha dupla i Agora, com ei intuito «le tnclli-
tar aos pedestres a travessia dn rua c, cm
caso e|c iicccssidiulc, o accíso aos relügiõs;
aqueile.numero — seis — foi reduzido a epi.i-
Iro, admitiindo-sc que, eiiv não havendo lo-
gar no meio do grande escoadouro, os aulo-
moveis permaneçam, .csjicrifnelp.-O, junto da
calçada üa numeração, impar, considerada co-
mo sendo a ela subida,

Num rápido inquérito; percorrendo a Ave-
nida, quizemos verificar como recebiam os
chauffeurs a nova disposição, c eomo .-. julga-
vam. Os juizos, entre eiles, variam. Todos
os que ouvimos, julgam a providencia nelo-
piada mais ou menos justa, não por evitar
desastres, mas por permiltir mais espaço op
movimento dos pedestres.

Acham, alguns, qne os "chátlffeurs" serão
prejudicados quando não lograrem coliloca-
ção no meio da rua, pois scuelo o serviço ele
automóveis feito, em geral, na direcção da
"descida", os que ficarem no lado da "su-
bida" sò casualmente conquistarão passa-
gciros. Para evitar esta possiblidade, muitos
se deslocarão de seu ponto actual, diminuto-
do, desse modo, o numero de carros que es-
(acionam na Avenida.

Ató ao entardecer, antes de intensificar-se
o movimento de automóveis, o espaço conce-
elido aos pedestres fará falta a muitos desses
vehiculos, o não lhes sobrando logar entre
os pontos mais freqüentados da Avenida;
terão os carros excedentes ele procurar esta-
ções noutras ruas, sob pena elo ficarem em

um pouco de tolerância cm relação ã ilemo-
ra de seus carros no ludo «Iã numeração par,
pois muitas vezes o passageiro salta cm
frenle u uma ensa para fazer, om dous ou
Ires minutos, uma compra rápida, em falar
a unia pessoa, e o auto tem «le cícsl.ocitr-se
para ponto que púile ficar elistante. Kin sei
tralanilo dò pi'òp.i_l!ii'i_; esse vne procurar a
sua propriedade á ilistiitieia, mas om outro
caso. «i passageira fica irritado . nem sem-
pre procura n '.'cliiiiif.eU .",'' menino porque,
cm geral, não lhe alt.ütoil na i-liysioiioiuia,
ilcscojjl.cehdi.-_ desde que eltò se afasta.

15 assim pcnsam-os •'•cli'aul'1'.urs." ilu Ave-
nida lli'i Hruii.o em relação ii nova jirpvi-
ilenciit reguladora do estacionamento dc
seus carros,

, ***** ¦ —-

Professores Octaeilio Novaes, rf esquer-
da, e ündri da Goma, ti direita

responsabilidade que s» não -poderia «i_íi-
uir somente pelas qualidades do mestre, s
de exito variável, em ftiiicçiío elos audito-
rios quo ia ter. Dahi a insistência rias du-
vidas, mesmo depois das primeiras «:ei»fc-
rcucins, duvidas agora ua escolha da alt.i*-

í nativa ele estudar lendo ou ouvindo o pro-
fessor Hattamaçd.

Terminada, porém, a primeira serie de
suas corifcrêncílis; nu òccasiSò cm que. aci-
t. elos se alinhavam, esta ta-rde, para OU-
vir a prel.cçâo iiiiiugúral «l_ scguirda, sobre
•'Nocõcs«das iinicçõe-s c de sua variação-'.
quizemos firmar o •-•rilerio opinativo, nao
em respeito ti .persòiíalieladé <le. autor elo
entiilctitu creiidòi" da "A serie de Taylor »
seu prolonga mente nnáíytico", mas tão Só-
mai.t-j em rev-pciU' ao equilíbrio dos •facto-
res ele sua mcíiliilidHdc no desdobramento
ei. todos os uspectós. Pomos ao encontro dei
eiiífcnliei.iii pct.ácilio Xóvacs", professor «I»
oiiú-ulo, e suas primeiras referencias f«>-
rsun .le profunda admiração pelo sen col*
lega dc «Pra riça,

— Plissados os primeiros nionienlos, <-ui
que a própria iiiiiilcslia de Jacques Iladiunard
pòdéi-iii iiiiiiliir-Ilie iis expansões /;rni.ies ¦--
llisSC-UOS — eüe se nus ii|.resi'ii!a iigorri foi-
midavcl, liOuratidó u cultura ele seu pai/., e
exi.-eile.iilu. inteiramente; ii expei-lativu -ie-
rui. Nem poiliu mt eie outro modo. quálielci
se trata elo iiui.ir elas ttieorias "Solire o riiio,.
tic coiivcrgcii.i» elas series pr,;lcillidás, sc-
gnhdu as potepcias eie ímíii viiriiivel . c. para
não ciliír umis. elos "J-Sliielos sobra as pro-
priédad-S elas funeções inteiras c. cm par-
tlciilar, elas còitsidcínções «!e Kl.nian sobre
iiii*..-i fuíicçã.' determinada.", «m, finalmente,
elo '-Tlieorcniii solire as series ititciras'-.

Mas nao me conípcli! dizer cousa alguma
— continuou S. S. •— neste assumpto.. I.i-
mito-nu) u ãssbvei-ar-llie meu sincero cnthti-
siusiiii) jició grandioso progr.iiii)iÍ!H dei Ibeo-
rias novas que o illustre iiitel.lectuiU f.-ail-
cez leu. ofícreçidò á nossa iiieditàçãò e nò
nossei estudo'.

Não seria prudente escrever cuusa alguma
sem ouvir um professor d.s mais famosos
entro os desta escola — concluiu o professor
Oetaciliii Novaes, que ainda leve ii houiiad*
de nos indicar e_ engçulieirõ Sodré ela tiahtii»
prnfos.or rie Mecânica líaçipnal díiifuctlc tra-
dicioiial centro ele ensino da Universidade Aci
l\io de Janeiro.

i.ttcndcnilò-iiòs cmn c.vullieivisu.o, o pru-
fiiS.eVr Soelr. da Cama. «le principio, el.cla-.
ron que se vacillaçõcs cuiol.ivas teve o pro-
ressoe Hadanvtifd iio inicio elas suas confe-
rciicius, nctúiiliücntã suas palestras matlicmn-
ticus itesluinbra.il pelil segurança, polu çlç-
vacai) e pcla novidade: Ií dlsii.orreu.Ii-; soluv
bs meritoi) elo sciciitist.-i visitante, o Div-Sii*.
.ire ela Gama, n ijuèiji Iodos iillribtiein altus
dotes ti méritos significativos no cxfer.elc.lo
du cadeira «;uc professa; íeve plir .ses* ciiiiip
cst.i _

— Por mim devo tlizci-llii' «|iic rcalinftiitc,
uot'j pur vezes falhas u.-.s aulus elo prufossur
Jacques Htidaftiard, porím, nfio suas, que us
não tum, c sim tiiinbus, que nfio eslnu, eni
certas Ki.ctiit.-fiinciii-, ei iiltu.ía dc npi-oi-iul-úl

Insistimos, neste poiitq, çom o professor
''patrício, «iue, «lepois «lc «Iludir a uma série
ilu trabiilliôs da niilori:. elo iloe.einlc do Insti-
luto do Alia Cultura, precisou bem o seu
ponto ele vista, clíiíttinciile ele. apreço o ele
ndliiiraçãb j.elo .xpoctilc, um dos maiores,
ela iMiiIliematica ilioileriiu l'i'ançczii.

O profesyir Sodré ila Cama, como seu col-
lega Oetacilio Novaes;, liclmscllipu ejiiú ou-
víssemos outro, com desculpas eie curtczla.
>ías não sc nos affigüroh necessário iitten-
elel-ii, depois dc tão sólidos c autorisudõs

Pondo termo a um dos
processos mais sensacio-

naes da Inglaterra
0 enforcamento do cruel assas-

sino de Miss Emil Kayne
I.O.VDHKS, i! (ti. !».) ~- Á*s 'J limas du

ínaiiliã foi eiiloicailo o indivíduo Ratrick
Míibõtj que, em abril deste anno, ussassi-
nou ele maneira cruel Miss Emil I.ayne,
uma sléiiogriipliá londrina, mini "l.ui.ga-
low" solitário du praia clc líastbourne.

A execução ele hoje põe Icrino a um dos
processos mais sensacionaes da Inglaterra.

. mm» • '¦-

Tilden levanta, pela quinta vez, o I vpyqMts»
campeonato norte-americano | A nadadora argentina Harrison

de tennis vae renovar a sua tentativa de

\'
*******

NOVA Yi^lU'., 3 (Ilavas) — No cim, eona-
I

travessia da Mancha

.«»__» rvVm no Necrotério ¦pnarccen até I aitios de transito quasi nullo. Johnston.por . a 1, . a . e 6 n'_, conq
límí^lgüSa^péssòf9^ O maior iiumero ele "cliauffenrs" porím. liando .assim, pela quiatavez, o titulo

mi niie delle so.ibesse qualquer coisa. (acceita a medida, i-opulftndo-a justa c re- caibpeSq nacipunl.

f

to eln tennis «pie está sendo disputada ...
Fores, llills, o ooiicorrcnte Tilden bateu CALAIS, _ (Havas) — A nadadora argen-
Jobnston por 6 n 1, 9 a 7, e 6 u"2, conqúis- '¦ tina ..uhiirilá lí.ãrr.isqn partida, liojo. ¦-.

dc noite do cabo Oris-Nez, para renovar n teu-
j tntiva da travessia a u.ido da Mancha;

i__._tíi__i' -
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Vae nn eonii ru liln uni pequnio pr.inmn-
(orlo. nn iiiinln ile |iiiiccfln ila* avriiiiliii lluy
Bailuiii, llrii i-M ir o 1'l.n.ieiigti, pura nceber
o p'er iteitlnailn uo monumento do Santo»
Uiimnnli

Ninl.i haveria a .< ¦ • •¦..í-«»i..i- »e a nossa
chi.nia nfln dl«puii"i'e tle praças, d» rceiiiilns
e tlti |iiii-.|ii>i'iivii-, iiiiignKIca». onilo aquelle
tnoniinie.ilo ttuiia.ln tinia pompa merecida.
An 'iii-^niii ifinni». clle ficara an lado da fuv-
musa uintúu de (iiiónhleninr, o herAo *la in-
depeiidenclii in •vlctnit. Nfln se emnitrrliimilr
o (imnni.iail.i do i-»l(tliin.i numa rldade de
ireab c\ii!ii*ii», qne ie lançam para todo» o»
lado», '. IiWii d" nrfliier n monumento no
noinvjl hiasllriro rm ponto que domine (•
olhe para o mor e fclli. sem duvida nlgiimu.
Apenas nin noi iiorceo fclli n idéa do pro-
ninntiirlii, nn* mlnli!ih<B« dr oulro monu-
mciiin, De n-siii, desde lm algum lenipn "»e
t, orla dn lm'.!.. vem lendo objecto oe prefe-
Vfii.i.is i'.-rii ninai So* iiMlMiinos uu ?«»»'*"
rn i!n uma lina parto delia para a conalru-
ccâo do t-t-rian.í-ii dn Centenário, quando lm
ynr nhl enorme» terrenos baldios.

A homenagem iinnieilmla n Santo» Do-
mont íim melo de um monumento na praç-'
publica, foi Iniciativa du A NOITE, <roo logo
encontrou amplo caminho no conceito «o
trdfis. A Prançn jA perpetuou o genlo do in-
vrnt.ii hriiiíilelio. assentando uma estatua
cnmmeninrntlvn do «ou primeiro vôo, no
iipiitn rm que rlle foi alçado.

fleciii-rtninos este» nspri-lo» do caso par»
etclarecer o grén tle s.vmpaihla o o Interesse
com que assistimos ã .insta homenagem.
Por isso mcMim estimaríamos que cila iwp
tivesse nenhuma falha.

***
Ha alguns nnim<. o RrasilJoi obrigado a

discutir n poise da Ilha da Trindade, tendo
Portugal. i|ii- dii-punha do precioso ilepn-
»,ito dl1 documentos históricos da Torre «lo
Tombo, decidido cm nosso favor. Dono» uc
pleno tiTreito li.iqiitlla Ilha solitária, varri-
iIj pelas vagas om alto mar. Hrmou-w |.«fto,|
.-utr.- nAs .1 nplnlfio dc qnc coni
tim i-oehetlo nrido. sem utilidade.
riria a lendo dos Un-sníirn» oecultos dn inri
dode miragem que para ali levou muita
-ente e que conseguiu mesmo organisar ca-
SMlefiM min. explorai?. Os condes do Mon-
fe Chris!.», por.-.n. uos poucos, desanima-

outras expedições prnçuraranv n ilha
rom intuitos «científicos. A irin-
habitaria por tartarugas limnetisas,

disformes o crustáceo»exóticos.
Senhores do lerra» opulentas, tios nunca

demos ntlençiio maior a" rochedo, que ae
erauc em nlcno oceano. Tem sitio um mal.
Fstc mal. entretanto, segundo parece, voe
.entín rorrlgldo. u-stes ultimo» trinpos. O
XlInWcrlo i?« Marinha vae. estabelecer uma
fc tor\l de pesca na Ilha; da Tr ndade.-po-
vo ndo-a para Innln. O Ministério da Agrl-
eu íim. no Intuito de secundar, aquelle ei-
fore lá niilorisou A Direetoria dc Industria
pjiííoríl n fornecer reproduetores bov nos.
nsltiinos, ovinos, caprinos, suínos e «»>»"""
reò- nara que. procrenndo. sirvam de «U-
rtíent. «n <lo Pcswal que vae ali estacionar

At li. ficrirl Vamos, emfim. «tahe ecer
unia nos» 

"segura 
da Ilha deserta. O rochedor • .ferido das tartarugas; dos ça-»ae fio-

""¦. 
SK

m
• t$L ás *
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Quarta-feira. 3 fio Setembro jVlggi,
************** i

il MORTE DE HENRIQUE DE

Alguns traços,do fino
escriptor portuguez

Um despacho tle Lisboa annuurla a mor»
le di) Henrique dn Vnscntieelhui. ií, p»ru
diaer mais ai.-.iiin;. eniisit, accrosienta o le-
Icgrnhiiiiu qm- ir ii, o litllm-nli), direetor ge-
tal dc,-, Negocio» l)i|iliitiiatlco» do Mlnlr.te-

rio dos Negocio» V.\*
trnngelrns. Henrique
ile Vasconceilos. que
.ihi iijipurecc iliii
pleüinrnie comn um
alto fi.ncrlonario. um
Inirucriilo, era, Iam-
liem, e mala dn que
ititln, um alto t Ini-
Minute espirito, et.ul-
ptor admirável, ptiela
ine escrevia ein pro-

sa. autor de alguns li-
\-ros tios mais lido»
e admirado* da» mn-
ilr.riias letran do Por-
lugal. Quem IA leu.
por exemplo, "Hlgurl-
nha» tle Tanagra &
nue p6tle apreciai to-
tia a esquisita e ele-
v a d a sensibilidade
desse espirito pagfio.

Henrique dé Yns-'cultor apaixonado de
etince.lto* toda» as ÍArma» do

bello.
Henrique de Vasròncello» morre ainda

moço. Iiilvei com menos de 45 annns. For-
inado pelo Curso Superior de Letra», co-
incçou a appureccr. lm 20 annns, asslgnan-
tio umas eiirtinladoros cbrotiicas no ves-

««..nfiiiiãrninoaipertlno lisboeta "Novidade»", cntüo sob
ronquist»r..mo» ^ ft-, w„ ,„recçfi„ dc RmyRdlo Navar-

ro, uni do» maiores jornalislas portugue-
zcs de todos os lempos. Entrou, depois, pa-
ra a diplomacia, lendo chegado a ministro
em Berlim. Dali. voltou a Lisboa para ot>
eupar o posto em que a morte o nrrcbn-

mm°:fm%'

tir

oni c
famosa,
dode
caranguejos

rtirisuelns e dns crustáceos exótico»,
-,X- n exemplo dc outras ilha» brasilci
-ns fiúe se'cnnstllUiram centro» de prosperl-
dV.ic Não foi mister appe lar; parn inlla-

grc. Bastaram os esforços conjugados de
'-'--. Registe-se o raso, que pode

conjugados
dons ministério
servir dc modelo para outros

nn. Além daquelles dous livros, dos pri-
meiro» que piihlirnti. Henrique de Vaacon;
cellos tem ainda nutro», inclusive um d»
conferências, todos muito apreciado», por-
que era. rcalmcnlle.e,VI-MH shnl shrdlu In
nue era. realmente, um fino escriptor.

¦ ****** *

Está peorando a si-
tuação rifenha na

zona occidental
Os hespanhóet perderam o con-

(role ef lectivo de extensa e im*
portante região

Primo de Rivera, no emtanto, en-
cara com optimismo oi acon-

tecimentoi
MADRID. 3. (V. P.) — O general Primo

de ilivera. chefe tln dlrccloiln gi>vcriiamcn-
tal, concedeu hnjo uma entrevista a diver-
sn» iornalistas, iifim de dar-lhe» Informa-
çüe» solire a campanha cm Murrocns.

O chefe do governo declarou que as con-
diçAcs melhoraram sensivelmente em Mar-
roros, lendo as tropa» bcspanholai rcali-
sado diversas importantes operaçúc» que
obtiveram exito completo.

Os hetpanhocs conseguiram todo» ns ob-
jcctlvo» visado», podendo agora dominar n
situação.

iPARIS. 3. (U. P.) - O» eirenlo» dlplo-
matico» Interessados no Marrocos hcspa-
nhol. salientam o considerável esforço que
a Hcspanha esti fazendo nessa região con-
tra o» rifenho» e observam a impossihili-
dade em que se acham a França e a Ingla-
terra, de Iniciar negocUçrfe» a respeito,
temendo metindrar aquelle palr. cujos che-
fc» actnat s não admittem nenhuma respou-
snbllitlatlc. , . .

O jornal "Despeche Colonlaie" Informa
que a situação rifenha esti peorando na
zona occidental. Os hespanhoes perderam o
controle effeetlvo de tmla a região do I>je-
balesl de todo o Valle de Cahou e Mued,
como tambem as corrente» da costa medi-
terranea e os systema» dc posto» que for-
main o centro de Cbecquaii.

*****

Paulo
Á reversão do ma-lUm crime barbara cm
rechal Carneiro da
Fontoura áacti vida-

de do Exercito

0 INDUSTRIAL CO-
QUIELLE

Um casal dc lavradores picado a
iaca por um uandioo !

,1 mi M lll', lHlll

,4o geral de pulie»
,»|i

deli

à ganância uos propncmi ¦¦«, ««••¦¦ --•
le hase para explorações que bem me-

Ô a?fcn^o dos-julr-cs. Ninguém igno-

tüO e
:irti;;o supr:

As disposições do art. XI dalel n. 4.40»,
do 22 de deLml.ro dc 1921. feitas para P6r
cobro a ganância dos proprietários, «m ser-
vi iio de

ra que inhumeros negociantes «lj«"™ *"?"
um prcdlo. para oecuparem o P^»«nfl^.^'

sífblòcaním or, sobrados. Burlanao o
ra mencionado, csse.s senhores, rti-

Eendo-se proprietários, requerem «Jg 
oa?i<âo dns snblocatarlos, pedindo o pre»»o para

C iiòrntüa. Peita a notifjeaçio, elle» Pro-
c iram os inquilinos o- entao se^al«»
delia extorquindo maiores proveitos. Incs
nòtif cácões náo tira nenhum valor jurídico."mn 

todas as victimas tèm sc.enc.a
disso Assim, para evitar semelhantes abu-
sòs hasiava os juizes respectivos exigirem
nos requerimentos de notificação declararem
os'requerentes qne são proprietários dos
nredios respectivos c se querem morar ncl-
Vs Com ò sa simples medida, a MPlornçap
teria evitada o os exploradores tolhidos cm
sm.i aeção

t>.. Wc+rRita T.in«i—Vias urinaria» (v«ne-
r°Jui eFfBas)Ll"fos X. Labor. S. José 61.

HOJE!-RIALTO'HOJE!
O formidável truitico <la tela.

WllUam
Faraam

numa das suas mais estupemtas e em-
polgantes creaçòes TORMENTAS ("Nas
aras dn manhã"), 7 vibrantissimos actos
da FOX, c mais:

EM BUSCA.
DB EMOÇÕES

originalissima alta-comedia, cm fi netos
Universal SPECIAL, com a saltitantc
LAURA LA PLANTE.

Em dous dias do oxhiblçio
10 mil pessoas já assisti-

ram... no ÍRIS

O Rei Pastor
A monumental producção da Fox-Film em

9 sensacionaes actos c mais: a impagável co-
media da Sunshine
Tratamento a oontra tempo

No palco (S fi e 9 horas) — CASTALDI,
cantora lyrica; LOS CAIAFFAS. hilariante
duetto cômico; GUGI.IKLMI. cclehre vcnlri-
loquo: JKCA TATU. rei dos caipiras.

 PREÇO. 2MM 
.ii ¦ ***** •

PENHORES?...
. Menor juro $ Maior ofterta' PnilllD FlinCJI 187, Rna 7 Setembro, 187$

! bUlflr. WiltA 11 Avenida Hatsoe, 11 \
"!«««««»¦ ^«A^y.^M^t^^ft^^

Dr.
tilioras. fi.

Ronaldo de Aragão^c»}^ *
Cariocn. 18, i »s Ji - i * D v •

***** »— ¦ " _ '. .*

DU. PEDEO CARNEIRO - **{}*>&
muú. inU-rnus. Coutas 

"lioras. S. -Tose. 16.

Dr. Edgar Abranté^^g^g»
pelo Piic-Tiinntliorax. Lai^" Carioca, 18. 3 a* *.

Drs. Moura Brasil e, Gabriel de
y£?;iP _ Oculistas - Ilmgtinvana, H7

An-
drade

Rins, Wenorrhagia eDr. ílavio Pessoa-"»^; "«"Mj?
complicações. Sachct 21. 13 lis 16 n. N. i.u.

******complicações
H —Ifll—

n r * A,*„'i CIRURGIÃO.
Ur. tasíio AvaujO oiioim privnda.
Hospital '-"vf.ngelico. Phone Villa 2261.
_.J ******

FOOTBALL
Nada adeanta torcer para
a victoria do seu club pre-
dilécto sem possuir um
porte-bonheur t Exemplo:
estar vestido com um ele-
emite terno feito na Guu-

nabara — R, Carioca, 51.
, ****** ii.

0 "Código dos Trabalhadores'1
approvado pelo Congresso das

"Trade Unions"
HULL, 3 (Havas) — 0 Congresso das"Trades Unions" approvou o "Código do»

Trabalhadores", que dispõe sobre a nacio-
nallsução da« terras, minas e estradas de
ferro, estabelece mctlidís tendentes a com-
bnter a falta de trabalho e a crise de habi-
tação operaria, determina facilidades para a
educação dos filhos dos trabalhadores e
cria as "Pensões Geraes" para os operários
maiores de sesscnln annos.*****

Qaer om fi^m calçado ?
Veja a (í \ V

qualidad. M ^>A
e preços f^V W

TmjfeMna rua

UHU.1Z7

Uma visita
a esta
casa é

sempre de

seu

interesse

O mesmo ^orfcimeiuo na sna filial
no Engfnho de Dentro

CASA CHIARA

VINHOS: MEDOC E SAINT JULIEN
ARMAZÉM COLOMBO — Praça J. Alencar
... ***** ¦! I

EMPENHAR ?
•A na CASA GONTHIER
45 RUA LUIZ. RE CAMÕES 47

Empresta o VALOR REAL

Jlltíl Combate as moléstias do
ado, do estômago, dos

ntestinos e corrige a
prisão dc ventre.
*****

S. A. R. 0 PRÍNCIPE D0 PIE-
MONTE NA CAPITAL

ÜRÜGUAYA
. m . * • s

Visitas e festas marcadas
para hoje

MOXTRVinÉO. :i (U. P.) — Hoje o iprin-
cipe Umherlo do Piemonte, herdeiro do
throno tln Itália, visitará a Escola Militar de
Aviação: ás 5 horas da tarde o presidente
da Republica e a Srn Serrato darão re-
ccpçiío eur homenagem ao illustre hospede.

A's 9 horas da noite Sua Alteza assistirá
a um especlaculo dc gala no theatro Solis e
n meia noite a um baile em sua honra, no
Club Italinnn,

tu. —. *****

GRIPPES
SOELTOSSES^.

T O L U O I,
Formula do Prof. Sarmento llarata. da

Fac. de Medicina de P. Alegre.
Dcp. Araújo Freitas Si Cia. e Rodolpho

Hess A- Cia. — Rio,
-note»

"COLOMBO", 0 MELHOR SARÃO
Praça J. Alencar — ARMAZÉM COLOMBO

mmmtfít^rtrr*'-**-

pirijam-se aos Telegraphos, se-
nhores !

Achando-se, nsora, sob a alçada do Sr.
direclor geral dós Telei;riiphos os despa-
çhos nos pedidos para installação tle_ re-
eeplores,.radiolcleplionicos,. o Sr. ministro
tln Vinção resolveu devolver .'iquclln repnr-
tieno os rctnieriiiic-nlíis dc Ernesto A. Fcsq,
Raul Griíiies' Estrclln, .loâo Rcn, Cypriano
isr =i 1 't-( dé Souzn Soares; Conceição Olcsa-
rio. de .Muitos. Nair Alves, .loão Luiz Go-
pi... d.i Cm?. Francisco Dantas de Azeve-
dn I.citr. Alfredo Gentil Guimarães, Gns-
tíin Fnrmniti, .lofin LO.nr.ada, Gcnrgino Sa-
rolili, Alfredo Bitlçr, Álvaro Ferreira e Tho-
ii-.a;-. ¦H;i!li(!;iv.

„-«fHH»

*'ÇpzWj

m "\
\^Èm\r- * r'ml

1,1

V< 1*^/ ******

A

RAGUN-GODET
A CAPA

DA MODA

Modelo inglez
exclusivo dam

A CAPITAL DE HONDURAS 1
SOB A LEI MARCIAL

WASHINGTON, 3 (II. P.) — O Reparta-
mento do Estado recebeu communicação de
Tcgucigalpa anuunciando ter sido declarada
o lci marcial nessa cidade e em Lnceiba. O
presidente provisório da Republica deelu-
rou que garante plena liberdade d« voto a
Iodos os eleitores.

i ***** i

Uma carta do ohofo da po-
lieia ao autor do projo-

eto noaaa acntido na
Câmara doa Depu-

tados

A leitura «Icrbc documento
iiaquellii rasa do Con-

grcsBo
O Sr. marrelial Carneiro da Fontoura, thefe

de polleiu, .dirigiu, hoje, ao deputado Norival
do l-reitns. a seguinte cartat"Rio de .laneiro, em 3 de setembro de
192». líaiiiu. Sr. deputado llr. Norival de
Freitas. Cnrtliaei «nudações. -- Untentiti de-
ver significar ao meu illustre amigo os agra-
decimentns que devo k sun geutihtío, objecti-
vada nn projecto de lei dc sua autoria, «iu«
me fai reverter *S actividade do Exercito.
Faço-o por mcln destas linhas, tanto mal»
dvsataviailax i|uanto mais sinceras.

Trabalhando pela Hepubliea, servindo as
inslílulções dn meu pais, sempre me teiiti
uu cumprimento dc um dever, pelo que nao
me moveram nunca iifc pruuccupaçiics de
i|ualt|uer recumpensa material. Uc algum
tt-itipo a esta parle, como numa vertigem,
Icnlio vivido os dias mais atribulados du ml-
nha vida dc soldado, c, increí dc Deus, ja-
mais, por um minuto sequer, tlexiiurtvou-mc
n consciência de militar a idéa utilitária de
uma compensação. Isto, porque, aluda que
os meus serviços de patriota, voiisclo dos
seus deveres, possam ser uteis aos dclento-
res eventuacs do poder, cm absoluto n«9
me anima, ipiando os rcaliso a ideu tlc sue-
vir a pessoas, mas sim aos altos uliucs, de
que ella» são no momento a rcpresentuçâo
viva.

Foi assim, prosado amigo, em 1922, quan-
do cm 5 de julho daquclle imito, encontran-
do-se no commundo da I' Região Militar, cum
sede nesta cidade, tive a verdadeira ventura
de eapor-me, cueno soldado, A sanliu dos re-
beldes de enlâo cuja derrota toi, Uc ci-riu,
menos uma gloria para as Iropas sob iik-ii
commando. do que para a Republica, tao
cruelmente ameaçada.

Eu já me havia apercebido enlio dos peri-
gos que ameaçavam as instituições, pelo que
me náo constrangia a displiscencia dos in-
crédulo» qne me cercavam, continuando cu
sempre no trabalho de oppor, previamente, os
obstáculos à deflagração de motins perturba-
dores da tranqnillidadc nacional. Inlclizmeii-
te o meu pessimismo nâo foi comprchciididn,
deixando de calar o conselho da minha expe-
rienoia no animo daquelles que, ao tempo,
mais do que cu, eram respousuveis pela or-
dem publica c pela disciplina militar.

Previsto, embora, o triste movimento ir-
rompeu. O seu fracasso não me deu a tran-
quillidade absoluta sobre os destiuos uacio-
naes, continuando eu talvez mais apegado
ainda á singela philosopbia do rifão, quc nos
conselho prevenir cm vea dc remediar, icm-
ma este que devera ser o dc todos aquel-
les, que se encontrem investido* das respon-
sabilitladcs appensas aos cargos da iimncdia-
ta confiança dos governos.

Nomeado chefe de 1'olicla do Districto
federal, justamente quando já me liaviu
compenetrado da triste necessidade do po-
liciar a Republica, na complexidade das mi-
nbas novas funeções cu me «entia o mesmo
soldado de 1922. Foi por isso, meu illueire
amigo, que me nâo falhou a vista quando
do Palácio da Relação a lancei por sobre
esta maravilhosa cidade. Por ser cila a
sede dos poderes centraes e da Republica, os
inimigos desta aqui pullulavam. Vi-os. Sen-
ti-os. Como ha dois annos dei o meu alar-
ma, coagindo-os o uma retirada, li' de Ia-
meotar foscem mais uma vez inútil o meu
conselho c despercebido o meu exemplo,
vindo a ecguuda revolta a se verificar nu
mesma triste data. dois annos depois, cm S.
Paulo. Em meio do meu pezar de patrjota.
confortava-me a tranquillidade da minha
consciência, visto que, destoando multo dos-
que affirmavam ao governo a maior segu-
rança d« vida nacional, eu não me havia
cançado de repetir os avisos, os conselhos
em iluminai a necessidade de todas as medi-
das que «garantia da legalidade estava a
«i«lr' . , , «lira, de resto, um facto quasi palpável a
conspiração I O* militares presos ria Lísco-
Ia do Estado Maior, inexplicavelmente,
eram vistos cm liberdade pelas ruas desta
capital, não raro chegando alguns até Bar-
ra do 1'lrahy. onde confábulãvam com ot-
ficiacs que vinham .de São Paulo e Minas

H l'U I.u «I lA' A,J "¦ " '"'• ,'"*tt
llantllla «í« Sou/ii. tlelBíado geral de poIlel«,
recebeu da delegacia tis boowrro, llmw Mo
gynnn, a eoiiiinuiueavno uu uuniui
í''-|.1nfxliii.rT.«|ullla lorallilaiU, roílrtlnt»
Iia miiiluii uiiiiui, num Mtm de suu t,r".l",,!li'
ilude, os naoloiiaei Bmlllo de *»»'»¦ "« »B
aiimii de odnda o Marlii ilu lvM !!'"•,,l".''",',no». Àinboa laburlutoa e Ij-ImIIi nluiU*. '•'«
cusal vivendo pacnl ente, cuitlvmido ai
suas pouse», iitmiiiiiaiiiio a lerra e ilciin i •
, .um,, o iiüoesõurlo íiiíIciiIo par^ viver lOf
gniliimi-iile. , , .. „

Siibliiiilii ulllnin, ilcpols dc umu fiirl4 '
proinlsiora colheita nu* sun-i lerroí, ismtiio
ile Siiiihu e mm iniilln r li'.isi.ul.ti;.«m-»e para
a cidade, mide neáoclsrnni iiinu Imm pn»'1»
d» cercaes. AMioccu da uuiie. ileiioUUo "«"
ver rceelililii o dinheiro provonienlo da nau-
lacefio,rcarcíjorom amaoj para A»un f"";
desta casa. Altas hora», poróm. biitt-r.tuia
porto. Ilido vcrquoin chamava, Ismlüp aepn-
rou com um detconltccldo, que. allegaiulo
oansaço, dwconlicclmeiito du caminho, « to*
me, pediu-lhe pousada. Hospitaleiros e ea-
rldosos, tanlo marido como mulhervnao-«e
oppiu»ram cm dnr cela—ao rtceilWncgado,
aga/.alh.indo-(< ii seguir.

Pela madrugada, porem, o que se suppoe,
o desconhecido Icvantnndo-ee pé ante po, <ti-
rlglii-sc uo aposcnlo do casal e entra nvav
culhar ns guardados, nn «nela de se npro-
prlar tln dinheiro do velhinho. Maria do
Carmo, quc estava acordada tleil o brado de
alarma. O bnmlldo luta emn a Infeliz, e,
depois de aljiiins segu lidos, subjuga-a. cri-
vando-llic no corpo 1/ facadas, Alnilu ex-
trciiiunliatlii pcln violência do acontecido
accordou tambem o velho ICmillo tle Souia.
quc, apezar de sua avançada edade, luves-
le pnrn o facínora.

Ao cubo 'le poucos Instantes, tnmlicin mor-
rln com 21 facadas em diversas partos do
corpo.

Somente na manhã dc domingo, l-ran-
elsro Silveira, visinlio do cns.il, leve coube-
cimento do caso. devido á circumsthncin de.
ttlú ultas horas, contrariando os seu»; antt-
gos costumes, não haver este levantado.

Dirlglndo-so pnra a casinha dc Emílio
de Souzn, encontrou n porlo aberta. Pene-
trando nos aposentos, deu com o horrível
achado, üs corpos estavam barbaramente
retalhados; os moveis c as roupas, cm com-
plelo desalinho; einqitunto que o chiio cru
um lago dc sanutie.

I.fvatlo o caso ao conliecimenlo da poli-
cia. esla ordenou a remoção dos corpos pura
o necrolerio nnncxo ao cemitério de Soe-
corro, onde bojo, deve ser procedido tio exn-
me caduverico nas victitune tlc tão bárbaro
delicto.

Ao mesmo lempo inicloram-se as dillgeii-
cias para a captura do nssnssinio, mas ate
agora não foi encontrado.-«••

;¦¦¦Não pense
Adquira com vantagens LINDOS

MOVEIS

Le Mobãlier
41, Rua Uruguayana

A vista pelos MENORES PRE-
ÇOS e pnrcclludamcntc com JUROS
BANCÁRIOS.

Foi o morto encontrado,
liontem, no mar

EPISÓDIOS DE SUA VIDA
F.xpnhln nns olhos tios curiosos qua o m,

riiniviiin ver. o rtuluver que foi relioratto Ln
n praia tln 1'liiniongo, por um "in«ir", tn„.:
A NOITE divulgou, i-Mova citlratln na mnafria. Nãn vra pnrn cxlrnnlinr, portanto; nn!
janta lu-nle «ccorresie Aquello departanicnta
«lo liistilutu Medico Legal, nvhln da vern uiij.• im niiiiii do homem eneonlrniln inorlo m»
vestia npenns umn simples calça da in'i,iin,
Assim, lornoú-sa alvo dn attençHn gemi .-,
momento, um günnln-clyll que, pirado tm
frenle ao cadáver, filava-o lusistoiHcincnU
revclantln nns olhos uu. ¦ cxpressüa estraeu
que completou com um principio de i .|K(.

Parece...
Ttitltis, como «tijeitos a uma ¦& força mu.

terloia, ficaram suspensos A espera «Ia rcit.
lução por que aiiciuvuiii.

