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A auto-suggestãc
na cura dos nervosos
0 PROFESSOR AUSTREGESILO VAE, HOJE, EXPOR

DIVERSAS OBSERVAÇÕES A ACADEMIA
DE MEDICINA

Algumas palavras do illustre acadêmico
A NOITE

9a
i. ."caietula Nacional de Medicina na sua

tiliima reunISo, ouviu uma comiaunicação
«isis interessanto do professor Henrique
Jio.*.» :i respeito «ias idéa. mi methndor- mo-
derao* nu cura dn iieurastlióhía' As primi-•ciis desse Irabalho

do acatado psj-chla-lin a.n tiveram o» nos-
io.* leitores por inler-
iiitdio da palestra comipie nus distinguiu
nqucllo meadenfico.

Iln.c, segunda rs-
união, o professor
\ustrcgesilo, nosso
illuslic collahor-ador

e um dos grandes es-
peclalistas da clinica
nervosa, «lc que se
desvaneça n medicina
nacional; fará a seu
turno umn communi-
cação não menos In-
teressante sohre a
.•urn dos nervosos
pela auto-wiggestão.
K, a exemplo do que
fizemos com o seu

iHs/rct/MiVoeniinciito collega dc
quinta-feira ujtima,

procurámos lambem ouvil-o antecipada-
mcnlc-, obtendo, cm palestra, o seguinte re-
suinn <!e seu trabalho dc hoje:
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An praticas aiito-suggestivng emprega-nr Paul |<~milc I.cvy, Honnct visavam
.... \

da* por i-aut i-,miic i.cvy, nonncl visavam
a vonladi*. e dc Iodos os niethodns e pro-cessos indicados pareciam já orientar a
tiniu escola auto-suggcstão curativa; Osfados narrados pelos autores de cura dos
onfernios esboçavam r,s inctliodos modernos,
como i.i haviam feito ou'.r'ora Liebault e
Bernhclni, cin Nancy. Hoje a tendência ó
p.-ir.i acreditar que a suggestão só cura porw ailtu-suggestâo, islo c, qne nenhuma
Idéa remove syniptqmas sem «pie o cérebro*,.il(i-'i;iriiiie «ccci-t"t/'c dSÍreté, seja pelo hyp-
nátismo, peln,persuasão ou por qualqueroutro processo ps.vcholhcrnpico, como o
Uníliiclismo, a Sciencia Cliristã ou a Nova
[dia, de uuc Mnrden é o grande paladino.Os exercícios práticos da auto-suggcstão
fazem-ss segundo os preceitos de I.evy e
Psyotj pelo recolhimento c. mais ainda pelosmomentos de transição dn vigília para o
loiruio e deste parn a vigília como ncorisé-
üi.i Cone. liste ullimo observador estabelece
primeiramente provas demonstrativa") da
Iraiisfqrmaçãò dii idéa cm aclo, do poderii" suggestão e da fraqueza da vontade per-ante :i imaginação.

Explicada com simplicidade c clareza ao
doente „ necessidade de educar a imagina-
çao nu ,i sub-cqnsei'eüi.e pela auto-suggcstão,
cllii logo sc adapta ao processo aconselhado.
Jluila voz, ssin experiência preliminar, exe-cuia logo a sessão auto-suggestiva, com pe-nuçna explicação. Em regra todos o.s docn-les logo ncceilnm os conselhos dados c mui-tos sc sí-nlcni cm pouco tempo com accen-'uadas melhoras; as vezes a cura se d." comccrln rapidez, o que não <! muito vulgar.Executo habitualmente exame minucioso cnua prescindo dc prescrever as medicaçõesnecessárias pbiirmncothcrápicàs e physiotiic-raplcãs. I.ogo que termino o exame, faço o
Individuo permanecer no leito, de olhos fc-cliinlos e affirmp a sanidade dos órgãos e afnisn interpretação dos symptomas. que são
proiluctos iia imaginação viciada. Depois dclazer acreditar no bom estado dos órgãos,
ínraniido ainda pelos exames complementa-rí-s ilu laboratório, instituo as sessões sema-¦ues nu üs vezes bi-semanaes de aulo-sug-gestão. Os mesmos cxcrcicio-,- são repetidos'in casa, á noite, no momento em que os
">?*r"i'.n.rnvmte0m**m**:

pacientes vao deitar-se.no momento da açor.tlar c durante o «lia, quando lia tempo uuopportunidade paia umn sessão. O principalc.slt* cru fazer aflorar o siib-comc.ientt pormelo dc conténsão, do recolhimento, afim deintroduzir no sub-consclcnto as iiffirmativnacotitrorias is ideas tle enfermidade ou oseslados da alma depressivos ou ungustiosos.i.aila sessão aulo-nuggestiva, cada Idía desanidade, penetradas no suh-coiiscicntc vãotleslocar lenta c proRressivamcntc as idiiason cnnimoçòcs molestns. IV a methodo dcsubstituição ilerutivo, educadora, baseadouo velho aphoilsmo popular de que "ugua
inolle cm pedia dura, tanto bale até quefura . A esle respeito ha uma Infinidade(Ie provérbios todos indicativos da victoria«a persistência c confiança.

A pratica de üaudouiij, Fnuvcl, MyrtS. Va-chie, Lestchinky, Caslanio* e Morncr Wil-lianin tem pouco n pouco defendido o novoiiiclliodu. Ha certos principos que convémserem aqui repetidos para que o paciente co clinico se convençam «Ia utilidade «lo seuemprego. Assim como refere llaudouin, "a
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E' modesta a secção de architectura
pu ii ni mi ¦¦ n-n-_-_—_— min i-imw ii- ¦¦--_¦-¦_—___—^»»m^—»

Os estudos coloniaos o seus derivados
Orgulhosos do esplendor da nossa uature-;:., por largos aunos ouvimns com plena .-a*

tiffsç/io os louvores tecidos A sua bellcia,
mas Já não nos contentamos, hoje, com a
exaltação de suas pampas desejando qua sa
percelm em scu lindo selo, nprovcllnndo-a, o
esforço urtlstlco do homem.

Ila muito empenha-se a nossa Intellectua*
lidado para que a architectura de nossa capi*
tal corresponda tis suas bcllczns naluraes, e,
procurando, primeiro, convencer os pfoprle-tortos o consti-uctorcs de que ;«s casas nada

aotsWlIsa. Ali-tamln--,» entra os «rchlttctos«iue baseiam na Ir.xllç'.» colonial, o estylo
brasileiro, os Sra. Costa o Valentim chula-
ram em teus menores detalhes a archite-«•iura daquclla era, e buscam, no appliral.a,
.r.rüveltar liarmonlcamento a nossa natu*
4sia.

Possuem, alada, um accentuado aentlmanto
poético, que da um encanto gracioso nos seus
trabalhos. Vcjam-se os seus projectos parauma residência do Sr. Arnaldo Guinle, «mI herezopulis, dando desdo logo ld'a da região
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Projecto de nm castello, para Uaipava, petos Srs. I.ncio Costa e FernandaValentim

;,•--., ,-  .- perdem c muito ganham em ser edificadas deinea que tende analysar-sc por suggestão «i accordo com as regras da arte, e, depois, quesempre uma idén sobre a qual a attenção se essas velhas regras devem ser adaptadas ásconcentra consciente ou jnconscicntemcn- condições do nosso ambiente,te . Quando nmit idea se impõe ao cspli-ito observando, uas novas constniccõcs cario-a ponto de desenvolver a suggestão, todos os cas, o influxo dessa propaganda, quizemos ve-esforços feitos para lutar conlra esta sufi- rificúr o reflexo delia na «clual exposição degçstno s6 fasem aggraval-a." Dahi as ener- Bellas Artes, onde a secção de architectura ígias improficuas contra estados de angustia, talvez pobre, possuiudo, apenas, trabalhos deptioliias. ein que a vontade contraria tem . sete architectos, dous dos quaes associadoseffeito negativo. A phobia c uma falsa sug-
gestão. Quando bem firmada, os grandes es-forçou voluntários contra ella hahitüalmcn-
le a peoram. A vontade, pois, não penetrano cxcrcicio da auto-suggcstão, c é por isso
que dizem os spetarios das novas doutrina;,
ns Idéas dc J .1". I.cvy estavam cm máocaminho porque queriam introduzir a von-
tade consciente na pratica auto-suggestiva.
Em uma publicação anterior estabeleci de
maneira syntheticii os conselhos cfficientes
para o emprego do novo methodo, com o
qual tenlio obtido resultados multo nnima-
dores..

E' verdade que sempre prescrevo aos
pacientes medicamentos calmantes, tônicos,
preparados opothcrapicos, duchas, etc., po-rém, n evidencia «Ia auto-suggcstão è ac-
çúsadd pelos próprios enfermos que exaltam
muitas vezes o methodn curativo.

No Sanatório de Botafogo, onde assisto os
meus enfermos, faço semanalmente uma
palestra acerca do valor da psychotherapiae a cfficiencia da suggestão e aconselhn-os
n usar as sessões auto-suggestivas, affir-
mando ns idías contrarias aos soffrimcntos,
sem empregar as formulas negativas quesão tendenciosas. Ao invés de dizer "nfio
soffro do coração", o melhor é nffirmar:"meu coração está perfeito, a circulação
faz-se bem". Ao invés de dizer: "não fico
louco", o melhor é affirmar que: "meu ce-
rebrò está são, minha razão perfeita", etc.
Todos os elementos auxiliares serão chama»
dos á baila para a cura dos nervosos, por-
que o cxclusivismo faz o desastre da thera-
pcutica das psychoncuroses. Evidentemente,
c a suggestão, ou melhor a aulo-suggestáo
que conduz á cura final, dc modo que a per-suasão, a psycanalyse, o hypnotismo, a phy-siothcrapia c a pharmacothcrapia são acon-
selhaveis, bem como o tratamento causai,
quando ha, por exemplo, atrás do «pnadro
clinico nervoso, a avaria reconheci vel pelas
quatro reacções de Nonne ou pelos conime-
mora ti vos do paciente. Assim o dizimo das
nossas curas clinicas tende cada vez mais a
augmentãr, e neste particular o medico c O
doente devem constituir um systema espi-
ritual cm que a persuasão e a suggestão, a
confiança e a paciência tornarão mais fa-
ceis os êxitos felizes das curas.

Os projectos do professor Berna salvando,
embora, a dignidade profissional do autor,
que não a comprometteu, nessa secção, com
erros dc offieio, não apresentam aspectos que
possam interessar como tentativas de «ri*a,-,
ção brasileira.

Sem alludir a esboços «juo menos irapres-sionam póde-sc mencionar n collaboraçãò doSr. Altilio Corrêa Lima, com um projectopara residência, concebido com excessiva so-briedade dc engenho, bem como n...«'solar
brasileiro" do, Sr. Ângelo Kurns, cmi.«|_«:^ia
exactidão de linhas, 'faltando-lhe, talvez, soo-limento esthetico.

Os trabalhos dos Srs. Lúcio Costa e Fer-nnndo Valentim, feitos de collaboraçãò, e queem qualquer exposição appareciam com vau-
tagem, têm, pois, nesta, um resalto que os

fl ira • ¦ *

a que se destina, de nm.i casa em Santa The-reza, com o fundo encostado num despenha-
dclro.de morro; de um jardim para o Sr.Amoroso Cosln, com unia suggestão admira-vel dc frescura c repouso, — estudos colo-niacs concluídos com esmeradas minúcias
que denotam carinho c competência.

Os projectos dos Srs. Costa e Valentimmerecem, ninda, referencia pelo seu acaba-mento artístico, sendo de admirar cm mui-Ios,. como no interior do destinado ao con-curso instituído pelo Dr. José Mariauo Fi-lho, a obra do pintor, no scu quasi voiuptuo-so esforço dc creaçâo reconstrueliva, semomissão «ie «Ietnlhe3.
For incumbência do Barão Smith de Vas-conceitos, qu* pretende edifical-o em sua

propriedade de Uaipava, oútr'òra residência«Io Sr. Nilo Peçanha, os dous architectos as-sociados projectaram um castello dos velhostempos do norlc da Europa, c que sendo umtrabalho de adanlnção, demonstra, todavia, aAmplitude dos scuí -conhecimentos,'-pareceu-
do-nos envolto cm lendas seculares.

Outros architectos, sem duvida, trarão, isfuturas exposições, o contingente do seu es-forço, o essa secção adquirirá, cm breve,nesses ccrtaincns uitnuncs, importância dcaccordo com ns nossas necessidades.
mmm ¦——
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militares
Prorofi$io do citado de sitio
até 31 de dezembro, no Districto
Federal e nos Estados do Rio de
Janeiro, S. Paulo, Matto Grosso,

Sergipe, Pari, Amazonas
e Bahia

O Diari» Offttiat de boja publicou a st-
guinte acto do poder execittivo:

"Decreto n. 10.57", de 3 de setembro tle
1924. -- 1-rorojga, aW 31 d« dezembro de
1021. o eslado de sitio decretado pnra /os
territórios do Districto Federal « dos Ksla-
tios do nio tle Janeiro, S, Paulo, Matto
Grosso, Sergipe, Para, Amazonas e Oahia.

O presidente da UcpuMica dos Hstados
Unidos do llrasil, usando da autorisação
constnnte dn decreto legislativo n. 4.Mii, «lc
•"' de Julho do corrente anuo, e considerando
que persistem os imperiosas razões que o
determinaram e as necessidades da rnairi-
tencão da ordem publica, resolvo prorognr
até "1 do dezembro ainda deste anno, o es-
tado dc sitio decretado para os territórios
do Districto Federal o dos Kstados do llio de
.laneiro, S. 1'nulo, Mntto Grosso, Sergipe,
Pará, Amazonas c Huliia.

Itio de Janeiro, 3 de setembro de 1924,
103* da Independência « 30* da líepublica.—
Arthur da Silva Uernardes. — João f.iiú .it
ves."
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A revolução ameaça
estender-se a toda
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0 grande poeta nem lê mais as
cartas que recebe...

D'Anm?,CI-A' "' (.U- P-> ~ ° P°cla C'^^]
mn ,i •'"" cnv'ou.uma carta ao director den ios jornaes locaes, concebida nos seguin-l* • termos:"ivslon vivendo em completa reclusão; es-
nrenSç,*v.^ ,mm el'a enl 1!)11* Niio «ri*iicncuipo absolulnineiite com o «ruc acon-
Sn» tle minhn casa* 'rod03 os "ias
s-n l'0'.^;'11 as >"-. milhares de carlas que
nii i ,liuI'ls- ¦?' perder tempo escrever-me
tn Iik! ¦ ¦í,'-M,IDh» P°rta Pal'a perturbar a
cn V sollt,ao- Os meus cães serão açulados•imi.1 os estranhos que os despertarem.
trnV i„ ¦ n.otlcia minhn que lenho a dar é
mim*"...-lminei (ln"s ensaios c vou começar a
nnlií»' ,rn]a »ovcila» chamada "Buonar-
SS * Indo o resto me «5 estranho e eu™_P"*"0 a opinião dos outros."

0 PROCESSO DE FIRPO ESTÁ
QUASI CONCLUÍDO

0 ANNO SANTO DE 1925
Preparando a exposição missio-

naria do Vaticano
FORTALEZA, 4 (A. A.) — Chegan a estacapital frei Appoloaio, incumbido de pre-parar os elementos qua daqui se destinam

ú exposição missionária do Vaticano, noanno santo de 1925.
Frei Appolonio pretende obter perspecti-vas photographicas das obras de açudageta,

estradas de ferro, campos de agricultura,
progresso da pecuária, photographias de•prédios escolares, sociedades catholicas,
hospitaes, obras de beneficência* social, etc.

Tratará também de organisações catholi-
co-sociacs, obras de assistência, emfim, d»
uma acção christã era todos os nossos cen-
tros populosos.

¦ IT

O general Plutarcho Calles
banqueteado pela em-

baixada russa cm
Berlim

BERLIM, 4 (U. P.) — A embaixada russaoffereccu um banquete ao presidente eleilodo México, general Plutarco Elias Callcs.que
sc acha cm visita a esta cidade.

Na sessão de abertura da actual sessão le-
gislativa do Congresso Federal do México,

rin ,!V01K' 4 <-v- P-") -- O conrmissa-
iLllil"¦•migração Sr. Curran apresentará
Firpo*?' ° SCU 1'eIat0.rio soI),'e ° caso

ímmít YOrtK' + (ü* p*) — O conhecidoP»-tor do matches dc box Sr. Teit Ri-
iil ' an»i«nciou á United Press que não¦ja ter nenhuma interferência no encon-
_>" aos pugilistas Firpo c Harry Wills que
tim» reaIlsar a onze de setembro pro-

mem
Falleceu em Recife a Sra. Ma-

ria Gris
tiwr:íf*V (K- A.) — Falleceu nesta ca-
i'.nl. •* *\,aria Gris> prôgénltòra do Sr.
Estado' bl'GÍZ' tíircctor d0 '*n.M0'i_6 do

RESOLVIDO 0 CONFLICTO EN-
TRE A SANTA SÉ E A

ARGENTINA

Monsenhor Andréa será escolhi»
do para o cargo de visitador

apostólico
BUENOS AIRES, 4 (U. P.) — Acredita-seaqui que o governo argentino recebera bre-^eiiiente--a^notificação„dajscj3lh__de_inonse-

nhor Andréa para o cargo de visitador após-tolico, resolvendo assim o conflicto existen-te entre a Santa Sé e a Argentina. Monse-nhor Andréa declarou nada ter recebido ain-da a respeito.

S. Ex. passava bem, á tarde, com
a temperatura e o pulso

normaes
A' tarde, depois dos curativos ministra*dos ao Sr. general Tcrtnlinno Polveuara.no Hospital Central do Exercito, ondo aáencontra em tratamento, o Sr. general Dr.Ivo Soares, director datmclle cstabclccimcn-to, verificou que o estado geral do doenteera hoin. O Sr. general Tcrlulianò Poty-guará estava tranquillo, com a temperaturac o pulso normaes c o aspecto, da ferida me-Ihor. Era bom o estado geral, até então.___ . „^^

0 estudo das indemnisações
reclamadas pelos Estados

Unidos ao México

O governador militar da
Mandchuria Intima o go-
verno a não combater

os revoltosos

Sírias accusacC.es dc
critico ao governo

americano
SHANGAT, 1 (Havas) — Dizem de Tcltln

que o Rovernatlor militar da Mancharia, j;c-ucral Chitns-Tsolin enviou um "iilliinatum"
ao governo, ameaçando-o dc intervir eom as

Maestro Bellezza

General Tso-Lin Chana

Onde este anno talvez se realise
o campeonato sul-americano

de football
ASStíMPÇAO, 4 (A. A. )— A Liía Para-

guaya de Football e a Associação ArgentI-na de Football, de commum accordo, re-solverain desistir da realisaçâo do campeo-nato sul-americano daquellc sport na capi-tal portenha

General Plutarcho Calles
o presidente Obregon fez declarações peremptorias sobre a suecessão presidencial,affirmando que seria empossado, no fim doactual periodo governativo, o presidente ciei-to, general Plutarco Calles.

O general Calües, que viaja aclualmente
na Europa, deve regressar ao México em ou-tubro próximo, e a sua posse dar-sc-â a 30dc novembro.

Como se sabe, o general Calles foi eleitoem nm pleito disputadissimo, contra a can-.didatnia-do^geneiíal-Angel-Flores,^ que - era
sustentada por-elementos também impor-
taates.

Ha poucos dias publicávamos um retra-
to do suecessor de Obrcgou, mas a pliotogra-
phia que hoje reproduzimos offérece sobre
a outra a vantagem de ser a niáis recente
possível, pois esse retrato do general Calles
foi_ tomado ha pouco, mundo o presidenteeleito do México visitou Londres.

A OFFICIALIDADE DO «PRESI-
DENTE SARMIENTO" VISITA

A ILHA DE CAPRI
NÁPOLES, 4 (Havas) _ O commandante,

o» officiaes e os.a-pirantes do nnvio-eseolaargentino "Presidente Sarmicnlo" fizeram
longa excursão pelo goipho e visitaram a

A COMMISSÃO ARBITRAL INICIOU
OS SEUS TRABALHOS

™SfTf' \ (!,avas ~ A ^'"'nissãoencarregada de estudar a questão das in-demnisaçoes reclamadas do México pelos
f-stados Unidos, rcalisou a sua -primeira rc-'iniuo, fixando o programma dos trabalhos,
i ü sysuaclt». foi á Casa Branca, ande foirecebida pelo secretario de Estado Huglies,/que a apresentou ao presidente Coolidge_m algumas palavras que proferiu, sáu-«laudo os membros da comínissão, o presi-dente da Republica fez votos ,para que a ta-reta iniciada seja em breve coroada de com-pleto exilo."PARA 

QUE ZANNIPROSIGA
VIAGEM

O NOVO AEROPLANO JA' CHE*
GOU A HONG-KONG

vaíw «!#' .1 <V* P*> ~ A 3jor<,«» d0^a•por Madison", chegou a este porto oaerojilano cm que O major argentino Zannis
n* «r1* 

contluuar ° *cu vôo em -redor do
-FJcou..decidido,-reembarcar amanhã o ap-parelho n? vapor "Chukwa-^Marú" com des-tino a Hai-Phong, de onde seguirá ipor cs-irada de ferro ipara Hanoi, aonde chegarásegunda-feira próxima

me» i
Fascistas e communistas em

hostilidades
ROMA, 4 (U. P.) — Communicam dcAvezzano qne os communistas prepararamumn emboscada contra os fascistas, travan-do-se intenso combate a revólver, cm quèmorreu um communista e ficou ferido umfascista.
BOLONHA, 4 (U. P.) - Os fascistas in-vadiram o club da opposição 

Talvez este annoo cant*..eonato soja cf- *lba;$é'-Ç^^Cectuado ern Moatevidéo» Btjteato" partirá para Marselha^

forças sob scu commando si não fôr jtnme-diatamente sustado o ataque contra as for-
çns dos generaes revoltudos.

MOSCOU, 4 (U. P.) - O Sr. Yilcnsky, pc-rito nas questões do Extremo Oriente, escre-vendo no jornal "lsvestia", diz que o guerracivil na China amedrontou o ministro «Io Kx-terior dos Estados Unidos, Sr. Charles Ev.iusHughes."Pensamos francamente, diz o articulista.
que esse espontâneo levante antecipado pelaimprensa americana sò poderia effectuar-se
com o dinheiro americano adrede enviado peloSr. Hughes. O governo tios Estados Unidosexplora a guerra civil para reforçar os con-
diçfles impostas depois da guerra dos bbxcrse fortificar a combinação «ias potências con-trn o Chino.

LONDRES, 4 (U. P.) -- O jornal "Thc Ti-mes" publica boje. uni telegrammà de Sliari-
gluii, dizendo «jue as tropas de Lu-Yungs-
Siang, que se acham actiialmcnlc ein lula,, re-cclicram quatro mezes de soldo adiantado.

Acredita-se qne o dict.idor da Mandchuria,
Chaiig-Tso-lin, facilita os meios financeiros
para continuar a campanha.

A_ luta encontra as maiores dlfficnldadcs,
devido a se acharem inimndndos os nrroznesnos dous lados.

Accresccnta p despacho que existem aerópla-nos sem piloto, não podendo ser aproveitados
por eèse motivo.

ROMA, 4 (U. P.) — A torpedeira "Chbato"
recebeu ordens de manter fogos accesos parapartir com destino a Pelíihl e proteger a eon-cessãoitatiantttle Tientsin, caso à situaçãolocal venha a pciorar.SHAXGAI, 4 (U. P.) — Terminaram os pia-nos dc.defesa do bairro onde estão alojadosos estrangeiros. Os voluntários chinezes tinicollnborado intimamente com ns tropas dosnavios aluados. .

SHANGHAI, 4 (Raflio-Haras) — Nfio se*conhecem ainda os resultados dos comba-te»; travados ante-hontem c honlem. Aacção está se desenrolando agora a 25 ki-lometros da cidade.
O cônsul.da França combinou com as au-torldades navae* francezas as medidas ne-cessarias â protecção eventual dos frança-zes residentes em Shanghai. Todavia os

jornaes asseguram que não ha presentemen-te nenhum motivo de alarme.
SHANGHAI. * (Háyas) -. Anmiiicla-»«rue as tronas de Tchckiang, conunandada

O maestro Bcl.ezza analyse
o trabalho e as influen-

elas do compositor de"Saldunes"

Frisando alguns pontos in-
teressanies da obra que

vamos ouvir pro-
xiniamente

O maestro Viiicéhzo Bcllczin í3lA tendo ¦»
responsabilidade de ensaiai- inusicálnicnle aopera "Siildunes"; «Io praulcmlo compositor
nalrieio Leopoldo Mlgúez, c aquella onde ainterpretação Uo papel do Ena tanto «leu «inc

falar. Agora, porém,
o que. mais impoi-ln,
«'; saber-se a opinião
do festejado maestro,
lão appinudirlo nes-
sas ultimas têmpora-
dns' sobre o' trabalho
dr Migucz, jii <*uc a
,i rpr e sé'n ta ç fi o do".Saldunes" vala cm
verdade pelo registo
de nm surto inferes-
snnlc na nossa w'*
lyrica; O maestro \*%
linno fala com ciithla-'
si.-isino da obra do"Migucz, 

qua já co-
nhecia tic leitura, di-
zcndo-iios com ex-
paiisivn franqueza:— Leopoldo Miguc*
foi um homem «le cs-
tra.òrdinarin vullura

musical. Não a cousc-
guiu depois dc tersido director do Instituto de .Musica: elle jáa tinha quando fui chamado a oecupar tüo

elevado cargo e as suas tendências musl-cães, manifestamente c^prcssiis na mi» obra,
eram wagncrinnas. Conhecia a technica
musical conio poucos c n escola de Wagner
foi a «iue cllc adoptoti. Opera escripta Im
trinta e tantos annos, não perdeu qiialqiirrcousa tle sabor moderno, hoje que tanto s«

i inodcrnisoii —- ou melhor dizendo-se lí<»
j «In moda se tomou — a musica «ie. Wagner.
I Entretanto' ncrla nina infâmia dizer-se «*,u*>

houve, plagio dii phrãscs de qualquer opera
! «Io autor dc "Parsifal". lille. foi o adivinha-

11111 ! ('or ^° <í,,5tft *'• ,""a camada nova, a ca-
I macia para quem elle escreveu n sua "Sal-

«limes", os mesmos que a vão ouvir dentro
de dias. Não s? trata — eu o affirnio com
a minha siuceridado •— de uma obra que si*.
estudu e r,e ensaia por obrigação. E' um:>
opera verdadeiramente boa, a todos os res-
peitos c elevadamente artislico. Filha dè
um tcniiicraiiicnlo artislico perfeitàmen.to
equilibrado c educado para produeções dó
genero não poderia nunca sçr tomada ó
conta de umn tentativa. E' uma obra de.fi-
niliva, iierftila, graiidc.