Parece, sim...
-- O que? Com quem? Como?

Pareça com um franeez chamado cm.*.
Ics, que conheço—tciiiilnnu o policial, u.
lisliizendo ns aoiejoa doa clrcutnslantei quo nssaltavam o o envolviam era inicrm£j.
ções.

O guarda, do numero 133 e conhecido p ir
Mario, foi dizendo, i-iitno, tpie ie habituara •
ver num rcstauranl franeez do bcccodoMav.
«luclrn, na Lapa. um lituiit-m com aquello
traços pnyslonomlcos;

Dahi, o giiarda-civil dirigiu-«e ao referida
restaurant, Voltou, pouco depois, trazendo a).
guns friquciiiitilores do rcslnurnut tpie cen-
flrinniinn Irotar-so dc um mecânico do ii')me
Charlei. Mns, pnra melhor csclarcccMo .
iJciiiiiliule do cadáver, um negociante pm.
sente indicou o nome do Sr. i.con 1'ourgct,
cnlicltclrelrn para seiihorns, hiomdor ú rm
Momes e Valle. II, Intimo ninigo ilaquelleqn
snppiiiihani Charles. Chamado o Sr. Pouràct,
esle eonipletou o que su sabia sobre o Ir,.
iiicm inorlo. lira, effcctlvnincntc, o mecani.
cò Charles Coqúiellc, nnl uraI dc Marselha,«
que, ha seis «unos. residia no beceo do llio
n. 'J5, onde funcclonnva tt fabrica de mup.ii
hram-us puni senhoras, dc sua propriedade,

Narrou, h seguir, o Sr. Fourgel. cortei
episódios da vitln agitada rio infeliz meca-
nico, tpte por extrema força dc vontade rs
fizera industrial. Infeliz no lar. Coijsiielle,
certo dia, se viu nhnndònado pela esposa,
que muilo estremecia e ipie lhe endereçan
um bilhete, como despedida, no momento cm
que fugia para a prança.

Desde abi, Coquiclle, frn-o parn suppor-
tar alialo tao forte, deixou-se possuir de
itléas esquisitas, quc o levaram a commcllcc
Ioda a sorte tlc dcsvarlos. Cnm o correr doi
nnnos mais c mais as suas faculdades nien-
taes sc nggravaram tlc soffrimenfos ate qus
ccrla noite ellc foi visto no largo dn Glorii
a distribuir, entre gargalhadas, tntlo o tli-
nheiro que enchia as suns algibelras. A
muito custo o Sr. Pourget, amigo nuc nãi
o desamparava, internou-o numa casa iii
saudc, onde o repouso e a tranquillidade em
que viveu, por algum tempo, lhe restitutram
um pouco «Ia razão perdida.

Regressando A sua vida normal, tlc qnan-
do cm quando, Coquiclle era sacudido j-cr
necessos violentos, num dos quacs — é pen-
samento do Sr. 1'ourget — tenha ellc corri-
do a matar-se, afogando-sc nas águas ca
Guanabara.

>|tiimiiiiiiiiitiii!iiRtititiiiiiiiiiiiti;iiiiniii:iiiiiiiii:iiiiiiniiTiifiiiíMiiiiiiitui<iitiitniiitiiiitiiiit

lâo Monopólio da Foüsidadel
I 32240-20 CSF3TSS [
1 MAIS UMA SOKTE CRANDE VENDEU I
1 ANTE-HONTEM ESTA FELIZ CASA! I

DEPOIS DE AMANHÃ I

| 500 CONTOS I
14, SACIIF.T, 14 I

iiiMiiHiuitiiiiiiiiiiintitnimttiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiit:ttjii,ititiiiiiii:ttitiiiiHiiiiitiimit,iimi.iii¦ qm- i

Foi o Dr. Pego Barros que procedeu á ne-
topsia do Infortunãdo Coquiclle. Au cato
tia pesquiza alteston comn "causa-mortis •
— nspliyxia por sUbmcrsão.

A' tartlc, rcalisarãm-se os funemes do in>
feliz industriai; a e:c|ieiisas dc amigos seus,
no cemitério de S. Francisco Navier.

******—• 
EJB*

casa mais importante do Brasil

CAÜNli
ARMAZÉM

Slit.CA "KSPÉCIAL K"? 2S700
COLOMBO — Praça J. Alenea»

.*. AAtfuWV^^Mi^tH
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ifilfffi M WELLO 'i
Ourives, A

tloi. tie 1 ú
segundas c

. -- terça», quintas e. aabbn-A
: 5 horas. Afíonso Penna, 49."f
sextas, tle 1 áb 3 horas. 2
„—. ******TAit,***Ê

tkffuMSSi £BP^ISfl tintuía ideal para
mVtilfà tfwMnW cabello c barba. Nas
perfuma rias, plíarmacias «drogarias.

QUASI NO FIM DA JORNADA l

A esquadrilha aérea norte-ame-
ricar.a é esverada, ainda hoje,

em Quebec
WASHINGTON. 3 (U. P) — A noticia da

chegada, honlem, ã Terra Nova dos aviado-
res inilitnrcs norlc-americanos que estão ler-
minando o seu vôo em redor dn mundo, cau-
sou immcnsa satisfação nesta capital, onde
ns peripécias tio grande cinprehcndimcnto
tem sido acompanhado com o mais vivo in-
lcresse.

O publico mostra-se cnthiisiasmatln com o
suecesso dos corajosos'pilotos, que se prepn-
ram pnrn continuar a viagem, segnindo im-
mcdialnmente pnra Quebec, Canadá, aonde
provavelmente chegarão ainda hoje.

'Pura Uva", o melhor vinho de mesa
ARMAZÉM COLOMBO — Praça S. Alencar

¦ ****** 

Alléd! Alled!

"A CAPITAL", com o fim
de ainda melhor servir a sna
enorme clientela, adquiriu a
grande fabrica dé roupas "In-
victa", que é sem duvida a
mais bem montada do Brasil,
contando cerca de 400 opera-
rios. Está por isso agora, mais
que nunca, apparelhada para
vender camisas, cuecas, pija-
mas, collarinhos, "lingerie"

para senhora, roupinhas para
meninos o meninas, etc, sem
temer competidores, e é assim
que de agora em deante ado-
ptará para todos esses finissi-
mos artigos com que trabalha,
os PREÇOS DA FABRICA, sem
mais nenhum beneficio.

*******

HOJE
Primeira soirée dançante do

setembro nò "Roof Garden"
da "A CAPITAL", de 9 a 1.

Qigarros mistara

irí£(

"Revista Souza Cruz'
Mi está em circulação o n.* !)í! da Pevis-

Ia Souza Cruz, o meiisario illustrndo da
companhia daquclle tionie, que logrou iti-

lèrèssar lodo o Urasil literário com essa
De"tõdoTsto", como é fácil dc presumir, dei ! publicação dc caracter lão especial e onde
aviso a tiuem de direito. Aa denuncias sur- o nosso movimento de nrle e literatura se
giant; ascomniunicoçoes eram feitas e
providencias, sempre addiadss. As minhas
informações, corroboradas por um idêntico
sentir do illustre presidente tio Kstado do
Rio Grande do Sul, quc manifestou em tem-
po as suas justas npprcliensões, tiveram io-
felizmente a confirmação os factos.

Era e é uma comprehensfto perfeita dns recomniendani seus autores e

DR. OSCAR CLARK
CLINICA MEDICA - Assembléa. 5«

***** ¦-

OS PRÊMIOS DE V \GEM AO
VELHO MUNDO

****¦****•

0 de architectura da E. N. de
Bellas Artes

Seguiu hoje para a Europa, a bordo do
transatlântico nacional "Santarém", o Dr.
Mario dos Santos Maia, que fez o curso tlc
architectura na Escola Nacional de Bellas
Artes, conquistando o prêmio de viagem »
¦Europa.

O joven engenheiro arehitecto, na sua via-
gem de estudos ao Velho Mundo, irá nper-
feiçoar a 6ua technica, já notável em nosso
meio, onde conquistou titulou de pi-ofisslo-
nal reputado e de aprimoradas qualidades
artísticas *****
*************************** IWW I'

CASA LAMARQUE N. 6858 I
Av. Rio Branco, 14 — Filial em 8. Paolo
Condições especines pnra passagens mari-

t.imas em qualquer companhia.O creme da Moda, nova creação americana,
Admirável produclo para n cutis. Niio eon-
tém gordura tle espécie alguma. Sem egual ¦n^nm^ÍTÃSiF"* Tpara espinhas, pannos, Bardas, manchas.! . U WalliAlVoíHli e
rugas, cravos, etc. No Pare Rayal e em todas I 'adical nas tosses, bronchites grippos, cte
as pcrfumariiis. **tttó actual: Vidro, 2$800 on 35000. Dz. 28$009

minhas responsabilidades, no cargo em quc
me cucontro e, de certo modo, a lembrança
do cargo que deixei, «pio me tem levado a
prestar, diuturnnmenle, aos supremos pode-
res da Hepubliea as informações e os avisos
tendentes 4 suo segurança. Não me move
nunca a idea de nfc apresentar como sus-
tentáculo do regimen, salvador rio paiz, ou
outra sublitnidade parecida. Sou, apenas, um
velho soldado republicano, illnstre e. presado
amigo, «pie nada aspira para si próprio, além
da gloria de sc dizer livre cidadão de uma
pátria, <|ue, dentro da ordem, sc engrandece
num progresso crescente.

Agrade a quem agradar, desagrade a quem
desagradar, já agora não abandonarei o sys-
tema, qne reputo patriótico, dc prestar ao
chefe da nação todas as informações quc in-
tcressare.m & tranquillidade, seja da Capital
federal, seja do paiz

Apôs o quc fica dito, è fácil de comprehcn-
der-sc o nenhum abalo que me pôde causar
qualquer apreciação injusta ou menos gene-
rosa da minha vigilância Ao contrario, pun-
gir-me-ia sobremaneira a pecha de desleal
ou pusillanimo. !

Por tratarem de factos que me definem.'
nâo se distanciam do objectivo desta carta.
que t o meu agradecimento ao seu projecto,
as multas inibas que o illustre amigo leu nté
aqui. Por ellas terá concluído, dc certo, que,
sem solicitar qualquer honra ou favor, quaii-
do os recebo sempre me mantenho A altura
delies, procurando conesponder, honesta-
mente, á nohresa dos princípios que os ins-
piraram. No caso presente, tratando-se de
uma honra escepcion.il, que julgo não me-
recer, c «itio tanto me commove polo escesso
tle carinho, cu pediria ao generoso autor do
projecio que me reverte ás fileiras do Exer-
citei de minha pátria, o grande obséquio tio
significar nos seus illustres coilegas da Ca-
mara dos senhores deputados «pie. não mt'
preofctipa o espirito qualquer solução que cl-
les entendam dar a essa idéa, que, repito.
vae além do meu merecimento. Assim, qual-
quer quc seja o pronunciamento da Cnin.ir.-i
«lo meu pniz, o signatário desta será sempre
um soldado do llrnsil, com maiores ou meno-
res respoiisnbiiidndes, esteja onde estiver, li
serviço dos poderes constituídos.

Com o apreço dc sempre, sou amigo e ad-
mirador. — (av) Marechal Carneiro da Fon-
loura."

Estn carta foi lida hoje na Caniara pelo
deputado Georgino Avelino a pedido do autor
do projecto Sr. Norival de Freitas rpie se cn-
contra doente. *****

casa ao du industria tlns fumos e cigarros.
. E' curioso até ver-se como o presente nu-
| mero, cuja capa vem lançando nma nova
| marca rie cigarros finos, :i marca "Sans
Alotlt", è.justamente aquelle em que pare-i ce haver maior variedade de paginas for-

I mosas, de cscriplorcs cm prosa e verso quc
dão uma

nossas le-perfeita idéa da palpilnçãò das
trás.

Ensina-se senhoras, cavalheiros e cre-
ançns; iições reservadas ti colledivas com
professores e professoras, nulas das 8
da manhã, ás 2-1 horas, n domicilio e na
ACADEMIA Oli DANÇA - A. MACHA-
DO — Fone Beira-Mar 888. Hua Cattetc
315 (Lnrgo do Mnelindo).

1500 RESS
NOVA 028A

f#pes Sá & Cia»
-mt*'****-*-
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TOILETTES DESLUMBRANTES

E MODERNISSIMAS ?
ESCÂNDALO SOCIAL

com
GLORIA SWAKSON

CINEMAS AVENIDA E ÍDEAL
SEGUNDA-FEIRA
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DR. NICOLAU CSANCIO
Assembléa 62-R. Anrca 42—Tel.. 321 C.

******' Eu fiz a barba esta manhã com uma GIL-
LETTE. E Vocô .

*—Ao»»—« .
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Itoilettes deslumbrantes
e modernissimas ?

UO '

ESCÂNDALO SOCflAL |
com

GLORiA ©WAKSQN
CINEMAS AVENIDA E IDEAL

SEGUNDA-FEIRA
tmimimàmimàmmmm^^

Azeite pus-o ? "Colombo"
ARMAZÉM COLOMBO — Praça J. Alencar'*~**w**,}pÇ***Í***)**l

Lembre-sc!
í Ventre-Livre ó o i/a<
j Remédio para tratar Prisão dc Ven-
S tre, a Inflemaçãq da Mucosa co

Estômago, Vontade Exagerada dc
Beber Água, Vômitos caucados pela
Indigcitão. Arrotos, Ga:es, Dores,
Cclicas, Fcrmcntcçõ:s e Peso no
Estômago, Dores, Colicas e Infla'
maçãc iht-üstinrtt causada pelas Ma.'
terias Pútridas c Tcxicas dentro dos
Intestinos, Dore?, Colicas no Fígado
e Hemorroidas causadas peia Píisão
dc Ventre I

USE Ventre-Livre!
*-«****-.—.—•-—

Revista "Portugal"
O 11. lil) tlessa esiiientílda revista,•'.<!«

amanhã será posta á retida è, como {ml™
tis outros, constituído por uma optiina w
pórtiijjcín 'pliótograpliíca, variada <". c-scoin
•da co;iiil)oi-!içi"io litterária, solire ?.S5ttlS{)1,|!
palpitantes porlhfliiezés c hraslleiros; *><-a
tlestni-.iiiios a "Descoberta do Brasil .<:'»iih

tio sccrclario perpetuo da Sociedade" '10 w

ncl Sr
Cão d

Ho tio sccrclario perpet.. ,,
GéoRraiihiá" tle l.islimi. almiranle l-.i'p' '°
ViiseoYicelltir.! "Azas Porluiíiiezns". "0,,'W:' ' 

Albino Costa: o projecio dc >f*
Lisboa com a iiiiirguin ,f-'.s.íl1,,c"1 dí

pelo engenheiro Avellar llniis; "}IPÇ•' ,
Serra", musica rio miteslrti VirSilw ""K^
com versos tle Correia de Oliyeif»! .:%^
curiosos artigos sc.hi-e n planeta Morte <t
1'ii'iiinldes do Enyptò-, reportagem ¦"'• 5"c;i,.
dc. Lisboa e do llio tle Jaiieiro, com o ti ¦
curso proferido pelo Sr. lluy Cln.j"--11 "0't^
l.itterario 1'ortugiiez, aspectos dijü '*• ,
i-eiilisii'(l:is mis varias íisSÒciiiÇÕcS tl.e «*°
ultima qüiiúeiiii; um iirtigti '"'^'"''iílVil'',
da evolução do "Hlppistno em '.'!"'(,*'¦ ,|»oiítrò acerca tia iuler-iiVeliicfio lln -'^",' u
líiimlel jielo grniide açltir Urazno c ro.i» —
seeções numerosas e vni-iiidas 'l'-IL'.( i)C||,t
leressanti? fa/êin aos seu-' leiiiucs esla ¦ •
revista.' _j.

QUEM PERDEU ?
O br. Klòss Netto enlregoti nesla reda-

cção, mun bolsa de senhora, quc encontrou
no Cinema Palais, e que fica á disposição
de sua legitima dona.

 « ***fr*—'—~ri_,-„
.^EttiHiiawiisKKíaa^

Hua Gonçalves Dias
Tel C. 3W7

WHISKIES
ARMAZÉM COLOMBO •

fc;I;; Wt mm I' w '' I
SJISBEOTSKillCSiSS^Í^-
*Mfj,*****t*m*>*m*****" '"iZ^

1'ras» J. Ala"1'

¥ ,.
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parece
na ãssemoiea da Lioa das
mi ram a quês

desarmamento
Oi Estados Unidos comparece-

râo apenas a uma conferência
internacional, convocada

para esse lim

0 ponto de vista do chefe do go-
verno italiano i

WASHINGTON, .*) (U. !».) — O ministro
dn Exterior, Sr. Charles Kvnns lluglics, on-
Diincinii que ns I.Mados Unidos desejam to-
mar parto na cnnferencin inlrriinciomil que
vae cíludar novos meios para o "controlo"

Em defesa do Patrimônio
Nacional

Um officio do director do Patri*
monio ao Sr. procurador da
Republica no Estado do Rio

O Sr. director ilu Palrininnli» Nacional dl*
rlf-iii nn ,Sr. Dr. prucuradnr da Iiepublica
na M-.v.iu do l';.'ndii du llin a scguinla of-
f leio i"Tendo sido informado de quu nn JiiUn
IVdii-.il. desse l.stadn, fn| pnr ItraiulAo
l'r.iii,-„ & fi, requerido accAn de despejo cou-
tra Josí Itoilrlgiie* do l'l«uclrcdo, Ailooio
llodriauo* I'Ifiuelrcdo a outros, que es*:\ iir-
mn dis serem oecupantes da lürronos da fa--Cllilu S. Jniiquim, miinlclpin ile Ilio lloni-
to, nesle lidado, c conn» essn fazenda con-
frontn com a dc Monl/es, de propriedade da
1'nlAo Pederal, quc cilA, por esta direcloria,
.iilli-iiid i dnciimentiiK necessários ai dclcsu
dos seus diroitos, entro ns quaos »» da fis-
calisacilo dã linha divisorin entre essas duas
fazendas, solicito de V, lis. so sirva do Ia*
vrar protesto judicial nu adoptar imlr.i
qualquer medida qno V. Hx. entender ca-
lilvol, afim de não ficar, sob qualquer lltu-
Io nu pretexto rccnnliecldo, com aquclla

| acçao, direitos aos A. IA. ou ll.lt., sobre
dn trafico internacional dc armamentos. Sua _ t,.n.:,s _¦„_, Mnnl.»e-, „ois quc nem esses, nem
Es. min vi, poivm.a utilidade da participa- ,,„¦.¦.„, 0s it-in solire propriedade do patri-""" inoiiin nacional.

Ilogo a V. ICx. a bomi.idc dc caminuni-
enr-nie qualquer rcsoluciln quc adoplur mi*
bre o assumpto.

Aproveito estai opporttinldodo para apre*
sentar .-¦ V. ICv. os protestos dc minha alta
estima c dislincln consideração,''

¦ ««lei**, 

rfio do pais n.is discussões mie sc vão tra*
var n propósito, perante n l.ign das Nações
na «ua, nclual nsscinblín,

GENOVAi ,'l ll'. P.) •- O presidente do
Conselho (ic Ministros dn Itália. Sr. Musso-
lini, cotlimúiiicou :', l.lfia das Nações que o
governo Italiano í favorável n um pacto ge-
r.il ile garantias mutuais como base do des-
armamento, mas í contrario aos accordos
enire grupos du potcncln os quaes tini por
objeclivo crc.ir obstáculo* á eclobrateãi» de
i,,„ tratado geral lendeiilo n assegurar n pas.

PAUIS, :; llliivas) - Nu sua passagem por
esta eapilal, o primeiro ministro britannico
Mac Dpiiotd foi soudadò em mune do gover-
i,n frauici'/ pelo minislro das Colônias, Dala-
(iií-r,

lim conversa, o Sr. Mac Donald exprimia
,i n»:,i<ir sntisfòçfiò pelo ensejo que a assem-
lilía .a-iral da. Liga das Nações lhe propor-
cionn dc novamente sc encontrar com o Sr.
Ilcrriol. e manifestou a convlcçiio dc (|iic os
trabalhos da grnmlo rénhiAo iiitcrunclonal
dc licuebra produzirão (•:• melhores resul-
tados.

ül-NliRHA, :i (Havas) —¦ Acaha de chegar
a ista cidade " primeiro minislro brllhnrii-
na Man- lliinaalil, quo vc:n acompanhar os Ira-
hálitos •!:, assembléa geral dn Liga dar, Na-

a gamam ei ra»
Encerrou-se a 2 disousoão

do orçamento da
Agricultura

Faltou numero para as
vol ações

IMaivam apenas presentes f,l deputados nn
inicio da m-s«í"iii di- Imju na Cnmnrn, I-Vila
a leitura do i.-ípeillenle, a Mesa communicou
que, em obediência nn vntn du Cumaru, visi-
l.ir.i o general l>ot.vguara.

lim seguida, n Sr .(ienrgino Avelino 1V11
uma carta do marechal Pnnliuira, quc pu-
blicaiim; em outro logar. dcrluroiido quc não
o iiirliiuliiir.» muiiqiifi- dcclsAu do Confirosso
n respeito do projeclo quc o reverte A iirtlvii.

Altiiiiin-se ainda A suspensão do ""Oorrblo
da Manhã", c, A ordem dn dia, dlsciltlu-sc,
em ultimo turno, n projeclo que lutcriirelu
a h-i. reccm-votaila, slmpllficiniln o proces-
so «tos crimes de scdiçito, Um orador foi-lho
restrlcçõcs c o presidente da cominlssío de
Jiisticn offercccil-lhp uma emenda, crcanilo
em S. Paulo e Minas o inflar de distribui-
dor parn ns feitos das duas varas crviidns n.i-
qucllrs listados. O prlmelri» orador voltou n
fala, enviando A Mesa um requerimento, soli*
citando a Ida da emenda A cominissão dc fi-
nntiças. 0 seu nuinr considerou desnecossu-
rio o reqiicrlinenlo, vi*a!n como, deelurou, niio
haverA nugmciilp Ac despesa c onccrroii-so u
discussão dn projecto.

Discutindo o orçamunln da Agricultura, em
2* turno, falaram tres oradores, fimio ,, que
sc encerrou n sim discussão, liem como dos
projeclo;,, cm 2' tiiríin, aiilnrisnndh » abrir,
peln Ministério drt Viação, o credita espi• I, i pen» ,*iiii,*iirr,o nn viuçno, o ereuiia esp.vimA guarnição ftespi^ %%**--." [ Corporation! nlirittdo pcln Ministério'dii Jus-

de Telats cercada pelos

—mm
0 HERDEIRO DA ITÁLIA EM

EXCURSÃO PELA AMERICA
DO .SUL

0 adiamento Ha sua
coramunicado á

visita ao Rio
-amara

loi l!d'i no expediente de hoje, na _ Ca-
i,'i'a,. mn officio do embaixador IU-','is dc
llivcira. coinmuhicaiido que ficou adiada,
àradata iiiniia nâo ÜMida, n yiiiita ii'» prin*
inc herdeiro dn Itália :t estai eapilal.

¦*-•*!r+m—

A Secretaria âa Guerra tem nooo
director

i, tenente-coronel I.anrenid I.agoi chefe
aie secção d.-, Secretaria da Guerra, nssiliniu,
liòjr, d cargo tlc director da mesma Si.-cre-
i.iriai, por haver solicitado aposentadoria o
respectivo titular bacharel Viilcrianò Ccsar
dc Uma.

______,_.*¦¦,*-,_. .

0 exercicio da medicina aos di-
píoirtüèins no estrangeiro

.rtetniidn, bojo, :> Commissão dc Instrii-
cção da Chutara, liniilou-se a, distribuir ao
Sr. Ilraz do Amaral as emendas pffcrccidas,
i'ii, pli-iiairin. .-in projeclo regulando u excr-
cicio ili, uieilicinn nos diplomados no cs-
trangòiro.

Exonerações na Directoria de
Engenharia

ticiar
linislro ria, Guerra

Armi ih!i) M.l-as
iiiilfio Nelson llclicllii de

resolveu <'"cn-
• ni .liicqiies e
Queiroz, esle

cai iojJuj- ue aii.junta, tio gabinete da Dlrc-
ctoria a!,' Kngciihnrln ò aquelle ilo de auxi-
liar da 2' divisão dn mesma Directoria.

•^?ta*-*;
0 que houve na C. de Marinha e

Guerra da Câmara
Esteve reunida a, Comiiiissfio dc Marinha

c (hiçrra da Câmara. Houve apenas distrj-
t)ui.;a"cj dc papeis. A pedido de alguns offi-
ciaici- médicos, que compareceram á reunião,
foi Inniliem distribuído b projeclo detenhi-
li,indo que os médicos dò lixcrcltn, nomeai-
lio-a em !íll!i c 19-íÕ, guardem, no alniainaek
ihiliinr cgual elnssifieaçãó ;'i que obtiveram
cn, seus concursos, •*'•*--

í/m grande empréstimo norte-
americano á Polônia

VAPSOVIA, :', Havas) — A Associação Po
laoa de Credito Industrial assignoü com uin
lítipo finaiKcii-o americano o contrato Ac
um empréstimo no total de cinco milhões
do doüares, em "bônus", dos quaes 40 T
serão collocados na Gran Bretanha.

O empréstimo í emittido a 72 °!°.

rifenhos
0 eommandante pede aulorisa"

ção para abandonar a praça
PARIS, :i (Hadlo-liavas) -- Üaiilogram-

ma procedente de Tanger i- publicado pelo"Mniin", nununcin quc n gtiariils«# hespa-
nhola da Tclíils eslava complctairjnto cer-
cada pulos "rilenhos".

O cominaiidmitc pedira ao nlio eoinninn-
do niltorisavilò para evacuar :, praça.

m*m

lu;.,, ii credito especial de I3:-169$287, mirn,
para pagamento a'i 'Dio Ilio <!c Janeiro (.ily
linprovcincntca Company, l.imiled.

li lcvantou-sc a sessão,
¦ m*m 

A GEÓRGIA E 0 AZERBAÜAN
INSURGEM.SE CONTRA OS

SOVIETS
«——— * ¦»•->¦ *•—.*-

Nas ruas de Batum* luta-se

0-AHIU AO MAR E HÃ(
VEIli MAIS A TONA

O cadáver do infelÍ2
operário deu á costa,

na ilha do Vianna
XH» (leram importância ao

raso nem fomiiiiiiiica-
«,_« á policia !

O facto, que vamos registar Unhas abai-
sn, causou ccita estranheza o foi multo
iiiiiiiiiiiil.idi, nos círculos pnMciacs dn viasi-
nha cidade. Nn ultimo sahhadi», diversos
npcrarlns du llhu do Vianna trabalhavam
na estiva no custado do vnnor "Itatinga".
da (.niiipanliia Nucion.il dc NnvegnvAn Ook-
loira. Quasi á hora dc terminar o serviço,
um dos operário», perdendo o equilíbrio,
soffreu umn quòun dn costado, caindo an
mar. Km vflo, os wiis companheiros o pro*
curaram, pois ad'- ú noltinh.i ò corpo do iu-
feliz niio foi encontrado.

0 faclo fui levado no conhecimento do
encarregado do serviço, que, ao que sc dii,
niio lhe deu muita importância, esquecendo-
se nta'' de .-i<miiiiiiiicnl-ii, oomo dc sua im*
mciliatn obrigação, As autoridades da 3*
circninscripção, em Niclheroy, cm cuja ju*
risdlcçSu está situada a iih.-i do Vianna.

1-iissados JA cinco dias, hoje apparcecu
o cadáver do poli:,- hnmcm, o qunl deu A
custa, jij cm ndeanlado estado dc putrefu-
cção, ua enseada da ilha do Viamia;

Foi logo rcstuliclcclila u identidade do
mnlloffrado oporá rio, Trata-se do estivador
I.ouuel Cardoso Simúos, portugitcz, de 21
annos. solteiro, ultimamente residente A
run Dr. Muivli u. liu, nn vizinha cidade dc
Nicllierny.

Comniunlcado o apparecimcnt'» do cada-
ver ír. autoridades da 'I* çircumscripçãò de

j Nicthcroy, foram tomadas as provldeticns
para a sun remoçai» paira o necrotério de
Mui-uliy.

m*m

AINDA SÓ SE LHE SABE 0
NOME
•» m -^ ¦ -- —

0 exame de necropsia no
suicida

T.iIvc.t, num movimento rápido, o homem
jragico ingcriivi o Conteúdo fatal do frasco
amarelãa,. Morrendo nos •pouco-:, tal qual
noticiamos em oulro logar, dhrunte n viagem
que fez no auto 1512, foi soltar o sen ulti-
mo_ suspiro no posto central de Assisfenciai

Iim suas nlgihciras, alem da confissão do
desespero'liavih um nome: ",'osé Francisco
da, Silva". Removido o corpo par.» a "mor-
gne", nhi foi nutopslado, nttestnnilo o Dr.
iteío Barros: intoxicação por substancia
chlcicn.

Ate a Irirde continuavam ignorados ou-
Iros conhecimentos sobre o inforluuado.

a m*m i . —

AS PRÓXIMAS PROMOÇÕES
NO EXERCITO

Propostas da commissão
rnrnn n ' Hcimida liojia, a commissão dc promoções«.u-r-a-u a v-urpu i(I(_ i___-cr__)lo> ,|..,,0|s (le estudados os do*

LONDRES, ,'i (Havas) — Nos circule».-, comentos competentes, apresentou a ícguinlc
gcorgiános desta capital annuncia*oe, per proposta:noticlus proecdenlcs ric Cpnstantlndplh, que, | torno do Saudc íinclicosl — As vagas de
desde cinro (!ias a esla parte, Ioda a Ocor- | tenente-coronel e major, abertas eom a trans-

niGio dc um movimento
le caracter nacional con-
ira o "box" profissional ?
"orno se interpreta a acção do
conego Chase pela deportação

de Luiz Firpo

3 boxeur argentino e a sua "se*

cretaria", Srta. Blanca
WASHINGTON, II (Ü. P.) — O ministro

dn Trabalhe, Sr. .lames Dnvls, depois do rc*
ceber o conego Chaso, n pastor quo dirige a
campanha a favor dn dcportnçilo do pugi*
llsln nrgentlnii l.iüa Firpo, Iiontem, .'i noile,
ordenou an Sr. Curvnn, o commissario du
ImmlgraçAo, quo prociidcsso rnpldnmonlo
nas investigações sobro as relações de Firpo
com lilaiicu l.nurdos.

Devo-so lembrar que, por oceasião dn che-
gada recentemente ans Estados Unidos de
Luiz Firpo, lllainr.i Lourdes figurnvo entro
ns pessoas que o acoinpnnbavam, O boxour
argentino ileclnrou que a senhorila lllniicn
era simplesmente sua secretária e que ello
somente tinha vindo u Nova York, afim de
tomar um vapor com destino ,-a Ctlbn.

O pnstor t:hnse, apôs fazer iiivi-ilignçôcs
sobre as declarações de Firpo, nfflrniou que
a senhorita Lourdes não era .simplesmente a
secretária dc Firpo. e Incloil, iiiinicdiatai-
mente, uma Clitlipnnhn contra ellc, »fiiu_ dc
conseguir n suu doportação dns Estados Uni-
dos. O pastor Chase ollcga <|uç l-'irpn_ c
responsável pnr ler violado as leis dns Es-
tndos Unida»* sobre o tra,fico das escravas
brancas c, ainda; dc ser culpada» do delicio
dc falso juramento, declarando A» niilorida-
des do departamento de inimigraçnn que a
senhorita lilaueii era sómcnlo ;i sua .secre-
tária.

O conego f.hase disse hoje que, na soa
opinião, Firpo seria deportado, ainda antes
do dia 11 do correnle, cm cuja datai <> ho-
seador argentino tem mnrendo um encontro
com o pugilista americano dc còr llarry
Wills.

A neçüo desenvolvida pelo pastor Chase c
considerada o inicio (le um movimento dc
caracter nacional contrn o iiox profissional.

NAO HOUVE 0 DESPACHO
COLLECTIVO

„..._ »,^.* mm- •

0 chefe da nação esti ligei-
ramente enfermo

O Sr, prcsidenle «In llcpulillcn niio desr«a«
hoje, ilu seus iipn.inliiN particulares, por st
iicliar ligi-Iiamcnle enfermo. Nilo se ivalliuu.
por isso, o dospneho colleetivo,

COMMUNICADOS

gui o o Azcrbaijnn lcviiiitaratii-so contra na
tropas sòvlctislas de occupaçãu. Havia ju
numerosos mortos c feridos c lülavà-sc cor-
po a corpo nas nui*; de ISutum.

Todas as comihühlcaçõcs ferroviárias e
telcgrnphlcns tinham :,idi> cortadas,

m**»
Vae ser processada por exerci*

cios findos
O Sr. ministro da Guerra autorisou a dc-

logácin fiscal do Thesouro Nacional a pro-
cessar por exercícios findos ã divida na im-
portnncia de Hflü^iifiC, Aa quc é credor o ca-
pitou .Sampson da Nòbrcgn Sampaio,

«•eex

As commissões do Senado
Esleve reiinitla, hoje, n cominissão dc fl-

nniiçíis do Senado, appròvando os seguintes
pãròcercs: contrario na, projeclo, dctcrmlnan*
do scjiin, incorporados nos vencimentos dos
membros do magislcrio publicai quo se npre-
scntiirciii contando mais ile 2.', aniios dc scr-
vioo, ns gralilicaçõcs nddicionaes, eni cujo
goso sc acharem mi dala ila aposentadoria;
favorável á proposição; abrindo <» credito dc
1C:Õ79$B0<I, pnra indemnisár o Conselho Ad-
ministrativo alo (lollegio Militar dò Ilio dc
Janeiro do valor du etapas dos alumnos gra-
t'.*ili>s c du "pret" dos sargentos, tudo em
novembro de 1923.

Houve, depois, dous votos vencidos na as-
signnliíra do primeiro desses pareceres.
Foi, por fim, adiada a discussão de um pa*
recer sobre ò projecto, abrindo o credito de
200 eoiilos para o sen-iço de saneamento e
prophylaxia rural dc Sergipe.

Confirmação de uma multa
Negando provimento a nu» recurso, o Sr.

minislro da Fazenda confirmou n muita Ac
1:200$000, imposta pila Itccchcdoria Ao
Districto Federal á firma Teixeira da Ro-
cha & ('., por infraeção do regulamento ilo
imposto dc consumo.

AGASALHOS
„ de todo o gênero

AGASALHOS
em profusão

AGASALHOS
a preços convidativos

Comprem nas grandes casas:

Notre Dame
de Paris

1° Barateiro
A' BRÂiSILEIRA

ííLVán.'.'.;

¦*••-

Distribuição de créditos a duas
delegacias fiscaes

O Sr. ministro da Guerra solicitou do Tri-
bitiial dc Contas a distribuição dos creditas
das seguintes quantias: de 6:2225000, á dele-
gneia lise;il no Hia, Grande do Norte, para
pagamento dc etapas a um patrão, um inaelii-
iiiíita e tres marinheiros, ao serviço do 29"
batalhão de caçadores; e dc l :(I22V2(I0, à
delegacia fiscal na Parahyba do Norte, para-
pagamento de etapas, no corrente anno, ao
alteres reformado José Thcophancs dc
Souza. -***-»

A 2" brigada de artilharia está
sem effectivo

O Sr. minislro dn Guerra declarou ao
Departamento da Guerra quo a 2" brigada
dc artilharia ficou sem effectivo a partir
de 29 dc agosto findo.

<ase*-i

OS VALES-OURO
O flanco do Brasil cotou o dollnr á vista

a lOSUOO c a praso a 10*270. Esse banco for-
neceu ns valcs-oiiro para n Alfândega á ra-
zão de 5$G25 papel por H5000 ouro.

m*m

0s novos ajudantes de ordens do
commando da 2' região

Foram nomeados ajudantes de ordens do
commandantc da 2* região militar os pri-meiros tenentes Luiz Báptista o Onesimo
lieckcr de Araujo, sendo exonerados de
eguaes cnrgns junto no da 4" região.