Não ho nas niiiilia" piilavnis a mais ligri-
ra sombra dc llsoiijá'. A paris musical do
espcclaculo está commigo c lendo quo a ili-
rigir no sabbado, assumo —- como vè —
graiides respónsaliilidadcs perante o publico
c a critica. Alas isso não impede quo eu
diga. antes do a opera ser rcpresóntada, «
confiança qne tenlio nesse trabalho que sc
ensaia com gosto a «iue os artistas estudam
com pr.-izcr.

K' preciso dizer ao publico o seguinte:
Leopoldo Migucz 6 o mais -wagneriano cio
quantos musicistas brasileiros tim ha'vit'ò.
A sua ojicra é nm i>roii;icto da cScoJa w^
gneriann o ique só 0. para elogiar — quando
os discípulos possuem o talento de um Mi-
guez —-, pois (pie Yri-iM deixou no inundo
níiísiciil umi» serie de compositores cpiic sc-
guem o scu feilio musical do inaiieirã per-
feita, ãllmcnlàndo o llieatro lyrico italiano.
Parecejiçãs com obras «ie Wnghei*, nâo ba
em "¦ Saldunes''. Mas cm "Saldiuies" defi-
nidanicnte se noln :i influencia das obras
fortes de \Vugher, Miguez era um polyphci-
nista perfeito. Sabia jogar com os som e
tirar da disparidade do muitos «> eltcitó rc-
siiltaníb e sempre liannonico einagiiifico.
_ note-se que denlro desse meio, a «peri*.
tem passagens verdadeiramente liieíoclicus,
encantadoras, sinceras. As grandes marcha,*"
ruidosas tem o conlra-lmlanço dolente da**
canções italianas. H tudo tão bem combi"
nado, tão siiiccrauieiite feito, «4110 11 «per*
deve produzir unia impressão maravilhosa
sobre o publico,

Aconselho — sc lal nie 6 pcrmütldo —
que os espectadores se esqueçam <lp qu**.
estão ouvindo a obra ile um patrício «jun
liem mc-rces .111111 glorificaçfiq póstuma: eu.
pediria a todos que escutassem "Saldunes"
sem o espirito de patriotismo ou bairrismo
e apreciassem "Saldunes" como a obra for-
te de um grande espirito musica', «le um
forte temperamento artístico, de «rn mestre
na arte de eomtiôr e que conhecia o valor
dos sons. combinnndn-os polyphoh.icaniçiiia
n maravilha. Deixemos 11 parte sentimental,
tm siiniinn; olhemos u parle artística; por-
que ss na primeira Miguc** í uin vencedor,
na segunda é uni Iriutiiphiidòr completo.—' —¦ me>**~.

Uma grande explosão no ar-
senal de Spezzia

CINCO MORTOS E VÁRIOS
FERIDOS"ROMA, 4 (U. V.)i— Telegi-atmnas recebi-

dos dc Mogni dizem ter-se produzido hoje
terrível espl-osão 110 .Ar.sen-al de Spezzia, nk
ncciisião em que se tirava ã agun do dique
fluctilüntc 11 fim de facilitar ,1 entrada de
um to.rpedeiro, que ia ser concertado1.

Os operários foram lançados violent-nmen-
le. Cinco desses infelizes morre ram, fican-do vários iferidós;

o club da opposição "Italia Liuera , seqüestrando os pamphletos de pro-pagoiida. Produzinun-se ligeiros iiicidcn-
^ 

nasças, sendo diversas pessoas cs- 
g-^-Y^^^^SSSK | 5ÍS_ tpara anansiiau * jjno

E pedida, com'urgência, a solu-
ção da pendência de limites en-

tre a Argentina e a Bolívia
nUKNOS AIRES, -1 (U. P.) — O gover-nador de .Tiijuy enviou uma nota ao pre-sidente Marcello Alvcar, pedindo rom urgeii-cia .1 resolução da pendência dc limites cn-tre a Argentina o .1 Bolívia.
O governador suggere que se termine »convênio commercial enlrc os dous paizes,accresccntando ser melhon esse convênio

que unia maior ou menor extensão de terra.
_Tnmhcm se mostra favorável A supprcs-são de alfândegas na fronteira para os *r-tigos de primeira necessidade, pois essa mt-'""..¦* Vinj. nova yifla aq norte Hrjen*

______
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A NOITE — Qulnla-felra, '4 dc Setembro ilo 1024

Écôs e llovidades
,\ mania iin*, InnutfurttcOei é h->in cura*

vliuilitU',! ihi lltlligi* impIii, ln,iiie.ii*,iiii-j>i
-•ini n liilein •!.* obras, » sua .•¦hu-Iumíh ailppult» o liil.ln dn bi'ii iipniv-ltiinir-ntii,Ariinifr-, -,« voiei, i|ne o aiirovelUmcntonnu sr fn* logo (» s(, ni.il*> Urdo nu fiorcile,i Iii»iij'iii,ii,*,Vi real, lí" li"in conhecido n»'i*,i>ii ilu .vriarnan ilu Cehtonario, jiiiiiiRuradoijiiiiniln os pavIlliOoa alntía to achavam iwravaliar t* grando** iirihioi plnindo* fingiam-"iimumonloi, S*1. ilapoli. ,' mciililii «ina o
pulilicn U iciidu ii»*i'*|i*.'ile*(, so iiutlnliavaiM-is nutriu lllipjllllülljlllí, nt.j'--;.. ti-.tva-lücertaineii.

Ciii.ii unalo.o í n ilu li."ini.i! ile pron.,.soccorro, amirao .1 Asnlilencla Municipal;!Imaalnailn lia hiiiiii*». JA llilu romn frito e

"w,SrMW vez mais critica A As grandiosas ini-1SnUAÇJO DOS HESPA*
NH1S EM MARROCOSO automóvel alvejado panoo tres

horas antes daquelle em que
viajava o chefe do governo

, ROMA, 4 (A, A.) - Tc mio as anlorlda*
noa dinlii capital niilililu iiiii» cm varias ca-¦dlae* dn iiniiiiln »•• fvpnlhni. o hoato da- o um* o ••li,*!.* dn caliimi., Sr, Miiwillni, ha*

, |*la sido viclima da um allculailn, aiiro*.J n ilu Iii»»|iIUI ile promplo|inu-itj em *l» -meutll-n c procurar n origem
demo* boatos.

i:iiii-,*:;iiiii-sf saber que, atilei da n-saa.'.-.nin/ >iy uli „i,., ii.ir tu.iu» delle ,-.., g-m do Sr. Mu"iollnl*'ern milnmnv-l, por
jiornvunj, ijCjiiollo lu.tpli.il nii* agora í unildeterminado local, ali haviit sido alvejado' .iiiiii.iiin liiuiil, p.l. menus fui Islo quo por uni grupo de indivíduos, uni nulrn au*o ícii director, uo começo douta anno, itoclarou o ipiç o Sr, prefeito f.- ver no Con»sv.iin. I*m c(in»eí]*ioiu*l'i, o Conselho «ciiha-le opnrovnr um projecto mandando do*lal-u ilo todos us meloi necessários ao seuimmodlaln funccloit-mento. inclusivr orna.
jií.>iu,*.iu. Muitu Ima e multo nmiorlnmi nluett,

O hospital de prompto soccorro í um-uopondeiio]** Inills-icnsnvol no- serviços tl*Asílslcncin .Munlilp.il, ,\ Mia segunda Inaii-
rturacao, Nu 'iritò ficar dependendo dc umaterceira, representar-" om pnsio magnífico«m appnrollinmonio daquelles lorvíços.

\iio ser redualdos nu Âllemanha, dc 10 c15 T, us tarifas de transportes do merca*«orlas nas estradas dc* ferro, informa umíípspnclu) desta manliíl, Nós conheremo* ncrias que atormenta aquelle grande pai.,nesdo.os ullimo* arqnejos du guerra, Aflitun-ao r-oiioiiilc.i e, por consequeneia, aslluaç-o nlimcntàr dn Âllemanha; lem oxl*
gldo esforços administrativos superiores 4nsturla liiininun, Careceria que. em fnco daverdadeira Irnusformaçilo de valores oporá*da. o remédio seria manter as tarifas altas,
pois nf, por Intermédio dellas as ,***i- ''as
do feno prosperariam. Mas, n providencia,íitforn nununclnda, está demonstram!.* -i con-trario,

O preço <Ios gêneros de consumo nuollilla-nu eslá muilo cm rnzflo dns mninres on
menores despesas qnc rcallsam. líMr nslo*
ma.quu*,i necaciano, vae nqui eseripto apr*ti.-.s porque entre nós nSo se tem compre-
hendldo nssim, Qíinndn so esboçaram as pri*meiras medidas rantrn a carestia, o probleiria dos transportes n;i|iareccu como essen*ciai. Mas, em .tu beneficio nío foram lo-
modos providencias de espécie alguma.

Neste momento, um comilé especial das
classe.*; coniiiierclacs vao proceder n Inque*
rito «nlire. ai origens da carestia c meio de
dcliellal-as. Ahi está o seu mais grave ns»
prelo e nlii está o exemplo dn Allemanba,
<I*ic atravessa crise análoga ã nossa, on
quasi, mns muitas vezes peor. nas suas ori-
.eus e nns suas con.»ei|itcneins. Pnra os
grandos males, os grandes remédios. Tendo
cm .mcnle n sabedoria deste aplinrisino. po-dòremoi. ólitcr alguma coãsn utll o respeilo
do plienomcno, qnc desafia a argúcia das
competências;

iiimnvel. Os passageiro*-, pnrím. consegui-
ram escapar iílesiis.

Isso vcrlflcnii-.se tros horas ant«s que o
automóvel cm que viajava o chefo do „u-vemn Irnnsllanse por nii.

ll.;*,* uu dn urigliiuii-ie o lio.ili» qne, nilo
tendn o iiienui* iiimi imeiitii, embora, foi
divulgado rapidamente por toda parte.I.ONWU.S. 4 (11. I'.) - O Jornal "Daily
1'xpress" pulilicn um telegramma, datado
dc numa, dl-endo que a noticia da tentati-
vo de assAssinio du presidente do conselho
Sr. Miissolini causou viinrnio sensaçto em
toda a Itália, nffeclnndo a llolsa.

Acerescenta o despncho nue u opinião te-
rai attrlliue aos inimigos ito governo o pia*uo criminoso contra a vida do chefo do ga*hlnete. •***

PENHORES?...
;- Menor juro # Maior oftcrta
<? DAMA f l«r»ra |R7. Rea 7 Setembro. 1.7cowp. im

___,<.<_.•_,*** - ******* **!tl. Avenida Paaies, 1 PI

I *«#•¦

A nolicin dc que ns propostas orçamenta-
ri-r. no fi:'.'.ailo dó ftio nrcusnm um saldo dc
dezenove mil c muitos contos, impressiona.
1'roductor de café e de assucar, as duas mer-
çridorius tão vnlorlsadns neslc momento, o
VÍ*i^illo':*Esta'dò atravessa, como não podiadeixa.* de atravessar, um periodo de prospe-rldauc excõpciònal. Acontece, entretanto, quea população hão p.iiiici*m inteiramente doseffcilos da prosperidade, escorvhnda como se
pneotitra pelos Impostos, inventados no tem-
pii dns vaccas inagriik, .

Não ha csemplo entre nós ilr; orçamentos
c*:n saldos tão vultosos;. Os poderes adml-
jilstmtivos, niétn disto, não devem exigir da
tnnloria sonãò o necessário, pois o thesouro
púhlicp uai, .•içcn.ir.iila economin'. Por istomesmo í que. queremos lembrar que sc npre-v.enlou agora o ensejo magnifico uo governo{Innviii.iisc paia se rcdiizirein os ini pos lon,
que lautos sacrifícios custam no povo. Reilu*zir-se-ãi tikv? K' ò (jue os saldos orçamen-
tnrinsTãjeonsclham. mas fi o ipio não sabemos

A elite social deve visitar a —
Guanabara — na sua luxuosa In-
Mallnçâo, para ver como pode,sem pagar exageros, veslir-se
com iu mesmos finíssimos teci-
dos c a rm-Miui distineção das
casa* dc luxo. R. Carioca, M.•mam

ciativas nacionaes

Para a Liga contra a Tuberculose
Hcccbemos 68 tlr. I.ucia, parn a Liga con-tra a Tuberculose.

*****

se fui-.i.

Dl*. Kste-lita JLms-rMas urinariás (vene*reas o cirurglcaa) Hnios X. Labor. S. José 81.
s-^r»_-

Br: jÍ. PirúlHra Saat08*'ÍPera«o.s,:Dd.n.io i'..'irlum ! .**,.,¦;. '"asseio 5fi. de t á» „

E' APROVEITAR
AS VANTAGENS QÜE A

CONHECIDA CASA
TEDESCO

está offereecndo como
desconto real de 20 o|o em
todos os tecidos de lã, seda
e algodão.

Meias dos melhores fa-
brie_-n.es para homens, se-
nhoras e creanças, pelocusto das fabricas, só ga-nhamos os descontos queas fabricas dão.

Gonçalves Dias, 9
«ROO

Parte da tri-bu de Beni
Ider adheriu aos

rebeldes
Affiiina-Kc quo oh mouros

h;1« nimniaiidiiiloN por
«ffii'Í5H*M alleinilei-, !

I.ONDHBS, I (U. P.) ~ (» Jnrnnl "nally
'felcKniph", publica um lelc|*r.immu de '1'nn-
«ri*, ti/endn que ürande parte da triliu do
licui Inilei*, doclnruu-se 11 favor dos rchel-
dc. cliefiudns por Ali '•'1-l'riui, e aliica a|iii-
ra as po-lfúes hrspanliolas de Ikn Quarritd» lado do oe-tlv,

Acerescenta o despacho quo simultânea-
mente u uicsnía pnslcii) está sendo ataca-
dns das collinns de llenisliormas.

Dlssr mais o tcleuramma do "linily Te-
leitrapli" que a localidade dc Waillau, que
é a base dos serviços de saude do exercito
a onde está installado o prliiclp.il hospital
dos liespanhAes, esti cheio dc feridos e do*
entes, muitos atacado» de inalaria. O na-
vio hospital "ilarito" transportou de Te-
tuan para Waillau, mil u quinhentos feri*
dos c dnentes em tres viagens.

Termina o despacho noticiando que o ge*
neral tiram), tinha sido demittldo do com-
mando da coluninn de lieshiian, cm conse-
quencia das fortes perdas soffrldas pelo rc*
glmenlo de Ceuta,

LONDRES. 4 (ü. P.V— O representante
dn "Daily Mail", no Tan.er di* que os al-
Irmies receberam do caudilho mouro Ab-
Bl-Krim as concessões de minas que pos-
suiiiiii antes da guerra. Acrcdlta-sc qne por
isso o apoiam fortemente. Vários officiaes
allemães combatem nas suas fileiras contra
ai tropas licspnnliola.i.

MADIUD. *t (llnvae) — Tele-ramma offi*
ciai de Tctuan nnnuiicla que as forcas da
guarnição daquclla cl.*adc saíram em ain-
pio reconhitol mento pelos arredores, sus-
tentando vivíssimo liroteio com os rchel-
'lí*, marroquinos., •mymm* •' —

Shoje!» ri ALTO- hoje ij
I O formidável trágico da tela,

¦—«*¦•*»».
Dlí,. ROD. JOSETTI -- "-''as urina'ias -*¦*¦''*¦'•'¦¦•' geral; I.I i|t. Maio, llti. i ns 6. _. lIMll
•***—*—- -—.-_ {-«_F^ia íj»_p.« M i ii i __lBr. Alfredo HorculailO — Vias urinadas-l.ua llosiirio 106, 1* iinil.,ilaii_-sG.\...0!J.
...-—*.  ... ... ¦ ___pfofj .1 

i . _Br. "flavio Pêssoá^llmsí blchbrrhãgia c
çoiiipliçacoes. íjaclict 21, 13 ás 10 li. N. 7217.——*ta ** *
Dr. Reynàldd do Aragão, ("ünica se*nhoras. i". Carioca. IP, 1 .? 3, _", .'• c 6".*"* ¦—«n»w»»... '
DR. PEDRO ^CARNEIRO - Partelr.,mols. internas. Cons.. _i_t -I Imras. S. Josií, 16.—- immm

FflANTEIGA "DERBY", DELICIOSA
ARMAZÉM COLOMBO — Praça J. Atencnr- ¦ i ¦¦aa» i . , i

Um deputado fascista dissi-
dente identifica Dumini e
Volpi como autores ds seu

espancamento
ROMA, . CO". V.) — O deputado fascista

dissidente Cesara Forni, acareado com osnecusados do nssassinio do deputado so-cialista Matteotti, identificou positivamenteDuinini e Volpi, como sendo os membros da
quaiiri'lia que o assaltaram e espancaram
cm Milão.

¦ .«ie» , i .
ASSUCAR DE PRIMEIRA K°. 1$300
ARMA/EM COLOMBO — Praça J. Alencarmam

D.. C
Hospita

astro Ai-fl! ¦'*.¦ oinunGuo.uoíio «.«lu.o C|inicn p[.j,.lldaEvongolico. Plionc Villa 2261.

Sr. V. Her-
uega, nesta ca-hx., regressa sua Exma fa-

Um escândalo
social

Entre oa membro» da chamada alta ae-
ctrdade. passam-se por vezes factos de tel
maneira escandalosos, qa* a penna do jor-
nalista chega o ter receio da lhes toear. Maa
a sua publicidade pôde aer-ir para dar em
exemplo e ver ae essa sente, pondo de par-te a sua riqueza, com qae jal.a poder fazer
indo, se resolve a moralisar a sua condacta.
E' o caso, que está sendo objecto de toda»
as conversações, ros salões, o facto de ama
daa senhoiaa mais distlr.ctas da uesaa alta
sociedade ter dado nm escândalo meastn-o-

— | ao, em qae se esqueceu, num "flirt" qae
aa conveniências, do res-

do aen marido,

0 regresso do ministro da No*
ruega no Rio

Pelo "Cap. Xorte", . aqui esperado, a 9rio corrente, vnulo da Europa, o ~
ma» GaGilc, ministro cia Nome
pitai. Com
inilia.

^t , 
mrMmm!mTmm ~-— ¦___¦__«- ¦ m-*», \-,u. «*u. **»b *saus mosquitos são transmissores M,.8lém d_ to,dM

rio forioc -o mr,lr.ot-;~~ _ _' j 
""v-" peito que devia ao nome do aen maridoOe tCaaS aS mOleStiaS e SO CleSappa-! nome •*¦¦* todo» consideram. O procedlme»

reCeill emDrPriímrii-i.e.P "IfATfll » ! f? da '*"•*""• e eletantlaalma senhora valeu-n-u-ni cni[Jli,yc.lIUO-.e ^AIUL , I lhe nma aeparaçâo, logicamente reqaerid-especial preparado iaaonez. contra pcl0. marid0 ¦"••r»-*»*i*>* Ma» o m*i» cario
estes perigosos insectos. Únicos dc! 

8°'c qM "für,n0M-"•"" ~ ? •'", ó"«
positarios, America e Japão, Ouvi-
dor 74.

—ta**-

. _._. . qneesti o maia grave do escândalo — acabou
fazendo apalxonar-se por ella o, advogado
qne plelteon nos tribunaes a separação docasal.

Não ha memória de easo que tanto lm-
pressionasse a nossa sociedade. Podemo»
acere-eentar mais alcuma eousa, oa sejam
• nomes des famosos personagen»: a espoaainfiol, chama-se GLOKIA SWANSON; o"flirt" da eles-antissima senhora RICARDO
COK.EZ; e o advogado, apanhado nas ma-
lhas da seduetora, ROD LA ROCQUE. O jul-

"COLOMBO", 0 MELHOR SABÃO
Praça ,T. Alencar — ARMAZÉM COLOMBO-*-«e«t{a»—•-»A collação de gráo dos

NOVOS PROFESSORES

numa das suas mais estupendas o em-
pnlgantes creações TORMENTAS ("Nasazas da manhã"), 7 vibrantissimos actos
da FO.X, c mais:

EM BUSCA
DE EíaOÇOES

originalíssima alta-comcdin, em 5 actos
Universal SPECIAL, com a saltitantct
I.AURA LA 1'I.ANTl".

Como se cultiva a terra
e como se aperfei-

çôa a criação
Vao ser exhibido, no cinc-

ma l*alhée um film das
fazendas do Dr. Ge-

raldo Rocha
Dentre os creadores o faxciidelros nacio-

mu**., o Dr, (Jeraldu tlocha, illustre cii-O-
uiiciiii patrício liiiura. incontesliivelmeni»*.
dentre os primeiros, quer pela sun compe-
tencia, quer pclu arrojo de suas Iniciativas.
Aiiuru mesmo clle «caba do dar unia jirovadisso, inundando documentar cm um film
tudo quanto conseguiu cm suus "a.cndas.
no municipio dc Vu__ourns, uo ICstado do
Hio.

Mm primeiro lofcar ensinou o Dr. Garai-
do como se translorinn a solo, faecndo de
terras cansadas, fcrtilissiinus pastugens e
esulici-autc- lavouras. Uuando clle adi|iii-
riu a pruneir» dessas boje maravilhosas
fu.endus, ninguém podia presumir quu se
operasss ali a mudança que a transfor-

kmou nu estância que tem o nome de Fre-
gm-üia. Depois outrae e outras lhe foram
auncxiidus c ali se tratou de todas as cul-
tina», obtendo o seu adeantado proprietáriotodas ag Icgtimin.satt uteis aos aiiimiic».
.IA ii esse tempo S, S. sc preoccupavn cum
n creação do cavallo puro sangue inglez que,segundo se affirmava, bavia de ter sempre
cara inchada.

O Dr. Geraldo Rocha se dedicou ao es-
tudo desse problema e procurou rcsulvel-o
com intcliigenela e acerto,

12' essa, fucoiiti-tavelmentc, a sua maior
Itloria. Tanta confiança tinha S. S. no
acerto do sua orientação, que adauiriu ex-
.clientes animaes para reproducção o tra-
tou desta cons tanto carinho que obteve or,
melhores produeto» existentes hoje em
nossos prados. Outro- problemas como •>
da eara inchada também foram resolvidos
pelo Dr. Geraldo llocha. Foi isso que su
documentou uo film acima referido. Estu
e dc tamanha intereese, que a Sociedade Na-
cional de Agricultura julgou necessurio tor-
nal-o publico, intercedendo jnnto do adi-an-
tado creador para que o exhibisse. O Dr.
Geraldo llocha ucerdeu a esse podido e por.o (Um A disposição dn Sociedade. Esta.
por sua.vez, resolveu faser uma exhibiçüo
para todos aqueiles que se inlcresam pelodesenvolvimento nacional, num cinema da"elite" carioca e que fosse preferido pelo
publico. 15' justamente no cinema 1'athé. t>
Avenida Hio llranco, que se farA essa exht-
bicão, num destes dias mais próximas, ha-
vendo a Sociedade expedido os necessários
convites para essn sessão.

¦ -mmm ¦

il IMA BO MUNICIPAL
<|u.-m lar:, o papel de Kna

na apresentado de"Saldunes"
A ropreienlaçfin dc "Siildunes", que ser»

Icviidn A secnn uu Mihhado, JA se uclin ib
toilu n ponin rniul.iilii, cnm n cHcollia di
Sra. /"iiiiibuiii, para o i|im*hii«.*hIi.i do pap*1
de Eva, c concluído dus últimos onsiilus, qm*
n Kenil serA nmnnliÃ, Agora, tudo nrifanlsa*
do, ii estenelnl í* dcsejur-se o maior exilo
para aquelle espectaeulõ, com "s artista* de-
Dignados, pnrn maior renome da opera do
saudoso compositor patrício. I*. vem aqui a
propósito parn qnc melhor sn precise a Ini*
ciatlva dn escolhi* da Srn. Zniiilmnl a trun-
*.i*ri|n.'ão da sexulutu carta, dlrlglila ao Sr.
Walter Moccltl:"Itio de Janeiro, n de setembro da I5KM
•- lixm. Sr. Walter Mocchl — Cordlses sau*
dacilos,

1**'-iihs piofumliimciitc desagradável voltar
ao caso do papel de I5va, do "Salduncs", em
torno du qual se vem fazendu ,de ha dins
inira c/i, uma oxploroçflo sem llinlles, llepe-
timlo nqui ns palavras ditas e vscilptiisao
miicstru Hcllc-zn, declaro a V. Kx. «pie ¦* Sra.
Maria "-iniboni, futura Inlerprete daquclla
personagem dn opera de Miguel, foi indica-
da peln Sra. D. I.ucinda Migues dc Castro,
que, cm viila do autor, seu Irmão, o acom-
panhou nas primeiras feituras do original, e
quo vem seguindo agora, com egual Interes-
se, os ensaios de orclieslra.

El' preciso notar quo não ha nesse gasto
o menor Interesse de ordem material; lia
apenas o carinho e o aelo pela obra do um
brasileiro, quasi sua pelo coração.

Keaffinno, portanto, a V, lix., a decla-
ruçfui do que culpa alüiima cabo A empresa
Walter Mocchl. contra a qual se vem mo*
vendo, n tal propósito, uma campanha in-
justificada e injusta. Sem outro assumpto,
snu, de V. Ex., atteuto amigo obrigado. —
I.U!- Peixoto."

REI DOS
UrIPAHETAK

i Cigarros ir..s.ura"Mariposa"

•mm**» >

Salão de Chá e "Roof Garden"
da "A CAPITAL"

Attendendo a constantes e
reiterados pedidos, a Direcção
communica ao publico qne, a
partir de hoje, em todos os
dias da semana, haverá CHA*
DANSANTE, inclusive DOMIN-
GOS, de 4 y2 ás 6 */2, fican*
do assim suspensos têmpora-
riamente os chás-concerto.

O APPERITIVO DANSANTE
continuará a funecionar todas
as tardes, de 5 ás 8.