A reducção das tarifas para mer-
cadorias nas vias-ferreas

allemãs
BERLIM, 3 (Radio-Havas) — Segundo os

jornaes a annunciada reducção das tarifas
rara mercadorias nas estradas de ferro será
dc 10 a 15 o|o.

m*m

0 Sr. Mello Vianna chegou á ca-
pitai mineira

.1UIZ DE FORA (Minas). 3 (Serviço espe-
ciai da \ NOITE) — Chegou a esta capital
o Sr. Mello Vianna, secretario do Interior o
candidato-á presidência do Estado. Foi rece-
bido pelo representante do Sr. vice-presi-
dente cm exercicio c pessoas dc represen-
tação c do povo.

0 QUE HOUVE, HOJE, NO CON-
SELHO MUNICIPAL

Eni virtude de um requerimento, no expe-
diente da sessão de hoje, o Conselho Muni-
cipai', nomeou uma commissão para receber
o Sr. Pablo Oliva, secretario do Conselho
Deliberativo de Ducnos Aires, quc, em ca-
racter offieial, vem no Brasil, em visita, ás
cidades do Rio dc Janeiro, São Paulo c
Santos.

Ouviu-se, depois, um discurso a respeito de
projectos, apresentados em sessões anterio-
res, concedendo favores no Sanatório da
União dos Empregados do Commercio e sobre
a situação do fiincoionalisnío municipal.

Ainda falaram outros intendentes, e na or-
dom do dia foram approvndos um parecer so-
bre abertura de um credito para' pagamento
e um projecto creando tres iogares de inspe-
ctores de alumnos do Instituto Orslna da
Fonseca, sendo adiado o projecto creando o
serviço de assentamento dos funecionarios da
Prefeitura.

***m

PARA COBRANÇA JUDICIAL
0 Sr. director da Receita remetteu no 3"

Quer ser nomeado guarda adua-
neiro de Maceió

O Sr. ministro da Guerra snbmcttcu á
consideração do seu eollega dn Fazenda o
requerimento em que o soldado do 20" ba-
talhiío de caçadores, Mario Lins Cavalcante;
pede ser nomeado guardii-nduaricirò da Al-
íanile-ía de Muceiò.

m*m
Excluido das fileiras do Exercito

Foi mandado excluir das fileiras do
exercito, por effeito dc "habeas-eorpus", o
sorteado militar Horacio Soares Dantas.

¦Mt-

fercucla para a 2* classe do Exercito do te-
nõhlc-coroncl Dr. Manoel do Marciliàs Mot-
ta. por decreto dc 25 de junho passado; com-
petem ao principio de merecimento, apre-
sentando a cominissão n seguinte lista:

iPãrií tenenlc-cbroncl: major Dr. Ai.irlco
Damasio, major Dr. Antenor 0'ltcillj- dc
Souza e major Dr. Carlos Eugênio Gulliia-
rães; os dous primeiros vêm dai lista ante-
rior.

Para major: capitão Dr. Juvenal Fcllcla-
no dos Santos, capitão Dr. João de Castro
Pacbo dc Faria c capitão Dr. .loão dc Si-
queira Bezerra do Mcifezes. Os duus primei-
ios vim ria lista anterior.

Da promoção acima a do fallccimento do
capitão Dr. Ettelydcs Barreto da Aü-iiar, con-
forme publicou o 'boletim dò D. O. de 2'J

•de junho findo, resultam duas vagas daí ca,-
pilão, (pio conipcícni ao capilão graduado
Dr. josé-díi Silva Celestino e ao 1° tenente
Dr. Alclbiades Scliucider.

Existindo neste quadro Cfi vagas do 1* lc-
neto, n comíiiissnp propõo a promoção a
esse pusto da» 1" tenente graduado Dr. Tito
Osório Torres c dos segundos tenentes Drs.
Octacilio Vargas, Odilon Bcroíidt de Olivei-
,;,, ltóry Falcão Coutinho, Arnaldo Küncs
dç COrqueira, Marino Machado de Oliveira,
Orlando SoiÜ-CS Serrano, Leopoldo Alves dc
ailmcida Tonvs, Carlos Osbomc da Costa,
Francisco do Paula Soares Netto, Lutliero
de Carvalho Teixeira, Pedro dc Menezes Mu-
«li, Olvnlho Flores, José Furtado Rodri-
Sitos, Affonso de Barros Ciirvalhacs, Delphi-
no Freire de Rezende Júnior, Licinio Procn-
ço Borralho, Arminio Leal Elcjaldc, Hermcto
Soledade Tourinho, Ciccro Pimenta de Mel-
lo, Raul Barata, José Augusto dn Costa, Vi-
cento Giamnone, Humberto Perrelti, Anlo-
nio Firmo Cardoso c Agaplto Vaz dc Mello,
que a 3 do corrente completaram o inter-
Stieiò dc um anno.

Pharmaceuticos — A vaga de 1» tenente,
aberta cnm a transferencia para a 2* elas-
sc do F-xercito do l" tenente Arthur de Sou-
za Figueiredo, por decreto de 12 do cor-
rente, compele ao 1" tenente graduado Rey-
nalilo de Souza Cnstr*.

Graduações — De accôrdo com o art. 1*
da lei n. 1.215, do 11 de agosto de 1901,
a commissão propõe que sejam graduados
nos postos Immediatamente superiores os sc-
-iiiinlcs oITiciaes:

Corpo de Saudc (médicos*) — 1* tenente
Dr. Alplieu Tourinho Thcodoro da Silva.

PharmaccuticoR — 2" tenente lilzeurio da
Cunha Castello Branco,

¦MB»

DAS
Transferencia da sede da colle*

ctoria de Nova Almeida
Ó Sr. director da Receita Publica do The-

souro Nacional deu conhecimento â delega-
via fiscal do mesmo Tliesouro no Kstodo do
Espirito Saiíln qua- o Sr. ministro ria Fa-
zenda resolveu nutorlsar a transferencia ria
séilo da colleeloria dc rendas federaes de
Nova Almeida para a Villa do Fundão, ai-
tendendo, assim, -ao moiiiorial diirigldo a
S. •Kx. pelo:, còmméi-ciiinlca locaes.

**—*• ¦ ¦ ¦ » **Wtr> i

ASPIRANTES E OFFICIAES DO
"PRESIDENTE SARMIENTO"

EM VISITA A NÁPOLES
NÁPOLES, 2 (Havas) — Chegaram a esta

cidade os aspirantes e officiaes nrgcnlinos
do navlo-cscòla "Presidcnto Snrmicnlo",
aelualmíiile. em visita nos porlos italianos.

Deseja certidão do teor da sua
provisão de reforma

0 Sr, ministro da Guerra suhmcltcn il
consideração do Supremo Tribunal Militar
o í-equcrlinerilò cm une o sargento njudan-
lc Jeronymo José Leite de SanfAnna pede,
por certidão, o teor de sua provisão de re-
forma. •rn**»-

NOMEAÇÕES NA GUERRA
O Sr. ministro da Guerra resolveu nomear,

por aclos de boje: Adjunto dn 5* divisão do
Departamento da Guerra, o capilão Adalber-
to Rodrigues do Albuquerque; adjunto do
Gabinete da Direcloria Ac Engenharia, o ca-
pilão Manoel Tihureio Cavaleaníe; c auxi-
liar da 3* divisão dn mesma Directoria, o
capitão Nelson Rcbcllo de Queiroz.

m*m

Seda muito encorpada, todsa aa
cures lar-;, 100 c|, metro. . ., 95501

Crepe cvorgclte, cõrca modernas,
n, __. 121609

Fnulard de seda, toda* as cô-
res. 14$ÍM

Itaitiiim dc pura seda, padr6e» _,
niiginacs, inelro 15Í30D

Liberty dc seda, todas as tô»
tcs, m. IJSttlO

Mnrrocain dc pura seda em fan-
tíisia, muilo encorpado, larga»
r:i 100. metro __. 19$6*00

Marrocnin brocho, todas as cô-
res, in ftõltOO

Sctim rlianneii.se, cores lindas,
,¦...„ „ ss$»eo

Charmcuso do I.ion, m. - .., , .,, .1àf200
Sortimento variado em copas de aeda,

costumes do i;,il,:>.rilinn c du malha.
ENXOVAES completos rnra noWa, *»•

pecialidade da vasa.
¦ SORTIMENTO COMPLETO EM

LAMÊ
GRANDES

ns de ParisIr
Largo de S. Francisco ns. 19 a 23

JUNTO A' EGP.BJA. TE1-. N. 331

Uma exoneração na Ma-
rinlia

O Sr. ministro da Marinha, por acto do
hoje, exonerou o Sr. Lauro Militâo Mendes,!
do cargo de secretario da Capitania do Por
to do listado do Para.

9*Mf"l*

UK n ¦ns
Vae ser adquirido um terceiro
aeroplano para o major Zanni
BUENOS Álfes, 3 (U. P.) — Enviou-se,

hontem, um saque de sele mil libras ao mi-
nistro argentino em Pnris, afim dc adquirir
um terceiro aeroplano para o aviador mn-
jor Zanni.

mt*»

CIMS PAULISTAS
Guarde bem - C. 3586 - este numero)

BONIFICAÇÃO :
Compras a 300$ 500$ 7005 600$

Guarde bem C. 3 5 8 6

0 CAMBIO ESTEVE FIRME

Entregou documentos secretos á
legação dos Soviets e foi

condemnado
VAftSOVIA, .'( (Havas) — A Alta Corte de

Justiça condemuou a oito annos dc prisão
eom trabalho o cx-empregado do Ministério
da Guerra quc, para obter o vepatriniiiento
do sua familia, residente na Rússia, entre-
gou ii legação dos sovicls nesta capital cer-
tos documentos secretos dc caracter inili-
tnr.

atoa*

0 Senado sem numero
Por só terem comparecido 15_ senadores,

de 4:I76!?000, da firma Coelho Bastos & Ç., do nosso C°nB**csso. a-*»
certidão enviada á Directoria
pela Alfândega desta capital.*-»»**-

da Receita

Designação de um agente fiscal
para a zona da 3a coilectoria

de Nictheroy
Tendo sido installada a ?.* coilectoria dc

rendas federaes, recentemente creada cm

Noticias de Juiz de Fora
i » *m m mm ¦

Vae ser construida uma nova linha
de bondes — Fallecimento — Mais

um reservatório de aqua
JUIZ DE F6RÀ (Minas), 3 (Serviço espe-

5 17J64 a 5 5,16
O mercado de cambio abriu c funecionou,

hoje, cm boas condições de firmeza, com os
bancos operando geralmente accessiveis.

Havia letras offerecidas o cru pequena a
procuro do bancário para remessas, de sorte
quc todas as tendências do mercado eram
favoráveis.

Os bancos iniciaram os saques a 5 17IG4
e 5 9|32 d„ com dinheiro a 5 5J1B d„ subin-
do o bancário, cm seguida, a 5 !)|32 d., ge-
ral, com dinheiro a 5 11|32 d. Pouco depois
os bancos declararam sacar a 5 lfllC-l c
5 5|1C d., cotando-se o particular a 5 3|!i d. O
mercado ficou firme.

Os soberanos cotavam-se a 515500 e a li-
bra-papol a 4f,?50().

O dollar cotou-se & vista de 10S180 a
10$300 e a-praso de 10.?090 a 105270.

Saques por cabogramma:
A' vista — Londres 5 8|33 a 5 7132; Pa-

ris $555 a $5G5; Itália 5453 a SIGO; Nova
York 10.-J220 a 20fs360; Ilcspanha 1ÍJ37G a
18378; Suissa 1$!)30 a 15956; Bélgica 5521 a
5528; Hollanda 3S9G0; Buenos Aires, papel,
35590 a 35650; Montevidéo 85490; Japão
45260; marco-renda 25480.

Foram jiffixadas officalmente as seguintes I¦ffinj.injiiin. As entradas foram menos inten-
taxas: sas, n0 passo que os embarques aceusaram

A 90 d|v — Londres 5 1|4 a 6 19|G4; Pa-1 regular desenvolvimento^ Melhorou o typo 7,
ris 5551 a 5557; Nova York 105090 a 105270. i que ,mssou .. cotar-se a 495300 por arroba,

A* vista — Londres 5 3116 a 5 15J6I; Pá- térido sido, apesar disso, animadas as ven-
ris 5553 a 5560; llalia 5452 a 5460; Portu-j das effectundns.

Approvadas as instrucções rela-
tivas aos trens, parques e com-

boios militares
O Sr. ministro da Guerra resolveu, por

neto de hoje, approvar as Instrucções pro-
visorias organisadns pelo Estàdo-Maior do
Exercito, relativas nos trens, parques e
comboios (trem hippomovel).*•**»

—;—¦—-— .*• % 5 % 8 % 6
Transferido para o Asylo de In*! Bua Trgge de Maio 35 —- Tel. 3586,

validos da Pátria
O Sr. ministro da Guerra mandou trans-

ferir para o Asylo de Inválidos da Pátria
o 3o sargento do 1" regimento de infantaria
Liho Corrêa Lima, julgado soffrer de mo-
lestia incurável.

-**—¦m*m >-
O ALGODÃO

Continuava o mercado de algodão impelli-
do para a baixa; entretanto, as entregas con-
linuarnm rõgiilares e não se verificarnui
novas entradas. Ainda assim, porém, os pre-
ços desceram, cotando.-se os sertões de 705
,i 825 as primeiras sortes de 715 a 785 c os
medianos de 685 n 755, por 10 kilos. As en-
tregas foram do 335 fardos, ficando em"stock" 6.684 dilos.

O mercado fechou frouxo.
-*¦——- i ¦*»•»». .

O TEMPO

Nictheroy, o Sr. director da Beceita resolveu ciai da A NOITE) — A companhia mineira
designar para ter exercicio na zona da nova **- -•'«¦*'-«-¦'•«'» »- -»- •*»«»-- •'« «'—-

•coilectoria o agente fiscal dos impostos do
consumo Oscar Barbosa Lage Moretzohn.

Para pagamento a um voluntário
da Pátria

O Sr. ministro da Guerra solicitou do
¦fcu caiHcga da fazenda o pagamento no
Thesquro-Nacióríal da quantia de 2:0695280
ÍS soldado voluntário da pátria Ildcfunso Icom a capacidade de quatro milhões
Thomainu_ Yieilo..

de electricidade vae iniciar, dentro dc alguns
dias, a construcção de uma nova linha de
bondes servindo o populoso bairro de Bota-
nagua, na extensão dc tres kilometros, atra-
vessando o rio Parahybuna sobre a ponte
existente na rua Carlos Otto.

Fallcceu o industrial Sr. Adriano Vital,
proprietário da fabrica de meias aqui exis-
tente.

A Câmara Municipal iniciou a eonstru-
cção do novo reservatório de agua potável,.... ... 

^
litros.

0 CAFÉ' REGULOU FIRME
Cotou-sc o typo 7 a 498300

O merendo de café esleve, hoje, bastante
animado, sob a impressão do uma alta dc
38 a 45 pontos nas opções do fechamento nn-

, terinr da bolsa americana c com um movi-
menlo muito desenvolvido de procura para

Temperatura tíe hoje : máxima,
2 3o, 2; minima, 18», 2

gnl 5315 a 5322; Nova York 105180 a 10530O;
Hespanha 1S350 a 15370; Snissa 1?925 a
15950; Buenos Aires, papel, 35580 a 35670;
ouro. 85170 a 85250; Montevidéo 85470 a
85620; Japão 45240; Suécia 25720 a 25749;
Noruega 15420 a 19428; Hollanda 3?940 a
45010; Dinamarca 15680; Canadá 105180;
Chile 15150 (peso ouro); Syria 5554; Bélgica
5519 a 5520; Bumania $057 a 5070; Slova-
quia 5308 a 8315; Allemanha 5001 por um
milhão de marcos; 25450 a 254GO por marco
da renda; Áustria 5150 a 5160 por mil co-
rôas; café $556 a 5560 por franco; sobera-
nos 545500; libras-papel 465500.

O mercado do cambio, durante o dia, rc-
velou-se menos accessivcl, com os bancos
operando a 5 9132 e 5 19J64 d., contra o
particular a 5 11|32 d.

Fechou estável e sem nova alteração nas
rixas. ,

A libra, papel, cotou-se, por ultimo, a'40*000.

Fecharam-se na abertura 9.917 saccas, fi-
condo o mercado bem collocndo e firme.

As entradas foram de 12.884 saccas, sendo
10.262 pela Lcopoldina e 2.622 pela Cen-
trai.

Os embarques foram de 16.868 saccos, sen-
do 2.450 para os Estados Unidos, 13.443 para
a Europa, 450 para o Bio da Prata e 525 por
cabotagem. Havia em "stock", hoje, 28C.358
saccas.

 O movimento verificado a termo, na
Bolsa, foi regular. Venderam-se na abertura,
a praso, 22.000 saccas.

Cotou-so para setembro a 491300: para on-
tubro, novembro e dezembro a 495500; pnra
janeiro, a 495550, e para fevereiro, a 49*600,
compradores.

Regulou o mercado de café, durante o
dia, sem maior actividade e quasi paraly-
sado. As vendas realisadas, á tarde, foram
do 1:445 saccas, no total de 11.362 ditas.
O mercado fechou cm condições calmas,

BoletimdaDirectoriadePMeorologia
Previsões para o periodo tlc 6 horas

da tarde de hoje até 6 horas
da tarde de amanhã :

Districto Federal c Nictheroy — Tempo,
ameaçador á noite, instável dc dia, com
chuvas.

Temperatura — Em decliuio, com ma-
xima entre 20 e 22 gráos.

Ventos — predominarão os do quiidrauto
sul, frescos.

Estado do Bio — Tom]», littoral e ser-
rn: cutre instável e ameaçador, com clm-
vns. Oeste e centro, instável. Leste, em gc-
ral ameaçador, com chuvas.

Temperatura — Littoral e serra, eni decli-
nio, oeste c centro, ligeiro decliuio. Leste,
cm decliuio.

Estados do sul — tempo, bom nos Esta-
dos do It. Grande, Santa Catharina >: Para-
ná, salvo no littoral, onde será iostavc-1, eom
chuvas possíveis. Em S. Paulo, o tempo será,
em geral, instável. A temperatura manter-
sc-á estável 110 Bio Gramlü do Sul e Santa
Catharina e soffreríi declínio nos demais
Estados. Ventos, de sul a leste.

Loteria da Capital Federal
5482. . . .. 50:00(1500(1

17977. . 10:000500.1
1582 . . ..- 5:0008000

23260. 5:000500f
-4G07. .. ., .. ,..ü..w _...._._.. 6;QÕO$0O0

m -">.--**.
ftr**)

<Jcs

casar ?...
.. Poíh então visite os Gran*
Armazéns do Palácio dam

Noivas, cnsa especialista era
completos enxovaes para noivas
(• noivo». Finíssimas c variada*
roupas brancas em seda, opali*
ne c lingerie bordadas ú mão, •
completo sorlimcnto para cama
e mesa. Uua IJruguayaiiu 83, 85
i* 87, canto da rua Buenos Ai*
res, telephone Norte, 2.375.

CORTINAS FINAS
Stores, cto., de Ste. Gall (Suissa)g

lindos e variados desenhos por
preços escepcionaes.

(ÃSA>V|ÍNÊ|.
es. Riu, d* Carioca. 67-~Blo

Dr. A. Ferreira da Rosa jgggjg
Pelle e S.vph. Chile, !), 3a*, 5" c sal), as 4 1.2-,

ui. s\. í ú-rueuás, _5__1.je-_.____, „ Pro Ma.
Ire. Coração, pulmões e »pp. digestivo, dia*
riauientc, das lfi cm deante. Assembléa»
7*1. Tel. 446; C. Hes. C. Uomlini. 710. T.941 V.

£_?•*;!¦ msn
De todos os quilates, garantidos,

pólos menores preços
Sccçãi» de afinação de mctae.í precioso*'

VIANNA, IRMÃO & C. nUA„aPEDI,ft0 •'¦
(Antiga Espirito Santo)

TtfEIB-OmifSI»
Apesar dê tudo ainda é a nosso casa qnei-ende mais barato. O maior sortimento, o9

mais variados padrões;
9 — LARGO DA CARIOCA — 9

Sousa Baptisla & C.

.)r. Humberto Goiuzzo vd"c"S!,s nep*
j0 e iulcsliuos. 7 Selcuibi-o, lW^i» 

"Lom*
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Dr. Antônio José Vieira Machado
(MACIIAOISIIO*

Itniifii Vl.lra Mu.lintl. P.t.oln «m

Agradecimento
An illn.tr. *-•-•••• ' Dr Clovl» Correi- il.i

1'llilhii. ISSlíl-IIIV 'In Ilu |..;.il d. *>i.iii.-,

Ii,v|ii)tii..ii n m.-ii iinii, reeonliC-lni.iito•_-!_ ftir.i r..i>itl,i de vollm e I---I..I ...-.*JL. vliln ii wii"* narciile* v nmlü>is para ; |m ..i fur.i r_|*lil ,i ti. v. Ih,i e ler.ivmI ...-.*
"-T" n.nl.lln i mim mie nnr si. _''ll ma. I •'•••••''l** ''" N1""'"" "M "''"""i'» «•«¦.¦Mlttlta* -«•

I "1h1MM"„1'1 ""ff",;,l,,c« •"'; 7 ;l' '"' nu.n. mi num eipneo ile i-iiiim «Ic um mo*
A rido, fllluii. In.napf, eunlimhM, ll.» ¦• .},MBn'j0 M mm nintvslIn tra .on.ltl.r.du In*

•obrliihns inunda rolsbrár l"*.' alint tl« g.u t-u.n..l por iiiiilli*. cliiilcitl o |"<r milr. it o.
in',inii'.tin paci sii,;i'.i «va v Irmíln Hr. AN*
TONIt» JüSl. Vll.lHA MACHADO, B.foclu».*

rnrav.l m.illanl. nppraç.o.
Isii.n ii |nv«t'iil. il.elaiaviiu sem oulro in*

tiiilii stmflit i..iii.ii- inílill.ti n nifii rrconhe*
io-n» ciío nulo religioso, nu altãr-.no*" '1" clmenln n ifio ooinpetenio qufto IiuiimiiIih
t.iiei.i ile S. Francl-ío ila Paula, Al II II'.', rio clinico.
horas, amanliSi qulnl.a>felníi . ita correu*
U, anlcolpundo.ia exli-tin um.nlo agradeci-
iu nos que cumiioro-oronii

Francisca Maniiãcs Cardoso
m Fuii.-iii.i Curdosn Ciulinanle*, Joio

iÜ5* rarloi (' nlnw», il.-lliir (Innlosu e cs*
_ posa, Hanl Cardoso, esposa e .fjH'0".

tf- iiuiiii Ivciup •* otipítiiii 'I"*"' llosallii -*"¦
posa i* fllhus, iicnii.ii.iili>.'. ngruiloccin us Ini*
«enauenr. prestada* peln» parei*'., c pr»*
¦nas nmluna. por occn.lfin dn fallcelmeiilo
de sun jmilálruiln cspnsii. mflej sogra o «vo"PliANCI. CA MANIMÉ8 CAIIDOSO e os eon-
vlilimi para assl-lfr a mUtui do 7. dia ipia

Sor 
sun alma mandam r./nr niiionlio, ».

113 horas, na agrei» do S. Francisco de
1'io.h, (aliar de N. S. dns l)ôroi), pelo ipie
antecipam sincera groIlilAo,

Fnnttteo /.'/mu.
Ilua Dar An de Meiqulta u. 1.7, casa 3.

Euphrosii.a Maria de Mattos
? Na .na rf.iilci._-t. «i» Jnrnré-

*|* 
pniiiiM, fnllcccii lionlom, lendo

ém kúIii -i pulladn hojr, n Sm. D.
FXTHKOSINA MARIA DE MAT-
TOS, viuva do nti:<niunlr desla pra*
ça Arylino ítiifino de M.tllo., e mãe
do Dr. Aramis de Mattos, professor
catlu-h-atien da _>. oi;* \--rmal.

Dr. Sérgio de Carvalho
A viuva e família Serslo de Carvalho, nio

contier. mio *. residencial de tm\n» _» nt*-
¦.uni. uni- ii» iiiuiii|i,iiiti .r.i.t •• confortaram nn
dulurnso tnlp. que ree. li .'ram. cem a perda
d.* *. w Idulatrado rspo-o . saudoso rliefe, va*
I-iii-m* desle m.ltt nara agradi-i* r, muitu pv-
iil.iir.nl .h. a« manlfestaçAes de pêiar qoe pjj"*
Hiialnieiile, por itleKrammai. caria» e earloe*
Ih. dlrlRlram, li>*polhecando*lliei, por laao,
linarreduura Brallilíu.

COSTUMES ÉÜSTIOOS"
l-XAI.PAIATI*: DAS PAÜRNOAS 1'IIHTAS

Viccnle 1'errotla. AsscmliUa, 7*1. T. C. 31711.

A NOZTK'— Qiiftrta-folia. í) rtc Sotombro <lo 1021
•_»•»-.»•-- _t_a_a_awa_na_wt«ái»w__a_a>__Btu_i

A MODINHA BRASILEIRA!
tmky_m_tMíl___mÊmmm

Intensa, a vaccinnção contra a
varíola, no interior de

São Paulo
S. PAULO, il i\. A.i — 1'nwsiur rm

l.idii o i -i -... n ter.leu de vaerlu.vAu cm*
ira a vario!», ipio e*tí ticiiilii ,;...., u ni.-ui.-
,1,1. n li .-'i • nus elitailea do Saiiiu liltu »
Prfisa Quatro, Dcicutvuüo, l,.tu. u Mogy das
Umiei.

I'iílini rõlatorloK cnnliwldoí, verlflca*ie
i|it. üi, i*in Dui.ulvado (urmu vac.lnudn*
IÃ. 103 ih*..uiis, tendo !'*'t duml-lllud .. em
fuiehilài.

i me» . ¦ ¦

Pnrnnc FL0RES NATURAES
lilll llím — Onjncnore. preço» —UU1UUU 0ASA jardim
RUA GONÇALVES DIA*.. Ila — Til. «. «II

DROGARIA BAPTISTA

Anna Rosa Pereira de Castro
Neves

(FALLRClhA EM PQRTIIOAI.)
• Manuel Marlins dc Castro Neves e"*»M fnnillia. .loão Marlins rie Caslro Neves
_ «• família, cniniiiendallni* Aliilin .lin.

<> de Andrade o familia convidar, pa
aeus parentes e amigos a assistir a missa
de trlgcsimn dia (pie, amaiiliii, (|iilntii-
feira, 4 di* sclcmliro, serA celebra.*
cin na egreja de S. .Iosé, Ar. I'l horas, peln
alma de sim saudosa mãe, sogra o iivò, pelo
qne desde jA se rcconlicccni devedores de
eterna gràlidAn.

Joaquina Maria do Nascimento
Msia

<> Gustavo Cnulinlio. Arlliur, Amalia,
gtfc-Miirln das l)("nvs c Ilerminilrs dii Silva

I Mala « muis : (jenrn, nora. c netos da
/-. pranteada .lÓAQIll.VÃ MAHIA 1)0

NASCIAll-NTO MAIA rnnvid.im as pessoas
niiilgas para nsslslir a inissa de HO'" dia ipie
lüdo repouso eterno de sua alma mandam
rezar amanliã, quinta-feira, 4 do corrente,
no altar-mór da ni.itri/ dc SajifAnua, ás !l
horas, c por este acto se confessam eterna-
uienlc -,'ratos.

Maria ilas Dores Madeira
(MAÍWA-.IN1.A.

•» As atuuiiiiis da .V turma dn ." annò
t^f4 ilr, Kscnlii Norma!, nindn muito

jj sentidas com o fallrciiucutn dc sua
r:. c:ollega, convidam ns par.ulc.s e unii-

j;os para assistir a missa rpie, em suffragio
dn alma (In snudosn MAHÍAZINHA, man-
dam r:*/ar amanhã. 4 do corrente. As !l lio-
r;.s. na egreja dc S. .loaipiiiii (rua <ic São
Christovão). Desde já ni;r..dc-ém, peiiho-
tiulas.

Armando Pinto Coelho
* Arlliur Pinto Coèllio, esposa o fi-

*", llios. lios c avó agradeçcti) .-. Iodos que
acompaulinhiui os restos murtacs do
y.n snudcisõ lllliõ, ii:'.i.Hi, sõhrinlio n

nclo All.V.AX!)!." PINTO COÍ.Í.IIO •• eon-
vidam a assistir a missa *!<¦ 7* dia, <pic
mundain celebrar pe!" eterno desci uso de
soa alma, ámnnlíã, ejuiuta-foiru, l do cor-
rcnle, As fl lioras, na egrejn de S.ãnt.-Aniiii'
e, desde já, se confessam gratos por este
acto de religião.

Vendas cm
grosso c a

varejo, l'i .*<;'•» Imratlssluios. Ilua 1' de Mur*
ço n. 10.

Loteria dc Síío Paulo
Resultado da ..Irncçflo de hoje
r.iion
«91)2.
8S!ll)

ADVOGADOS
Mario Carneiro

CARMO, 1.1 •- Tel. N. 82»
Heitor Lima

OUVIDO!!, III —Tel N. C9'.0

Capas (Se
Seda

ESTYtlSAPA
0 recital Marcello Tupynambá-

Edgard Arantcs, amanhã, no
Copacabana

I!', ainanliü. n, primeiro recital dn rompo*
«lior Mii-CBlIo Tiipyniimliã e do Icnnr liilRtiru
Arniilo», iiinbns patrícios, quo vim prop»?
giiniln, elevando.a, com um succcmio giniiuc,
u modinlia lirnsllclrn,

tloiiu» se «alie, Mnicollo Tiip.vnamlui esl.v*
llsnu a nosm uiodlnhii o ruconlrou cm l*.d*
diinl ArnnlOH magnífico collnborailor, par"}
sua Interpretação em piibllco, S. Paulo Já
oj appluudiu com calor; nsiora, chegou a vc?.

¦"¦üi

OS MMAZENS SRASL

2(1:000.0*10
,*l:(i"ii-'nilil¦.'MiilllílllHI

Sortes íi andes—Centro Loterico

Prodigloje í«{.idade
0s bons sentimentos do povo ao

serviço de uma acção
meritoria

,lii i conhecida a felicidade qnc cm plena
piibrèM veiu lonur orgulhosa U. RIU Alves
dos Santos, cuia pbotngraphia publicamos
çom seus tres filliinhos, nascidos no mesmo
dia im cerca tlc um nicz.

.lá agora, poucos dia . depois, os lions co-
raijõr!*. cariocas começam a protegel-u com

Capas de seda
(forro dc soda
fantasia). . . .

Capas do velludo
de s o d a (forro
dc s o d a fanla-
•à-IU / • ••••••

Capa sdcChar-
met-sc (forro de
seda fantasia) .

Capas dc Marro-
càiii (forro de
neda fantasia) .

IV.antt-aux dc pei-
lucia de seda
(forrados). . .

Mlahteaux de Ca-
slrnira 70$000

110$000

200$000

220$000

Í1OÇ00O

200$00C

T__W ___ _Z _B_mmmW' *Y*_B 'Èw ____B

¦ -J»

Com as suas amplas Installações, com os icut

vastos sortlmcntos,e com o seu systema honesto d,
negociar, ó hoje a oasa quo maloroa vantagens offs.

rece cm todos os artigos para Senhoras, para Croii,.

ças e para o Lar.

ASSEMBLÉA, 100-104
GONÇALVES DIAS, 6

OUROe JÓIAS

lir.ii::. ÜUI Mil »a.T •- » Ts  ' "e .m |
nxilios. (I«>s quacs os seguintes íoram os,

i.rlmclros nue recebemos: anonymo, Jo.. e
uma estampa de Tlicrc.lnha do -Menino -iç-
sus; nnonymo, 1.; de um espirita ™*\$_
nnnny.no 5*; de L. C. M: dê-los. Martins
Pereira :m$: de Mme. Belleza «areia dn lio*
.ha 51000.

 ¦ mm*» «—— — — 11"
MOVEIS MODERNOS E

DE ESTYLO

tlBEROÃDE
Vendas a dinheiro c a praso no varejo e por

«tacudo
Fabricas: Rua S. Leopoldo, 77 e 79 c travessa

da Universidade, 61
D.iioslto: Ul. VISCONDE! DE ITAUXA, 1.9

NOHTK :n«
JACOB SGHEINKMAN

¦ mem- •

¥ ardi-8^

Sfrakon

Marcello Tupunambd Edgard Aranlts
do Rio. Amanhã, As .1 horas da tarde, no
Casino Tlieatro Copacabana os distlncios
artistas nacionaes se nprcscntnrSo á nossa
sociedade, com este belo programnia:

I* pune — lleiltò Camargo, "Serenata de
iimor": Paulo Setúbal, HCançHo'': Affonso
Sclimldt, "O elogio do verso"; Vicente do)
Carvalho, "•Serenata"; .Francisco 1'atii,"(àinç3o níípcinl"; Clcomencs Campos, "V.a
lenho adorafSo por meus olhos"."i* 

parle — Martins Fontes, "Canção dis-
crctii j Corria Junior, .Unica"; I.iiurindo
lirltto, "Velhinhos": Homero 1'rnles. "Ver-
sos escriptn.. na areia"; Flavio Silveira."Serenata"; Annn Amclln, "Só"; 1'aulo
Conealvcs, "Canção trislc".

II* parti* — .lulio Salussc, "Morrer dc
unior"; fíuillicrino dc Almeida, "Idylio
suave"; Mario ile Andrade, "Canção inari-
nha"; Olegnrio Marianno, "Cnução da snti-
dade": Aplceinn do Carmo, "Canção da gui-
larrn"; Meuutli dei 1'lccllia, "Canção do
amor".

As canções serão interpretadas por Ed-
gani Arantcs, acompanhadas ao piano pelo
autor «fii musica, o festejado coinpO-ilor

i Marcello TupynambA.

I_uiii<iiiniii.-iiii!iiiii'it)ii**inni*.*i*«^
Por culpa do motorneiro - 

- — -

Ao atravessar a rua S. I.ulx ÒònxnRn, onde
lambem reside, no n. 7». o operário •''»*•"»
Teixeira Ferreira, do 33 ijnnos.^J±^_l'm dos Loüõos do Monte Soecorro i
£r,Eío. 

b0nÚÜ' Oasns do Penhores. Compram.;!;
iPrestou no cnso os necessário» soecorros vondem*BO IU. JOALHERIA ÍNDIA

de urgência o rosto^culrnl d. Asslstcucln. NA( Bocco do Ro8ftrj0| 1( eaqBÍI|a*J
Largo do 3. Francisco, o Urugmyi,

JI. ¦ Atfl.Ifb na, 110. Att-.ndc.se a chamai»
oiSjlilli pcl°Tc1, Norto 3111,A La li

I Roo
!•

Rua do Theatro, 31 a 37
E' A UNICA CASA QUE VENDE

PELO CUSTO

Lençóes
DE CRETONE INGLEZ CO^I DAL

MIA AJOUR
200 x 140 
200 x 140 
220 x ]<10
200 x 160
200 x 220

ti
Níiíi deixe

• * • .

6S700
7SSOO

113501)
i;.850()
189000,

Larg. 1n.,30. Te-
mos 33 qu-j.i-._i-
des desde metro 38$000j

No dia tt do corrente. As 5 horas, no Curso
Amtela Vai-jjas, os festejados artistas r.ali-
saráo, tamlieni, um oulro recital eme sc rc-
vestirá, certamente, de requintada olcglincin
o que ter. a prestiglal-o o concurso valioso
da Sra. t.ytli.i tàirdoso Oaycochéa, apreciada"discuse" patrícia.^—m*9» •

Fronhas
CRETONE BORDADA

60 x 60  6S000
70 x 70  7S00O

(Fini
gura
tro .

aislmo) lar-
103 c. me-

63009

Commandante Henrique da Silva
Jacques

*• Viuva ítala dc Queiroz "arques c fi-
e_K lhos convidam seus parentes ¦* pessoas

i de suas relações par:*, assistir n mis-
,- • sa que cm intenção á alma de «en es-

poso c pac, fi" ahnivprsãrio dc seu lallcci-
mento, mandam celebrai* amanhã., ís ll)
horas, no aliar de N. S. das l)_re. da cjírc-
ja dc S. Francisco dc Paula, e desde ,já
agradecem.