Lindo sortimento
de chapéos

e roupinhas para
creanças

* pelos
PREÇOS DA

FABRICA

WÊk
\ N-s-^/b

PAPEI.
ARMAZÉM

HYGIENICO
COLOMBO — Praça J. Alencar

¦ -»»**¦ i

Jogadores de "bicho" 
per-"

sistentes...
S. JO,tO D'EL-nEY, (Minas), 4 (Serviçoespecial da A NOITE) — A policia local

move intensa perscguiçSo contra o fogo.Não obstante, o jogo do bicho continna a serleito escondido, pelos cambistas que vioaos cafés, bars e casas particulares, muni-
dos de pequenas listas, afim de fazeremvendas de apostas. E* necessário, pois, quea policia tome enérgicas providencias, nosentido de evitar que continue a ser burla-da sua campanha.

Confiante na sua aeçâo, o commercio,
principal, prejudicado com esse jogo, espe-ra dentro de breve tempo, enérgico movi*mento para extinguir o terrível mal.

Eu fiz n barba esta manha com uma G1L-I.ETTE. E Você ? 'mam

dos novo;
. •"-,***" ""' »'*"VUIHU»Ji| \-iJI HJf.pelo Escola Normal do Districto Federal.A festividade obedecerá ao seguinte pro-grammn: *

1" parte — I. Abertura da sessão; II.Discurso da diplomando senhorita AntoniaPereira de Castro, representante da turmade 192,'); III. Discurso do paranympho; IV.bntrega dos diplomas; V. Entrega do pre-mio professor F. Cabrita; VI. Encerra-mento pelo director geral da Instrucção.2* parte — I. Numero de cinto pel-t |i.v-fessora Lydia Salgado; II. Numero de vio-Iao pelo professor Hrant Horta; III. Numero"e Piano Pela professora Carolina Coclilio;IV. Numero de dcclámãçã. pela professoraAngela. Vargas; V. Gymnastica rythmada ecanto pelas alumnas do "
ma**

Carne secca especial K.° 2$700
ARMAZÉM COLOMBO •*- Praça J. Alencar

APPARELHOS PARA JANTAR
Cento c cincoenta mil réisAMERICA E JAPÃO — Ouvidor, 74-mam» »-

^^.^^»x•?'^*;'^••:«^•^•:•*x?*!":•*^•*?•^*•~H*-M"X?•í•I
__ .,

•!• Ourives, 5 — terças, quintas e sabba-S*£ dos, tle 1 As ,'i boras. Affonso Penna, 49. *
A- segundas e ne.tas, de 1 ás 3 bo.as. T'M**>\'*'**.'"*i*'*!*v*:".'*'>

¦ -tur—- ¦

Invalida e com cinco filhos
menores !

A noticia que demos liontcm com o titulo
«rima careci; de rectificação. O nome do fa-
ciiltiitivo cjtie soecorreu. a D. Adelaide tia
Gloria o para cila, angariou n quantia do
35115500, é, sem as incorreeções então verl-
ficadas, Dr. Cid Bandeira '' *»-«¦"¦ i» não
Dr ''¦•"- ?>,.*:"-J.'>!**'* 

,t . BUIOK NOVO\ ende-se barato, 4 cylindros. G. Câmara 38 sob.•«•e***

A FORTUNA
GRANDE SORTIMENTO

EM
ENXOVAES PARA

CASAMENTOS E BAPTISADOS
ESPECIALIDADE DA CASA—uc—

EM TODAS AS SECÇOES
GRANDES REDUCÇOES NOS

¦ARTIGOS DE INVERNO
PRAÇA 11 JUNHO

1

_K*SS_r_L*' *' ttl_

r^_^^___f
,_5-<í ' W

¦ixtftOrOriü^ «-#_fS£^XL^

500 REIS
nova mm

Lopes Sá & Cia.

rOS MAIORAES
NISTAS JULGADOS

PORLENINE
Pura o grande chefe bolshevUlQ

apenas Trotshy e Piatakoíl '

poderão sttccedclo no
governo,

"--- ¦¦ -*mm-mm> *»*-»»*¦*,

Xameneff não passa de "um op.
portunista sem firmeza"

MOSCOU, Julho (A. A.) -o, m,«c„|.Ins lem. noite momonlo, a sun ntiencln,'cupada por um lado parllculanuBnle In,'ressanle n descolicrlii dn tcstnmctrto A-, !,nine. A historia do curioso dócunieuto í ifi*rlila ik*Io "Correio Soolnlliia", nu'; Zii.iitldo Boclal-dcmocrnta russo Ul
No fim do mino dc Wi'i, rin •.(•-.¦,•, .uma seria ugurava-ilo do mal quo n ini-,va, Uiilm* escreveu uma caiia*te«amê»i-encorrnudo-a cm om-eloppa ilnetado i í,cre, e com o seguinte aubscrlntoi "!'•« »aberto depois de inlnlin morlo e No ji,primeiro coiiRresso du partido, que io itíti.sar quando eu já não existir",
(ínem encontrou esse envolucro, ha no»f,,,1 i; .1...: . ..:..... ((o |^nfnò 

' '-**-|foi Krorrpaknia,
u iimiicdi.itai

do communisla.
viuva
ent

Ali

Leninc enumera »íita sua opinião sobre cadi

¦ •ma*»s_»inf. üâS
O rETIÍOLEO ELITE evita a queda do ca-

bailo e fortalcce-o
PEnFÜMARlA H0RTENCI* - Rua 7 d«Setembro, 1_3

¦*"

A easa mais importante
do Brasil

, *ma*» ..
A sessão de hoje do Instituto dos

Advogados

Escondeu-se para roubar
• •mmm»»..,..

Mas foi p.ese_»tido e agarrado
pela policia

Como elie penetrou no predio n. 75 da ruaFernandes Guimarücs ninguém ponde des-
| çolinr. Certo, é, porém; quo o larapio estava, liem oeculto atras de um piano, mas, apezarnisso, um movimento precipitado deilou-oa perder.

Rròséntido, fugiu o meliante, perseguidopelas pessoas tia casa que, em pouco, nurua da Passagem, o prendiam c o entrega-vam u praça ii. 1*22 da Policia Militar. Le*vaiio para a delegacia da praia dc llotafopo.foi o larapio idrntificado o reconhecidocomo Waldcmar Eiídoxio da Silva, dc 21 an-nos de edade, antigo profissional do roubo.Etidoxio vae ser removido para a 4* de-legada auxiliar,
•mat»

íEm sessão ordinária reune-se hoje, ás
8,'boras da noite, o Instituto dos Advoga-
*No 

expediente proseguirfio com as suas j FARINHA ÂIXED ?{&£¦ X.communicaçôcs os Drs. Pereira Draga e | para a lavagem da cutis. Amada. cm_.SeMagarmos Panes. ..-.••. . «Via os rugas precoces. No PARC IlOVAL oNa ordem do dia continuará a discussão cm todas as perfumariasdos pareceres sobre o "Aval", e do Dr, tbe- '

o testamento foi jm,ittcdintnmcnte aberto o üdi>. O dlciiil.ides-pparccldn declara que, sentindo aniZ,xiinar-se a hora derradeira, desejou lorin.necer «o congresso do partido certas ca«Teterlsticas relativas nos canüldati
tuaes A sua suecessãn,
desses e formula
um.

Elie pinta I.amcneff como "nm niinnrt*.nlsta sem firmeza, como o demonstrou Vm1ÍI17 — e que deve ser vigiado". Zianrldl«pie pretende ser nclunlmculo o unico ,|-!7>osltario da doutrina loninistn, não * nijiibem tratado pelo mcslrc. "Incapaz dis li.nine, aspira o poder c pôde ldrnar*so nerlii., so para o parlido". a mesma soveridíd*
, mostra o chefo dosnpp.irccido para conStalino e Boukharlne, O primflni é reii».senlndo como "um espirito «trclto qan.tionador o imbuído dc naplraçflea -Iclilõ.rlacsj quanto uo segando, Lenln. o julii'pouco int.lligeiite, mão marxista jinnada comprebonder de dinleelica. *,obrc iqunl tem eseripto".

f>s dois únicos que mereceram ernç,-* -i
julgamento do fsaccrdo-rnagnus" do boi*shevismo foram Piatnlcoff c Trotsky u,resto, eram estes qnc clle punha sempre *n
primeiro plnno. "Piut.-ilioff ,*. i!*> grande c«.'.pacidude, mas deixou-se absorver demasia.do pelos trabalhos administrativos."

Sobre TrotsUy. I.enlnc escreve, entre o*.trás coisas, o que se segue: "muita r,in.v|.dade, mas gosta da "pose". Censuram.*
I sem nenhuma razão pelo seu antigo "mui-
chevismo". Na realidade, clle caminhousempre na direcção do bdlshevismb* pódiser inm membro disciplinado dn partido."A leitura do testamento, refere o ior-nal, provocou uma scena temjicstuni.i enlr»os membros dn "Uu reau". Zinovieíf •
Stalinc, notada mente, e.igiam que uãn stdisse nenhuma importaníia ãquci'c iln.i:.
mento eseripto ".por uin lioiiiein (Leal.;".

Por outro lailo, insistiam para ipie o les-
tiinicnto fosse depositado nos archtvos, tfni
ser mostrado a ninguém. Deante, *.w'***,
dos protestos de Kronpsknia, foi necessário
procurar-se nm accordo, resnliãwlo ocompromisso de não ser o festamento lido
no Congresso, mas dado ao conliocimentè
dc certos delegados dc categoria, O -urV,t:.,
entretanto, fi nolar que ;*;n Moscou circulani
varias versões do grande eliefc innrlo, Ma)
se a fòimaí diffcrer.te, o Ch-jIi ai ¦¦ varia.
Essas versões conléiii conce .os bsshs >!«•
favoráveis a "Aamhjíf, Slnihic o Dquliliãrl*
ne, mas inilulgcnle. para Káinencff e nrai-
to favoráveis para Trotsky-.

A diiffusão desses lexios diversos corrfi*
pendem aos sentimentos p/eilomiiiantnnctujilméht- entre ns niembros *!.) partidocomnutnistn, para os quaes os dirigentes
do momento, Sthline, ;?inovieff c I.ottklmrl*ne são cada vez mais odiados, ao .passo qs*TrotsUy começa a ser considerado como o
unico candidato possível tis fimcrúcs iio
clicfe. í. a ilifliiencin ile Trotsliy, de resía,
cresce vertiginosaniènte.
— -* ••*¦•—«* -..-.*»~-*t\*Z-tt-***r***-m » — .»¦ ——_-
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IEXPERIMEWTE A SUA SORTEi
NAS CASAS QÜE A D/iO

soureiro, referente á creação de um archivo
biographico.

i —a» i

iRoyal INarcisse
A ultima novidade franceza em

extracto.
'- J. LOPES & Cia.

Importadores e exportadores

r-sa-ts.

í;0en?p filímérvlitioá t

mm M\n

CREPE GEORGETTE
_e superior qualidade em todas ascôrea — 100 c|mts. de largura —

metro 49$800.
Preço de reclamo.

Casa das Fazendas Pretas

Compareçam á Junta de Alista-
mento do 19° districto

Coinmunicam-nos da Junta de Alista-
mento do 19o divido, na Piedade:"O abai.to-nssignado convide, aos paes ou
a quem ascendência tenha sobre os sortea-
dos Oswaldo Alvos Seabra, filho do .loão
Alves Seabra e Maria Isabel Seabra; Octaci-
lio Migori, filho de I.indolpho Mingon e
Noernia Mingon; Mario Antônio da Silva,
filho de João Antônio da Silva o Lamleliiia
Hosa da Silva; e Lyrio Luiz de Azevedo, fi-
lho de Antônio José de Azevedo e Guillicr-
mina üelart Azevedo, a comparecerem a
esta Junta, do meio dia As 3 horas da tar-
de, afim de premiarem informações sobre os
ditos sorteados. Junta de Alistamento do
19" dislricto, ú rua Elias da Silva 21, oos

3 de setembro dc 1924. — Major Alipio Pe-
reira da Costa, delegado militar."

•**U—"GUARDA-M0VEI5"
fSob o patrocínio do inrliiatrial Leandro Mattiíi»!

Cbanimlos • Ourives», 41. T. N. 1500
mam»

Compareçam á Reserva Naval
Pelo capitão dc eorveta Marcolino Alvesde Souza, estão sondo convidados a compa-recer í séde da Reserva Naval, no próximosabbado, todos os inscriptos da 2' catego-ria - Tiro Naval e sociedades do remo.•f-mmwi

Pyorrhéa Or. Rufino Motta, especlalisui
e descobridor do especifico.

Rua S. José 38. Rio.

BEIRA MAR 20-40
ARMAZÉM COLOMBO — Praça J. Alencar

QUEM PERDEU?

Noticias de Portugal
LISBOA, 4 (U. P.) — O governo orde-non que siga para o Mar da Cbina uma co-nboncira, «fim dc proteger os interesses

portuguezes em Canlâo e Shnngai.LISBOA, 4 (V. P.) - O "Diário dc No-''«as* publica pholographins dos Srs. Pin-to da Rocha e Cláudio de Souza, acompa-nliadas de elogiosas referencias e dizendogerem elles amigos de Portugal.
LISBOA, 4 (A A.) — O consclbo de mi-nistros apreciou a consulta da Procurado-ria da Republica, sobre o accordo do Esta-do com a Compa ohia de Tabacos, resolvendosuspender ns cláusulas sobre as quaes selovanlaram duvidas.
Essa deliberação foi a.pprovada em sessãoda Câmara do.s Depiitmlos•a**»
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1 nnS?.3-Bi?Í.MENT0 DA CUTIS Só Í
| CREME DE CERA PURIFICADO I

(Purified Wai Cream) 1
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mtmma | ^UM ARTIGO IMPREVISTO DO

INQUILINATO...
Aggrediu o senhorio com uma

pistola, um revólver, dous
punhaes e uma navalha !

João Pereira, en-empregado da companhiaLeopoldina, é inquilino do Sr. FranciscoCoelho Mello, d rua Major Cordovil, emBraz de Pinua.
Esta' manhã, João Pereira leve um at-trito com a esposa do seu senhorio, tendoeste de intervir na contenda cm defesa dasenhora,
Pereira, nessa oceasião, correu ao quar-to, e armou-se com unia pistola, um re-volver Smit.and AVcsson, dous punhaes euma navalha. Com esse arsenal enfrentouo senhorio que gritou por soccorro, necudin-do os guardas civis Manoel Cardoso daFonseca e Gilberto Innoccncio Ferreira, queprenderam o desarmaram Pereira, condu-zlndo-o ii delegacia do 22" districto, ondefoi autuado e recolhido no xadrez,

UBH-HtT I*

185 — OUVIDOR — 185
J. ANTONACCfO & C.

Gerente: CAPITÃO MATHEUS DOXADIO
Filiaes: Io de Março. 73 — Av,
Rio Branco, 38. —• MarcçhnlJFIo*
riano Peixoto, 85.

A sorte grande é pago no mesmo dia
w¦ihiiiiiimm 
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DOMINADO 0 MÕVMÊNTO
ANTI-BOtSHEVISTA DA

GEÓRGIA
E annuncia-se novo levante

no Caucaso Russo
MOSCOU, 4(ü. P.) — Foi hontem pu-blicada uma nota official affirniaildu queo movimento revolucionário que estalara w

Republica dc Geórgia, linha sido coniplüta-
mente dominado.

O levante circiimscrcveu-se nos mcnslu*
viks cm cooperação com os reaccionarios •
os membros da antiga nobreza,

Acerescenta o documento que foram con-
demnados a pena de morte viulc e quatro"leaders" revolucionários.

CONSTANTINOPLA, 4 (U. P.) - Os jor»naes aniiiiiiciain um levante contra o soviel
no Caucaso llusso. O governo turco eomo
medida de precaução mandou guardar a
fronteira.

mat»-

m
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Ligeiramente enfermo o ministro
cio Exterior da Argentina

BUENOS AIRES, 4 (ü. P. — Está li-
«clramente enfermo o ministro do Exterior,1 '~-<>'l!»rdo.

Podem ser procurados nesta redacção pe*los seus legítimos dom.s, os scguinles ob-
jectos:~ Um embrulho com papeis, achado numtrem expresso da E. F. C. do Brasil.Uma argolla òom duas chaves, achadanum bonde da linha Uruguay, pelo Sr. M.Pinto.

Uma carteira de identidade na rua Can-
dido Mendes, pelo Sr. Antônio Cardoso Car-valho.

Um embrulho com meias, achado num
bonde da linha Jardim Zoológico, pelo _r.A. Corrêa.'¦:.-— Uma carteira da Faculdade de Medi-cina contendo uma can leia ile penhor, neba-da uo salão do barbeiro da rua de SantoAnlonio u, 14., -• I

i ""jr
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PUHAMEMTE VEGETAL
1t&-rLmif?osMe-<S.P£Oiio89
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| J1RSIY DE SEDA j
Rua Gonçalves Dias, 13 1» 11

Tel. C. 3397 |

O PINTOR CEGO
Novos auxílios ao desdit.so

artista
O infortúnio do pobre pinlor Nunes dePaula, que depois de uma gloriosa mocídá-oe, cercado de trimpbos «rtlsticós, se en-conlTa na velhice sem recursos e cígo, ain-da hoje encontrou repercussão na bondadedas seguintes pessoas, qne nos enviaramdonativos nara clle: II. S„ _0$; CantidioVaz, 5?; Saldanha, _**• viuva iDuos, SíJ.OO.

Um team de S. João d'E!-R_y vae
jogar com o campeão de

Bello Horizonte
S. JOÃO D'EI.-REY (Minas). 4 (Serviçoespecial da A NOITE) — O liparta V. C,desta cidade, jogará, domingo, com o Ame-rica F. C, einii|icão mineiro, dc Bello Ho-rlzonte, qne está sendo esperado nesta ci-dada com grande syinpatliia.¦ -itr

Iiianna Lorenzloí
.ML;l'rO ÉFF1ÓA2 èm Iodos os casos ile âe-nliilaile orgânica e fiir.ccional.
Para creanças c adultos.
Puramento vegeta] - Uso interno e inie-ecoes. Caixa Postal 1492 — São Paulo.

A sciencia moderna demonstra qiiç o t**"
dc pnstns e pós dentifricios não è siifflclt"'
te, porque com o auxilio da escova só ta"',11
a limpeza mecânica. O essencial ilo dcntifri*
cio 6 evitar h fermentação dos restos de co*
mida que ficam nos iiilcrsticios dos i!eiiles<
e que se produz duas horas depois. Esta fer*
mentação não só ataca o esmalte; pioitai"*do a carie, como causa o máo hálito. Tml"
isto so evita com o nso do deiitifriciò w
dicma] Odorans. Compre hoje inosmo cm
vidro com plnga-gottàs, ilíOOO. Para ali.xllií'
a limpeza dos dentes use a pasta OdorM',2*500. A' venda em toda parte.

0 Sr. João de Barros indicado
para um alto cargo

ilISROA, 4 (A. A.) — O Dircelorio ito
Partido I-emocr-tico, honlem reunido, índi-
cou o nome do Dr. João de Harros directotda Instrucção Publica para o cargo tle d"'
rector dos Negócios Politicos e Dinloin.licolvago recentemente,

Os jornaes de hoje coinmcntnni favoravol*mente casa indicação, flicitando o paiz.mat»-
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A questão
do desarmamento
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acontecimentos
O pmcflíio do* crime* (in «edição

leniente votada, simplificando o procensouos crimes de ledifSo, Pol e«u»miento ap-
provado ll eineuila errando o logar de dislrl-uuldor nn s. Paulo a Mlimj nas «liius varasrecenlomento creadas nunuellei listados,A redacção Umil. a pedido do I» secreta,rio, f.il iuimeiliatainentii voliida.
HcMuliH

aui

Considera-se platônica a propôs-
ta britannica á Liga tias Nações
sobre o arbitramento para a so*

luçâo dos problemas inter-
nacionaes

**************

Cs Srs, Mac Donald o Hcrriot falam
sobre o magno assumpto

(Üi.STüliA. i flladlo-Hnvas) *** lista ma-
sIm, im sc»süo di assemhlen geral da i.is»
dai Naçúc*. o primeiro ministro Mac Donald-t*í-,i * time brilanulen sobre o problema
dj desarmamento dos paizes ex-lniniiuo, e
t, quritAo da sesurança,

t), testio de niuiinhA falar* o Sr. Herriot.
presidente do gabinete francet,

PAUIS 4 (Havas) — A maior parte dns
Jornics parisienses jiiliin o projeclo hrltan-
tilco d» d eu rin am cnio geral simples proje-
rio d» «..'11111)1111» t considera demasiado pia-
tonio a proposta de arbitramento pura sn-
|,:çrin das ipieslôes iiiternaclnnacs. lal como
ali reilljtida O projecto americano, que \'m.XQl* ° prlmclr
declara agitressor iodo e qiinliiucr Kstado que ll,c,;"iarlo du região serrana, e os outros, seus
tt reea.e n «ulinicttcr os seus Iíiíríos com ""y"1"''" no Itio Grande do Sul. Unlrevis-
nilros pai/es ao iulnainenlo «rbiiml «erla, í ¦ . Kc"cra' Porlinho uão escondeu sua ad-
poi«. a '•erdiidelra solução que todos o» hem "'""vao pelo piitriotismo do I)r. Carlos dc
Intencionados deveriam acceitar com «atts- '-•'""pns c do coronel remando Prestes, cuja
fíçãn. i Jf5*5. e ;'ccns'í,° de avaliar, nns operações

O ••M.itin" assegura que * delegação fran-
Cí7.i - assembléa «rral da Liga das Nações
t*t.i resolvida a dar ,1 e-le ultimo proicclo
o seu >nln: e o "Journal" diz ser muito pro-
u»rl que ninda boje <e chegue a acedrdo
enlre os delegados dn França c da Inglater-
ra, accordo esse que certamente teria decl-
lira influencia na alliliide final da Liga.

IÍ&VEBHA, « (ü. IM -- Após uma con- ,,., ,,,
feriaria com os delegados americanos, o í?m os an"í°S combatentes gaúchos, que es-
líreíidenle do conselho ds ministros da '«".sempre á disposição da legalidade, cm

Sr. Hcrriot. declarou que ho|c con- ,",al<lucr emergência " • - ¦ ¦

AS RENDAS FEDERAES ARKE-
CADADAS NO ESTADO DO RIO

DE JANEIRO

0 que dizem os quadros demon*
slrativos orj-anisados pcla Di-

rectoria da Receita
O Sr. direclor A* iieceltn Publica remet«Votoü-íí, hoje, cm ll- discussão, nn Cn-i-, -.--.¦¦¦ .......mara, o projeclo «pn- Interpreta a lei, rreen-l f" 1i?,.,s,l/,,l",nlVro *¦*.-*¦¦-*¦¦*-¦¦ "fi* quadrosjuomonilrallvos um renda arrecadada pelasrollcclorlns d.u rendas federaes do IMado

•luliHociniciito ilo trafego ile i»ui<
geiros ulc 1'aiagiimwi'i — Infur*iiiiii_;«'ieit de Salto Grande

S. PAfLO, 4 (A. A.) - Por determinaçãoo Sir general Azevedo Cosia, commandanteda coliiinmi do sul, foi restabelecido o*lrafogode passam. t«.s ate á Estação dc Paraguassú.tendo corrido hontem o primeiro trem.~,°á Correio Paulistano" publicou o se-fuinle Iclegrammn de Salto (irande:•.slamns viajando desde hontem em com-ponlilo du gcnrcnl Ifellppe Porlinho, coronel
n .".* '""" ".c ' ndun< capitão W.i;tcr c íiostãoI ultel, o primeiro cx-cbefe do exercito revo-

recentemente realisndas no interior do lisla«Jo. Sobre os revolucionários gaúchos, o ge-ncral Porlinho declarou quc desde o iniciodo movimento, o coronel Saluslinim dc Pa-dun organisou a sua tropa, indo a Ponta Gros-sa offcroccr os seus patriotas aa general Aze-vedo Costa e quc depois foram reunidos nosmunicípios de Palmeiras, Julio de Castilhos,Cruz Alta, Soledade, Passo Fundo e Krechlm,

A complicada questão dos
estabiitos

A Saude Publica suggcrc au-
gmento de impostos aos actuacs

e isenção ás granjas leiteiras
0 Sr. minislro da JnslISa, dirigiu «o pre-reito tlcMu cuplia! o wuultiK; rvUo;

„'';'" .referencia no officio o. 1.094, ilein do juuhii iilllmo, communlco * V. Ba.
qne ac-elü o alvlim da 2* Procuradoriains l'cllos da Kaxenda Municipal, com a

rí.n-1™ «iiin.ií. •- * .,- •—• ¦_- - rçjalva expressa nos talSfi rio licença, con-
a".lu.ôijéue' "" »fc'Wo-moidf Julho a tlniiando a exigir o cumprimento da» leis
i'_?iL"l.?j""?' ,*t'",,<' " ,olnl *¦'>¦. '¦-'¦' pri-.lt-lera.s fontra as quaes nin estejam ma-

uiitcriltlos as donos de estabtilos.
Soli.iio, outrbslm, a altençllo de V. Bx.

pura as lugíestúiis da Inspectoria de Pisca-
.Is.tca» dc (ioneros Alimentícios, no senti-
do de, uma vee que nu que concerne aosi i> ns eslaliulos a .Municipalidade só lem o In-
leresso único dns suas rendas, serem forte-
mente tributados os aetuaes, comvlndo, so-
breludo. que sejam isentas de Impostos as
granjas lellelras, como um dos favores da

dn Ilio du Janeiro, durante o mei de julhoiiltíiiui e d,i renda proveniente do sello pro*norclonal lobre vendas meivantls, arrecada*dn no citado me» do julho.Pelo primeiro quadro ne verifica que a

molrpa me/es do corrente anno de
10.054:85!Í.I83, sobro I4.SI1I:8?2«'Í6S emegual periodo de 1H23. havendo, poi tanto,uma diffcrouca para mais no corrento unnode 8.8ü4i0705ll8i paru qual contribuiu o
imposto de consumo com 1.01)8{830890;demais rendas com 1.2,'IB! 14850111.