Antonino Rodrigues Moreira

Í 

Joaquim Rodrigues Moreira c .loão
dos Santos Ma.nalhães, irmão c sócio,
ín;r ad.ecii! o iicompíiiihanienlp dos
restos mortaes de seu irmão r* sócio,

c convidam para íi missa do 7" dia. que".era celebrada no alfar-mi.r da egreja de"ão Francisco de Paula, áegundii-feirn pro-
..iniiii . do corrente, As fl horas, pelo qne
desde já se confessam eternamente agrade-
cidos.

Maria Marinho Guimarães
I-indosò Marinho Guimarães e sc

Jnjiihòrh agradecem aos parentes c pes-
soas dc sua amizade que comparece-

.5» iam ao enterro de sun exemplar mãe
e ROgrp o os convidam a assisti ra missa de
sétimo dia, qne por alma da finada man-
dam celebrar amanliã, quinta-feira, 4 do cor-
rente, i.o altar-mór da matriz da Gloria, no
largo do Mnchndò, As 10 horas, o que desde
iá muito agradecem.

JJ_l__i!J39â_.!
de roupas hmms para]
senhoras, faosnsns e crean*;

ças e saldos de artigos de
outras secções.

Visite a exposição no pri
meiro andar da

Superior quaüda-
de e todsí. as cô-
res (enfestada)
meíro 2?500

IIK T01LLEÍE Toal-ias
Allemaes legítimos, çom 8 peças,

300$000; Carteiras de couro, com jjjq x j^q
guarnição de ouro de lei, 2r>$000. Pqq 

'x 
jcq

JOALHERIA INDIANA, Becco do 250 x _.">0
Rosário, 1, e3q. do L. dc S. Fran eis- 306 x 1.10
co, e Uruguayana, 110. Attende-se
a chamados pelo Tel. Norte 3111.

, .mem ¦

ADAMASCADAS Í.O*.. BAINHA
AJOUR

8S0.J0
108800
13S20O
16§00O

cscaníU'
o seu

dinheiro'
Kconomi.se

<)t- 10 00 a
25 olo cie

íí-izonna.
usando o óleo

VEEBOL
Exija-o boje

mestufl
do sen

ionieecí-or

ASSUMPÇÃO & Cia.

uaroanapos

Oasa smn

ea
(Vendas por atacado e a varejo);asa

Rua Uruguayana, 158 e 160
(Esquina da rua da Alfândega)

TELEPHONE. NORTE 1244
¦ mem •

Maria Marinho Guimarães
» Fernando Mnrinlio o Mario Marinho

t'5«S Guim"arã03 convidam seus parentes o
j aniijjos a assistir a missa de 7» dia

f '¦ <'iie por alma de sua c.lremeeida mãe
e avó mandam celebrar amanhã, fiuiiita-
feira, 4 do corrente, ás 10 horas, no altar-
nu')!' da egre já de N. S. da Candelária, eon*
i.'_sandn~Sites desde ,iá o seu profundo re-
conhecimento.

D. Julic.a M. de Aguiar Ribeiro
l» ÀNNÍVÉÍ-SAMO '"O seu fallécí-

MENTO
4t Eduardo Alves l.ü;ciro, .Jorçe Alves

Ribeiro, seidiora e filhas, Armando
Alves Hiheiró e senhora mandam re-
zar unia missa, ás íl 1|2 horas, por

alma de sua querida .TUl.IKTA, amanhã,
r(uinta-feira, •} do corrente, na egreja de São
Vrancisco de Paula.

Maria Marinho Guimarães
4* F. Marinho & C. convidam" seus ami-

tífci j*os a assistir a missa fle 1° dia iiuc,
| cm suffragio du alma da saudosa mãe

< de seus soeio Fernando Marinho,
fazem celebrar amanhã, quinta-feira, ás 10
lioras, no altar-mór da ègrcjá de N. S. da
Candelária, hypothccando-lhes desde já a
sua gratidão.

Vestidos
iier

costuras

ecçoesw
iéose

á
a nova secção do

Louvre, Io andar, servido
por elevador.

CARIOCA 14
r-, Prof. Alfredo Andrade
riYí_m_-S Urina, sangue, ele.JJAQlUCi. Uruguayana, 7 •mem-

Dr. Raul Soares de Moura
f Camillo Soares dò Moura e familia

w-0 convidam as pessoas de sua amizade
1 para assistir a inissa quc por alma de

_¦?! si- i iriiiuo HAFI. SOARES mandam
celebrar na matriz da Gloria, ás 0 horas
de amanhã, quinta-feira, 4 do corrente.

Presciliana Corrêa da Rocha
fl" ANNIVEI.SAI.IO>

• Luiz José da Rocha-Silveira e seus
?*.*•_ filhos fazem celebrar missa por alma

8 de suii saudosa esposa e mãe, ama-
•S* nhã, ás 9 horas, na matriz do Sacra-

mento.

A MAIS VOLUMOSA MASSA
EXTRA-TERRESTRE ATÉ

HOJE OBSERVADA !
i- ¦ . <_»-» — ———

Mede cem metros de compri-~
mento o aerolitho caido no

deserto de Adrar
PARIS, julho. (A. A.) — Um administra-

dor colonial francez, o Sr. Ripert, encon-
trou, por ocrasião de uma excursão em si-
tio afastado do deserto de Adrar, um enor-
me aerolitho, que, na opinião do Sr. Alfred
l.a.roixj secretario perpetuo da Academia
de Sciencias, é a mais volumosa massa ex-
.tra-terrestre até hoje observada.

O gigantesco bloco meteorico mede, se-
gttndo verificou o seu descobridor, cem
metros de comprimentos, por quarenta de
altura; pesando vários milhões de tonela-
das.

A analyse de um fragmento de muitos
kilos trazido pelo Sr. Ripert, revelou que o
aerolitho ó constituído por uma espécie *de
ferro nickelado, de estruetura- brechiforme,
contendo cerca de 20 por ceuto de -liypeds-
teno.

Em verdade... Em verdade...
Roupas brancas para homens e

meninos
Artigos para cama e mesa

Só podereis comprar mais barato
e melhor na

Esperança do Brasil
RUA DA CARIOCA, 52

0 escrivão da 3" auxiliar já te*
assumiu seu posto

Completamente restabelecido da grave en-
ferniidade que o forçou a affastar-se de sen
cargo, reassumiu as funeções de escrivão da
.1* delegacia auxiliar o Sr. major Rcrnardo
Penna, um dos mais antigos funceionarios da
policia, da qual é mesmo considerado o de-
cano, como se dcprèhchdé da .entrevista que
ha dias nos concedeu, na "enquète" que ini-
ciumos sob o titulo "Os decanos do sonho
e do trabalho".

O major Bernardo Penna mostra-se ainda
forte e hem disposto, não obstante a sua
avançada edade, recebendo, ao reassumir suas
funeções, uma carinhosa manifestação da
parte de todos os funceionarios da 3" dele-
gaeia auxiliar.

Por essa oceasião falou o 3° delegado au-
xillar, respondendo o homenageado visível*
mente emocionado.

irande
liquidação
Apenas por mais alguns dias durará\

esta pechincha, pois o

Grandella
vende tudo
cm bar.

para ser transformadoso;. MEMOS
que os collegas nos preços de todos os
artigos.

89 — CARIOCA - 89

Um aggredido a páo e outro
a ferro

Dous soecorro» nreíton, á mesma hora, o
Posto Central dc Assistência: um, ao opera-
rio Manoel Ressa, de 19 annos, residente A
rua do Riachuelo, 172, ferido, a páo, no braço
esquerdo; outro ao trabalhador José Alves
Soares, morador á travessa Patrocínio, 6, ag-
gredido a barra de ferro, na rua Barão de
Mesquita, e ferido no olho esquerdo.

¦ mem

ta Vara elia, dúzia  3$40O i
S Para jtsnlar, diiziti  11$500 I

Cortinados
Bordado* para creança. . 42$00()
ü_ii-d.<do_ para ca»ul de

59$ por  54S00O

Gusrnições
De filo e eetini para cama

cora 5 peças  59Í0OO
Filo c Betim, 12 peças :.,. 72$U0O

Enxovaes
Enxovaes completos para

noivas com 14 peças,
sendo o vestido dc Char*
meuse ou Liberty  185$00O

A La Maison
Rouge

Rua do Theatro, 31 a 37
Telephone C. «88

N. 80
Tel.phono Norte

4.828 i

Dr. Silvino Mattos,
especialista em denta
duras, pontes, serviços

, a ouro, clarificação de
' dentes congestionados,

fixação dc dentes aba-
lados, eleclrotherapia

dentaria, moléstias buecaes, etc. 7 Setcm-
bro, 231. Das 7 ás 5. Tel'. 1555 Central.

1 mem i

-¦ mem »

Todos podem vender Meias, mas ninguém
pôde offerccer as vantagens da

Casa Stephan
Nos preços, qualidades e variedade
Só vendemos boas marcas e qualidades ga*

ran tidas.

12 Roa Uruguayana 12
(Unica Casa só dc Meias ida Capital)

.CASA NA PRAIA DA LAPA,
Aluga-.ic, n. 41). da r. Augusto Severo. Ver e

tratar das 3 ás 5 horas, ou pelo Tel. 181.
Nictheroy.

Vsac iir.i-9P.ac Cura radical da blenor-ias Ul Manas rhagia Tratamento das
moléstias venercas. Dr. Belmiro Valverde.
Largo Carioca, 10, 1 ás 6.

Alfaiataria
ALBERTO
50, Rua da Carioca, 50
Importante casa de rou-
pas sob medida c es-
nierada secção de ROU-
PAS FEITAS. Tecidos
nacionaes e estranüoiros
A. P. CUNHA & C.

-mmm»
Viuva, com quatro filhos meno-

res, e na maior miséria
A Rencrosidade carioca, tão depressa quan-

to divulgámos a historia da infelicidade e a
] .lOtÒKRi-p.ia de D. Gloria Costa, com seus
quatro filhos, enlutados pela viuvez a pela
orphandade, logo veiu cm soecorro da infe-
hz senhora e dc seus imiocentcs companhei-
ror de infortúnio, com or, seguintes dnnati-
vos, que ficam á disposição dn destinatária:
Manoel Domingos Marlins, 100?, em inten-
çáo tk* sua esposa fullecida, D. Rita de Sou-
za Martins, fazendo acompanhar essa quan-
tia de 20.?, de um seu amigo; de quatro ano-
njmòs, 8(1$, da senhorita Maria Campos, ,rví;
de nnonymo, 5$; de anon.vmo, 20$; de ,1. 1...
5!$; de V., 205; de anonymo, 5*j; de L. C,
5Çí; de I). Souza, IOS; de M. C, 5$; de José
.Martins Pereira. 80$; de anonymo, 5$; ano-
nynKJ. 5$; anonymo, 20?, com uma estampa
dc Therczinha do Menino Jesus; A. S., 20$;
lista organisada pelos funceionarios da Con-
tabilidnde da Guerra e delegação do Tri-
bnnnl de Contas, 498500; empregados da
Companhia Calçado Dordallo, 100$, c ano-
iiyrao, 1ÍÜÜ0.

Dezoito vagas para a admissão
de alumnas á Escola de Enter-

meiras da Saude Publica
Na Escola de Enfermeiras, mantida pelo

Departamento Nacional de Sandeu Publica, no
Hospital S. Francisco de Assis, existem dez»
oito vagas para a matricula dc alumnas, e
quc serão preenchidas a 1" de outubro, se-
guudo nos communica a superintendente ge-
ral, interina, do serviço, Sra. J. Schwartes.

As candidatas deverão provar: ter de 20 a
35 annos, ser solteiras, ser diplomadas pela
Escola Normal ou curso equivalente.

Para quaesquer informações, deverão diri-
gir á directora da Escola de Enfermeiras,
Miss Louise Kicninger, à rua Visconde de
Itaúna n. 375, Hospital S. Francisco de
-issis.

ELEVADOR
Vende-sa nm cm piem* ftincci.n .mt.Ui

ftua 7 de Setembro, li*/, loja.
--—.- •»——— ¦_.¦¦¦ -.-.. I i<»Vtt-< — .—-.-_-._-_—.—_-__—

INVALIDA E COM CINCO FL
LHOS MENORES!

Os sentimentos allruisticos do nosso po\i
estão já tão comprovados, ipie se tornu qn)«
desnecessário fazer qualquer a Ilusão -'is*
sentido. Não é demais, entretanto, o simpi'*
registo das iniciativas particulares, feito
com esse ob.jcctivo, por isso quc, desi .l_"t!*
sadas, são, pela stigBcstão do ficmp!., i'
molde a alentar ainda mais esse mesmo rn"*
vimento de solidariedade. Nessa ordem d'
cousas estâ o procedimento que acaba delir
o Dr. Cyro Bandeira, angariando entre o*
seus amigos a importância de 3MJ50O cm "»•

vor de I). Adelaide da Gloria, senhora «.
chamado a soccòrrcr, encontrou-a na mator
penúria, em seu casehre n. 2 da praça Ba*
dc Dnimmnnd, em Villa Isabel, o"d< «sH*
com cinco filhos, todos menores. Destes, um
apenas' assim mesmo aleijado, concorre pi»
o escasso sustento da faniilia com o pro."1
cto qua adquire na sua profissão de ei."'*
xate. Quiz, porem, o Dr. Cyro Bandeira qW
es;y importância chegasse is mãos às in «¦•
limada senhora por intermédio da A Mil *•

c, assim pensando, deposito*,) em nossa re*u*
cção. onde pôde ser reclamada psia Dí""*"
ciada a allúdida quantia.

... i >mem

-m*m-

TÔNICO SEM ÁLCOOL — Formula do Dr.
Rocha Vaz. — Amargo Estomacal. Abre o
appctitc. Poderoso estimulante. Tônico dos
nervos e do cérebro.

Dr. Costa Oliveira — Doenças internas.
Ilua Carioca n. 12, das 3 ás 4. 2", 4" e G"".

mem
MORREU HA VINTE MIL AN

NOS, NUMA BRIGA !
0 curioso achado de um prof es-

sor da Universidade de Yale
PAUIS, il! (II. '*-.) — O professor Miiccur-

dy, da Universidade de Yale, anmincioii
ler descoberto um esqueleto com um gol-
pe dc punhal nas costas, indicando que o
homem que o possuirá morrera ha vinte
mil annos, línnia briga.

«i»t»»'
Dr. Enrico Villela: Móis. ínts. 7 dc 7bro.
57, As 5 horas. íl"", 5" e sabs. Tel N. C54.

PREDIO í; PRÃÇT"
Será levado á praça judicial, amanhã, A 1

hora da tarde, no edificio do Foriini, cm 2o
• edital do juiz da 1" vara eivei desta capital o'¦íredio n. 5-10, da rua Scuadur Euzebio.

Jóias cleoccasiao
Vendem-se, trocam-se, compt-Di-se •

concertam-se

6 Rua Ramalho Ortigão 6

A TURMALINA
E .-Travessa de S. Francisco

EMPREGO DE GRANDE
FUTURO

Quem qnlzer garantir o seu íutaro ifj*

preparar-se convenientemente para M .
curió, que já tiveram inicio no i's''co .,
ltra.il. Muitos moço» illustre», íil'i°» fle 

,
tineta» familias, ji conseguiram essa cou
cação por que c.f.idaram no curso <ia A"
da Rio Branco, 131, 2" o que maior nu«i«"
dc approvações tem ilsdo em todos os *''' ¦
ciirsos, e onde só se enulna por ™l'*hoao ' .
tico e rápido o que o.s candidatos oe1''"",
ber para obter bom êxito nos exames, fl»
de repetição para rapazes e mocas, ro
culaa das 8 ás 12 e das 1'mem ás 20 lior*»-

Colhido por uma caçamba
O carroceiro l.iicio Fernandes, dc •*!j) aX

morador ú ladeira do Barroso, -***"1"*10,*-S,
Iriiliíilliuvã no cães do porto, Foi J-» ..
por umii caçamba de giiindastc, ficamio
rido no pc esquerdo. .

Lúcio teve os so.eorros da Assistência,
_tw}w

CASA CENTRAL 
¦,

Alfaiataria, unica nii capital .«« ''''""j
variado sortimento de cii.si.ni ras..!W"'jí3,
preços reduzidos. Avenida Iue "'.inc».
.Imito lio Cinema ("cntr.l

Á LA GARÇOM?
cortes VSalão Mernzzi. especialidade em *;;illill(|t-

espcciiies para sònlíòras e crennçiis._
cabeilos á la giirçonne e ti inglc/a. «"••¦-_ Ja

Rosário, 132, próximo » Avenida
». no.,'
cl. S, *

FOEM0SIIH9
KUA Dü OUVIDOR. Ufi

Telep. N. 1G93'*'• .
. LUVAS. I.I-.Q.T.S. MI'1'S,

CALÇADOS FINOS, etc.

**«*_.
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r»~

uia
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poui» nucifíoa victimas dc queda
nHT.ir.lid"> peln AiMMeii.iiis .1 iwtn-

¦ Gertrtttlc» Guolhn, «ulu-iia, .-r.li.i_lo'iH, l> II t'lll|ll'i'_l«llll 110 cmn-'" " _ifn-il«i Lel.ri.lrin, ilu ti.i nnnos, Iiiiii*
ollolro u inuiiiiliir .1 rmi do beniulo

iruiiM
nu lla|'.lr»."

in-i.iu
li? 111 kl
n. '«•"'vi .'lina-. «mlins do ._. da, 1» primeira nn

__««l_ reJlllencl.. ü «i ultimo lill ¦•-qiiliiii
'. ... .uni" m"K». »'rtl" " do Lniriiillii, fi-
.«._ ferido» ¦'•* cobiço, «''H'1" nuo O"'™'

?.c mia "ffi'" »•»••'• ft-nclur» da «V cns-
. .V. J...111.11U, i"l liiUrmidn nu Snnln Cata.
"___J.—" ' ' "eem

ULTIMAS 1»UIHJCAÇOISH IIA

mum QUARESMA
71 .. 73 — Rua Ac Süo Jos* — 71 e 7» - Rio do Janeiro

marido o ser fiel . esposa, e mll.iHre» de

A """^^jil!;. «Jg Setembro do 1024

ÜÂPLATEA
»jj{fÜ ___!.'

mmmmmt IIIIMIUMMMI)M

—7T_« AT T M A PAKA T08BB lido, do cilplr.i, do tu liareu, dos luim.
O b A Lí 1 iN f-l COQUELUCIIU du Interior do lirasil. dn Krnte dn roça— -—«"»-• ¦ | nunca velll a cidade mi raras vetes '

~^ 
mm*,,;m*mt>mmmiimmmi>mxmomm*tò , f,,, groM0 Vo|. do mais da 400 pagina.,

| 1.5 estampai u Iluda ca. w colorida, dosunlm-
Vdu pelo I.hIbiio ll^«l  ',((NIQ

Os rocolros
llhl.ir lati u lendas do .erlilo. contos, nne-

cdotas, in io-. verídicos solire a vida do ma-
enlplr.1, do t.bnreu, dos lubltnntoi ¦ -¦-.¦¦«¦ ¦•¦¦•- que

vem.
com

orações, reina de bciiwuiira». rtc
Xrosso volume
Uvro tio crlmlor ou tratador theo-

rico o pratico ilo xootvchnica
Contendo todas as r*_rus para n çrtoçSo

NOTICIAS
A prlmrir» de h«)«

,, ciiiiiiiiiiililn Alvea dn Ciiiiha-llcrtlia Dl-
var rcpriscnlii, liojo, em primeira, n MÇtt
"A* dum causai", de Allietto Moraes « ««•
rl.i Duarte,
A 1**1* d» hoje. nn Itrerrln

I'.', hoje, ho Ile.M-el i, .. feula de Ma.gB-
rida ,Max. a Rruelosa "t-sIreUa" da ciniipa-
nbi.1 desse tlic.tro, Seri representada om

iSllll
unlttt

:00 contos da fazenda.1
1M>IC TODO PREÇO

CASA
llllEIVl!

pel
. O litro ilo» fniiliiHiuiiH
j Lendas o siiperstlçfles do povo brasileiro;'almas do oulro mu-.id»; lobl. linmvus, mulas
iseni i-iibuçiii biusii.i, .nsiis mal assombrada»,
cie,, etc. um «.nisso vol. com nniviirns dns

Íjirandos 
artista, do lápis e linda capa. dose-

nho ile Juliã" Machado  M'HI

ÍJ 
O cozinheiro o docislro popular

i <m inuiiuiil complctlssliiio du arte de ocr.l-
X iihiir «• farei- diVi-s. guisados mineiros, qui-
| tines biililniin-i, nmquwiu, r .rnriü, nn. í, so-
I r/is, sarapatels, «tc. — pães dc l.ot, piles le-
o vos, .üiU-aii••„ pr.dins, Riiillel-S, linhas man-

I 
lares, compnlnsj i-tc, etc. Um grosso vol.
ene. dc mais do ,riÜl» pa.in.is  «r>fwll
O pjuiivri» moderno

Ou manual complétlsslmo dn Mie de pa-
daria, contendo centenas c centenas dc rc-
celtas paru fazer pães, biscoitos, roscas, lio-
Inchas, erul-.nellet. cavacas, bolos, brAas, ros-
cas dc padaria, roscas do Barão, rosquinlias
paia »•}._, mentiras, babas, rabanadas, mclin-
dre.s. mãe bentas, etc. Um lindo vol. clica-
domado  **m
Manual pratico <lo diutillador

Ilcceltas c indicnçõjs para se preparar vi

racional o econômica do boi, d«> cavallo, «° I ambai. ns sessões a revista "A' Ia «arcon-
burro, do Jumento, do carneiro, cabra, cito,
seguido de um inamial dc medicina vetcii-
iiiirln o de «rii completo formulário'define-
illcamcntos e dc um completo I1A'A»U u<
AVES de «allinhelro, por Manuel >»>lr»-.,„',.
urosso vol. ene  lü'l,uu

Livro Oo industrial agrícola
Ou trotado completo dl todas ns industria»

no alcanço do lavrador t que taxem pane
du própria agricultura, to?-s como: crlaç_<. <m
iiicliM da «edil, crlncfc» dns abelhas. S *«»-¦
çfm do mel, fnlrlco dn queijo, d» mantei. a.
do leite condensado-, o fabrico d.» atauear,
du aguardente, do vinho, du .vinagre', a ex-
trncçáft du firula, das fibras lextln. das suti-
stanelas tlntorlaes c d.is i.leos, a oxtraççBo d» -Oa UeraUoa" no Recreio
soda c do pntassa d-.is vegotaes, o fabrico «los ih.ool» de niniinbS, vio rcnpparecer

ne", com um quadro novo, havendoi ninda
um neto variado. Durante os iirterj-allo» to-
.-«rii n«i Jardim do tlieatro n banda da e«>-
lonln ii.irlugur^, Mnrgarlda Mns dedicou a
min feita •'¦ empresa limitei õ. C.
A lyrlra official

li*, iimniih., a 5' vespertina «lo Mtinlel-
pai, cnm "San.in c Daliln". com IlcsaiWOIIl,
illelhta, Seguia Tnlleii, Mollnkoff, Zonoro-
letr. etc, l-_ se esnectsculo «ta ns 4 noras
da tarde. Sexta-feira .cri eantsdn "l-atis.
Io", no original france;. Ilnje ss;ri çnntaila"Anilrín Oicnler". A Vcaperol de uomlnni
tcril i-nnio nltrnetlvo grande a "Travlata .
«or _U«li Dalln »i//.i.

MOVEIS DE ARTE
mmmmmm,mmmmm***mmmmmMÊ*mm*mmwemm

DECORAÇÕES INTERIORES
TAPETES MODERNOS

Tendo ein »l»ln a qunllile.a, o» »»»»oa proioa eio
. . Ml'lli: OH MKSUU»:. iiorquo tudo fabrleamu»

..ii dlrrclanivnle iim>oitain<M.

L&AKDROMÊRTI#StCf
03 • Ouvidor - 0b 41 • Ourives • 43

.«.
presuntos, sulnmèr, mortndelliis, etc, etc,
por Manuel Dutrn. Cm grosso vol. cn"?^

_ _ «...«An ir V iicceiiiis c iniuracu» i««.« .** v.*r-.-- -

46 - RUA DA CARIOCA - 4C j agj^ fiS?SSB52SS?»
lrri-iic China Hudium, nic- j .wglnns •••_•¦ •'•
! ; '  l;"_§80t)2 j.'ul»ri«-nntc moderno dc «aboes, per-Im

;r,.p(! romain, pura nc-
dn, mctrt ; • • •

ilrrp.- lliií«»n, al{:., corte,
nuirrocain, córlc...repe

238400*
MS30IIÍ
19$60(> 9

MORINS E CRETONES
,,,,1.,,. peçn. ........ • 15|800

Ifrctonc pnra casal, mclro OS «uu

TRICOUNES

! TUDO BARATO
«.'« <i. K»0 .(O

..lllopi..n«)s
Dini. nr» «os a IV, Ferreira <& V.. Ilun
r íl Iflb S. Pr. Xavier, 388. T. V. 3068.
1 lUllwv/ Crnndej 1)r..isus.

Cr. R. Pitanga Santos.."onsfrectun. i
_ •mus. Trntoinento especial tias hemorrlioi- «
das sem operação. Passeio. 50, sob., de 1 as 4. i

_-______W_J__— ITTT**  ""*

Dcpurativo c to- I
co do sansuc. |SANA-SYFHÍL1S 

Dn'
"¦ " »m ' ' ''

* I ií ?
| LíllL" 11

MDNS0N KTEA.ISHir LINE
Adinliüátrnilorcu dos vapores da
United States Sllipping

Board Fleet Corporation
A rota mi:is rápida para a

America do Norte
As próximas saidas do

Eio de Janeiro para
Nova York são :

PAN" AMEHICA... . Kctom. 17
WKSTKUN WOKI.D.. Outub. 1"
'OIvniEKN CKOSS Outub. 15
MllERICAN LEGION Outub. 29

Para o Rio da Prata
W1.KTT.UN WORI.D.. . ctem. 12
»OUTHEUN CROSS. Sctcm. 2<!
AMERICAN LEGION'Outub. ll
PAN AMEItlCA Outub. 24

E quin .cnolmentc a seguir
O PAQUETE

UJ Aí>VAI"fl mi!

fume. c veins
Contendo niilliarcs dc receitas, para o pre-

paio dc todos os perfumes, pomadns, |>ós
Ic-ntifriclon, csseuclnsi anua. dc tuilette, cx-
tructo., crimes para os laliios c para o ros-
to-, pós odorificos; sabões leves, transparen-
les, etc, etc. Um grosso vol. de 3/0 puRl-
nas, encadernado  6ÍUW

Maniirl do fabricante do tinta»
Vernises c oleos e de todos os segredos dc

..íicinus, seguido do Manual do 1'rateador
e Dourador de Metaes. Uin vol. »nc. OfOOO

4*7005 Manual do fabricante dc louco»
Seguido do Manual do faliricanle de tl-

lolos, tclluis, ladrilhos, etc; do Manual do
3 curtldor de couros c pelles; do Manual do

Ifoiíuctclro; 
do Manual do fabricante de pa-

pel; do Manual do fabricante de tintas c
° vernizes para obras dc construcção. etc. —

Pccani"catais por Annibal Mascarenhas - Um firosso vo-
"""" ¦¦' - lume contendo os s_in mnnuncs juntos, 61000

Manual da copa c botequim
Contendo numerosas munvorus dc formu-

lar bebidas "á Ia minute", como sejam:
cock-tails, cobblcrs, füps, itrotts, c_tgs. ver-
moutlis, blttcrs, sorvetes de todas us quali-
dades, refrescos, .-miaríos brasileiros, mistu-
ras, etc; livro útil c necessário aos Srs.
donos e caixeiros de botequins, vendas no-
tcls, restaurantes, bars, etc, etc. Um vo.
ohc • *|0uu

Dansas de salão
Contendo a explicação fácil e ao alcance dc

todos para sc aprender n dansar com per-
feição todas as dansas de sala ou salão. Um
vol. cheio dc estampas explicativas 3?000
ManunI do namorado

Contendo a maneira de agradar As. moços,
fn_er declarações de amor, etc, seguido de
101) cartas dc nomoro, novíssimas c elegan-
tcmcul; escriptas nn estylo elevado. Um
lindo volume ciicailcrnado  31000
Pensamentos

Sobre o nmor, o casamento, a paixão, a
Amizade, u "'feição, a belleza, o ciume, o
. dio, ele. Uni lindo volume ricamente im-
pressb era Paris, com linda capa cm chromo-
lithographio  W9

Diceionario «laa flores
Volhas e frutos, maneira dc fazer si«naes

com «> lc .ne, :i beiigaln, lenço, etc. Um bcllo
vol. com linda capi., obra impressa cini l'u-
ijs - JfOOO

Orador do povo
Ou collecçúo dc discursos para baptisados,

casamentos anniversarios, recepções, inau-
gurações, fcllcita«;õcs, parabéns, etc, et«- Un»
vol. encadernado  .... olPOO

Secretario poético
Collccção dc pocslrs dc bom gosto, pro-

prias para serem enviadas por cseripto e

po
nado
Lyra popular

Ou escolhida coIlccçSo das mais ptlmorn»
sas poesias dos grandes poetas tirasllçiroí
Castro Alves. Vorcll». Caslmlro de Abren,
Gonçalves Dias, Bllae, tlayinundo Corria. Al-
berto de Oliveira, etc, etc. Um «ro»ao.vo^;
com retratos c mais de C00 paninas. fi«000

Casamento e mortalha
llnn_ince brasilelm. por Jullo César Leal.

Moças românticas quc gostacs dc paisclar •
beira-mar em noites de lua cheia, ouvindo o
murmúrio queixoso dus ondns, b.-Mnndo a
prni». comprac este Iludo romance. Lm> vo-
lume  J»0l<i
Maria deagraçaila

Lm tios mais bellos c scntlmentaes .oman-
ces da literatura brasileira. Um vol. 31000
Fruto de um crime .,_,,¦. ,

llonuncc de lagrimas. LV lindo volume
com capa colorida  W'»»
Mãe ti martyr

On martyrios dt o.na esposa, romance^de
scenas comnn.v.ntçs. Um grosso vol. 3»000

Pedaço» do coraçio !
Extraordinário livro dc contos amorosos

— Um grosso volume  3Í0OO
O trovador marítimo

Ou Lyra do marinheiro, trabalho único
no sen gênero alé hoje publicado, contendo
cançcrs, cançonetas, barcarnias. rondas ma-
ritimas, desafios monólogos, diálogos, sce-
nos cômicas c dramáticas, tudo de assumpto
marítimo. Um lindo volume luxuosamente
impresso em Paris, para homenagearmos os
homens do mar  31001!

V SIM HSMMfi *•<¦ ' \eeftmr**** wWtmt-^^*-~mm'*~~¦——• —

4iniu..n:..i..iir;i''it.«::r.;^. i:>''ii:viiuii!HMiiiiKni;i.iiitvNii^
u\mmt ,-,.*.

publico cario.-... no tlieatro Recreio, de|»ol«
dr uma '.unu. atiM-ncln, os festejado! duet-
listas luso-hrasllelroii "Os Ooruldoa , quc
aprescntarilo aos freqüentadora dessa casa
dc espectaculos novos c Intcrcssantistimu»
numeras do sen vnsln e bcllo repertório
A deepedlda da Velasco

\ Vela.cn dcapeile-nc boje do Lyrlco, c«im
a operela "La Monterla". Amanhi, essa
"trnupc" hespanhola embarcari pnra nuo
Paulo. __ MVARIA»

Continrtn a obter suecesso no S. Pi-.*i«i
* companhia Victoria Soares, com n opereta
de liramlão Sobrinho e Verdi dc Carvalho,
"A Palativa". ,, , „ . .

Entrou vara a companhia «Io S. Josc
o «ctor Josí lloscarino. ,

 Partiu, ante-h«intem, para S. Paulo.
onde vac trabalhar no llraa Polytheama, a
companhia Lucilia Peres.

Fe* annos, hontem, o Sr. Arnalrto
Pereira, chronista e escriptor theatral.

 A companhia Garrido embarca, ama-
nhi, para Campos, onde vnc trabalhar no
Trianoi», cuja lotado ji està esgotada para
os seus tres primeiros espectaculos.

hoje. is i »í •» w

NO

CLUBOQSPOUTOOj

mn RS LE.I8S

wm wm
Esperado dc Nova York em

11 ilo corren-c, sairá no dia se-
guinlc, 12, _.;irn:

iiÉÉès Mim,
Hstcs modernos vuporcs com-

binam a rapidez com muitas
iiiipoi-liiiiid_t.es dii ilcscariso e,
dc prazer durante a viagcnii
Dc uma limpeza inexcedivcl.
camarote, espaçosos e bem ven-
tilndos, lâmpadas para ler
e todas as coinniodidadcs mo-
«leriiíis, cm sua maioria com
banhos privados. Grandes e
espaçosos salões c excellente
cozinha.

Preços especiacs para via-
gens dc ida e volta aos Esta-
dos Unidos da America; via
cosln do Pacifico, e volta pela
costa do Atlântico ou vice-
versa; incluindo a passiigeni
de Buenos Aires a Valpnriiiso
pelo Tratis-Andino.;.;__.__.

AGENTESl
The Federa! Express Co.

Avenida Kio P.ranco, 87
KIO DB JANEIRO

'"'>'

recitadas cm dias de anniversarios natalicios,
casamentos, parabéns, etc, etc. Um lindo
volume bem impresso  '4000

Physiologin das paixões
 e sentimentos moraes do homem e da

mulher, pelo sábio Alibcrt. Um volume en-
cadernado  3|000

O galhof(-iro
Ou arsenal de «.nríolnudas, contos, ardis,

astucia.. liernardiccs, calinodas, chistes, hes-
pari, óladns, mcnlirus, rcpcnles, aventuras dos
Cnlinos c Conégos, Philippe, etc, etc lim
vol. com linda capa  3|000

Os segredos do futuro
Livro dc sortes para divertimentos em

noites dc S. João, S. Pedro, Santo Antônio,
SanfAnna, Natal, Reis. Um vol. ;om bel-
lissimu cnpa  *»000
Livro do feiticeiro

Ou a sciencia de Jucá Rosa revelada; tra-
tado pratico de todas as feitiçarias conheci-
.as meios de emprccal-as c proveito que

delias se podem tirar; collccção de receitas
secretas, etc, etc, seguido do MANUAL DA
CARTOMANTE, por Mme. Josephina. üm
grosso vol. ü. perto dc 300 paginas. 6|000

Livro da bruxa ou Manual da car-
toinante

Dividido em 5 partes, a saber: manual da
cartomante; magnetismo e somnambulismo,
l.ypnoíismíi, espiritismo c THESOURO DO
FEITICEIRO, orações pnra tinir o sol da ca-
ne_.-i, PARA GANHAR AO JOGO, pnra li-
gur e desligar namorados, para saber quem
nos i]ucr mal, pnra rezar quebra nto, para
rezar cobreiro e erysipela, parn obrigur o

SANATOSSÉ^S5^
Dr. Fernando Vaz ^gÉS c.
«"urgia gernl. Diagnostico e tratam», cirurgi
JO das affccrâcs do estômago, iiilnstinos «
nos biliares.'Utero, ovarios, urcthra, bexiga
í rins. Trat". de ciincer. hcniorrlingias, turno-
rcs rio utero e da bexiga pelo radium. As
tçmliléa 27, Res. C. Romflm. G08. T. V. 1223

Primores da poesia portugueza
Ou thesouro poético do Parnaso português

Escolhida collccção das mais celebras, eos i
nhecidas c apreciadas poesias portugueras,
desde Camões até Guerra Junqueiro. Um
grosso volume de mais de 400 paginas, com
centenas de prodoe_ões poéticas  6|00ü

O physionomista
Ou arte de conhecer o .«.«der, o çenio.as inclinações, as qualidades e os senti men-

tos das mulheres pela physlonoinla, segundo
Lavater e Gall. Um lindo volume. 3|000
O Medico Infallivel

Ou a CURA PELA ÁGUA FRIA — Ensi-
nando u maneira de sa prolongar a vida ate
100 annos c mesmo mais; i« cura prompta
de todas as enfermidades clirònicas, Julgada»
incurnv-eis; feridas antigas c rebeldes; ra-
ehitismo. syphilis, — moléstias dos velhos,
das ereanças e das mulheres. Seguido da
MEDICINA CASEIRA ou GUIA DA MAE DE
FAMILIAi por D. Anna da Silva, 1 vol.
ene  M00O
Noções dc hygiene

De «ccôr.'o com o programpia da Escola \
Normal, pelo Dr. Ainn-.icl I.-.nciseo de Axe- |
vedo Júnior, professor da mesma fcseola. Um «
volume chcadoínndo  31009 jManual do "cbauffcnr"

Ou gula theorleo e pratico do antomobl- |
lista, contendo a dcscripçâo minuciosa dar |
machinas e tudo o quc í necessário sabet
para se poder guiar um automóvel. Um vo-
lume com centems de estampas  3$00t>
Contos da carochinha

Contendo Cl contos populares, moraes e
proveitosos, de vários palies. Um grosso vo-
lume com estampas coloridas •.. 6|000 .
Historias da nvórinha j

Contendo 50 das mais celebres, primorosa»,
divinas e lindas historias. Um volume enca-
deruado, com estampas  5f 000 ;
Historias do arco da velha !

Contendo 60 lindas historias para crcanças.
Um grosso volume, cheio de chronms 10|0(H)
Historias da baratinha

Contenoo 70 esplendlilos e novos contos
infantis, fantásticos, moraes c alegres. Um
vü. com muitas estampas, cm chromo 8,?00u
A arvore de Natal

On thesouro maravilhoso dc Papae Noel -
contendo escolhida c variada collccção da
historias para crcanças, apanhadas ná tra-
dição oral de todos os povos, escriptas, tra-
dutidas, colleci-cionadas, relatadus c accom-
modadas a infância brasileira. Um grosso vol.
encadernado, com esplendidas gravuras 6»000
Historias bra. ileiras

Lindo volume de contos para ereanças, do-
lcRando e instruindo ao mesmo tempo. Uio
vol. encadernado  '4000

Os meus brinquedos
Contendo jogos e brinquedos, cantigas e

dansas próprias para a infância. Um tindo
volume encadernado, com centenas de gr*
vuras explicativas.  5$000

Tbeatrinho infantil
Collccção de 34 pequenas peças dc theatro,

para as crcanças, podendo ser representadas
cm qualquer lógar, seja num tablado, numa
sala ou seja ao or livre. Um grosso volume
enendernado  o|00d |

EMPRESA PASCHOAL SEGRETO,
THEATRO CARLOS GOME» — A'a 8 H .',

L. Fróes — O .apo e a eatrella g
TH. JOÃO CAETANO -- A'aiJ % • » ?«J

AGÜENTA, fELIPPB
¦SHtt<K«A.-..'.'_t''-' i._*&>5r_uo*ò

Leiam sabbado - BIO-THEATRO

IPELA 

PRIMEIRA VEZ ^^%JS\ I
NO BRAGIL yf t4$$* y'y |

/ Jh^!^ 
^r _/0 mais pequeno e perfeito

-/^% fjk^mr y^ artista de Varietée até hoje

V? 0''^ conhecido no mundo.
T 7 - Annos de edade -1^

_)

Amanhã -- Amanha
NO

Club dos Pofiiti© s

«a«a____i^_^^"""i^"^""~- i

Theatro Recreio
EMPRESA RANGEL & CIA

AV 7 314 — Hoje — A'n 9 S',4
I-IiSTA ARTISiICA DA GRACIOSA

ACTR1Z

Margarida Max
EM HOMENAGEM A* EMPRESA

RANGEI. & CA.
Primeiras reprewniaçõe» do novo quatro _„„—

0 casamento de Florinda ]""""
COM ffl ^m

y&ssTSSKTLrim %v
_i7aimaimitJiiiiiii!uiiUHiiiiiimitsnmiiiii.aiiiniiiiiii:iniiiiiiiiiiniii!ii!miitiii^

wmmmmmmmmmm. wmmmmmn m wmsmsm sua—"~^"'
COPACABANA CAS1N0-THEATRQ

QUARTA-FEIRA — HOJEHOJE  -_ .«
I A'8 21 horas: A ULTIMA ESPERANÇA, por GLADYS BROCKV/ELL. |

j A's 22 horas: LOS PEREZ e LUSIA CASTALDI.
Poltronas. ?.S — Camarotes c baignoires, .ÜSGGQ

T*TiTi ¦ r_rvAff_í — U0JE - ,,iner He taoA,u E' obri«;itt,rio <rB,'e ie
OKIl-I^Kv. UÍtI rUor c indisponssvel a apresentação do cartão de in-

«a!E__£^
MniinnilBiainain.iiniiiiiiiiiiiiHBiiniiiwiiiHraiiiii™

0 TURCO JORGE
Com qae êCom qae i ampliada a »lctorloa«

revida

GIG8NNE
SÜRPREZAS — NOVIDADES

Abrilhantará o» «apectaenloa^a bwida
maaleal do CENTRO DA COLÔNIA POR
í-j ....'Ü.7.A. ___________________________________

A'8 7 314 — Amanha — A's 9 3|4
Feata artística dos actorce

J. Figueiredo e J. Mattos

Wi._ntui.___t.iuiKiiiutiiiimmi_.ii!

SEXTA-FEIRA, 6:

OS GERALD0S
Notáveis duettista6 luso-bra5Íleiros,|

que de regresso Aa sua brilhante tournéc!
iA Europa c África se anresenlarão ao pn-l
blico carioca, com um intercssiintissimo|
c novo repertório.

«ijiniuiHpiniiM
_ __aWS___5_íE_rriClBíl_lS2!M^rI^^

pârTIiygiene e toilette intima DAS SENHORAS j
S| CAIXA I

M COM i

|.AP..S
do utero e ovarios,

míâmÊkmÊttM

ft^ál_S^í||_BBa_2^p_^
I ____& W _Ü_, tS thrW
i t\W jm mm |I| Wmr*

_ fe^lM %M Ím Wm

Iffficaí no tratamento de corrinieiitns fetidos, inflainmnções
flores bruiieas c colicas ulermas.

AGENTES DEPOSITÁRIOS RÜA D A ALFÂNDEGA 139 ~

E" rw*- 
R<l_r«I IA e. C IA Telep. Norte 177". — Caixa Postal

T MrLLl) cx \j. wo de janeiro >i
*mmmm3a*mxa*%**.. 

tf i(, „„. iC3.. „ t:! ,iii:t ir_s...iiiiiitiiiiimmiti". jiíiriini!í«t2íHnitíimr_' mjm»**mmmvmmu

sob.
2175

NOTA - Envia-se para o interior (pialquer livro deste annuncio, desde «jue a sua

importância nos seja enviada cm carta registada com valor dedarado ~ "«vale poi--
tal -c dirigida íi LIVRARIA QUARESMA - Rua de S. José, /l e 73 - Rio de .Ia-

'IClrc'orrem 
por nossa conta ns -lespesas cem a remessa dus encommendus.

iiiiiMiiiiiiÍiiii.tiiíiíiiiiiinaiiii|tt^Sf"'"'!""' «m »"" "" i,m,""m mmmm ""' """""""""•'"¦¦*

I Doenças do Coração e Pulmão I

água de Coienia
Schmitt

A Água de Colônia da motta. Dc-
licioso Pcrfumc-Extra concentrada.
Algumas gottas no lenço suhstltue o
melhor perfume. Excellente para o
banho, combate o ácido urico. Pôde
«er nsada como loção porque é um
maravilhoso tônico. Peçam e exijam
esta marca. ^^
Para tirar manchas da pelle, e»pi-

nfina, tardas verrugat e pelle ve*
lha em oito dias, use "Água

Schmitt'"
Os "Produclos Sclnnitt" encontram-se n

venda, nus casas: Cirio, Perfumaria Avenida,
1,-mK-èt P<-rfvni. rin Nunes. Garrafa Orando,
Oríando Rangel, Drogaria Rodritjues, Gestei-
ru. KiiuIiiio Uoines. Pliàrtiiaclii Cattete, A

min Alt Pnívii.
Rua Gonçalves

.:iiíjiuiiiMii;titii:iii!tiraii!;iiii!iitim!iiiiiiitc.
j^3Ea__gjffla_aaasMa^^

Palácio Glüb

Doença
fraq

s nervosas e
jiesa da vontade

Fraques. pliysicn e dc Idéns. desanimo
duvida', nifilo, indiffei-cnça, tristeza, nnpiis-
[Ia, manias, sustos, litiiqiiesi ele. estoiiiaáo e
intestinos; Emprego local e geral dc radia-
Cm. ullra-violotas de Ruch c- da suggcstãa
wlos metliodos mais modernos. Dr. Cunlia
wuí. II. S. Jos. 61. 3 _s 5. Tel. 4G25 C.

O Dr. Custodio Quaresma, cepeclallata das doen.ag do coraçio e pulmSo, c en-

1 contrado diariamente em ata consultório i rua da Carioca n. 8 - das 2 á8 1 horos. I

Kesidcncia: Rua Copacabana 847 - Telephone de residência Ipanema 1788. §

CAMPESTRE
Anianiiá no atinoi;»: colossal cosido 4 Cam^

j,-n,...!,.,,, ü pau'o de Paiva:
Pedidos a Casa Schmitt,

Diim. nl-sohrado.

m*m
IlUIiH comprar, vender, concertar ou faxer
.¦C.ifiiiis com seriedade? procure a "Joalheria
fo._i.tim?, rua Gonçalves Dins 37, fone 891C

15» A I (Th C_ fLTKA.VIOLETA. Pelle.a^íniV^íj Cabellos, Fraquer.a sexual,
ruliitciilose, Àrièmlu. Assembléa 51. » ás i>
1>K, PEDRO MAGALIIAJ_3.

pestre; raliada c|c..ruru'; arroz de forno« u
Minhota; roupa velha c tutu'. Ourives 37.
Tel. Norle 36li«.

^ÍR^SÍÍ_Í^I''fEBRÍl
Só CONFIEM NO I"CASELLA, LONDON" |

Bl,,miiiiiiín«iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmi«iilii"i|»ll|ill''lll"ll,lll,lll|i|',l,l,l"'lllll"',ll"',,im

FRAQUEZA PULMONAR E GERAL
Dr. I_ Garcia Pinto -- Ui .iguayana 27. 4 ás 6.

MANICURE
1 "-.'.e. lbaiu-z attendc a chamados Tel. V. 1905

1874 — 1924
A Drouarla André, coinmcmorando

BO> anno de existência, esta brindando .lia
distineta clientela com nreços excepcionaes.
l.utt-7 de Setembro n. J9.'

 <l>» ' "¦

Prédios, avenida e terreno» ™£
sc cm Santa Thereza. VENDEM-SE nas ruas
üntauiiy, Maxwell, S. Christovão e Av.
Suburbana. Hua S. José; 59, i« and. C.4812.

EXAMES DE URINA
O "INSTITUTO EHKL.1CH" tem para tal

fira um Laboratório Especial, sob a direcção
do conhecido chimico Dr. Is.-nic WernecK.
175, Av. Rio Branco. Tel. 21 C. d_s 7 ás 19
lioras.

MOVEIS
Sem exemplo de contestação, a nossa casa

é a qne vende melhores moveis e mais
barato qu« qualquer outro eoncenere.
Dormitórios, estylo hollandez.. ;:»5*|»*»
Salas de jantar modernas  l:000»0tl(l

LEÃO DOS MARES
Rna do Passeio n. UO —. Largo da Lapa

MOURAO & AMÉRICO
Peçam catalogo para o interior. TeL C. 822

Exito «em egual da nova troupejmmm
a encantadora estrella hespanhola

HELLEN and BILL s_SiSÍ
MUSETTE Cim^;. 2

•HENNIE LAFITTE
MANOELITA

hespanhola a
rinavão

cantora in-
Icrnacional

EN FE.EMSTR0. .P AE!JJ ÇUM.? _.
dú injecçüo u domicilio — IA. ii. M. in

.~.*.—*iifittjm*m—a— -.¦¦¦-——¦¦ ¦

ATTENÇÃO!

SANAGRYPE

cahçoiietista inter-
nacional

__ff_in_B__nHI_t'
mim

PARA INFLUKNZA E
CONSTIPAÇOES

mem.
t .WVriri-rr(-,—¦——«-"•'*mmm»m*t**wt

mtem
HYDRAKGON EHltLICH

A melhor injecçüo mercurinl no tratamento
de Svphllls. Effieacia c ausência absoluta dc
dòr nttestadas por mais de 2.000 clínicos,
dentre os <iuaes os notáveis Profs. Austre-
gesilo, Abreu Fialho. Iiocha Vaz, Henrique
Uoxo, Ed. Moüalhács. etc, etc. Vende: Ilo-
dolpho Hess íi Cia., 7 Setembro, b3.

mem—
COFRES

Vendem-se, poi preço reduzidíssimo, os afa-
mados cofres Ms W. americanos, marca re-
«istrada, garantidos, guarda fiel de seus do-
cumciitos e valores contra fogo e roubo.
Comprem hoje, não esperem. llua Theophilo

li.tir,..:. mu

0 PÍL06ENI0 serve em-qual
quer caso

<> IH  - - ,íiliütidan-Se ..uasi não tem, serve o PII.OGENIO
porciue fará v:«- cabello novo
te Se coineça n ter pouco. s_'-.ve pori|ue
impede' n 'luédn. Se teni niyto, -sorve

porque garante n li.vfiii-nc do cabello.
Ainda paru a cxliriccno da raspa, paru o •
tratamento da liarbh c loção de toilette. ;
O PILOGEN1C sempre o PILOGENIO.',
A' venda eri> iodas as pliariiiacias, droga-
tíns c acrítimarins.

Lie. D. N. S. P. n. 727, cm _8|3|908
r^LJjmXJ\^fUlJLr-f'\Jt*^tt'i 

¦*¦¦*¦-*• ¦*—*¦-*-*¦ ¦*¦ ¦*¦ th ¦"- l * A A f

—mem
Dr. Jorge de Moraes ggl
Aires. 58, 3 ás 5. R. Aprasivel 80:B..M.3253.

mem
)|0 Tratamento ..llenião das heinor-
(iV rliãgiás, cdi-riiiièiitas e falta dc

regras, 7. Selchibru lSü, Ür, Lijrio Santos.

Aos senhores capilaliiitas
O AZEREDO, LEILOEIRO — antigo ntixi-
liar do tabellião Bcintiro — Rua do Rosana
n. 7li, cstíi autorisadò a vender os seguintes
iíhiiidvels: Hellu e confortável p.ilaceíc .. rua
Mariz e Bàri-os. Solido |ii-cdlo i-ecentcmcnlo
construido á rua Almirante Cochrane. Prédio
de muito boa construcção A rua Pedro Aincri.
co n. 100. Prédio novo ú rua Venancio
ltibeiro, n. ÜO. Idem á rua dos Cardo-
sns n 251. Prédio da rua Clariníundo
lie Mello n. 210. Terreno com 10x50 no me-
ihor ponlo da Avenida Vieira Souto, Ipanc.
inn. Terreno com :i0_.r)0, já iii tirado ná fren-
le e cercado dos lados e fundos, A rua i9
de Novembro, Ipanema. Terreno A rua «Sua-
za Ccrqueira esquina da rua Emllia, dlv -
dido em pequenos lotes bnratissimos. Miigui-
fii-o terreno em Campo Grande com 118 me-
tros pela rua Luiz Barata e frente lambem
para lis ruas D; Sylverio c do Outoiro com
galpão, A ^80 metros, mais ou menos, da li-
nha do bonde, próprio para fabrica. O ar-
liiazcn. tem easa forte, telephone N. J.BUt.

Telephone 000 II. M. -- Hua Vpiranga, 87
E' a preferida pelas Exmas. famílias.

Voei. está fraco ? Engordei dous kilos num
mcz, tomando ARSENOVITA.

t;„.„,,.„„ da syphilis — MARIA engordour« aqueze. (i ld]o:. cm ,10 (iills ,,„„, 2 vidros
de Luetyl, isnstimdo 12$000 e ficou forte. —
Gloria engordou 2 Uilos eni 3 mezes com 10
vidros de outro dcpuralivò c gastou 35Ç00O.,
LUETYL si) em boas pliarmaeias.

COM A SANTOSINA. ns feridas antigas o*t
recentes desàppiírcecni como por encanto.
____.___¦¦¦! ¦¦ mmmm i. ¦¦¦¦¦—.._¦¦, | my^lQ j^f ¦ ' ¦"-  <•**%)

Doenças â& pelle e syphilis
DIÍ. WERNECK MACHADO

Largo da Carioca, 11, 1° andar (stl atten-
ile a doentes dessas especialidades).

m_
infláinhiáçõcs c purgações. Collyrio Mourm
Brasil (nome registado). Em todas as pliar-
macias e drogarias,.

;.: .^_ ¦ ,;¦-,.ax&i . .__uJ^^___i.__-_,»-^ ,._.,,«.¦.--¦__.'* ,.'¦__.:_...._;.... ¦..í:':^i*í^:-
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A NOITE — Quarta-feira. 3 de Setembro ilc 102-1

A Lucii bateu na Cathariaa T
Snrprcus» •» demal-t uriioss da cau, • <•

rua lltteno. Alrci n. 3.M. . ultrado, tirem, a»
repente, oj duas mulheres alterar • vos, Iro-
varam*» peiado» desaforo» * atraíarem*»»
•elo eonllnuo, em renhida InU corporal,
fm» dellas, porém, poniue mais forte ou
nsls anil, nio tnnlmi a levar a melhor na
smrfla r. l«to coiuritulndn, lialru nn nutra t
valsr, d«l .«ud'1-a toda vunlumiiila o «m fran*
ds incitação nervosa.

Veiu terminar a contenda a polida do I-
áitlrMo, que prendeu n •¦vletorlo»»'- l.iieia
ferreira da Silva, de 21 anno», » f«i medicar
¦o Ponto Central de Ao-iMi-ncla a "venci-
éa", Catharina Csp Cni/, lendo eM» fl an»
¦OS. •y 

i «a— ii.

Royal Store
••aba di faior a rtmarcaçâo completa om todos

oa seua artigos de Inverno

=¦1 nor MUNDANA=f _T 
**"

ou mm
CALÇADO "DADO"
A MAM RARATRIRA IH> BRASIL

Avenida Passos n. 120
,. Casa Onlomar nio querendo compartl*

fhar com ns outras casas nos lucros fabulosos
com que são vendidos ou sapatos encarnados
«bre preço especial para este artigo • para
«it» mtx,

Caeaooa de malha
Capas do malha

Voatidoa do
Capas i

II
manteaux

Renarda, pelles • boss

187 • OUVIDOR • 189
PREÇOS EXTRAORDINÁRIOS»

Fina p.nica encarnada salto t.. Vf
Rlior da Muda

50*000
Pelo Correio, mala 21509 por tfetf.
Ketncttem-se cataloeo» illuetradoo.
Grátis «ara o interior a qoem oa aeellltar,
•edldes a

JULIO DE SOUZA
maim

Quem passa na
Avenida Passos?

Qaem precisar comprar roupas brancas
para corpo, cam» o luesa, atra aproveitar
esta unica accaalio, cemo poderio verificar
pelos pretos ¦ setulr „....
Camisas peito de unho, da 1jí008
por. ; • •

Camiia» percal francês, de 18$5«0
por. • V * * * * V

Camisas nephlr listado, erepe de
22S300 por.

FABRICA de TECIDOS de ARAME
e ESTAMPARIA de ZINCO

Bancos, mesas, cadeiras, vireirot
para pasnaros. Arame para cercai

o gallinhoiros.
CARDOSO & FUMO

BUENOS AIRES 102 — RIO
0OOOC_XDOOOOCX3CX_3OCO^

Restaurante Alexandre

nm
12t5M

1«I3M

t.W.I
28ISI0
.12$.00

415*0r.jseo
8$5<I0

Camisas de sepKlr Inelea*, de 25$fl00
por.

Camisas de linho o seda, de 38SM0
por. 

Camisas de Unho o ueda finíssima..
Cneess as mais baratas, artigo bom,
nms

Cuecas eretona superior, ama........
Cuecas cretone fino, ama *...
Cuecas moasseline, ama ••••• «_••*
Pyjama» tintado aaperior. um»  1S$5M
1'rjamss lista e| gola fastão, nma.. 18$»M

SO* PARA SENHORAS
Meias do aeda, todas as cores, par.. 4$5M
Meias de seda, todas as c6r« c| coo-

tara, par.  5»30B
Meias toda de aeda, par  815-0
Meias de seda, artigo fino, par  9$SM
Metas de seda, artigo finíssimo, par 12IM0
Meias toda de «eda, c| baguet. par.. 13$»M
Meias fio do Escessis, com bagntt,
par

Toalha para banho, aaperior, «ma..
Toalha para rosto, artigo bom, uma
Toalha para resto, artigo forte, ama

21, AVENIDA PASSOS, 54*A
i _.ea. i

CABELLOS
UMA DESCOBERTA CUJO SKGRE»

DO CUSTOU DUZENTOS
CONTOS DE RÉIS

A "Loção Brilliante" í o melhor especifl»
co para ns affecçõcs capilares. Não pinta
porque nio i tintura ; não queima porque
nio contem sAes nocivos. !•_• uma formula
scientifica do grande botânico Dr. Grotiud,
cujo segredo foi comprado por 2U0 eontos di
réis.

E' recommendads pelos principaes Instilu-
tos sanitários do estrangeiro, e an.ilysada
e autorlsada pelos departamentos de bygie-
ne do Brasil.

Com o uso regulai da "U;ão flrlllunte":
1* — Deaapp_«cem completamente as cas*

pas e affecfOes parasitárias.
2» — Cessa a queda do cabello.
3» ___ Os cabellos brancos, descorados ou

grisalhos voltam á cor uatura! primitiva, sem
ser tingidos ou queimados.

4- _ Detém o nascimento da novos cabe!»
ios brancos.

So — Nos casos de calvicie _ai brotar no-
ros cabellos.

6" — Os cabellos ganham vitalidade, tor*
nam-ss lindos a sedosos o a cabeça limpa o
fresca.

A "Loçio Brilhante" é usada pela alta
sociedade de S. Paulo e Rio.

A' venda em todas as besa pharmacias,
drogarias • perfumarias.

RKFEIÇÕKS A Ufilt
CO coupons ..........
..(I•JO " 

RUA 7 SETEMIJRO N
i «ea* i

174

741000
418000
S9J00O

"CASA NERO"
Visitem as nossas exposições

com os últimos modelos
do fôrmas franeezas.
-S. JOSÉ'-61

Professora de violino, o musica, cur-
so do Instituto,

lecciona particularmente e cm eurso ua ci-
dade. Tratar pelo tel. Ipanema, 33.

mmm <

Hr 
n «T 11 N. S. DA PENHA. Infal-

t" Al I RA Hvel nos males do figa-
do, estômago o Mericia.
mmm - .

PENSÃO CHIC
PARA FAMÍLIAS DE TRATAMENTO

Em majestoso palácete, com lindas salões
de recepção e recreio, alugam-ss coi\,*ortaveia
e luxuosos apartamentos com banho privado,
llua das Laranjeiras, 524.

PALLADIO *UA V0SÉ'S7 •,
(leiloeiro, Vende prédios e moveis

<_oooooocx__ocx3oocx:<__5oc_^^

61600
•$800
2.000
345(0

ARTE,
ELEGÂNCIA
BOAÍGOSTO

São os requisitos
que distinguem os

Mobiliários 0 as
Ornamentações da

RED-STAR
RUAS =

69 — Gonçalves Dia» — 71
82 —- Uruguayana —- 82

GRATIFICA-SE
a pessoa qne encontrar a trouxer a esta re»
daceão, uma photogruphia dc creança perdi»
da no trajeeto da rua Aguiar á Bella de São
Luiz, ou ao chauffeur que conduziu um pas-
sageiro ás IA 1)3 da noite de hontem, no
mesmo trajeeto.

¦ lil ... -

SAPATARIA IDEAL
CALÇADOS FINOS E DE LUXO

Para senhoras, homens e creanças.
Recebe sempre novos modelos e dos
melhores fabricantes, desla CAPITAL e
dc S. PAULO."

8 — RUA LUIZ DE CAMÕES — S
Quasi Largo S. Praucisco

Tel. N. 1615

Uma lata
DE VERDADEIRAS

Pastilhas VALDA
Sta eapr-ítda e, ulilitida a propósitoresguardará

Müm Btrganta, oossos Bnnohln.oossos Pulmões,
combaterá elficazmente

Mas sobro tudo EXIJI as verdadeiras

Pastilhas VALDâ
Tendidas sôment» cm latas eom o bobo

VALDA
Om. ?ll» na

fiWB» -"OO STICÍOO POI*
«OSSO DSPOSITO o = iui

'?5, Ri'» D»l * .0»»3»l
MIO DS JANEIRO
sstsiR». ivmtio**

•&'••_!-•. í4"'
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REGRAS HYGIENIGAS PARA
OS DYSPEPTIGOS

Osmedicos dizemnqueadiéta é des-
necessária — Os ácidos perigosos
dò estômago devem em primeiro

logar ser neutra! isados
Para aquelles que soffrcm He indigestão,

aciilcz do estômago, fletulencia, etc, ha
dous meios para debcllar o mal. Primeiro,
como esses casos são provenientes da acidez
do estômago e fermentação ilos alimentos,
pódem-se eliminar das refeições todos os ali-
níentos que fermentam c formam ácidos
taes como as farlnaecas, nssncar c alimentou
qüe o contím, evitando o pão, as batatas,
frutas e muitas espécies de carnCs. Os uni-
cos alimentos permittidos são: pão torrado,
espinafre e pequenas quantidades de carnes
brancas, como gallir.lia ou peru. lissa dieta
i de nm rigor extremo, mas é algumas vc-
2cs de completo cffeito.

O segundo meio. que convém cspeeialmen-
te aquelles que gostam de fazer refeições
abundantes c de bons alimentos, é ncutrali-
tar, então o ácido formado c fazer parar a
fermentação, pelo uso dum bom antiacido,
«orno è a Magnesia Divina. Uma colher num
copo dc água ou um até dous comprimidos,
depois das refeições, oo quando as dores se
manifestarem, nciitralisa o ácido no estorna-
go, faz parar a fermentação e pemiitte ao
estômago fazer o scu Iraballio perfeito e
sem dòr.

Devido á stia simplicidade, conveniência c
efficacia, este ultimo meio está sendo ado-
ptado em vez do antigo e dispendioso, que
è a dieta. A Magnesla Divina obtem.se em
qualquer pharmacia ou drogaria, em fórma
de pó ou comprimidos, deliciosamente aro-
matis.ida.

App. D. N. S. P, n. 1.G85 ~- 2_|8!23.

CURSO SUPERIOR I PREPARATÓRIOS

iNHIfKRSARIOS

Varam annos liajsi
A senhurlla Cnralla Aragnn, proftsinradiplomada pela l.icula Normal us Nietlic

ruy a íilln do Sr. Victor Araiinn • de «ua
l.ima. «siiusn, I), Djanira Arauon, rosidon*
tes na vi/.lnlm cidade; Sr. Pranciicu tiiicr
ra Fr«K"M». urciiIc iiiiinlii|iulj Sr. Alfredo
1'aes Sai-dinlia, fuiicclonarln da l-Mrudii do
l'*irro Central do llrasil; Sr. llu; Uivrcn-
des, suli-gerente do City lluuk; icnhorlt--
Arlis Itaposu (Indny, filha da viuva Rapo*
sa (iodoy e cunhada do nosso eollega de
imprensa Moraes tfi.ir.4wu.

—- Festeja hoje o seu uatalicio o Sr.
folgará Pinheiro Vianna, oonhecldo archi-
tecto.

Pas «uniu hnja o Sr. Henrlquo Gon*
valves, nosso inesado companheiro do tra*
balho.

Fazem annos amanhi:
A menina Maria da (ilorla, filha do Dr.

Octavio l.orlclo Álvaro, cliuri.lfin-dentl»ta.
senhorita Maria de Lourdos, filha do Dr.
Adolplio 11. .Magalhães*, engenheiro; Dr. Ca»
tnlllo Ottatl .lutilor, secretario do collefio
Alilridge; senliorila llayletto, filha do ca-
pil_n Francisco Teiaeira ds Uarros.
CASAUF.STOS

F.ffectua-se Jininhi o casamento ala io*
¦liorita Ziilnili-a Oonfalves, filha do «s-
lindo n*so.-l;int« José Gonçalves com o Sr.
Dr. Alfredo Dantas. O acto civil ae realisa-
será na residência do major Leandro Accl-
ol.r, i rua da Liberdade, n. 'i, is 3 l|il.
sendo pmlriiili.is, do noivo, o Sr. tenente-
coronel Dr. Antonio Gonçalves Moreira c
senhora, e da noiva, o Sr. I.allharar Gon*
C-lves o senhora. A ccriiuonla s« effectuarl
ua matriz ds São Cliristovão, ás II 112. si-r-
vindo de paranymplioM. da noiva, o major
Leandro Accioly c senhora e do noivo, o
Sr, Antônio Otlorlco I(enriques.

He.ili-.i-!>.-, amanhã, o casamento da
senhorlU detona Gomes, filha do Dr. I.inl-
iio Gomes, alto fiinecionarin da Saude Pu*
hlic.i o conhecido hacteriolugislu, com O Sr.
Kpaniinonilas Lizardo, do comniercio desta
praça. O acto civil, como o religioso, sc ef-
te.ttiari amanhi, i tarde, na rc__idci».*ia

dos paço da noiva, i rua Aristides Lobo, nu-'mero 81, estando o primeiro marcado para
, i, 4 horas e o icgundo para as 6, ceie*

tirando aquelle o conego Francisco Mac Do-
tv-.ll. Testemunharão a cerimonia civil, da
parte do noivo, os Drs. Ilodolpho Josctti e
Emilio Gomes, com as respectivas senhoras1 e da parta da noiva os Srs. Sylvio Ferrei-
ra Rangel, a Sra. Maria das Dores Gomes
Marques e o Dr. Justo dc Moraes e senho-
ra, Na cerimonia religiosa servirão de pa-
driohoa do noive o Sr. Domingos dos San-
tos a senhora, e da noiva o Dr. F.inilio Go- '
mes o senhora. A senliorita Helena Gomes,
qua s muito conhecida em nossa sociedade
pelo seu espirito c prendas de educação,
tem. como os ecus carinhosos paes, recebido
por este motivo antecipados cumprimentos
e votos .de felicidades. •

ite-ilisa-se amanhã, o enlace matrt-
inonial da senhorita Jordclina dc Dritto,
filha do Sr. Francisco Joaquim de Dritto
Júnior e de sun esposa, D. .lulia de Rritto,
com o Sr. Moracio Bcrnardeo de Almeida,
negociante desta praça.

Ambos os actos serio cffcctuados na resi-
dcnciii dos paes da noiva, i, rua Honorlo,
n. 102, cm Todos Os Santos, sendo o civil
ús 4 hnr.i-. « o religioso, ãs 5 112 lioras. No
acto civil servirão de testemunhns, por par-
te da noiva o Sr. José Marapodi, do alto
commerçio de nossa praça, e sua esposa,
D. Hilda Marapodi, e por parte do noivo, o
Sr. José Marques He Souza, negociante desta
praça e sua esposa. Na cerimonia religiosa,
serão papanymphos, por parto da noiva,
seus paes, epor parte do noivo, os mesmos
do acto civil.
EU ACÇAO DE GRAÇAS
mm—mm  ¦¦.¦ —

Passando amanhã o ánniversario nata-
licio do Sr. Ür. Horaclo Hibeiro da Sil-
va, director-gerente da Caixa Econômica,
mandam seus filhos celebrar uma missa
em acção de graças, com cominunhão, ua
matriz da Immaculada Conceição, ás S ho-
ras, A rua Condo dc Boniliin.
LVTO

Falleceu honlem o Sr. Antenor Santos,
antigo fuuccionario doj Correios. Casado
ba um anno eom a Sra. D. Maria do Carmo
Santos, não deixa fillios. O enterra mento
realisou-se lioje, tendo Baldo o feretro da
rua José do Patrocinio, &0 Andarahy.

Falleceu, honlem. fi noite, a Exm«.
Sra. D. Maria Elipia Bastos—de Almeida
Torreo, esposa do Dr. Theophilo Torres,
inspector de Medicina c Ph..rmacla da Soa-
de Publica e membro da Academia Nacio-
nal de Medicina. Deixa a extineta uma
uniei» filha. Dona Maria Helena Torres
Seidl, casada eom o professur da Escola
Normal. Dr. llolie.to Seidl. Seu cnterrnmen-
to realisou-se, hoje, no cemitério de São
João Dàptist... saindo n feretro da residen-
cia do Dr. Theophilo Torres, & rua D. Mar-
cianna, 107, com grande acompanhamento,
notando-se na assistência á cerimonia fu-
nebra representantes de toda« as classes so-
ciaes. Sobre o atiiude foram depositadas
innumeras coroas dc flores naturaes.

Falleceu, liontem, ãs 2 lioras da tar-
d», o Sr. João de Hollanda Campos, filho
do saudoso jornalista Aurélio Chaves Fer-
reira Campos e tle D. Georgina H. Cam-
pos. O enterro rcalisou-se hoje. ás 2 horas
ila tarde, no cemitério de São João Baptii-
ta. Teve grande acompanhamento, vendo-se

1 sobre o corpo ricas coroas e flores naturaes.
A' estrada da Banca Velha, n. li),

onde residiu, falleceu hontem a Ivxma. Sra.
D. Eüphrasitt Mnria da .Mattos, viuva do nc-
gociaute da nossa praça Acylino Oufino rie
Mattos e progenitora do Dr. AramJs de
Mattos, c.-ithedratlco da Escola Normal. O
cnteri-amento da extinet» realisou-se boje.
á tarde, no cemitério da localidade.

OLHE PELO 1HESR
Para ler uma meta ile bom a. peeto -¦ para crear uma Impr^o,

f«vor."rl — eonierva «empre um prelo «Io fruclae frewat deliciou*,
^"'ffuil 

uSfal-à. .. fr.el.-, AOUI ESTÃO FXUS I ft***__i^&_xir^d,^"rP,te as- •" ¦**
TEM SEMPRE AS MELHORES
FRUCTAS E MAIS BARATAS

Casa das Fructas Hsratis Belt
Garanto Ioda minha fruelaj ma» erta Raranlla i a* nara fa*

comprada nu Cuwi da» Frucla» Horatlo Bell, o NAO para fruetu co»
pradaa em oulra parle* que podem ler a cobertura da minha frueta,

Casa k Fructas Kotario Bttt
RVA ASSEMBLÉA, 20 TELEPHOiSE CESTRAL 1894

O mais fino nSo doce e biscoitos fabricados no IHo do JanrtrosSo obtldei sr

PADARIA WERNER Rua da A8SEMBL.EA, 21
em frente á Casa das Frutas. Horatlo Delt.