Pçlo segundo quadro se constata que a
renda do sello proporcional sobro vendas
mercantis foi dc llll :!i3li$800. dando nossete meses últimos uni total de
1.11814871300. *****

! r*inçA< **¦. ..-¦¦¦. ..¦-,*... .,.., ..•**., Km- , ,
linuari n examinar o plano americano de ??"* ">mP«nheiros,. antigos revolucionários
desarmamento formulado pelo Sr. tlliss I ri"B"n""«ses, foram insistentemente convi-

JaIMIUKS. t (llavas) - Discursan.ío em .!}„ ,cm Jun,,° Pel? major Juarex Tavora
nòthintiry. o es-mlnlstro llobert Cecll cen- !j ,r * rev.°'«««o no Rio Orando, sen-
suma a idéa de *<•• smvintir um empréstimo .^„", ^ .«rmlnnntemcnte rçppcllida toda
destinado ans Soviets. lim seguida, o ora.lor ?..?", '" r i1ns",,l"*ç"0- ° capitão Paes Ume,
piludiu A sssemblía geral da Liga das Na- f, f!!r'p?rtÇ í!a, c«'lumna «Jo general Porti-
ções, .ictualnienlc reunido cm Genebra, fazen- Ji"'„_fi B '"J"16'» Para 1 res I.agòas, com
ri,, voto.; p.ira .pie o primeiro ministro Mae ™"?'"? «"."chos> nfi,™ rt« reforçar o des-
Donald defenda naquella reunião uma politi- __f™tn_\£?rr_^^

0 PLENIPOTENCIARIO ALLE-
MAO VAE AO RIO GRANDE

DO SUL
S. Ex. assistirá ás festas comme-

moratÍTas da fundação de
Novo Hamburgo

. l*.yM9 AI'Iír'"K. * (Serviço especial daA NOITE) — O Sr. ministro da Allemanha
junto ao governo do lirasil. Or. Georgel leuh, attendendo ao convite qua lhe feza colônia allemã neste Eslado, vlrii, por todo*? fi mcf' *° ,,io Grande do Sul, onde as-

Tanto Porlinho como -'--iri As grandes festas dc Nova Hambur-
go, commcmoratlvas do centenário da colo-nisaçflo teutonica.

Os allemães farão «o seu plcnlpotencla-rlouma grande manifestação.

¦pie cogita o art. 024, tte-Ao III, capitulo
VII, titulo VI. parle III, do decreto 16.800
de 31 de dezembro du 1023."

*********

ilcfiiiida, de paz e de reducção dos iirma-, !)Í"^'. f?!?íl, °? brnv?s militar« rio-gran-
,n.ntõ, densos felicitados pelo coronel Fernando

CE.VEBIU, 4 (ü. I'.) - O primeiro ml- ^"mL0,""^5,r«|wW«dçih8iiignlmoa para
nistro da Grã-Bretanha, Sr. namsay Mae Do-1 ^"."^"^J ™dei,.t5.'..?_f,ni,^.e confcrenciai;
nnld, falando particularmente hoje a qua-
troccõlos jornalistas que ?e acham nesta cl-
«!ade, acompanhando os trabalhos da quinta
n«scnili!éa da Liga rias Nações, disse «pie
(pós serem estabelecidos os prlnciplos ge-
raes èm Genebra, será necessário convocar
nma conferência internacional de desarma-
luenlo.

Accresccnl-ou o chefe do gnverao inglez
<iue seria pieferivel que a conferência se re-
unisse sob os auspícios da I.iga, mas conce-
«lendo aos listados que delia não fazem
parle o direilo de tomar parte nn mesma.

1 ****** >

çom o general Azevedo Costa. O generalPorlinho c companheiros «J« regresso, visi-
larão o Dr. Carlos de Campos, presidente do
Kstado de S. Paulo, e, cm seguida, o Dr.
Arthur Bernardes, presidente da ttepubllca."
Onde e como estão os rebeldes —

Telegramma official do gover*nador de Matto Grosso
O deputado Severiaiío Marques recebeu o

sesuinte tele^rumma official, do governadorde Matlo Grosso
ÇUYABA', 3

0 Hospital Militar de Juiz de
Fora está sendo remodelado

JUIZ DE KOflA (Minas), 4 (Serviço espe-
dal da A NOITE) — Snli a direcção do co-j curarão o rio Iguatcmy, para sc internarem

CUMPRINDO 0 PROTOCOLLO
DE LONDRES

O SR. SEYMOUR GILBERT, ÀGEN.TE GERAL DOS PAGAMEI*.
TOS DAS REPARAÇÕES

PARIS, 3 (Havas) — A commissão de r»
. .... . *. , parações nomeou o Sr. Seymour Oarker

cimento da ordem n^íí^^^^Égl^^' ^ dos PM»--* <*** *
bidas com viva satisfação. Aqui, o resto dos'
aediciosos, após o mallogro da tentativa de "
sc apoderarem de Tres Lagoas, visando con-
quislar todo o sul, permanecem uas margens
do rio Paraná, impossibilitados da execução
de seu plano. Dahi, provavelmente, pro

roncl Alves Corquèira; está sendo remodela
«in o edifieo do Hospital Militar da 4* re-
pião, im bairro do i>. Matlicus, sendo intro-
iluzidos vários mclhõrnincntòs.

¦i **mtt*M» i-
ZACHLUL-PACHA' PREPARA-SE

PARA VOLTAR AO EGYPTO
LONDlllíS, 4 (llavas) — íi '•Daily Kx-

nress" di/ (pie o primeiro ministro do Egy-
pio, Zagliliil-Pnchá, o informou de que
parliria para o srn pai/, no dia 17 do cor-
rente.

0 novo representante da Alfan-
(lega no Conselho Superior do

Commercio e Industria
0 Sr, la Ká-tcndii resolveu ap-'(.¦ila 

pelo inspector da
ministro

provar a propostaAuaiincga du Ilio dc Janeiro do conferente
.liiàn Daptisla i!'j Paula e Silva para sub-
Mileil-n nii Conselho Superior dò Commer-'Clu * Industria.
"' —— ..,*.. ***%^*_-***..*,m-* ¦¦¦i —

Dispensados do serviço em que
se acham na E. A. Militar

il Sr, miiílstro da (luerra resolveu, pnrneto du hoje, dispensa1.' os pilotos primeirostenentes Aixiiimcdes Cordeiro e Carlos Sal-
ilanlia da (iiuna (JlievalliM- e o observador
Adalberto Araripe da lincha I.ima do ser-
Viçu cm que se acham na Rscola de Avia-
Ção Militar, --***-*-*
Irregularidades na collectoria de

Cruz Alia
" Sr. director da lleecita resolveu pedircsclárèeiineiílos á Uclegãêiú Piscai no Kio

Orandè dp sul sobre irregularidades com-iiicllidas pelo escrivão dn collectoria da ren-
ms federaes em Cruz Alta, Práticisco Nunes
oo Sili.-^ quando no exerciciò do cargo de
collector, devendo ficar esclarecido se con-
Ira n niesmo foi instaurado processo adnii-
nistrativo t a que teria ficado apurado, no
Mso affirinntivo, ******
Andaram á procura de gado

em território búlgaro e fo-
ram recebidos a tiros

ivo Paráguay, forçando a .passagem nas em-
barcações qua possuem, sem que as forças
legacs, com a necessária cffieicncia, tenham
tempo de obstar-lhes a marcha.

.Eni todo caso, parece prestes a termina-
Cão dessas profundas perturbações em nosso
Kstado. Abraços — Pedro Celestino."

APROVEITAMENTO DE FÜNC-
CI0NARI0S ADDIDOS E DE

LOGARES E3ÇTINCT0S
Uma emenda ao orçamento

da Fazenda
Ao orçamento da Fazenda, em 3* dis-

cussão na Câmara, apresentou o Sr. No-
gueira Penido emenda mandando apresentar
nos quadros cffectivos dá administração o»
antigos officiaes aduaneiros «pie estão ser-
vindo --actualmcnte, em commissão, em di-
versas repartições do Ministério da Fazenda.******
A prisão era legal e o "habeas-

eorpus" foi denegado
Allegándo qúe eslava soffrendo prisão íl-

seu favor, peraatB o .juizo da 5" Vara Cri-
minai, Raphael de 01iveir:l Macedo impe-
troii uniu ordem de "liabens-corpu*" em
seu favor, perante o' juizo da' 5* Vara C i-
minai, enjo magistrado, considerando pelasinformações prestadas, a legalidade da pri-são, denegou-a. ******

Automação para íunecionamen-
to a uma casa bancaria

O Sr. ministro da Fazenda assignou a car.ta-.patente que autorisa o funccionaincirtoda casa bancaria «raga k C. (SociedadeBancaria do Minho), com séde no Dislriclo
Federal.

***** i

¦¦ ***** *— ,A visita do príncipe Um-
berto á America

do Sul
O embaixador italiano agra.

dece as attcnçôes do go-
verno chileno a S. A.

SANTIAGO. ,4 (A. A.) — O embainadoritaliano jimlo ao governo do Chile. Sr. Mar-tln, compareceu ao Ministério das «elaçôeslixteriores, agradecendo «o titular daquella
pasta, em nome do seu paiz, as nttençõesimpensadas a Sua Alteza o príncipe do Pie-monte, herdeiro d* corAa da Itália.

1» DIA DA ESQUADRA IN-
CLEZA

A visita do Sr. ministro da Man-
nha ao navio capitanea

***-**-* *-***•** **********
Outras homenagens desta tarde

O Sr, ministro dn Marinha, ¦cmiipnnh*.
dn dos ieus aJuiUntes de urileim, esteve, ntarde, a bordo d., crtuadm "llelih", naviocapllanca da illvItAo naval niglc/a. em vi-slla ao almirante lluhurt lirnut. Tanibeuiesteve a bordo dessr incsuio navio, o alnil-ramo Vogcelgcsang, chefe da missAo nu-vai nnrlc-aitiericuna.

O cuimiiamlante do •'Dchir', capllAo de
ftW"1" I"»"»"» Hruunger, fo Ia bordo doMlnns Geraes", em visita pessoal ao aimirante Maria Penido, couinundante da es
quadra de exercício e *<> commaudante des-se navio, capitão de fragata Frederico deNoronha.

Aos marinheiro» Ingleses foi offerccidohoje um almoço no Corcovado • um nas-selo na TIJuca.
A' tarde, reallsou-se um chA offereeido ao olinrlaiilc llrnnt, pelo ciubal-

xador da Inglutcrn, no Coiintry-Chib, e Anoite ser.t roallsado no Club «los diários,
o baile offerccido pela colônia Ingleza.

Quando pórícm icr visitados *-*
navioi

A» unidade* da marinha de guerra brl-
tannlca. que ie acham presentemente fun-deadas no nosso porto, podem ser visita,das pelo publico, sem convite especial, cn-tre 3 e fi lioras da tarde, diariamente, con-
forme a seguinte Indicação: ecxtn-feíra, fi,'!>clh! Danilo"? sabbado. C. "Delhl" e'Dragon"; domingo, T, "Danac" e "Dra
gon"; e terça. 9, "Dauntless". . .

Hoje. entre nquellas horas, foram vlat-
lados os cru/adores "IMbi" e "Darytless".

*«_•-

*****
Concorrência para aequisição de

expediente
O Sr. director geral do Thesouro «solveu

autorisar a Alfândega do Rio Grand* do
Norte a abrir concorrência administrativa
para fornecimento de artigos de expediente
A mesma repartição.

i ****** ¦

0 controle da Liga das Nações
sobre certos paizes

PARIS, 4 (Havas) — Pelas columnas do"Echo de Paris", o Sr. Roncour defende a
idéa dc que o "contrfilc" da Liga das Nações
sobre certos paizes sc exerça por meio de
inspcc«;òcs permanentes e dc liispceeõcs ines-
pecadas, de maneira a garantir os compro-
missos tomados. -**•
Tiveram a matricula trancada na

Escola de Aviação Militar
O Sr. ministro da Guerra mandou tran-

car a matricula dos alumnos da Escola de
Aviação militar primeiros tenentes honri-
vai Serôa da Motta, Djalítia Setúbal Rabello,
Emílio Rodrigues Ribas Júnior e Heitor B'-
anco da Almeida Pedroso.

¦ ****** ¦

VEM AO RÍ0; DE AUTOMÓVEL
JUIZ DE FORA (Minas), 4 (Serviço espe-

ciai da A NOITE) — O "sporlman" Sr.
Abril de Araujo Alves, desta cidade, iniciou
um "raid" dc automóvel, entre Juiz do Fora
e o Rio, devendo ser ponlo terminal a Ave-
nida Rio Branco.

. i ****** ¦ i

OS NOVOS ORÇAMENTOS
A Fazenda recebeu emendas em

3* discussão
Terminou, hoje, na Câmara, o praso parao recebimento de emendas, cm 3* discussão,ao projecto fixando n despesa do Ministérioda Fazenda para 11)25.

PEDIDOS DEEMPRESTI-
MO PARA COMPRA

DE CASA
O Sr. ministro da Fazenda, devolvendo «oseu collega da Guerra o requerimento cm

qua o major do Exercito Raymundo Fartado
..* }._-co'--*---os Leão pedia o empréstimo de¦MilKW,?, para aequisição de um predio, de-claron quc, 4 vista do disposto no paragra-pno unlco do art. 4» do decreto n. 15.846, de1922, o pedido não pôde ser attendido. Quan-to aos requerimentos dos capitas;» do Éxer-cito Hobson Coutinho e Ramiro Noronha, nosentido de lhes serem feito» os empréstimos
de 10:00W o 20:0008, respectivamente, S. Ex.
declarou quo devem os requerentes aguar-
dar opportunldade.

¦ ****** »¦

Não será, já, assignado o tra-
tado de commercio defini-

tivo entre a França e a
Allemanha

PARIS, S (Havas) — O correspondente
do "Journal" em Berlim está Informado dc
que a França e a Allemanha não assignarão
por emquanto o tratado de commercio de-
finitivo. Por isso, o "modtis vivcndl" seria
prnrogado por mnis um mez.