Academia Scientifica de
Belleza

(Rita 7 de Setembro, 166 — Bio)
MRECTORA MADAME CAMPOS
Laureada com o grão de Doulora. pela ES-

COLA SUPERIOR DE FARMÁCIA I>A UM;
VF.RSIDADE DE COIMBRA. PROFESSORA
DIPLOMADA COM FREQÜÊNCIA BMVMAS-
SACEM MEDICA. HVG1ENICA B F.STHKT1-
CA PELA "F/COLE FRANÇA1SE DE PARIS .
EX-ASSISTENTE DO UOTEL D1EU DE PA-
RI9. ETC.S ETC. ¦ 

' 
_, _,_

MASSAGEM MEDICA. HY6IEMCA B ES-
THET1CA para o enibcllczamento, nsnetinado
da pelle e afinamento do oval do rosto, con-
trn rogas, menton, esrdss, manchas de qnal-
quer natureza, vermelhidão, espinhas (acnes)
pontos pretos e capilares dilatados, verrogas,
ciestrizes, signaes de bexigas, queimado do
sol e Iodas as Imperfeições da'•Polle/etç.. etc

DESENVOLVIMENTO. EXRIC.ECIMI.Yl O
OU REDUCÇAO DOS SEIOS. DO VENTRE E
UOS BRAÇOS, ENRIGEC1MENTO DAS CAR»
NES. CORRECÇÁO DAS FORMAS, P1NTIJ-
RA DOS CABEIAOS em todas a» core» com
a doraçSo dc dous annos. Lavagcoi do»
i-abellos com secengem electrica. Ondnlação
Mareei .ondulação forrada e corte de ca-
bellos. Tratament» da calrlce, do couro ça-
hellndo e recoloraçno natural dos caheltos
brancos sem os pintar; re-stituindo-lhes ns
pigmentos perdidos, em todas os casos e cm
todas as edade».

AFINAMENTO daa sobrancelhas para
sempre. Extlnc.so radical do-» pellos, peta clc-
ctrolise o com os produetos clectricos. _Pc-
dicure, Manicure e embellczamento das mães,
rctrac.fa da pelle e cxtlncção das rui;»!..

A ACADEMIA SCIENTIFICA DE BELLE-
ZA trouxe ao Rio, .01) produetos dc BELLE-
ZA que' são 400 maravilhas, premiado» com o
CRAND PRIX na EXPOSIÇÃO DO CENTE-
NARIO e noutras a que lem concorrido. Pira
quem desejar trr nina linda pelle, MADAME
CAMPOS aconselha, para lavar o rosto, a
Pasta d'Amendoas Rainha da Hungria, c na
toili-.fe. Água, Creme o Pó d.lrroz Rainha
da Hungria; nas pelles seccas on normaes,
nas pelles gordas; I»eitc, Creme e Pó d'Arroz
d'Accacia; nas pelles de poros dilatados, o_
produetos Civette.

Resposta mediante sello. Catalogo grátis.
¦ > mam* 

CABELLK1KEIRA
ONDULAÇÃO PERMANENTE

A unira ondolaçio duravt-l, g me;,i
Tlnuc-so cabellos cm Iodas as còresi prtt^

castanho escuro, e ciaro, li.ur.i, bronzrtda.
%'crinellio, acaju* COtn Ik-mir; !,.\:ij;.!n it
cali-cva. otidillaçôc.. Mareei. Vcndcin*N \m[.
i;os ultinius modelos. Trabalha*ie rm cabti.
los caldos; Cortn-so "A' In garcounc", ikrr.l
Cfarçoinic. pelo cspeciailstu S, llurilo. He,
Sele de Sctcmliro n. 131, so)>. Tel. Ctnttil
1.551. Mme. Augusta,

Bilhares
Vende-se

Cafée
Botafogo

O JULIO, venderá em
leilão, amanhã, á 1 hora em
um só lote, o café, tr tequ.m
e bilhares, á rua dn Passa-
gem n. 26. A venda será
feita livre e desembaraça-
da de todo c qua.que." ônus.
Contrato de seis annos, alu-
guel de 200$ mensaes, ten»
do uma porta sublocada ?.
130$000 ntensaes.

Signal de 20 °|°.
-¦?..¦«flj-pft»» .1 ,_..,¦_ i ¦ i

Krf_gn____.attHK_t_ga-7ai ar i ?

DIURNO RUA DO
E' O MELHOR: queira visital-oi

dares, esquina de 1* dc Março.

OUVIDOR,
procurs informar-se.

50 NOCTURNO
ouvmoa. 60 - I o n an*

O REI DAS CAMISAS
Está- vendendo camisas tricoline legitima

seda e liulio, 30§500; imitação, '-'.-.SOOU; Caini-
sas de zephir clescle 8$900. Aproveitem este
mez, pois a casio-ne-mudar-. —

V. TIRADENTES, 70
¦ _—__ ¦

mmmg^ ^gpHBI_____Sl------_--------M--»»virrB---nuiaK.n_aM_.>

I Hotel D. Pedro - Corroas
Segunda parada adciintc dc Petropolis

Telephone n. 0
Clima ideal cm região incomparavel_

líWM'*^ ".
•mmmm.

CAES E GATOS...
e outros nnimaes. quando aturados dc lepra,
sarna, gafeira, darthros, piolhos, lienies.
bicheiras c carrapato.., são ciir.rJos, rápida
e radicalmente, com o SABÃO DOGUB.
Preço 28500, 'pelo Correio 39500. ~ RUA
imUGUAYANA, 60 — KIO.

¦ -mmm ———

Tapetes^rigoleuTa* fèc_hinc.ha_i
Novos. -"211'ssuno> rtad-Ses.de
todos tamanJi-OS, Cfam pec,\jefxoActej-eLtos, bajnatt55imos , daS 9
tufn das H.a'0 17. i" Merco, bS.2.?

CASA Vende-se uma com dons quar-
tos. duas salas, bom quintal e
quarto externo. Avenida Sub-
urbana 2342.

Operações em gera! f$j^&$i
todas as demais affccções do intestino, rins,
flíailo, viris iiHmirias, etc., riiasnostieo e
tratamento pelo DR. ROBERTO FIIEIUU, da
Academia de Medicina, pratica dos liospitacs
da Europa: R. de S. .losé. 100, diariamente

¦das 11 ás 1.2; — Tel. CeulraJ 1109.

WISMUTHAN EHRLICH
Tarlro Bisimithato do Potássio o Sódio

— SOLÚVEL E INDOLOR —
O mais perfeito sal dc bismutlio qne se

.encontra g venda. Preferido pelos grandes
clínicos. Vciule: Ternundcs-àlalnio--&-Cia.,
Uticnos Aires, 61.

0 FAMOSO GOAL-KEEPER ...
Tuff.v Notigem dia;
"Pelo ESPLENDI-

DO RESULTADO que
obtive coin o uso do
popular dcpnrativo '*
LUESOL, dc Souza 

'
Soares, sinto o dever
imperioso de grati-
dão — e para o bem
dos que soffrem «le
MOLÉSTIAS DO
SANGUE - declarar
que nesta cidade de
Pelotas, onde actual-
mente me acho con-
segui (icbellar .uma

perigosa enfermidade, cora poucos frás-
cos do famoso remédio "

App. pelo D N. S. V., em 1/12/517, sob
o u. 335. A' venda cm todas as-phurma--
cias c drogarias. 
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ESTOU
w CONVENCIDO

VESTIR A RIGOR
SO' NA ALFAIA-
TARIA YPIRANGA
costumes de Casimira,
1509, sob medida, padrões-niais-modernos___A_viamen-.

los de primeira ordem.
Colossal sortimento em

calças de casimira lista-
dns a 3_S00O.

«Rua Marechal
Floriano, 52

Cuidado, com os imi
tudorc»

Dr. Abdon Lins
Dlpl. pelo Inst. Osfral-
do Cruz. Do Lab. da
Saude Publica e Crui
Vermelha. R. S. JOSÉ.
81 — Tel. Centr. 2703

Exames de sangue,
urinas, fezes. ele. —
Vaccinar. autogenas
contra acne, ozena.
coquciiiclic. etc. Cur-
sos práticos ile Tech-
nica üe Laboratório.

Drs. Leal Júnior e Leal Neto
Especialistas cm doenças cio» olhos, ouvi-

ilos, nariz c garganta. Consultas dc 1 ás õ
. sseiiiblca, GO.

A' PRAÇA
RECIBOS PROVISÓRIOS E PRO-

ROGAÇÕES
Carlos Contevilh. & Cia communi*

<inm que bó serão validos, o» que fo*
rem feitos em seu escriptorio, á

RUA DA ALFÂNDEGA, 98
Rio. 28 de agosto de 1924.

SELLOS 
para collecção Compram-se c ven-

dem-se ua rua Gonçalves Dias n. 57, 1°
andar.

•mmm—.-
Injecções - Curativos

Estudante ile medicina, com longa pratica
nos hospitaes desta capital, nppllca injecções
e faz curativos com habilidade, ê a preços mo-
dicos.

Tclcphonar a Siqueira, Centra) 5938.

Na CAMISARIA PAULISTA
"Stock" de mil contos para ser li»

quidado durante este mez, por
preços dc oceasião

Sabonete Santelmo, caixa 15750
Sabonctei S. Panlo, caixa IStiOO
Sabonete Lili, caixa 15.00
Sabonete Mil flores, caixa l.$(H.O

Mela de Heda Panliata, fio duplo, par r>$.'.(IO
Meia fio do cscossla Paulista, por .. I.SOOO
Meia fio de eseosfia typo Ypiranga,

por _.M00
Collarlnho da moda, 1 Vfi linho, 3 jior 8S000
Cantina de percal francez, nnia.... 10Ç500
Camisa de lephir superior, nma.... 12$flOB
Camisa rte nepl.ir in«lez.. nma...., ISíflOtl
Camisa dv tricoline, còr lica, «ma.. 2:1.01)0
Camila de tricolne. côr sortida, uma 2.$<!íi«
Camisa de tricoline listada, nma... 25SIMI0
Camisa de Unho c srda ingleza, uma 31S009
Camisa linho e aeda ingleza, côrea

sortldia, ama 29S000
Pasta Chloredont, tubo rronde.... 2JÜ0U
Pníta Men Coração, tabn Brande.,- 1J80ÍI
Paata Oriental, tnbe grande ...» 1J800t*a_ta 1'aulista algodão, por 2J0U0
Liga Pailista, seda, por 2$8Í8

AVISO IMPORTANTE
Pelos preços que acima ficam dis»

criminados, não vendemos aos fabri»
cantes nem aos collegas e somente
aos nossos distinetos clientes e ami*
gos, que nos têm distinguido com a
sua preferencia.

isaria e iapelana
59-AVENIDA PASSOS-59

GRANDE FESTIVAL NA
GÁVEA

Ho.je. .1 dc setembro, rcalisar-sc-ã no CI-
NEMA FLOHESTA, á rua .larilim Botânico,
Gaven, uma intercssiiiile festa, constando de:
Io, ás 18 113 lioras, primeira sessão cinema-
tographica; -". palestra pelo dislineto orador
Dr. IUO OTTONI sobre a felicidade no lar.
seguida dc explicação sobre a "Festa Infan-
lil" a vealisar-se no dia 7 p. f. e as condições
necessárias para „ admissão gratuita das cre-
íiiíças; 3». modinhas ao violão; 4 . segunda
sessão cincmatographica.

BRINQUEDOS
Castro & Waldemar Praça 15 de Novembro 4'.'

ALUGA*SE o prédio da Praia da
Saudade n. 7. Próprio para pensão ou
botei. Tíáta*sc na rua do Curnio n.

• 71. Sala 2.

SOBRADOS m
Alugam-so os 1» c Ü' niuLirci dõ pre-

dio do becco da Carioca. 80 (fundos iio
llio-Hotel), acabado ile. construir, i.o-
prios para familia, pensão ou cmiimo-lo..
tendo duas gratules salas c cinco <|u_rlu_
cm cada pavimento, fogões a (,ta, iii;
iibciras com aquecedor e mui; rwiul.i
tos niodcriio-s, bem coino grande torra
ço com bella vista tle toda u riil..ií_; vei
e tratar no niesiiiu, dus S :'is 5 liorati d.

urde.

-1 *aa_|»jJg__P—- . -

LOTERIA FEDERAL
AMANHÃ

2O:OOO$000
Por l..G0_

SABBADO
2OO:OOO$000

Por i.çnoo
O.l billietes para essas loteriai

ncham-sc á venda a rua !' dl
Março, 110.

azareth & 0.
Bilhetes sem aglo. Rua do Ouvidor a. »1«

Pagam todos os prêmios da Loteria Federal.
Posto dc venda de estatnpilhas.

SEHHQBAS. As Capsulas-Sevea-
-_—.___w_»nw. kraut (Apiol-Sáblna*
Arruda) i. nos periodos mensies e dflre!"iiieiistTiiacs-o-iiiellior.-Dm^iaEtislíJ^
R. 1» de Março 10 — Tubo 7$.ll — limo '_____^J

riKmt ni in iM""

I
I

vm

k

PERDEU-SE 
a licença do auto B618, a cm*

teira de identidade e o persaminho. OH*
tifica-se de accordo com a quantia exi|w».
a <|uem entregar na Garage Lloyd. Rn» fl»
Rezende, 21.

mm*

LINHO PURO
só na casa LÉOPOLD STRASS, íun>
dada em 1890, vendas a dinheiro «
a praso, AVENIDA RIO BRANCO.
109, 1" andar, sala 2, phone NorW
2314 — Rio dc Janeiro.

m

DDiriAl 1 O mas convenceu o n«»
DKIUUU f a comprar os moveu»
rua Alfândega 69 — CASA MARTINS. -^

•mam—' ' ¦ ¦¦ ».¦ ¦¦ a mmmfmrmmm ¦———*

BARRETTE
Pcrilcu-se uma dc ouro e brilhantes c""1

urii retrato de homem c uma fita ")«?S
no trajeeto dn rua Ypiranga á rua Ocn««
Polyiloro. Gratifica-se a quem achou e'¦'
tregar a Mme. Aná Salicone, na Lavand""
Modelo.

. •*»•»¦ • -_—-—7"
Liga Brasileira Contra a

Tuberculose
ROCCORRO GRATUITO ...

Quem está emagrecendo e fmeo aoJ>.».
procure os Dispcnsarios da Liga (Barao
S. Gonçalo ii, 51 o Avenida Pedro 11 "• -a
Se não rúder fi-cquentár os DlspcnsarloSí-"^
soccorrldc. cm cnsu (Ielephone norte .•-''
II lioras :is 2 horas.. Medico, retii.aiO.. "

iêciõcs e leite ür.itis.
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A NOITE

|S .11

mil iío rés
J)tii)pl[IICIllü8 qtl« s.iil in-llilo tdlllll-

íim'. —- H cato ilo tem nio
Üui-íoi-ii» «íu Oiivuiru

fi, ;',.. !..>. ;> iA. a.i ~ uepuiernii
henleiu perante •> di-l.-_.nlu lie. Audrollii'
ti_icí- vários iiiillelndus uo ciso de .laliu',

.. iltrg. u do llio o rebelde lencnle l.ns
inillii de üilv.lr., d» líxercilo Nacional.

„. uffici.l. eomo i sabido, cumiiiaiidou
,, vi Ilu.i,i mantida de Qiiltãúna iiue, pcln', 

j.ti.í.idi dc a de Julho, demandou i".t.i
ÍU..I.' para iniciar n leu liuiiihnrdeln,

d tu».niu revoltos*), cm caiiilulio, deu
umi queda do eavallo, paMatido-Itio to ro-
01. .Ia rarreta por sobre um dns pis, o quc
trtjiiliiu a chegada d. arlilliarin sob o scu
tom; lauilii e consequentemente o lancainoii*
to il*-i granadas sobre <>. Campos i.lysco».
ü iciienlt' Custodio de Ollvclr. fui a ti-
iaii.1 de relevo na prep.iruçio da sedlçiio.
Utiilo, como noticiamos, suu residência <
ivcnida Vauller. n. ii8. onde fui rlla tra-
bi.iíj. com tudoj os seus ticiiros proposl*
IM.

Rm» nfficl.il rol aprisionado em iijq dns
combates travados nesta capital, havendo
í»I»(1ii delido nc»i cidade, de onde veiu
(ifnri pira ilrpor no Inquérito sobro os acon*
(rei mrnlos de julho.

- Sob a (lirei-çün do Pr. Alfredo de As-
jh. .1* d .'Sado, nca ha de ser iniciada a
apuração don fartos que dizem respeito á
"pulii-ia dn revolta".

- l->!.i etn iiiidnmcnto a parle do inque*
rito relativa .1 nrctipação do Telegrapho Na-
eistil pelos revoltctíos.

A aesão do general Nrpoiiiuceno
Cosia

CAMPO CrtÀMMi, (Matlo Grosso), :t'... Av) —• O jornal "Correio do Sul",
tiestj cidade publicou a seguinte nota SO-
bre a acção d.i bravo general Ncpomuccno
Custa: "Marcha felizmente, piira o seu cpl*
iiif». íi dolorosa tragédia que estourou na
madrugada dc cinco dc .Inibo cin Silo Paulo
eque acaba de atlingir até _s fronteiras dc
Multo fíros.n, onde se encontram pretsente*
nicníc localizados os revoltosos,

A investida rebelde conlra o nosso Esta-
do teve o seu ímpeto sopltndo diante da
barreira jnslmn.ppnivel que lhe oppOz o
[entrai Nepoinuccnn Cosia, illustre com-
mandante da cireumscripção militar.

li' preciso que Matto Grosso c o pai. todo
leuliuii uma verdadeira comiirelicnsüo do
quc sc deve ao bravo soldado, que, com
uni;! energia formidável, com uma capeida-
Ae dc trabalho admirável, soube oppòr aos

4E DESAPPARECENDO 0 ES*
.JJRIT0 CONSERVADOR DA

INGLATERRA
-'a burocracia ministerial ha me-
nos etiqueta e os funecionarios

já trabalham em mansas
de camisa!...

I.ONDIll-8. Julho, - (A, A.) — A as*cnçilo do partido trabalhista ao noiler,alijou, ua primeira hora, momentos de

Qunr.n-fclrn, í? «Ic Kremlin, dc 1021....,._—.._.— _. mil lti

_

Ü»mHH_WIW^»«*>-.l«l-_KI« »

ii.ln a Inglaterra, Mas, depois, foi eomo .111 fahu a das rãs, mie reclamavam um _'"'_ * ?!'_• J* ni* *r","i* "n ¦•¦••r,'n ',0 Sl"*
oi. NA.i quer Isso dl/.cr nue o Sr. Mar . "V1p.n* «'nha flrc»«a em de.lncili_bl..__ dn

l)bnali| ar.In um simples pedaço de nAo a 
' 

[.,,, ° 1Ue "*_ *Y,ri* cpfyflmln pelo coiniiiiv
.liotunr A 16a sobre as águas da lagoa; mas > fi1,1," "?, "ST-fO »•"¦«•.'W«l« «'" W «*.'»•
unhem nío v neiihiima octfníiliÃ cruel ijir *•¦¦'*•¦ ,"'-'!'''"',;' -'>'» ¦»¦¦•¦«• "-"• <"'* "''

ie diverte cm devorar as pobres rá».
Antes de uisls nada, o Sr, Mae Donald

niuiln bom Ingle., para iKiiorsr as vlrlii¦Ia sua raça e desconhecer <iuc a In

r 1 nor que fugir» du rasa dos parentes. Ma
.! a .nella iiwiher fi.in.lna c miiçn; Insistia a*¦ 

I ronilu. 11*0 pnra um tr.rhn do run, descri.1
1 dali não muilo longe, m_i. eslava um Im*

«lalérri deve n sun força aõ"eipl'rlVeõn*; P,'*?! *•"!. '"*, '" .'í ,ílí,l,,è «""'«Iilo »'"•
servador do seu povo, Tudo continuou.' ií,1"" • "Wlwil.n,'„° «uldiido,-n de iiiimcro
pois como dantes o nenhuma lembrança H ° «<**. nome Allln.s Pereira du Silva, esln-
parliciila. deixaria o mlíffiIo IraSt» ,ml.,",.l,lto- ,,l'/nrto * m"\\,er> A,um M,,rl"
lu da sua passagom'; se nAo fosse a institui- íf„'iJ_,t_s- nno f"8fe' »"fiurll» li» ante, apre
ção dos "mangas de camisa", iW ,' ! lf i".1"1*,0 !"!.'do[e«aehJ\ r,,u

A dlfforunça que hoje nota «iuem eonhe* í?ulS^nl,¦ ,'Ms,i0' !n8,*,1,ll> Anna Mar a ex-
co mnis do perto a burocracia mlnlalerlalda ^Jl -'", Ve*««« "»««L«. "..l-r1!" f',,iJln e
(iru-lirçtnnlia i- um tom de maior famillari*dade, de menos etiqueta e cerimonia do

i'w*ffy:jl B____ÉWÍiWH-_B-_l _".-__»a

que ont.'ora; mas, sobretudo, um facto
absnlutamanto novo — empregados emmangas de cnmi.a. Antes da chegada do Sr..Mac Donald, semelhante "tênue" seriaolhada com severidade. Nada, porím, mais
lógico dn que acreditar quc homens forma*
dos —• 011 qne so diziam taes — nos "ale-
llcrs. e nas usinas, não julgassem "sclio-
cUing" .1 manga de camisa, e alguns mais
ntidaeiokns tirarem o casaco.

Os ministros viram o passaram adeante."TI1.1t is ali right", c a moda se gcuerali-sou. Quanto tempo durará essa cousa?
Talvcí! dure muito tempo: o Sr. Mac Oo-
nald .i.i foi denoi.idti nove ou des vezes no
parlamento, mas finge quc nio percebe,
para gandlo dos "mangas de camisa".

Conta-s. quo nm dia um chefe dc secçin
entrou Inadvertidamente cm mangas dc
camisa, no gabinete do Sr. Ilalfour. I*'ste tn-
cou gravemente a rnmpainlia e disse ao
cnntinuo, que attendeu:

— Tire ali, naquelle armário, nm casa*
co, e vista-o aqui 110 senhor.

mom

LARANJEIRAS
Le il de moveis

O Júlio venderá «m leilão* ama*
nliã, â» S ]|2 horas da tarde, todo o
mobiliário que guarnece o grande
predio á rua das Laranjeira* n. 363,
esquina da r. Leite Leal. Neste leilão

 ... serúo vendidos doze guarnições dc
ctsi.nios doa rebeldes obstsculos intrunspu- J iloiuiilorio de casal e de solteiro,' chia., guarniraies para sala de jantar,

pfcnoia, piano, grande quantidade de
moveis avulsos, metaes, louças, cria*
taes, etc., etc Vide catalogo publica*do amanhã no "Jornal do Commer-

Verdade t-, quc, se .Mato Grosso se encon-'.r.i na situação cm qne ss acha presente-mente, offcreccndo _ retirada dos revolto*
s.s síria c bravo muralha, taso se deve »6
illustre militar e 00 honrado presidente do
Kstado, que. por intermédio dos seu» utni- , . ,,gos, dentre os quaes muito so evidencia a'cio ,
_oç."io incansável do ni-v.o dircclor, coronel
Áttthcro Barros, tem contribuído com o seu
auxilio valioso, já uas medidas da defesa
tomadas num Estado como o nosso, extett-
sp c desconhecido, embora, cnm as mnÍ6 se-
rias dss difficuldades lie transportes, com

A .Iluminação dos bairros em
Sáo Paulo

S. PAULO, 3. (A. A.) — Acham-se con*
uni extensão c fronteiras ê. trnórdinariã, ii c'"'"a.s *" Installações para a illuminação
Sr. general Ncpomuceno Costa inobili.ou ' e*c.tr'. a dos liairros de Pinheiros, Osasco,
cora presteza todas a_ suas forças regularei I '-roguezia do O", Ladeado o S. Miguel,
reuniu ,1 cila- n milícia estadual e innutne- "¦ Prefeitura Municipal, fazendo a com-
ros lialaibõcs patrióticos e, com .1 rápidos
possivel, effecluou o ccreo.dos rebeldes cmfuga.

A bravura do nosso soldado, quc cada vezmais fi encoraja diante da calma, reflexão,energia o bravura d . illustre cniiimandan-te, csl.í nli nas margens do Paraná affir-mando o seu valor nos

peteute conimunicação á Secretaria da
Agricultura, pediu que o custeio dessa ser*
viço seja feito pelo Kstado.

«Mi
A' CLASSE MEDICA

O director do "Instituto Frcnder" tem o
prazer dc commmiienr a illustrada Classe-, - succcsslvos trium- Medica do Brasil quc já sc acha á venda emjiiios ai..ançatic. contra os revolucionários, todas ás principaes pharmaeias _ seu novo.-. nossa rorça ainda se espalha, e, dono- preparado "C..LCIÍON", produeto. opothcra-chãmente, luta em in-ol dn ordem legal pico para a calcificação óssea c dos dentes,con... estrangeiro, o mercenários; noutros baseado nas mais modernas thcoriaa sobro apotuos-do sul, revelando sempre um moral influencia das glândulas de secreção internaaiei.aiuado c absolutamente seguro ilo final.no metabolismo do cálcio,tniimphante que e.c approslma,  —

lal situação é apenas o resultado daactividade, do trabalho c Aa ponderação dòar; .eitcral Xepomueenò Costa quc assim,mais urn vc;:, firmou os seus créditos de mi-litar brioso, capaz c valoroso, fiel á digni-nade.'do exercito, fiel n lei, fiel .. ordem,nel a Kepublica na salvação d» nossa de-mocracia c da nossa integridade."
Um delegado «le [lolicia que vae

a Arnçatuba
S. PAULO, 3 IA. A.) — Partiu hontem

paia Araçatuba, onde vac instaurar inque-nto sobre os últimos suecessos, o delega-¦Io Dr. Octavio Ferreira Alves.lessa localidade o Ur. Ferreira Alves ira
Miaiiru' c n outras cid.-.der, da Noroeste.
JUSTO DE, MORAES Advogados : Rua
ti_._^._"" í,n Rosário, 112.
HERBERT MOSES Tel. Norte 5427."T~ *—mmtJ—m

U sorteio militar em São Paulo
S. PAUI.O, ... - (A. A.) — Inicin-se no

P-Oximo dia 7 do corrente, domingo, osprleio da classe de 1903.
. Na urna, entrarão o.s nomes de todos osjovens nascidos em 1003, além de oulros.as demais classes provenientes de alista-¦iiciilo deste anno ou excluídos por inter-medio de "liabcas-corpiis" c convocados emii-tmle desse sorteio, serão incorporados dci_ n .11 ile outubro de 1925;

DUAS POR DIA
ümi1 ao almoço onlra ao jantar, c a doseimiciid.i nas enfermidades do estoma.o, fi-nao e intestinos'; prisão de ventre é _ causa

t-t'. .'In...'s d»èn-ás; livre-se tomando PI-
.Li 1 .Y^TUOSAS, Pílulas dc I.ipnlnn oiwlopliyli,,,,. Vidro 2?5nn'. Ilua do Ilosurio 172

. *—*tf>>» ¦Apesar dos desmentidos, os exer-
citos vermelhos estão senão jmobilisados

l.,'!;í)Nr'"U'í' 3' (U' •--•> - Teiojffrnphám de'
3I'.f."»f. <iuc apezar dns repelidos des-niuiiKln, d,, Hovoriin dò Soviet, acrcdil.a-sò•' capiiai de Letvla. que ò exercito.verme-1™ «ita sendo mobilisadò contra a numa--"'!' n Polônia;

O governo dc Moscou, por Intermédio dc !
v nnencin official de informações, neiíòu .vcnicuinde dessas informações, uias, des-l-ums parliciihircs recebidos cm Riga, ili-1

r,_ n'w "h-iervinlo eni Pelrogradü c emo 11 os kenlros hill-rtnrcs d 11 Hussia, extra'-"'•1..nirio inovimcnli) de l.iipas Verniellnis:
-»—«t/&b&m

SBBKBSÊÊêM
iffli_t__í»^_ V"'.Lsia ks./"Tk. ai

_»-!i!»v,._:Ltój.S*' sMn__^_M_f__f_íí_i«ra'af>6SS*mmVm%mmmmiWmmm

—*~~wim9?jm, *  n— —___—

M sc.envoSv.ir_.ento ii industria
elec.rica na Susssa

Sol,
dc ,\
Siilssá
lisoti,-

' o patrocínio da directorin da Socieda-'lonynia lli-own Boréri A- ('.., dc Badeii,•0;Sr, A. dc SchuHçss flecliberg, rca-
( »^.ie, á larde, no Club de Engenharia
fiií-í-n•- "umeroso auditório, uma confe-íiicia cujo tlicnni wrsou sobro o "dcsetivol-

¦morilo da industria electrica nn Suissa".
^uMrandn css;, palestra scienüflcii,'•"as varias projecções luminosassado s a!.uns "filiu.

foram
e íws-

CEGO £ PARALHICO HA DEZ
ANNOS!

Em carta que nos dirigiu o Sr. Heitor
Bruno, iiríeliz chefe de familia, cego e pa-ralytico, de ha Acr. pnra onze annos, soli-
cita por nosso intermédio a caridade de
qualquer auxilio, pois que se acha, actual-
incute, nas pcores condições de subsisten-
cia. Assaltado pela moléstia, o Sr. Bruno,
que conta 51 annos, nfio mais ponde traba-
lha., crescendo o scu infortúnio _ medida
quc o tempo foi passando, até chegar ao
estado compungente em que se acha, pre*so ao leito, sem o menor movimento. O
infeliz, que reside á rua Viuva Cláudio nu*
mero 41. próximo á praia Pequena, fes
acompanhar sua carta de um altestado me*
dico, documento este qne abona as in*
formações contidas na referida missiva, e
que acima vão ciladas.
"¦*'¦ ¦ 1 mm ¦ —____^H_________ÉÉ______MnHf

[eveillon da In-
dependência

Sabbado, 6 de Setembro
A's 11 horas da noite

Copacabana
Palace Hotel

Grande baile e ceia seguido de
maravilhoso cotillon

Reservam.se mesas nas re*
gcepções do : PALACE HOTEL,

Tel. Central 1963, e do COPA*
OABANA PALACE, Tel. Ipane*
ma 1400.

*___a_ss_x;

13 POLICIAL IA PROCURAR
ÜM MENOR...

E MATOU, A TIROS DE PISTO- oorridua
LA. UM HOMEM . DERMAS - Os i....c...r,.„t., .„, Orande

... ..mm t.iri.t-í: Aiironipto, .los. Stilf.ilc; Mo&niiolu
auiuicnurcs ua iccna langUI* vest», Cannelo l'eninnilei| Avcllar. fllcnriln

noli-nlii '•""" '-'"•'" ' ') ""•••ii " Coruc.. i-uiist.i
... ... "W,**,,,B quu nflo eiirrorflo.

Heeu indeelm o.policial, Ah hnrns ror* —- Oa pntros o nolrancai que dliputarüo,i 8* íim.iu ii..nn "Urlucâu listrniigeira", lo-••.lo us . .jínliiie.. moiitnrlasi Saiiu.rllli, D.I.opc/.*, Tainoyn, t:.uiuello líoriinmlc. | Tiiii-•ni, .los. Snlfntej 'fiovonda, Clmidín ou Ju*lio Rieobar, c Veiiltirosa, Charlei liou-
,,i linii,

—— I-.m vlilla nn seu hsrns dn Itio Cia-
rn, seituir_i seRUiid,i«fclra inira S, Paulo o
Dr. I.imn o d. Paiiln Mucliado.—— Che. ndòí im dias do Hio Cirande do
Sul, nrluim-ne cnlru nós os tiirfnícn dcs-.ii
listado Sra, li, Miiustrnn.v a Mnnoel 1'ereira',-— A v.111.1 Nournsli foi retirada tempo-
rnrlnnieiilo do "oiilralnement".

—— IXlveriim bem animados os eolejos
de hoje nn ,|oekey*Ctuli.-*i— Sainnrlll i ,• 1'anliMano galoparamforte as distancias dos parcos em quc estão
iiuiirfplo. para doiiiluiiii.——• l'ci|tui., Porairgaba, Ondina a Oha-
li-.--, xnluparaiii forte, Juntos, uma volta
fechada, moitrando-i. brin dispostos, Marl c Molccoto flierani exercício de
saude,.

—— fidelidade trabalhou dc galope lar*
k*o a distancia da milha, parcccndo-iios scr
.inimul dc futuro,

—- Pimenta, montado pelo iorliey Lydlo
de Souza, tambem trabalhou de galopo lar-
,;» a di.luiieia du 1,301) metros.'• Atidromedn eabipou niiidrrnd.-iincn-le
ii distancia de USOU metros pela rala do
centro,

Pnlmella, Media Hlcnda e Pertlna.
çnlopnram lar^n umu volla pela raia dulorn.

——• Ilívc d'Armes e Mosquelte trabalha*ram juntos 3 distancia de ,'i.il(li) metros.Allietii., Piyuyo e Pniiui ,0 percor-ivr.iiu de galope l.ir«o a distancia de I..5U
melros.

Tijuca, montada peto jockey .1. Sal-
rnlc. esteve em exercício im fita e depois Ira-balhnii de galope largo a distancia de 1.450
metros,

—- Pretória, Ouvidor e Qucrol fizeram
exercício de saude.Olynvpi) trabalhou moderadamente ..
distancia dc 1.1'itll) metros.—— Hohia o Hnreas trabalharam largoa distancia de 1.751) metros.Vellcda, Mnrothon c Shimmy tam-uem galoparam largo a mesma distancia.
, 

 Vimos, ainda, em traballio modera-(Io os seguintes parclliclrosi Itaposão, Okapi,Mnjor. Aventureiro, Aristía, llnndcn, Patri-cio. Alsnciaira, Ili-lraquí, Uruayí, Hercules,
, J-cbloti, Metrópole. Panicatii, Hnronezn.
j Odol, Magnifii-cnre, Grasspoppct, Deni, Tro-vond.-i. Noiva c I-den.

Football
! OS CI.UBS FAV01.1TOS - Vos jogos of-ficiaes de ante-hontem, os jornalistas filia-(tos ;i Assoclnçiio de Cbronislns Desporti-vos manifestaram dn seguinte forma .1 sua
preferencia: Flamengo .... indicações, São(.bristovao 1 e empBtes 6; America 25, Hei-lenico 11 e empates 4; Bnui.r 38 e Brasil2; Vaseo da (innia 40; Andnrnhv 34, VillnIsabel 4 e empates 2; rtiver ..O.-MackcnJílè5 o empates 5: .Metropolitano 30, Americano4 e empates fi; Confiança .'10, Progresso 2 eempates 2; Modesto 32. Campo Grande ..e empates 3; Engenho dc Dentro 30 e Ola-rí . *, 9 '°'a' tlc B°als designado para cadaclub foi este: Flamengo 111. São Christovão47, America 85, Hellcnico 63; Batigu' 159,Brasil 35, Vasco da Gama 119, Mangueira30, Andarahy 102, Villn Isabel 45, Itiver 85,

Movida por un, „ d, .s,„„ori,as, f^ÉáSà ^T^S^A^

tmi**-\*.fn^v*x -itmruAomr
_% in»w.i.t;_yriia | gg cm.a-«-y_.-_»gi,iM«m»»-^,--,,__. ..«.. _,._______ -yj-ito

\ \ >\v/_y __f_«ifS_ ffi^Lj mr vH /r Ív^Il R P* _™ <_! í1
^iW-WT-n  •.-.-,-t---.-^_^ri-c_*--___;---->_ttg_ai»Kj_.»rnr_w^ ¦ **'» .iw¦ l•«__,--=.¦

miMirhadn de 1. ri. nc. O policial, então, sr
dlspoi • Ir prender o npntitatln sggreasqr.
C.niinhnn obedecendo a direcção bidlrniln
pelo dedo da mulher e a certa altura o Pli
avistou-o sentado ,10 solo, Jnpiido iiiiiii uni-
im dc desoccupailiis. Approxiiiiaitiln-sc mais,' Altino Pereira dn Silvn mandou que os queestavam ali se retirassem, avançando mi-
bre o homem que Aim.i Mario nccusnvn, Vé*
nancio Alves, rasado, de 40 annos. IJste, er-
Kiieiidn*se, disse _ prn .n que n não acompa-
nharia e nem ia considerava preso. Assim
os dois se eiigalfiirlutrnin e 110 receber nm
golpe, que o prostrou no solo, o soldado,
leviiiilando-se, jA i'tupiinti.indo n pistola. 11
rjiielma-roupa, desfechou dois tiros eontra
o seu »nt .ironisi.., prostr.-itido-o, mim grilodc dAr. Attingido pelos projcctU un coxa
direita e no liaixn ventre Venancio Alves,
nos estertores de soffrlmento horrível', ficou
nli caldo, emqtianln ò policial criminoso di-
rlgi.i-sc, acompanhado dc testemunhas,
para a aíde districlal.

Poucos minutos depois em ambulância,
venancio era transportai .1 para o postocentral de Assistência, onde não resistin-
do aos ferimentos rccoliidos, veiu n falleier,
sendo o cadáver removido para o necrotério
do Instituto Medico Legal.

Na delegacia do 17» districto foi instaura*
do inquérito e o soldado Altino Pereira da
Silva removido para o .." batalhão Aa lirisa-
da Policial, dc cuja 3* companhia Uu parte.

1 mm 1

«•í<j>*
'iiiailroí, por ter vencido de .1 x 3| 3 do¦hiiilm x l.i.jht flaragc, |)ilinulroi,o logubdoj•iii.iinis, iii,,i.i,.,ii„ niu pnntn a cada, uosiirlinelrni imailroí, por Imvoroin empata»•Io de '-' x 3. marcar dmis nnntoi no l.lght(laragu nos wgiiudoit niiiplros, por havei*venoldo du 4x3; I.I.i.Iim-lit v lliorln, nrl-melro» quadros, mnrcamlu dous ponlns nollii-rln, pnr haver vencldn de 3 x O; a) sus*
p.nder pnr seis Jugoii, do necordo com o' a A, nó

•1
•'.
...'•fi
_.

mm FlEBi.
MIRBAl

IU7íiiii*»b iini.inliíli
Dr. Aiilnniii Jojó Vieira Miiclmdo, .-. II 

'«.,.,
molni iiuiii-a-iili.ir ,1.1.1'. Iiiui.iili-iii Moivlni, A»..!
Ill e uinjiii i), Miriniuu Sqiiivs dn Silva, ils^. 1
o melai D, Hdllli nóíne. 1.-.AW, Aa 0| D. 1'raiE V
eltCII Mnlilnici l,;.inli|»[i, í,;i |) it muni |). Soe»; J
min Pereira -dn Cru/, ãs |l| l.ui. l'r.iuco.'(lo'.,.».
Noronha, ,A-j l), uu c-n-jii d. S. 1'runefiiC-, A
Ae I .mliri |). C.hitllile l-'i .u.-iivilo. ãs 10. 111». ,Iliitli d..l M.-tr - iiiilii.iiiii; D, Murln Vlccnci» 

'*!.
.Miic-Duwell ilos Pulsou Miranda, _s 9, nn nui- ,tri* do ,S.- 1'ranetsco Xavier) Arthur l-Vau- _'

« por oilo Jogos, iis"niniiiíiirc. NÍIo do" Ciis*! C!M0 <*<)f;8iiii,loSi As 8, no Santuário de Ma-
tro e Oclnvio l.ichi.o, conformo n letra' V* _.n0 -*'fi0Ç,l "• rrnnclica ilovi .oulliiho
II dn nrt. 01, ludn du Código ile Foot-llnll. '' *M",,r"- '¦''|)- ,l-' capella de N, S. do lloiiu

O lii-.l.l.i.Miii \'AI{ TIUUNMi, AMA» *!!«e«n| D. M.ula Marlhhn Guimarães, ia
VIU, com o PMJMIXKNSIi, •— llealliantlo*]]?• m Cuid-lari.i; D. Anua ltn*-.i Pereira no
sr. nmnnliA, nn aliuliiim; um rigoroso I v81*',1'0' |ls '"• "•' matrla dc S. dos.1; I.vo-
Iroluo com o 1'liiinlnouso I'. C„ n dlroccAo ¦ i,-1,'<l" Pinna Gaiiovn, ús 0, nn iiniiriz. do
sportiva do llolloiileo A. G., solicita, nor' «">*«• Alttcínlo dos Pobres; D, Prcselllana

urllgn iii. l.-ii. .iiiiint. r l.ui/ S11l1r.1l,

BOTAFOGO
Predio e chácara

145 — RVA REAL GRAMEZA

t Vende** cala magnífica reaitlen*
ria, ronalriicçâo antiga, |inrrm, soli*
da, ronalniiria cm raplcndido terreno
de 17,75 melros de frente, por cerea
de 130 de fundos, grande quantidadede arvores frutíferas, ele Verda*
deira chácara em pleno coraçSo do
aristocrático bairro de Botafogo. Será
vendido pelo Júlio, cm leilão, ama*
nhã, ás 4 lioras da tarde, em frente
ao mesmo.

Hora litero-musical na Associa
ção Christã Feminina

reali_a*se, no próximo dia 5, ás 8 horas da nii, Campo Grande 50, Engenho"_e:. Dentronoite, na Associação Christã Feminina, uma
reunião na qual, transmittindo impressões
de sua ultima viagem, o Sr. Pedro Campei*
lo dissertai-A em torno do thema: "O segre-
do do poder da America do Norte".

l_lém dessa palestra, tomarão pnrte no
progranrma organisado para a referida re-
união alguns membros do "Grêmio S. Paulo
Apóstolo", as alumnas da Escola Alberto
Ncpomuceno, senhoritas Lorena e 'Arrobas da
Silva, um dnctto cantado pelas meninas Tsa-
bel Pinto e Victoria Bridc, c "Sinto Si.dade"
e "Desafio", a caracter, pelas meninas Ll-
cia e Artninda Pinto,

A entrada c franca.
¦mmm*

Uni» üenaiiti

118, Olaria 42
REBELLÓ VALENTE — Nos sports, como

çm todos os ramos da actividade humana,ba sempre figuras que se destacam e ad-
quirem notoriedade e popularidade, já pelosactos relevantes que praticam já pelo seufeilio de acção na communhão social. Hcmnestes casos esteve o Sr. Hcbello Valente,fallecido na madrugada de hontem, vlclimadc pcrtinaz moléstia, qne suprcpujoti seucorpo, cheio de força, e seu espirito, cheiode vontade. Ali, A porta do stadium queni para a ma Álvaro Chaves, sempro fir-me c infallível, a figura do "Valente", co-mo o chamavam, nunca desertou. Só dalisaiu para morrer. Era um fiscal intransi-
fícnte dos interesses do Fluminense, coube-eendo com segurança os seus quatro milconsocios e respectivas familias. Se uni
qualquer destes, tm dia de jogos e usandodas faculdades dos regulamentos da socieda-de, entrava com senhoras, o grande tlieson-reiro observava logo. Se havia abusos, era

Perfeito e de luxo, com .n-lallacão rí_?S_! "1-«B 
.?"' .intf,ven«1]n; ~ ".*¦?¦, «

.-._•¦. • ilasor... o Sr. so podo entrar com senho-

110. .n Intermédio, o coihpnreclniento de tu*dns ns Jogadores abaixo escalados, nn cnin*
no da rua (liiannbnra, As .1 i|'_ hni-is dalarde: limnel; Dario o Pltilnrcho; Oswaldo,Ciiitllln e Antouor; Wnldcinnr, Coelho, l.o*inns, Mnrin o Sarmento. Os Srs. . lavlo Vel*
ga, l.uiz, Conto, Aguiar e (.'Inlra, .criío os
playcrs reservas.
. O TEAM DO IflJLÚÍNICO lllA', EM Ot'*
TfltllO PIIOXIMO, A CAMPOS. 1 Ao quofomos Jil.iriiiiiilns, o toam dn IlcllcnlCOviiliarA n Campos, no próximo mea de ou»tiibrn, afim da dlspuinr uma partida ..mis-
tosa, com um dos clubs locaes. A rupa/.ia-
da do Cluh dr C.ilmon jã C ostlniadn ilo pu-Idico da terra do Mario Scixas, lendo en-fi-riitado, em 102.1. n (cnm do llin Branco oconseguido nma brilhante victoria. roloscore do 3 x 0.

HA.MOS P. C. — .Treino individual) -
A direcção sportiva do llinmi. 1*. <*,.. snliil-
tn. por nosso intermédio, o eoiiiparcciiiien*
to de todos os playcra do primeiro o se-
gnndo teams, e reservas, amanhã, ús 8 hn-ias dn noite, no campo da rua ¦lockcyClub. para rigorosos treinos Inillviduacs, 

*
S. PAÜLO-IIIO P. C. - Itr.ilisii-fc sexta-feira, 5 do corrente, o treino habitual do 1°

lenm eom o 2° team do \.i..-o. mi campo darun Mor.ies e Silva. O capta ill geral rede o
(.-omparcclmcnto du todos os esciihídos, 110
campo; ás .1 lfi hn rn. im ponloiV Gentil;Prior, Diinii-l. Paulista, .lotms. Pedro, Ar-thur, .liica. I.lmir, Lticindo, Alvlriho*. 1'lofcn-tino. Euclydes, Aristidcs, Manoel e Fran-cisco,

sSPpriT CLUB I.OIli:N'A — Para .1 mntehorflclal do campeonato da l.lgn Brasileira,cm 1 o S. C. Americano, a renllsar-se, do-iiiingo, 7 do corrente, 110 campo dn rim Itn-ran dc Itiipagipc 110. o director spòrtivo so-licita o compnrecimcnto dos jogadores dos
terceiros, segundos o primeiros tenms, 110campo, As 10, 12 e 2 liuras da tarde, respe-
ctlvamcnte,

Pela manhã, serA realisado nm Jopjoamistoso entre os quadros infantis do S. C.
Lorena e Canadá F. C, devendo n "gury-
snda" do club do Cattete estar cm campo
us 8 horas cm ponto.A directoria previne a todos os asso-ciados e jogadores que n entrada nn campo
sern com o recibo de setembro ou agosto.

S. C. PAPELARIA UNIÃO X CLUB R.VASCO DA GAMA — No ground do Vascoilu (1.-1111,-1 realisa-se no próximo domingo um
treino entre o primeiro tcam da Papelaria
União c um tenm do Vasco. Para esse treino
a commissão sportiva da Papelaria União
pede o compurccimeiito dos jogadores A hora
marcada, bem assim dos seus respectivos
reservas.

BIO AUTO X GALEÃO — No encontro
realisado domingo ultimo, entre os. discipli-
pados teams dos clubs supra, no campo da
ilha do Governador, saiu victorinso o ma-
gnifico conjunto do glorioso Rio Auto F. C.í
pelo score dc 3 a 2. A directoria, associados
e as familias do club local prestaram aosvisitantes inequívocas provas de amizade,
que niuito sensibilisou a todos os membrosdo club victorioso.

0_sk. t.baD

Corrí-.l dn llm-h.i, tis ll; Jn-è .Oll/.U IlCllt'1-
tines, As 9, na littttrlü do Sacniinonto,
cntkhiioh

Foratn (icpultiidos hnje; ;,,.,
No crtrílicriii de S. Frniiclsi-o Xrivltfr -"*".-_

Antaiitld GAiijnlvts'dc liiitcs, ciin Itolfnlms'.-11. '.'/; Arlslldes Serxcilelln do Silva, nrii ii
Dr, Leal 11. 172; Franclsca du S.m/.i Alves,iivcnldn Salvador do Sá'i>,,1.7'í; Maria rl_»
/.ourdes, filha do il"i_i> li.u.tcii,. morro ,d 1
Mangueira sn.; Als'.ivo'*,Mntfos. run dos ia-
viiliiins 11. li'.'; Antenor Scvcrltlú i!o>, S.inlor,
nm ilosú du Patrocliilo, 1., 50; -.Tnllo Dln-t
Canito, tua Senador pompeu 11. 184; K.th-¦•
do Andrade, rua fiiootloro cia Silva n.'"21i;
Saturnino da .SMv.a Jlnri-Qsn, lloinit.il de SAu
Scbastluúi Walter, filho dc Maria Celeste,
rua S'. CliristovAo 11. .'ili.1; Milton, fllli_ do
l-rahriscò Sonrcs dc Pltriw, run Conde do
llomflm 11. 8Q8.j Eduardo dc Castro Chaves,
rua S, Cnrlos 11. l.Vi; Julln, filli.i de ,-Yhilii.
da l''onsecn, illia da Sapucaia; ThcodOrã
1'criii/ dc Araujo lU';;o, mn Cardoso dc Ca*-*
Iro n. 33; Charles Coqulrelli, necrotério d .
Instituto Medico Lega.1; AmbCosina Mari-A
de Jesus, idiiii; l-i.iin-ir.cn Augusto, Hospi-
tal Central do. Eseiwttoj Ivllar, ila IMcdi^tU.
Ferreira, IIos'pit.11 da S. _cl.asii..o.

 No ceiultorio iíc S. .loão Uaptista —•
Dulce, lillia da .Vi .ncl Ferreira Gomes, ru«
João Maci.crru n. !*.'; Olga, filha do Dcoifir-
da Mcndõs ilo Sou/n. ladeira Felippe Ncry
n, lf);-i;copoidliia de Azevedo Marqnes. run-
Gciicral Polydiiro n. 158'; lloberto, filho da-
llodoipho Canelo do Rego, rua S. Cleincn* .
te 11. 801; Anna VVIi.lt; rua Pnula Multo.-'
n. I... ; ,lnnp de Ilnll.-iiíla Campos, nvenlili»
Henrique VaHadares 11. «0; Antônio EtUc-
nio Fontes Casacs, Hospital Nacional <lii
Alienados; José, filiio de .iosò Peixoto Gu-i-
mnrncs, rua. Monte Alegre 11. 113; 'Maria •
Ilydia Uaptista de Almeida Torres, rua A'1-*'
varo Ramos 11. 107; Cãrolina Augusto, rins'.'
Jawllm Bõtíiiiico 11. 412 A, casa VIII; Ililrfa,.
filha do Adão Gomes da Silva, rua Senho?
de Matto. inhns n. OS; Oscarlrm Flores, nm''
Furani n. 75, casa IV.

 No cemitério dc S. Francisco Am':
Pnula — Antônio Ilodrigues Moreira, ho.-*
•pilai de S. Francisco dc Paula. -iiCJ

'.*":)—— Serão inhumados, amanhã:
No cemiterio de S. Francisco Xavier: •-.•*

Adelaide Faria de Almeida, cujo feretro sai» .
ra, ás 10 horas, da rua Visconde de Sâ»
Vicente n. (54. x-—— No cemitério de S. João Baptista •*•''¦
Elisai Cândida de Carvalho, saindn o ent..|"
ro, ás 10 horas, da ru 1 iDias Ferreira n. 07.j.

11 ' *-H-*' 1 (_¦¦*!

COPACABANA
Palacefe I

electrica, mira de marcha, etc. Será
vendida amanhã em leilão, ás 3 horas
da tarde, no armazém do leiloeiro
Júlio, á Av. Rio Branco n. 183.

mmm

ras de sua família e estas não o são. Quei-ra ter a bondade de ir A bilheteria e com-
prar ingressos". Factos como este, presen-ciamos muitos. Mns, se Rebello Valente erade uma severidade quasi brutal, quando,como thesoureiro, defendia os interesses dosen club, o seu boníssimo coração tinha cx-
pansões, cm outras opportunidadcs, de apre-ciavel elevação mora! e' de carinhoso affe-cto. Foi um chefe de serviço enérgico, masbrando, exigente, mas justiceiro. Isto é o
qne dizem, sem discrepância, os funeciona-
nos do Fluminense que, com elle, serviramna thesouraria. Com a sua morte, perde oclub da nia Guanabara um baluarte e muesteio de difficllinia substituição. E\ assim,
muito eomprehensivol n intensa miigua qnenli se nota por lão dolorosa oceorrencia.
Ao Fluminense envia a A NOITE os seussinceros sentimentos de penar.O GRANDE FESTIVAL SPÒRTIVO OR-GANISADO PELA A. M. E. A. - Conforme

. ju foi noticiado, a Associação Metropolita-
; nn de Esportes Athieticos realisarA, no pro-i xiino domingo, 7 do corrente, um festival
1 spòrtivo, 110 'Stadium" do Fltimiense F. C.~ .... i__,.,.,« u£_m.,,u?_e »'«iaviiiiii_u: Sendo pnrte da renda reservada nara os sol-com o que vira na Republica sul.amer ca mt, dados f.ruln« __«" ,•,'_.____¦•_,..«...___— .sobre o assumpto. declarando que a e6n_llíidé.lS8_'K_ilò' Ô%_\vl «niu?íir_1.'T'0"tuiçfio política daquelle paiz è admirável -. p. ovas dos primeiros ,ua<^íros dê do,, . . I 1.'e a democracia_se,identifica pcrfeilamente \ {?„; ^%p$íel'ouUs. doul &. _ .WàfSÍÍO primeiro encontro será entre o America x

D. FRANCISCO CAMBO JÁ RE.
GRESS0U Ã HESPANHA

Boas impressões levadas da
Argentina pelo notável eco-

nomista hespanhol
BARCELONA, 3 (A. A.) _ De sua de-

morada excursão a America do Sul. regres-
sou a esta cidade o eminente financista c
político hespanhol D. Francisco Cambo.
Entrevistado por um jornalista, o Sr. Cam-
bó deu as suas impressões sobre a Argen-
tina e a sua organisação politiea.

cada de todo e qualquer ônus. O pa»lacetc é solido c rigorosamente con*

com o poder constituído.
Nas suas palavras o entrevistado decla-1 BoUíoro. A 1 112"da"tarde"ctn"di .iiíitn"d_rou <iue, pela sua efficiencia e pelo seu pn-Jtaca 'D. Cinirà de Oliveira" "*

OS JOGOS DE HONTEM — O FLUMINFN- •- 
° J",Í°_' Vend«r«» ««anllíl, CIH lc!*'

SE VENCEU O FLAMENGO — No stadium ,a0 ° «W»«ortav_l p. Iacclc á rua Joaj*-du rua Guanabara cffectuaram-sc hontem os quim Nabucò n. 62, conslruido em
í1S*$m\V^^ ™Mro *» mfà? lerreno- ™r
mlncnse. A luta entre os teams principaes, ac»»»no<*»_"e9 conforlavexs para fa-.
que era esperada com nnciedndc, por se tra- «mliá de fino tratamento, com todo o
nr.n.iwn-?." t'"c!,,1.tro c,m ?J'. ;»« bateriam os luxo c requisitos modernos. O Jutio, isix ssss: íiíassis? -s. ^ yy^ <i™°«° ^^ *™«»?:
nense apresentando-se treihadissiino, não '"«o, pela maior oi ter In, encontradn ;
deu tréguas ao seu valoroso adversário, que em virtude dc ser para resgate de hv*.nao parecia o mesmo que tem actuado cm ootlirca vencida enm .iulnri_i-i_-!__i o vilpugnas passadas. Assim, foi terminado este 

™ ? ^cnciua, 
com auiqrisaçao cx*

encontro, marcando o "placard" o resulta- I,resga do crctlor liypothccnno. A.I
do seguinte: venda será feita livre e descmbariUFluminense — 43 pontos.Flamengo —- 14 pontos.Os tenms eram os seguintes: ... _

Fluminense — Welfare, Hermann, Sotto struido, e assim sendo, será optima >
Maior, Hugo, P. Rodrigues o Prego. opportunidade para quem desejar,
ZoH^S>,rpSaS,^' Aimbcri' Ri" ¦««_¦ confortaver residência, m%nlf|

Serviu dc juiz o Sr. Adherbal Carneiro, cpjnentc .i.uada c por preço de ocea*
do America F. C, cujas decisões muito 6Íüo, pouca» vezes opportuna como:agradaram. Nos segundos teams ainda foi esta mie se anre__ilt._vencedor o Fluminense por Slxlfi. " 1 P 

j:'1"'_ Í
__-*-" -.-J!l-.0RTEM LINDA VICTORIA SO- «W„«,cvrt -T^*"^ KBRL O TIJUCA — Com grande concorrência "RíílÉTO... ;
e cnthusiasmo effcctuaram-se hontem, norink do Eijnca P. C. os jogos officiaes desseehib contra o S. C. Brasil. A luta entre asequipes principaes foi bem disputada c chio-cionnntc, e delle saiu triumpliunto a valoro-
..nr.f.u'-'.--"!»0 _?rasil. P*1" sienifica'ivu «"ea rensta de leitura. Com justiça podoscore cie 2á\ii. tra este o team vencedor: ser destacado entre o ifnrto texto o empol-"Jisiiiimla e Marinoj Hélio, Carvalho e Maciel, gante romance "O Milhão" original de . _••Nos segundos teams venceu o Tijuca por, H. Rosny, qne "Numero..'.", "stã 

cota*-
j çando a publicar em folhetim, devendo ser*'
I íeitn ijncn.fi. .tnmbem da linda novcíla "&,

casa vasia". cheia de lances connnovente. o;

h dos melhores até agora publica d cs O' Numero... !8**, posto agora em circulação,
com um suinmariq de contos, hovóllus e 110-
tas Variadas quc revela íhals -uma ve/. o,acertado critério dii direcção dcss.11 synipai*

,. .,-,-- .  • gentilmente
n.J.m.J. poderã esperar agitac.es en, mn^.^^^^^^^fii
der sobre «s mnltidftes, o governo argenti-
no jamais
torritorio.

47 x 6.
NO VILLA ISABEL F. C. (Nota officinl)— Reahsando-se no din 8 do corrente o tor-ncio Initium de b.isket-hall em nossa sede,

A avenida 28 de Setembro n. 274, a dii-ecto-
ria previne aos Srs. associados que só terâoingresso mediante o recibo n. 8 c respectiva
carteira. Devendo concorrer ao torneio 011-
tros clubs, pelo que aguardam inscripções,
resolveu ainda, exccptúahdõ-so as reprèscn-
titçõcs officiaes e imprensa, cobrar 1$500
lx-la entrada de cada assistente. O inicio dos
jogos scrA As 8 horas da noite, em ponto, de-
vendo a essa hora estar presentes todos os
concorrentes inscrlptos. — Azarnor Boscoli,
secretario geral.

Box
EM NOVA YORK

O PUGILISTA CHILENO OUENTIN RO-
MERO VAE TOMAR PAUTE KM DOUS !
MATCHES _ NOU. YORK, 3 (A ,A.)

realçada por des.ripçOes da vida c do ainoi-l ente cm Portugal nos primeiros dias il_
I Republica. "A. cnsa vasia" il- um episódio ilii

vida de nm official da.'niarinhti lusitana,
onde -parallclaiiiehte com as aventuras rc-
yolitclonnriãs do -protagonista sy deseiírolti
um romance sentimental, terminado eni
fórnia trágica pela intervenção de. utn ele-
mento exoctico, um chinez. dono. de ttih íu*
madeiro de ópio que, em fórnia hiysteriosáj
lhe rapta a esposa, quando, com ella se eh»
contrn o official refugiado cm Londres, dói
pois da derrota sóffrida na tentativa ícvò-
lucionaria. O resto das cento c vinte pagi-nas que nos offercce o "Numero... IS','-
é digno de ser lido do principio até o fim.'

-¦rf|f_ft_- 11 1 1 a

_^____e_fn__É,_i .

Os serviços do dispensario medi»
co-cirurgico da Cruz Vermelha

¦ Brasileira, em agosto
I Foi o seguinte o movimento n-o mez de

agosto ultimo, do dispensaria medico-cirur- () conselho teehnicii d
eico da Cruz Vcrmellia Rrasileiru, .. rua Brasileira de Desportos,_.-._. Irlí _»__ .-?-- A ._._. n.-i >. Ia .li  à * nn . ..ii. 1 .*

Sr. Affonso de Castro, do Flnmin'en.'e"F I " '^"'"tor de box Sr. Bradon or.wni.nn ,,,,,
G. A.segunda, prova serA realisada «a 3.16',] „"í ?. 

Cn 
." ?.',n?il'sta c,ll'f-1'0 P^!)11" I5°"

entre o .Fluminense x S. Clíris o03'b, íe'1idof"'-0 r 1F*1***s*m*-*(*ns- f'1110 ''<' ex^cam-
como juiz o Sr. João de Deus Cnndinta, dn ; ^1°. 

"'""«'"'"«««se nome. O encontro será
Cluh de Regatas do Flamengo, havendo i Ll" í,,u1'?,no,,0,IS*, n _* do c?rp9n e' em *?z
também ¦'íima tnçn para o vencedor, insti- rn,,nd,s* 1n°mero t''»'b''m sc bnteri com Fnr-
tuida por esta associação. : ",cr ,•0',lí(,' CIn Memphis. no dia 15 num

O QUE RESOLVEU O
CIINiCO DA 1." DIV1S

CONSELHO TE- , match. de doze rbundsl

RECEIAM-SE, EM HERRIN, NO»
VOS C0NFL1CT0S PROMOVI-

DOS PELA KU-KLUX-KLAN
0 procurador do Estado protesta

contra a retirada das tropas
HERRIN, 3. (U. P.) - O procurador do

Estndo protestou contra, a retirada das tro-
pns que aqui se achavam pnra -Impedir os
conflietos promovidos pela Ku-I.lux-Khin.
O procurador accuson o general ÍJlnncs e o
governador Smnll, de s.vmpothisarcm com
essa associação secreta, deixando entender
niesmo que talvez essas autoridades a ella
pertençam'.

HERRIN. Illinois, 3. (U. P.) — Temo-se
que os "ku-klux-klunistas" renovem os
conflietos dos últimos dias. Muitos minei-
ros armados assistiram «os funevaes de 11111
seu companheiro morto nas lutas de antes
le honlcm.

Nove presos "klnnistas" cstAo sendo tran-
ieridos continuamente dc prisão, afim dc
lesplstár os seus correligionários, quc de-

se.]'em arraucal-os da cadeia. '

SÃO DA L. ÍJ. D. - í °nC^SV. F1"P0, T N0VA TORJ«.-' («. P')
a 1> divisão da Liai ~,°. S.r- Cl"',r:ln ('«'laroit que apresentará nm

os. resolveu cm s,,n í «""'ilorio sobre as Investigações feitas no
Ubnldino do Amaral n. 75: consultas. 4.lOtij ultima reunião, tomar-ai scuinles delílie-'li,s" F"'l)0- lo!í'' 1,,e <'S!las estejam eiincliil-
receitas, 121); curativos, 5,-liVI; operações,' rações: a) npprovar a acta' ila sessão ante-1<,!ls- I)i;:iM" ('1' Sara toga que Firpo. .Honis e
14fi: nppllcaçôés fleclriras. fia: applicáçõés rior; b) approvnr a seguinte tniielln di sc- 1 

'(""a P-^riiratti hontem apressadamente de
de apparelhos,' 285; massagens, 519: injé- rie Ac ll: so lembro; 7 — Brnsil x Ria.hiic- "u!omnvcl. »l'õs o jantar, coin destino des-
cções hypqdcrmicas, 3411; radiographias, 7
radioscopias, 7: doentes internados — altas,
50, e baixas. 45.
mmmm*mmm*m*****m*)*mm***m*» »¦ **%&*%**• •*>••* ******* 1 — ¦¦¦¦ **********

Louças dc graça
— NA —

TAÇA DE PRATA
58, BÍ PASSOS, 58

Vlv. vuf
^W__4T

__S'BÍ

mom*
Quer desenvolver-se a viação fer*

rea em São Paulo

c-
lo; 21, Ibéria x Dons dc .limbo --- ,.fricunox Brasil — Sul America x' ltiiichuelo: 28,
Dous ile .limbo x liriisil — Ilicrla x Sul
Anicricn — Riachuclo x I.iaht Oninge; ou-
luliro.- ó.i Dons de .Iunlio x Sul Anicricn —
Africano-... Ibéria*. Série A: selenilírn. 7,
Municipal x-Cantuaria ¦•— Ilotafogo x Flaük— Nacional x A. C. Ilrasil; 11,. Cantuaria x
1. de Maio: '.11, Flack r. União -.'Municipal
x Nacional — ... de .Maio x llolnfogo;. 2H.
Cnntu.-ii-in x .Finch'— A'. C. Rrasll .. 1." de
Maio — União x Municipal; outubro, 5, Nn-
cional x 1." de Maio --- Ilotafogo x A. C.
Brasil — Flack x Municipal; e) approvar o
reliitoiió dos representantes junto no jogo
ÇniittiHrin x' A. C. Brasil; d) lipprovar os
seguintes jogos: Cniitiiai.a x Ai C. Uiasil.
primeiros c terceiros qluidros; ninreándo

_ ,-.„.-- , . "'" l'onl° *'' c:u,il* nos Primeiros quadros.S. PAULO, 3; (A. A.) — A Companhia da por haverem empatado dé 0x0, marcarEstradas de Perro Perús-PirapArn, pi.liu jdó.is pontos an Cantuaria, nos terceiros
r|ii:i<!i'(is, por haver veiuido de "1 x _

conhecido. Soube-se one Firpo recebeu uma
I cnrtn ávisaildó-ò de ijue poderia sor presou (|ii.-il(|uer 1110'ihònto. Nãn sc. sabe. ondo o
I piis-li-ln ar. entino contimnirã n fazer os
j treinos pnrn o encontro com 'Hnrry SVills,
11:0 din 11 deste me-:. ....;:.

O PRÓXIMO ENCONTRO DE FIRPO —
SARATOGA. ,'i |U.."I>.) — O ptígillstn árgch*
lino 'Lnis Firpo, ipie esln' fnzendo o' neces-
sírio training nesln cidade .-pnra- o -seu pro-
ximo, encontro com o hoxcur de- cor nmeri-
cano, Hnrry YV.II., partiu jini-n Novn York
ile trem. O advogado de Firpo -declarou em
Albanj-, capital do Estado ili:'Novn Vork; que
Firpo deixou Sni-ntoga somente. por: achar-se
cansiid.o dessa cidade, o. deseja coutiiuinr o
tniiniiif! cm Nrn-n Yorl: . Os. pnj.ciros de
Firpo partirão hoje pnra .Npv.i York.

»»**n-fHfcn^-<..... ..¦¦¦¦-, —...

¦TERGA=F€IRAJ

1 Inteiro 8S0Ò0—Décimo $800$|

1 lÉrii I» Bí_l Io Si. I
,gVENDÈ-SB EM TODA PARTEM:
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ao gos-erno, proroanijão dc prnso pnra con
clusão da sna linha férrea nté Pnrnnhybã.;  A Estrada de Ferro-Paulista pediuao governo concessão parn a conslrneçno
de unia Unha férrea da bitola de 1,0 ccuti-
metros entre a estnção dc Moema e a fa-••enda "Córrego Rico",

; x
União x Ilotafogo, primeiros, scjítin-
dos e terceiros quadros) limrciindo
dons pontos ao Botafogo nos pri-meiros e sejíiindos quadros, por haver ven-
cido de 2 x 1 e •! .. 1, respectivamente, iriar-
car dous pontos ao União, nos terceiros

Em todns as
nosito:

ROMANCE EMPOLGANTE
principaes -livrarias e no
R. do Cahrio, 'Ai — l*

Uma íesía em fíova Igüassu
NOVA lÇUARSi;*. 2. ,--'-Realisou-se líqplante-hontem; pnr iniciativa do Sr. Rareei,los Antônio. .MatHl.-inh.-i, unia- 1'esla,- decor."rente n;i-; iiinngiiraçi.oj tios retratos dò Sr,,

pi-esiii!..nl.e_.dn Rop.ubllçhi presideníc do-Es-tmlo (1.0 llio, e eh. (u d. policia dò Dislíiefa'l-ei.eruK-ma s_de do grmuin-I>f c B. Dr.-ArW'llitir Bernii-rdcs- e 'Legião J.epiibiicí. ia Mu.-reclinl Fontoura; Estiveram presentes <V'
cerimonia réprpsei.iliintesV.dq iodas as mito.'rulades.fuleni de,nulvas,¦quo paru nqui. viii-rnm.etn ti-çm. cspèc|al,,/(j. qne .Çorãm recfi-.biílas pelos ulituiiios/das t-sculas publicas,'
que cuti-tir. in o llyinno Nnciólíál. Em r.u-
Unida formou-se .0 .enrle.jo, que se. dirigiu à'tiédò do gretiiio. Ali houve n sessão solèihiii»aberta pelo Sr. -Rarccllos Mendanha, c pr.-'sidida depois, pelo -.represculaiite do presi-'dento ido Estadji (lo.í.iii. , Houve . iliscursoanllusivo;. .im. -acto, .'depois do, qne foraiivInhiiguradós ns retnttbS. Foi servido, porrim, nrji ."Iiiiich'' •furto, r.cs- presentes', na• i-csidcncla do Sr. Barcellos Mendanha

J!Í__i_t____jÉ_H_í___ _
-ii»__tó__J_____
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UM RECURSO DO "CRE
DITO POPULAR" JUL-
GADO PROCEDENTE
.-*_.« m> « «. t - m

jt/i.1 dospaoli» íuiulninonlii-
tio do Sc. ministro da

lii/.cnda
O Sr, illrcctor cerni do Thesnuro dirigiu

I ínspeclorlta Oeral dns Iloncos o ncguiiiU
utrioiot'."ikv.ilvciiil») ò inclm»! processo Ir.ini-«niittldii com o vosio ufflrfü n. »'H7, ilu -«"i
d« março do i'iir,vnlc iinnn, rellítlvu ao re*»
tarso Interposto pelo "O Credito Puimlar'
(SocloilmJa Cooperativa do Urspoiietilillldaih
lilniltadn) do aclo dcüni Inspectnriii «iu,
Julgou procedente n ivct-initfAó que eontrn
• mesinã suclc 1,,'.- fes o lunevlonarlo Al*
fredo N„-i»i,'(, llolhorst o mandou i,". -
emprcsllmo por esto contraído
rc.il- em folha, fosse posl
Kit disposições leüiieti q.ic
ria, eomiiiiiiilcn-vos, para
•«iu.- <i Sr, ministro, cm

<m ue»'
de iicrordo com

regulam * \w\>-
k fio. devidos,
,lo corrente. vv»i-

ipii no iiifniiio iu-ocimo o scjiiilntu dcjpa-
cl,»':

_»"i,oníta do presente procei.o <i!ic o furi-:
vionario publico, Alfredo Nlcolàn Holhorst,
cpnlr.iu, som a Sociedade Cooperativa (le
.Iw.poii.-.ablIiitJile Limitada "O Credito I'"-
pular" um empréstimo c, luljsaiiilò estar
i!i-l'-aii»i juros nn desaccordp com a lei,
«:q_e.'eii A Inspectoria deral dos Dances
ífirhvldençitcse no sentido de ilic ser restl-»
íuide, t, quo suppõe ter pago cm oxeesso.

A lusp-ctoria julgou procedente »i recla-
inação, feilj a 2 do dezembro dc i¦¦'.'¦<. con-1
tia* a <(ferida Socicdado e mandou ipie o
Binfirestinio contraído por aquclle funccio- |
B.rio, eom desconto em folliu, tosse posto
ds ft-eor.in com -s disposições le_nes resu-
lítínríi- d. inattrla. '

Htm consideradas, porém, as r^rões quc
léçrviram d* fnndiimciilo an recurso intn-
jpfislo, pela Sociedade, do jt»-lo d* Inspeclo- ,
¦'Im * ainda;

Attendendo a quc a Sociedade recorrentíj
r>t« constituída »ie perfeita conformidade'
«:oni ,-,s dcloi-miunçães consignadas no dc-,
ciclo ti. \'Mt, Mc .', dc j.uici-o de !OfiT. qnc
«!l«C0U M s.vmli.-alos profissionaes - s'.K'Í0- I
da'2ci cooperativas;

Attendendo a quê, cm taes clrcumslan- jcias, ri.ido o caracter de cóòpcratlvlsnto, a ',
-.óri.-uv.d: é regida por seus cstnlulos, quc i
ítpvcsentani, pois, .1 snq lei básica;

Allcndèndo a qne, neslni, todo ò f,;.-iccíc-
Si-vi.-., par,! que po?i.\ ;;,(-iir d-s vantagens
_ç cooperaii\ismo, tem de st íiibii-^-lcr ãs
condições estipulada, em o* estatutos rw>-|
jieetivos, como sc verificou no caso em
apTi-ço, em que o reclamante <*• còiwídorndo
¦ócio. visto como está pagando quotas qne
•e destinam a inlcgrali.iar a acção dc sua,
froprlcdude;- Attendendo • que o reclamante, para go-
§ar das regalias de sócio e. portanto, »cr dl-,
feito a um empréstimo, fez com a sociedadej
vm contrato, em que foram observadas ns
«ondiçôes estipuladas petos estatutos, acccl- i
Ins pelo novo sócio, que tambem ficou habi-
litado a gosar do beneficio constante do ar- •
ligo 4'' da lei básica da sociedade;

Attendendo n qnc, realisada a operação

Io dia da Independência
Uma grande feita escoteira em

Nictheroy
i. u l-i-i.ini.- cmpenhailn ¦ Aisoílaeio'luinjnrnso d., Ksoololrus ua orssnlMç.lii

I.i ll.unlflo l'»-..itrli'.i em coiiuiiemor,iviío da
loun iiido/ienileiKln imllilca.

Oa dlitietorci ila A, !',,«. coutam com
n i"iinui"i> dc t,,(l«s oi grupos dn Distrk-ti
I ,»l,»ii,l n >i»> llíi.ulú d, itiu ila ilaiioiro. n
Ir. IVI!,'iiiii(t ¦Sii-íu-, prcílileniü do üilado,
tftio fará pai a n luillin da tão vunmilil.''
iiovlinento d» clvlinm, Kuipiv«.larA 8, líx,

.i,1„ h'i I. ..;¦¦>.i„ tncv.il como o material, |Mill'i,iiie.',«i'.i 'por conta do governo eemlucvAo
.fi, escoteiros voneorxaiilcH 4s provas do
ücollsnío, Para Isso os liiterosiados deve-•í,o ni.icll.-ii' dn Associação "-'liiminense de

itcololros os pnsscs nrccisarlos aos «ru*
•M-nlclios e directorei, mencionando n ea>
i.nl.i nu comp.iffhia da que dcpcml- a cou-

(lureílo,
llaver.1i _m premio nua feri conferido ao

grupo que maior uiiinero dc ponlo-. obtiver
: müiii tolal d.ujuellcj adquiridos em ead-
! prov.i,

Pni.i vnminiSsilo JulgirA a comncllS-o,
qu»» pr„ni<lt«! ¦>'!' intere:santíssima, dada a
unininçã/ cnm que os diversos grupos do
lli», reallinin «s seus treinos, que eslào stn-
do feikM dlartiimente.

Sei-io •¦..!i>i.u,!.r. altas autoridades do
I:>l,ii»,, pnra csa feita. q,ia seri a primeira
no gênero cm Nicthcroy,¦ mt*» i ' . ¦ .¦

MUSICA
mtá-mmm^*mmmmii

Jl«'.l"i rfr pirino ila «cn/ioill»
Dórn Irniito A mr rir ano

A '«-i,Inmi, Dura Frílioo Americano rea*
INai-í ho nroxlino dia ll>. uo -,alá„ de cnn-
pertoi do In.liliito Niicloual de Mu.jca, um
reellul de i>i,mn, oMamln o inlcin du meiiiio
iiini-ütlo |i,,ra n t* horas da iiultr, 1'hüiimiii
no progranimu, que i'>ti) organliado cmn mui-
lu gosto, ui (-ciüiiiilfi. iiul»,rv"i a reaiiectiviii
Iroclio) cicnlhidoii

l' parlo — Daeli-TáutljR, Toccata e Tug»
(ic menuri; Schumaun. Sonata, op, Sã (sul
menor). Alegro, Aud-iiUuu, Suhcr.o, Hondô
,• l'lnal-proifljslmo,

m> parlo — Chopln, Estudo, op, 10. n. 1;
Chopln, Polonaise, op,.83 (Ia bcinnb; II.
ÕSWflldi Nucttirno, op. li, n, St biszt, Maieppa.

Vin concerto de Magriatcnn Ta-
tfliafcrro em •_. I'nn/i>

, S. PAÜ1.0, »'t. ÍÀ. A.) — iteallsn-i,! hoje,
e»i 'IIiciiIhi 

Municipal, o aiinunclailo con-
certo d« piano da conhecida artista'patrl-
ela Stu. Magtlnlena Tagliiifcrro,

As localidades para cs.a audiçlo eslão
Iodas vendida.-.

¦ mtm i 
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Ambos colhidos por carroças
Apanhados por carroças, nas ruas ttapa-

. Ripe e Areai, respectivamente, foram soecor-
«ni virtude de um contrato revestido das' ridos pela Assistência o dactytographo Ho-
formalidades indispensáveis, restava, apenas, mero Vieira, de 24 annos, morador A rua
Um acto complementar, qual o de desconto liarão de Srrtorío n. lã, e • fon.cioaario pu-
cm folhat determinada pelo reclamante a blico Antônio Joaquim Nunes, de 24 annos e
consignação a ser deduzida mensalmente dos j residente ;i rua Barroso, sem numero.
teus vencimentos, c. para lanto c?:iste auto- O primeiro recebeu ferimentos no tboraz,

e o ultimo, no pi direito.

JERSEY
mmm

Saldos da Fabrica da Todos
os Santos, em cortes e em
retalhos. Theophilo Ottoni,
93. 1*. próximo da Avenida.

m*
Rotisserio Progresso

PREÇOS RAZOÁVEIS
44 — LARGO S. FRANCISCO — 44

mtm

tisação, constante do artigo 171 da lei uu-j
6iero 3. 454, dc 8 de janeiro dc 1918, revi-
gorada, mais tarde, c determinadamente,
pelo art. 3'. da lei n. 4.230, dc .11 de dc-
Ccmbro de 1920, segundo o qual ficou exten-
•iva & recorrente a permissão legal concedi-
da ao Montepio dos Servidores do Estado c
•o Baneo Predial do Estado do llio de Ja-
nçiro a respeito dos funecionarios públicos,
eivls. e militares;

Attendendo a que da Interpretação do nl-
tiino dos dispositivos citados só sc pode con-j
viuir a permissão para empréstimos, pela
iocieiladc, aos funecionarios publicos, mc-
diante desconto em folha, empréstimos, po-
têm, quo deverão ser effectuados dc confor-
su idade com os estatutos próprios dc cada
¦ociedade;

Attendendo • que não se torna possivei
*ò sejam feitos empréstimos, por socieda-
jes cooperativas, a funecionarios públicos
Hue já tenham, antes de rt-.ilis.ircin as
Iran-acções, a qualidade dc dcciohistasl
Visto como depende tal circumst.incia de
Sim» providencia no sentido dc pcnnittir
transacções de empréstimos a sócios cujas Ide atcrral-a, para a realisação do tão aspl

A RUA ALICE PARECE A SA-
PVCAIA

íitesolvcram as autoridades municipaes ft-
zer obras na rna lAlice, em direcção ao tun-
nel do Hio ConVprido. Ii' uma velha idía, de
vez em quando relembrada c agitada. A
coinmitnicação do bairro de Laranjeiras com
o Hio Comprido é, sem duvida, uma exccl-
lente medida. Mas quando será executada*'
Mysterio. O quc não é mysterio é o que
estão fazendo na rna Alice, com o pretexto

acçòes já estiverem integrnlisadns, o que
âmportiwla cm -.stricçã. á liberdade de
contratar;

Attendendo, finalmente, a que. o recla-
tnante, mediante contrato escripto com a
(Sociedade recorrente, náo só adquiriu nma
ccçio, como contraiu um empréstimo, para
cujo pagamento assumiu um compromisso,
ema obrigação contratual e, além disso,

JpOr se tratar de unia operação, dupla, de
tal fôrma que somente sobre* a parle refe-
rente ao empréstimo devem incidir as dis-
iwsiçijes constantes do art. 27!! o seus pa-
I-graiphos da vigente lei da despesa, nâo
dispensada, entretanto, a providencia para
flu-s as* diversas associações de classe, ban-
«árias e sociedades cooperativas reformem
«a seus estatutos cm haa-mó-Jia com o, dis-
positivos da lei acima mencionada;

llesolvo, A vista do exposto c das i\v
è«5es «-pendidas no parecer do Dr. cônsul-
lor Sa fazenda, dar provimento ao recurso,
para o fim de julgar improcedente a recla-
suação da fls.

IlemcUa-se o ttoccsso á Inspeciona Geral
das Bancos, que conti-unci a .providenciar
de accordo com o quc soggera a parte final
do parecer, já mencionado, do Dr. cônsul-
tor da I''azenda."
*-¦ " ¦¦ jj ¦ i mmm ¦ ¦.... -

TAPETES
OLEADOS

I ara mesas, corredores c saias.
Cortinas, stores e capachos.

- O MELHOR SORTIMENTO —-
Preços íednzidos

CASA RAUL CAMPOS
Ex-Segura Campos

RUA 7 SETEMBRO, 84
Moveis de vime, malas, artigos

de viagem e sports.

rado melhoramento. Tudo quanto i digno
da Sapucaia despejam na pobre rua. O lixo ji
não vae para a famosa ilha, dcspi»jam-n'o
nn rua Alice. Imaginem o supplicio dos mo-
radores dessa via publica. Por quc a Prefei-
türá não faz cessar semelhante aterro? E que
providencia poderá tomar, no «so, a Saude
Publica?

mmm

ARTIGOS DE SPORT
ROUPAS PARA BANHO

CALÇADOS FINOS - UlUmoa modelos

CASASP0RTSH.ANrt.^S25
Eu fi_ a

GIÜI.ETTE"

•mmmm
barba esta manhã
K Você?

¦ ****** ¦

eom uma

AINDA FOI AGGREDIDO ?!
; Queixon-se-nos, hoje, o Sr. João Camillo.

nsldente á nia Darão de Mesquita n. 2-8,
ée que, ao passar, hontem, ua frente do ci-
Éema America, á praça Saenz Pena, caiu-
Ibe na frente uma placa de unnuncio. Não
tendo tempo dc desviar-se, pisou nn referida
placa, o que lhe valeu soffrcr uma aggrcs-
•Io da parte dc. vários empregados daquella
Casa dc diversões.
_. , mmm >

A creação de uma cadeira de lin-
gua italiana na Escola Nor-

mal Catharinense
• PLORIANOPOLIS, il (A. A.) — Entre o
JSxmo. Sr. marechal Pietro Badofflio, embai
Radfda Itália no Brasil, e Dr. ,Ióe Collaçi
•ecf?'a'rlp do Interior de Santa Catharina, fr
ram trocados tçlegfanimas muito cordines i
propósito .dn creação da cadeira de língua ita
liana na Escola Normal Catliarinense.

De todos «is pontos do Estado o Dr. J6
Collaço tem recebido applaasós ú sua inicia
tiva cpie vira facilitar a acção dos professo
res primários uos centros dc colõiilsa.iíò ita
liana, •

Mais uma reunião da mesa admi-
nistrativa do Centro Luso-Bra-

siíeiro Paulo Barreto
Heulisovt-se no dia 30 do mez findo, mais

uma sessão administrativa desta prestigio-sa associação, sob a presidencia do Sr.
Ghrj-ostòh.õ Cruz, tendo a secrctarial-o
os Srs. Ernesto Corroa da Silva e Avelino
Ferreira Dias. Lida, c sem debate «npro-
vada a acta da sessão anterior, foi lido e
despachado o seguinte c-pediente: reque-
rimenots dc beneficência, de Antônio Appa-
ricio, Jorge Cazalbolck, Josc Antônio Lin-
dner, Paulo Cardoso dn Rocha o João Ma-
noel da Silvn — attendidos; requerimentos
de Thclino Vieira Chaves, pedindo auxilio
do viagem, e da viuva Guilherme Soares
dos Santos, pedindo auxilio de funeral; —
despachados favoravelmente; requerimen-

tos pedindo «habilitação dos soeios: Jos.
Ayres de Carvalho, Veríssimo Vieira Rocha,
José Pereira dos Santos o Alfredo Gonçal-
ves de Barros, — deferidos consoante os

• pareceres da c. syndicancia; cartas dos
j Srs. almirante Gago Coutinho, agradecendo
i a remessa do rclalorio, do Dr. Oswaldo Rie-
dei de Carvalho,, offerecendo seus serviços

j médicos para clinica dc partos, pelle e. sy-
Iphilis; de Caseniiro do Almeida e Fclismi-

na Duarte, agradecendo o desvelado c cffi-
caz tratamento medico; officios do Real
Centro Portuguez de Santos, do Orfeão
Portugal • c da Associação Typographica
Fluminense, agradecendo a rem.3sa do re-
latorio, e do Centro Trasmontano, da Casa
do Minho o Centro. Dr. Antônio Josó do Al-
meida, tratando de assumptos diversos,.—
forani recebidos com especial agrado.

Foram lidas, ainda, 2G propostas para
novos sócios, sendo approvadas f> e remctti-
das as demais ú commissão de syudican-
cia. •',

•Na ordem do dia, o thesòureiro cpmm_-
nicou ter mandado fazer o enterro do as-
.lociado Luiz Sacramento, fallccido no Hos-
pitai Marítimo. Continuando, deu informa-
çõcs sobre a prestação dc contas do cobra-
jor da D.* circumscripção. quc se exouerou
c das providencias tomadas para a sua
substituição.

O Sr. Albino Soares da Costn deu infor-
mações sobro duas syudicancias qne lhe.
haviam sido distribuídas, e o Sr. David
Fonseca communicou tor representado o'.entro na posse da nova directoria do
Inião Social.

Passando a tratar-se de interesses geraes. conselho resolveu acecitar o offerecimen
o dò Ilr. Oswaldo Ride] de Carvalho, trai
restará serviços especialisados na assis-
encia clinica, e deliberou appròvar a :ròs'
osta dnda pelo secretario a um officio d.(
lentro Dr. Antônio Jos. do Almeida. G
òhselhò sanccinnou tambem a licença th' mexei, concedida pelo secretario «o escri
turàrio ÃVãldcmar Teixeira, pura traía

_uento de seus interesses particulares,

Casasw

AS OBRAS DE SANTA
ENGRACIA...

i ¦»¦,

Começam e nio acabam !
Nio sabemos porque os encarrs.adoi dos

nossos serviço* de reconstrucçio do c-lça-
menlo d.m rua» tém como pruurainma co-
iiirçuit-iii o* traliallios pnra, loifo depois,
diuxiil-ns em meio. VAu As ruas, umiu.am
<s pciir.» nu iii--.imiiH.iiii n asph.Ho e,
,|iianiio vécm ,|in> cslA ludo cshuraciiilo, lm-
liHK.ihlliliindo »\e u tiafciio doa pedrstres,
ali,ii'i'cccm-su d» tarda e u.o mais apjmi'o-
cem.

Ilu um c-umplo recente. A rua Vinte e
Oito de Setembro, nu Muiln da Tijucu, pos-

nia um calçamento aiillgo, de pedras inc-
giiUres, mas, mal ou bem, ia servindo vki
publico. Eh.. porím. que uma turma de
operários ali appareceu », com dcciilidu
cncrila, arrancou as pedras do meio-fio.
para lal fn.cmlo valia» juulo nos passeios.
Essas pcdra<i toram atiradas psra o meio da
run c a terra das vallas por solire os pas-
S»»l(»'l.

D que contece afor í que a referida rua
c»l.i intransitável e com as vallus cheias
dr .'i.ii- pútrida, que r.tli.il* mao cheiro e
serve de vlvrlio para os mosquitos.

O.s trabalhadores, ha mais d' mez, ali uão
npparcoem e os moradores do log.ir, qus nos
hora em que se pensou em melhorar tal

esta recl-mação, maldizem atouxerara
sitio.

í» ¦ I Mft)
¦ mmm ¦

SEXTA-FEIRA
Inauguração de sua filial

t
Os estabelecimentos mais

eriteriosos que nio expio-
ram e são sinceros nos pre-
ços que annuneiam.

O maior e mais variado
sortimento em artigos para
homens, camisaria e perfu-
marias nacionaes e estran-
gel ras.

O "record" noa preços de
Alfaiataria e Chapelaria.

Meias de 8EDA para se-
nhoras — o maior deposito
da America do Sul.

Capas de gabardine in-
gleza, a 125$000.

O povo antes de fazer suas
compras deve visitar as

CASAS INDIANA
de A. L. de Souza & Cia.

FILIAL-:

RUA DO OUVIDOR, I34
MATRIZ :

LáRGO OE $. fBINCISCO, 24-26

AMANHÃ
Tom nota!

Plano especial da loteria

SANTA CATHARINA

70 CONTOS
Inteiro 20$ — Décimo 2$

7õ 5. EM PRÊMIOS

TORNANDO MELHOR C0NHE-
CIDO 0 BRASIL NO ES-

TRANGEIR0
A propaganda e.fici.n.e da Ca-

nara de Commercio Interna-
cional sobre o nosio café

E' sabido que enlra os serviços do propa»•.«anda da Câmara ilo Coinincrclo Intcrnaclo-
uai do lirasil flftura o qus f-»i- InsllliilçAo
Um rcallsado com o mais vivo empenho de
•.-illo o apreciável tonacldude, a respeito do
café. A Csmara Internacional, «nrovelUnao-
se de um estudo do professor Prescol. so-
hre a conveniência do uso do cn.., tradu.ru
ss conclusões <lo enilncnlr iclcntlsta anieri-
cimo para o francês. Italiano, nllemAo •
l„-"p.iuliol, a mandou para os diversos
pulw.i do inundo taes conelusOei, aromp-i-
nluulss de uma circular aos cônsules do Ura-
sil, rogaudo-lhes que se Inlcrossussem pela
pu.lí.ncjio do csliiilo do %-*ii-nti-tí* iiiiicrlcano
tia Imprensa local. Além doi cônsules, a w-
crctarla da Câmara remellcu ai roaclusoci
do professor Prescol, além do varloi rclallios
do foniacs e folhetos de propnunda eco-
nunilea do lirasil. uom Srs. Dri. Mlfiucl Cal-
mon, Sampaio Vida). Felix I-.checo, membros
das cnmmbsões de finanças da Câmara e do
Senado,

o Sr. ministro da Fazenda, rcspoiidsndo ao
officio da Câmara do Commercio internado-
nal do Brasil, dlrijtiu ao presidente desla In-
stitulç-o o seguinte nfficin:"Kini. Sr. Dr. Carlos de Miranda Jordlo,
If. 1). vlce-prosldcnte «m exereicio da Ca-
mara do Commerclo Internacional do Bra-
•il.

Accnsandn recebimento ds offielo dtssa
Casnara n. 'i.i:,', de 11 do corrente, com que
mo eavlastes alguns retaihus di .loraaes, que
se referem _ propaganda feila por e:ma l.n-
mara. no desenvolvimento do seu program-
ma 4' expansão econômica, a cargo do útt}
partnmei«lo rie Ultramar, o do exemplar da
,-1,-ciilar dirigida aos cônsules brasileiros pe-
dindo-lhcs a tratisciipião nos Jornaes locaes' dc um estudo do professor S:,muel Prescol,

i favorável ao uso do café, calie-me agradecer-
vos slnccrtimenle penhoredo es.s serviço

I prestado ao np**o paiz.
Aproveito o ensejo para spreseatar-vos o

sos demais membros dessa Csmara es meus
' protestos dc elevada estima <• m.i djstlncta
consideração. — 11. A. Sampaio Vidal."

Contra o ópio e as dro-
gas nocivas á saude
A sua limitação ás neces-
sidades da SGienGia e da

medicina
0 que ae fará a respeito na A,.

sembléa da Liga das Nações,
ora reunida em Genebra

\,U-n da l.l-a das Naçfl,» 3|2_2mi iinvus convonç.es lntern_d_B_I
igiindo sn espera, tornarão oífccllS?¦)(

pio t

"America Brasileira"
Está sendo distribuído o numero 32 dã

revista "America Brasileira", correspon-
dente ao inex «Io agosto. «Do seu texto \-a-
riado destacam-se, além de um trabalho dc
Capistrano de Abren sobre "Caminhos an-
tigoa e povoamento do Brasil", artigos ine-
ditos tie Camillo Mauclair, Krancis dc Mio-
mandre, Agostinho de Campos, Isaac Gold-
berg, Marque. Draga, Teixeira Soares, Al-
fredo Pimenta e outros. O desenho origl-
nal da capa é de Jorge Barradas.

¦ -SSS- ii

I Sexta-feira I

|5oo:ooqIobo I
¦ Jogam 10 mii bilhetes I¦Loteria do Rie Grandes
Uma filial da Joalheria Indiana

Attendendo ás exigências do extraordinário
movimento qim tem tido a Joalheria Índia-
na, no beceo do-.Kosario u. 1, os seus pro-
prictarios, Castro, Ferraz it- Lima, instai-
laram, ii rua Urüguayaiia n. 110, unia filial
r.os mesmos moldes da casa matriz, e cuja
inauguração foi realmda boje, festlvamen-
te, com a presença de nmitos convidados e
commerciantes da nossa praça.

Terminada a cerimonia inaugural, durante
n qual foram trocadas saudações de prós-
peridad- para o novo estabelecimento, foi
offerccida aos presentes farta mesa de do-
ecs e refrescos.

¦ »***» i i

Um novo preparado do "Institu-
to Freuder"

Tivemos o prazer de receber alguns vi-
dros do novo preparado do "Instituto Frcu-
der", denominado "Calceon", e especial-
mente recommendado pnra a calcificação
das dentes das creanças, e excellente recai-
clficante para os debilitados, tendo pararecommcndal-o _ classe medica, um pare-cer do prof. Dr. Nascimento Gurgel, calhe-
dratico de moléstias, de creanças de nossa
Faculdade de Medicina. E* o Calceon um
produeto opotherapico que pode se rivali-
sar com os melhores congêneres estrangcl-
ros. Gratos pela offcrta.

¦ mmm ,

Theatro S. José
¦%
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O sen taxuo
so e confor

tarei
paquete
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ZEELANDIA»((

Sairá a 10 do corrente mez para:
Bahia, Recife, Las Palmas, Lis-
boa, Leixões, Vigo, Southampton,

Cherburgo e Amsterdam.
Para passagens e mais informações eom

os agentes geraes:

Sociedade Anonyma Martinelli
106 - Avenida Rio Branco - 108

Uma nova marca de cigarros :
Sans-Aíout", dc Souza Cruz

A Companhia Souza Cruz vem de brindar-
nos com alguns maços dos cigarros do sua
ultima marca, quo é a "Sans Atout", expres-
são quc, como se sabe, quer dizer "Sem
Trhmipho". Não são apenas os cigarros, quc
fumámos como quem quer apreciar e sabo-
rem; que rècommendam a marca pela sua
leveza, aroma c doçura; o acondicionameu-
to, muilo eleganto, ha de concorrer tambem
para o maior exito entre os fumantes, por-
que se trata de uma carteira branca, « com
grupo de jogadores, a cujo conjunto di um
grupo de jogadores, a cujo coijunto dá um
destaque attraente uma nesga de panno
verde.

mmm
Dr. Julio Vieira Ouvidos, nariz o gar-

ganta. Assembléa, 41.
Central 4803. 2 ás G. Praia dc Botafogo, 462.
Sul 790.

¦ mmm •

RIO-fOSMOPOLTTA
REVISTA .BOLETIM — EDIÇÃO DE LUXO
(Absoluta novidade para a America do Sul)

Brevemente nppareeerâ esta interessante
revista-bolctim que publicará o movimento
semanal dos Srs. hospedes do Rio de Ja*
neiro, assim como uma bem organis.ida sc-
cção de informações de grande utilidade
para os mesmos Srs. hospedes c publico
cm. geral. Sua distribuição será gratuita e
profusa cm todos os salões e quartos dos
melhores boteis desta capital, como sejam:
Copacabana Palaee Hotel, Hotel Gloria, Pa-
lace Hotel. Hotel dos Estrangeiros, Hotel
Avenida, Hotel Internacional, etc., cm to-
das as embaixadas, Icgações, consulados,

»clubs, associações-; bibliothccas, navios, es-
traflás de ferro e principaes boteis dos Es-
tados e do estrangeiro. Administração: A.
RICCIULLI & Cia. Rua Ramalho Ortigão,'.,
sala 2, Central 73' (Palácio Independência)

¦ mtmm i
'íovo accordo entre os industriaes

allemães e a "Micum"
LONDIIIÍS, 3 (U. P.) — O correspondeu-

e da. Central News cm Berlim informa que
lãj) negociações entre ,os Industriaes alie-
riães e a Mícnni" resultou um íiecordo
»ara novas cntícgae po;- conla (hi«i repara-

'JÕCS.

HI.BBEl das Águas dc Colônia
ú a Rainha.

Perfumaria Lapenn*
Rua do Theatro, 9

Homenagem ao Orfeão Por-
tuguês

Em homenagem ao Orfeão Portuguez, rea-
lisa-se hoje. era duas sessões, no Cins Thea-
tro lirasil, na rua Haddock Lobo, um festi-
vai. A 1* parte será cincmatographica, a 3*
será desempenhada pelo Orfeão, sob a rc-
gencia do maestro José Martinez, e a 2* par-
te terá este programma: "Guarany", Roman-
za, pelo Sr. Carlos Echcvcrria, barytono;"Mme. Butterfly", ária. pela Sra. Lucy Du-
t-hesne. soprano; "Roberto cl Diavolo", Ro-
manza, pelo Sr. Ignacio Guimarães, baixo;"Bohcmc", Romanza, pelo Sr. Mario Osório,
tenor; Fado, pelo Sr, Eduardo Bastos, baixo-
soprano (travesti); "Cavàlleria Rusticana'",
Romanza, pela Sra. Lucy Duchcsne; "Giocon-
da", Dtictto, pelos Srs. Carlos Echcvcrria e
Mario Osório.

¦ mimm . ii .

Cachorro Galgo Russo
Prceisa-so de um, tratar com José Gomes.

Etinice Hotel. Rua Riachuelo, 13+.

AS ROMARIAS PIEDOSAS

Mais uma partirá do Engenho de
Dentro para a Apparecida

' do Norte
Mais nina romaria ao Santuário de Nos-

sa Senliora du Apparecida do Norte, em
São Paulo, está se orgahisamló m^sta ca-
pitai. Esla pari irá da estação do Engenho
de Dentro, no dia 20 do corrente. Promo
ve-a o vigário da mesma localidade, revinõ.
coiSego' Antoulo •ferõnynio dc Carvalho Iln
drigues, que .rccéhè inscrlpjõcs', sóinicnl'.'
ai. o dia lõ do corrente--

Sexta-feira, 12
Olha o

Guedes!
da parceria Bittencourt'

Menezes.
Sexta -feira

Primeira representação da
revista

OLHAO
GUEDES!

musicada por Hans Dia-
nhammer.

Sexta-feira, 12
OLHAO

GUEDES!
Sexta-feira, 12

A's 7 % e 9 %
Olha o Guedes!
Olha o Guedes!
Olha o Guedes!

IÇOMMUKICADO POI1 HBXRy \\o<„,
GENEBRA, Agoslo (U. P.) _. A 0„,"Assomblen du l , ¦_ , .

forma
quc, scgll
prouramma norle-ámerlcano subre'-*
as drogas nocivas A saude

Coniprchenilo esse programini, nuf >,i.
primeira ves, foi suggerido cm nmi /Ji,
çüo apresentada A Cantara dor. latidosi__
dos polo deputado 1'oiler e d«pa» _-j.aos esforços do mesmo, fôra «i-cclia „'*'Liga das NdÇÕos, a limitação da producí''"dc todas as drogas nociva. As DCCíMld__f!
du sciencia e da medicina. Segundo u m-lamentar americano, se se prrniittir ,,.se produzam essas drogas cm qimnlldid-maior de nue i UBCessoria para os teferi',»
fins, será impossível dominar o trafico i«licito dessa mercadoria.

O primeiro plisso parn tnriur viável ,V
plano americano -.crii a convocaria _e Ui_.'.JCouveii.ão, em (|uc sa estipular- i;ue Uf_;.'íllvo, Imporlucüo e cvpoitacão d«» opieéil!
Ii-gal nos paizes do Pacifico quando «iinrllgo seja empregado uo vicio du JuroSob n aclual convenção de llaya, rcinl».
mentando a comniercio do ópio, nâo . tos!sldcrndao iilegal „ usu dessa droga tur<fiiiimr. Os iiiemliros da Liga, cntrclant,,
ns-lin oino «s peritos americanos, citai
convencidos dc que, eini|uanlo „ojn pernilt-lido uos pal7.es iiróduclorcs de opto vendt:
iininciisas quantidades desso artigo para «fumadores de ópio nos poisos orii-ola;»,
nunca será possivei evitar quo nina p-íi'seja enviada do contrabando aos outiêj
pai.es para usos illlcltos.

A I.iga reconhece que não se póil» prc||j.bir a nenhum pai- o cultivo do ópio par»scu próprio uso, a índia por exemplo, Pmi.
beber ópio 6 lão comniuni como lomar clij
ou cafí nos paizes do Norte. Toclos os e».
tados produetores do ópio, entretanto, »•
rão collocados sob as mais severas reslrí»
cções c vigilância, afim de ser impelida j
exportação, a nâo ser para as ncessidadi'
da pharmacopéa c pnra fins seientificos, 

'

Uma vez tomada essa medida preliminar,
a Liga lançará unia segunda convenção li-
mitnudn a producção mundial da paponhi
e as folhas de coca, assim com.) dc todo,
os produclos derivados, Ucs como ópio, o
caina, etc. Todos os paizes Intccrssadns t:-
marão, segundo se espera, as providencias
necessárias, afim de que as industrias dc,
respectivos listados acceilem e acatem a)
referidas rcstricçúes. As principaes nações
produetoras de ópio, e que serão altingidai
pela convenção, são: índia, Pérsia, Turquia,
a Servia; Peru' c as colônias liollandeiai
como produetoras dc folha de coca e m
Isstados Unidos, Allemanha, Inglaterra,
França e Suissa como maiiufncturclro! en
grande escala dos produetos derivados dts-
sas plantas.

No correr dos últimos dous annos. a I.i.
ga das Nações procedeu a uma investigação
profunda nos principaes paizes do muiiiK
afim de verificar quaes as quantidades r,:-
cessarias de ópio, cocaina, morpliina c lie-
roina para fins médicos e seientificos. N'o;
qu- se refere ao opin, a quantidade iippro-.i-'
mada ó calculada cm '15(5 miiligrannnas per
capita e por anno, cm cada paiz. Os peri-
tos da Liga consideram essa uma porção
muito liberal e por ess»j inoíivo continuam
ni investignções afim dc saber-sc sa a (juan-
tidade pódc ser ainda reduzida. 0 mundo
ainda produz dez vezes mai< do (llie é ne-
cessario para os fins médicos o seientificos,
sendo o resto eanalisado pelo commercio il-
licito.

Durante os aunos passados, uma comn--.-
são de peritos internaciouaes, represcutando
os listados Unidos, Inglatcra, Frauçs, t m-
landa, esteve (piasi permanentemente rcu-
nida, procurando reconciliar os 'idercv'.-'.
dos vários paizes e quc serão discutido'
nas duas convenções projectadas. As opi-
niões preliminares deíses peritos foram pos-

. tas, mais tarde, etn forma concreta, pe a
I Commissão Consultiva Permanente dc Upo

da Liga das Nações e as minutas porclla
redigidas serão apresentadas a Quinta uu-
ferencia da Liga das Nações, afim dc serem
aperfeiçoadas. , .,

Guando a assembléa tiver dado uma for-
ma definitiva aos projeclos contra o trai-
co das drogas cnervantes, serão co-yoea-
das duas Conferências dns paizes interes-
sados, as quaes deverão reunir-se no i«';-
novembro próximo afim de discutira forn"
definitiva dus duas convenções. AS-wnie;
rencias assistirão as Convenções. •¦. wi
então, assumirá a tarefa de fiscalisar a u»
ècrição dos accordos.

Entrémentcs, n Liga, nos últimos tWh
manteve a sua campanha conlra o traw
do ópio. Virtualmente, todos ,os muim.
dá Liga foram induzidos a nssignar a -"»
vença, de llaya dc 1912, ora.cm vigor, so
bre o controle do commercio "C^pio
tambem a adoptarem um systema (io c »¦
ficados, pelo qual o commercio de im ;_
tação de drogas nocivas fique s«*«',«.1|c"
lisação directa dos governos. Alem ai»-;¦ ¦

Liga conseguiu descobrir algumas secrew
que são usadas no trafico do ópio,
aos governos valiosas informaç»
forma (le impedir esse commercio
CÍ°CÒm 

a Quinta Assembléa e "J™.^
feceneias que so réalisarao cm no emhro,
Liga espera aperfeiçoar eoinplflauc»»»
plano para combater de vcz,o trafie «to <W

e das oulras drogas, quc tao profundos
les causam á Sociedade.

Prof. Auslregesilo 7°S__bS g
A's 3 horas. Telcp. C. 1995.

0 "American Legion" veiu do
Rio da Prata

Fundeou no porto desta capital, ás pri-
meiras horas de hoje. o paquete norte-ame-
rioano "American Legioii", procedente de
Buenos Aires e Montevidéo. O referido na-
vio, cujas condiçõe, sanitárias foram ve-
rificadas boas pelo medico da Saude que
procedeu A visita regulamentar, trouxe pou-
cos passageiros jíara esla cmpiM,, ifomo
tambem conduz poucos cm transito para
Nova Yorlt.
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BAIOS X E ULTRA-VIOLETAS

Tratamento moderno c indolor dos eeze-
mas, ulceras, furunculos e doenças da pelle.
Photographias (raios X) em domicilio. Dr. Da-
mnsceno de Carvalho. S. José 39. T. C. _-_'_.

«ia» ¦
Precisa de dinheiro ?

A Tinturaria Alliança dá cm dinheiro, no•icto da entrega da roupa, o valor da mesma,
R. Visconde Rio Branco, 38. Tel. 5551 C.

•****» ¦¦

A imprensa fluminense vae ter
mais um órgão

BARRA DO PIRAHY (listado do Rio), 2
Serviço especial dn A NOITE) — Impresso

•m mnchinas próprias, circulará nesta cida-
le, no próximo dia 7, mais um órgão dc
iiiblicidade, denominado "0 Liberal", (iue
eiii como rcdàctór-chefp o coronel .losó An-
onio Martins, político uo districto de Men-

des, deste municipio.

dando
sobre *»
interna-

PÕ DE AB.FOZ E" o melhor e Ml" 
io mais caro Aone-i
rcnlc c intiilo Pcr'|

fumado. ,
vcndã*.m todo Caixa 38B0O;.«..!•«.

o Brasil. correio 3í
PERFUMARIA LOPES ~~ Praça riwüjen.j
tes 36 e 35 c rua Uruguayana n._i"

LADY
A' venda em todo

•mmm-

bicarbonnto esterizado por ser
,-endo-se W

c nao tmadmirável, são e agradável, dev
cural-o em vidros bem fechados.
caixas on pacotes do baixo preço

¦ mmm» 

Caiu de um andaime, na egreja
da matriz

O operário Nathahiel Teixeira, de 
f 

*"j
nos e residente á rua Dr. Magc n. .'o» ,^
de andaime, foi victima hoje dc '""''..'(fir,
dc- aidaiinc, nns obras da egreja da ¦' ,
á rua Voluntários dn Palria, tendo o n»
soffrido forte contufão nas costas., .

Cluimada a Assislcncia, Nathanlel foi w ^
portado, em ambulância, para o I"" r_,,j
praça dn Ilcpublicn o ali teve os nc«-
soecorros de urgência.

.t_
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Estômagos Débeis
Chronicas médicas

E' de multo interesse fa-er recalcar M)¦«|
que dirpm algumas revistas tobre '• J* <f
moso bicarbonato esterizado (|uu tai-w -(

prescreve aos doentes do estômago ('«'
soffrcm de acidez, gazes, mas dlgcstoW,v »
etc. DU o Dr. Nenbauer, por exemplo, (»
bicarbonato esterizado opera uma-_"_"* ,(.
estômago fazendo desapparecor a_ n}'' 

„.
dez qne so forma, c as más digestocs-P? ^ccaso de secroção do sueco gástrico. r«i 0
ao paiz acon-clhamos a todas as -«^i,,

htléslmíidii: _.