Prorogacão de praso para
fiança

Foi deferido pelo Sr. ministro da Kazen-da o pedido feito pelo despachante aduanei-ro da Alfândega de Manáos, Manoel Antônio
da Silveira, para prestar a respectiva fiança.**te

°sr::™ttX/511 o cambio esteve firme
templo e de ama escola

MACEIÓ', 4 (Serviço especial da A NOI-
TE) — O Sr. governador do Estado partiu
em trem especial para Victoria. de onde
seguirá a Palmeira dos índios, afim de lan-
far a pedra fundamental da matriz local, e
inspecclonar os tratniHios de construcção do
açude;

Dc passagem em Vifos*, S. Kx. laaftri a
ipedra fundamental da Escola Instnictara
Viçoseiise. ******

Vm que foi pronunciado-Ka'madrugada dc 9 de ago«to ultimo, O
leiteiro Francisco Martins foi preso em fia-
grante quando vendia leite audicionado de
agun A sua freguezia da rua Campos daSOFIA, 4 (llavas) — Soldados bulgaros

ilirprehendcriim; lia tres dias, quatro inill- Paz,
tares * um civil gregos que andavam á pro-j Processado pelo juizo da 1* Vara Crinit-eura dc gado em território búlgaro. Os sol- nal, o infráctor foi pronunciado, hoje, por'liilos lizeríun foj;o contra os gregos, dos ¦ despacho do juiz Dr. Leopoldo Augusto de
Bases dous morreram.
, 0 governo ordenou a abertura de severoinquérito pura apurar as cireumstanclas eml_~ -<•¦ deu o desencontro.*~- -— > ****** .

Onde vão servir dous officiaes
médicos do Exercito

¦ Foram mandados servir, por actos dc
'lPJO;do Sr. ministro da Guerra: no 5" ba-
lalliuõ de engenharia o Io tenente medico"¦• Hastimphiló Ilabello de I.oyola; no !)"
regimento ile iírtilherin montailit o 2" le-
y.".le medico Dr. Ary Duarte Nunes.

—- 1 ****** ,-'nois am donaíiüo, na Barra do
Pirahy1 para a fundação

do bispado
HATIRA DO PIRAHY (Estado do Rio), 4

laeryisç, especial dn A NOITE) — Mouse-"nor José Maria Pereira Lara, adminstrador'pnstolico do bispado da Barra do Pirahy,¦uhscreveu, hontem, a quantia de tres con-¦** paia augineiitar o patrimônio «la diocese,causando esse gesto boa impressão.
-— 1 ****** 

mOnhnüa sem numero o Senado
•jo plenário, npparoccndo. apenas, 18 se-«anores, não pôde havei sessão.^a'o se reuniu, hontem, por falia de nu-

acro, a Commissão de Constituição,

Lima.

Como será feito o fornecimento
de petróleo á Allemanha

BERLIM, 4 (Hadio-Ilavas) — Entre nm"consortium" allemão c os representantes
em Berlim do Syndicato Russo de Petro-
leo, foi assignado contrato para fornecimen-
to de petróleo ã Ailemanba, cm quantidades
eguaès (ide antes da guerra',******
Vae reformar-se o chefe do es-

tado-maior da marinha allemã
BERLIM, 4 (Radio-Havas) — Consta que

vae pedir reforma o almirante Behnke, che-
fe do estado-maior da marinha iillemã.

E' apontado como provável substituto do
almirante Ilelinlie o almirante Zenker.******

O ALGODÃO
Ainda hoje, tivemos o mercado d* algodão

mal collocado e frouxo, com um movimen-
to sensivelmente pequeno de entregas e
com entradas muito volumosas.

Os preços aceusavam nova baixa, cotan-
do-sc os serfões de 75$ a 82$; os primeiras
sortes de 705 n 785 e os medianos de 67? a
75S por dez kilos.

Entraram 1.448 fardos e saíram 645, sen
do o "stock" de 7.487 ditos,.

NO C. M. NÃO HOUVE SESSÃO
Xão su realisoü sessão, hoje, no Consè-Uin Municipal, em vistn dc mio ter rcspoii-dido A chamada numero legal dc intendeu-te«.

••*¦>

5 9)32 a 5 21|64
Com um movimento pequeno de procuratle letras bancarias para remessas, « com

papeis de cobertura offerecidos, os bancos
iniciaram os trabalhos do inercado, lioje,
em condiçães de firmes». Assim, os saques
foram iniciados o, 5 lJ|32 e 5 ÍDJGI d., dan-
do alguns u 5 1>11G d.

IMas, dentro em pouco predominava a ma-
lhor taxa, Isto é, a de 5 6|16 d., * qu»todos os bancos passaram a operar, cotan-
clo-se o particular a 8 3|8 d., comprado-
res. Nessas condições deixamos o mercado
bem collocado e firme, com tendências fa-
voraveis.

Os soberanos regulavam a 5f$000 e as li-
bras-papel a 46?000.

O dollar cotou-se i vista de 105200 *
10S350 e a praso de 105110 a 10?270.

Saques por cabogramma':
A' vista: — Londres, 5 8|16 a 5 li"|6-t:

Paris, §545 a Í553: Itália, $453 a $454; Nova
York, 10*250 a 105350; Hcspanha, I.$3(!6 a
183G8; Siilssa, l$03f» a 1$»48; Bélgica, $517
a $518; Hollanda, 8SD90; Buenos-Arres, pa-1
pçl, 3?G0O a 3$G30; Montevidéo, 8$520; Ja-
pão, 4S270; marco-renda, 2Ç470.

Foram aftixadas officislmente as seguin-
tes taxas:

A 00 d|v.: — Londres, 5 0|32 a B 5|lfi;
Paris, $540 a $515; Nova York, 10$110 a
10SI270.

A* visla:.— Londres, 5 7|32 a 5 1|4; Pa-
ris, $542 a $548; Itália, $451 a S4G0; Por-
tugai, §310 a $321; Nova York, 10S200 a
10S350; Hcspanha, 18353 a 1$365; Suissa,
1$'J25 a 1$!)50; Buenos Aires, papel, 3?500
a 3SC50; ouro, 8.170 a 8$20ft; Montevidéo,
8S510 a 8SGÍ10; Japão, 4$250; Suécia, 2$730
a 2S743; Noruega, 1S420 a IS424; Hollauda,
3S950 a 3S900; Dinamarca. 18700; Canadá,
10S25O; Chile, 1$150, peso ouro; Svria, $542
a $545; Bélgica, $510 a $517; Kumanla,
5057 a $070; Slovaquia. $308 a $313; Alie-
manha, $001 por um milhão de marcos;
23450 por marco da renda; Áustria, $150-a
8105 por mil coroas; café, $547 a $548
por franco; Soberanos, fi4$000; libras-papel,
4G?000. .

O mercado de cambio durante o dia per-
maneceu firme, com os bancos sacando a
5 5116 e 5 21|B4 d., e comprando a 5 3!3
e 5 25)64 d.

Mas, no fechamento regulava mais fraco
e ficou com o bancário a 5 9|32 e 5 19J64
e o particular a 5 21164 d. Colaram-so ot ,
soberanos a 635500, por nltimOj,

—¦  'IP' ¦ ¦ i —¦¦ ******

S. E. o cardeal di Belmonte e a
inauguração do Congresso Eu-

charistico de Palermo
PALlímiO, 4 (V. P.) — O cardeal dlBelmonte foi recebido nesla cidade com liou-ras Mçepclotiaés, aprcsentando-lhes anuasuma companhia da Miliela Nacional.

Esta manhã Sua Eminência assistiu a ceri-
monin solomn» dn abertura do Confesso
Euehàristièo em que tomam parto ceute-nas de prelado». e sacerdotes dé todos os
paizes.

O neto esteve brilhantíssimo.

A propósito da substi-
tuição de um escri-
pturario da secre-

taria da policia
Respondendo a nm aviso de seu collegada Justiça, sobre o modo por que foi pagaa diffcrenca dc vencimentos n «pie fcx jtiso escripturario da Secretaria da Policia, Jos.l

de Barros Madureira, de 12 de abril u 11de novembro de 1(123, por ter substituído o
ofíiclal licenciado Dr. .losi Pacheco Dantas,
o Sr. ministro da 1'arenda declarou que a
gratifcação de 300$ mensaes perdida peloofficial licenciado foi percebidn pelo escri-
pturario José de Barros Madureira, n quemfoi abonada a quantia de 600? paru com-
pletar o vencimento do precitado official e.ao amanuense Henrique Viclor Mnllet fo-
fJJJJ pagos, além do seus vencimentos "dc
600$, mais 100$ que deixou de receber pelarespectiva folha o alludido cscrlptúrarioicabendo-lhe, portanto, o direito de reclamaros outros 100$ pcla verba "Substituições"***** --

^LTIMft>INWIAÇOE5
RAPI&A51 MINUCIOSAS
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) PREÇO DA VIDA, FMS. JOÃO
D'EL*REY CONTINUA

SUBINDO
S, ,KUO D-III.-IILY (Minas), 4 (Srrvlcoespeolol da A NOITH) -- Oontlnunin multoelevado* t\. firoços dos goneroí do prlmelr*necessliliide, quc o cominorclu, cada Ais,

vab iiit_iiiii'iihin«ln.
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SEM VER PRIMEIRO
Os nossos

Artigos
e os preços ex

cepcionaes
POR QUE OS MARCAMOS

. **********************************
AMANHA: j

í Saldos c Retalhos!
| cm todas as secções.

Pi. ROYflL
Rua Ramalho Ortígío

RIO DE JANEIRO

DR. RAUL SOARES
Officios fúnebres, em Minas, pela

passarem do 30° dia de sen
fallecimento

da A ^OIT^;) — Esteve muito concorrida amissa mandada celebrar, cm intenção doDr. Raul Soares, pela sua familia.
Amanhã, haverá em todo o Estado offl-eios fúnebres cm sua memória.

«t^vniTr, (Min.as> 4 («ervi?o especialda A NOITE) ~ A Câmara Municipal maii-dou celebrar solemnes exéquias cm suffra-
filo da alma do Sr. Raul Soares, pela paa-sagem do 30* dia do seu fallecimento m***, .
O Ministério da Fazenda

pede esclarecimentos
sobre a condueta de

uma agencia do
Banco do Brasil

O Ministério da Fazenda requisitou infor-niaçocs nii presidente dò Banco do Brasil arespeito do procedimento da agencia daituel-le Banco em Campinas, quanto á cobrançade commissáo sobre quantias nli recolhidas
pelo respectivo collector federal^a*

I Confecções
Novos e elegantes

modelos
Vestido marrocain wda
c| original bordado a praia 2809
Vestido marrocain seda
broche. 2009

Vestido charmeuse marr*
bordado a ouro c xodron 3209

Vestido crepe China, ele*
gantes modelos, desde... 1209

Capa de setim, forro "bul«
garo" 15S9

Capa de charmeuse, "forro
de seda" 2M>9

Capa dc velludo chiffon, 1J2
forro, "reclume" 1399

Confecções para todos OI gas
tos c preços.

Especialidade da ¦"##

GASA LAGE
RUA DO THEATRO, 19

~!T.
Pagamentos no Tliosoüró
(Na Priincira Piigadorlá do Tiiesouro N«-cional serüo paiiiis umanliã as folhas da Ilo-

partição da Axilas, 1* e 2' partes _ Serviçode Fomento Agrícola e Serviço de Informa-
ções — Faculdade Ae Medicina — Escola 15de Novembro — Policia. 2' e .V partes —
Avnlsa da Justiça — Casa de Detenção —•
Serviço pèologico e Mineriilogico — Prote-cção aos Índios — Directoria Geral dr Esta-tistica ~ Irislituto Medico l.e;:a! — Dlrecto-riu dc Industria Pastoril e Serviço do Al-
fíodào.

******

OS VALES-OURO
<S Banco do Brasil forneceu os vales-ouro,

hoje, para a Alfândega, A irazio de 5ÍG25
papel por lí ouro.

iRssè banco cotou o dollar i vista »
10Í300, e «praso a 1.0.827.0.

0 CAFÉ ESTEVE FIRME
Subiu o typo 7 a 50$300

Sob a Impressão dc nma alta de 21 a St
pontos nas opções do fechamento anterior
da Bolsa Americana, o nosso mercado de café
teve os seus trabalhos, .ho.jo, iniciados com
«ernl animação: De facto, niio só a procurase desenvolveu par» novos negócios destl-
nados ã exportação, como os preços, cm fuce
dessa circimistnticin, acensaram significali-
vã melhoria. Elevou-se- o typo 7 a OOSi.-IOO
por arroba, tendo havido reguiares èrribàr-
ques c desenvolvidas entradas.

As vendas levadas h effeito, na ahertura,
para exportação elevaram-se a 11.MH sac-
cas, tendo ficado o mercado- muito animado.

Entraram 23 S74 saccas, sendo 17.777 pelaLeopoldina, 2.897 pela Central e 3.200 porcabotagem.
Os embarques foram de 19.709 saccas, sen-

do-686-para os Estados Unidos, 17.727 paraa Europa e 1.851 para o Mio dn Prata.
Havia cm "stock", boje, 290.528 saccas.
O movimento a termo verificado na aber-

tura da liolsa, lambem esteve muito nnl-
mado, sendo fechadas a praso 27 000 saccas.

Cotou-se para setembro a 60Í350; para ou-
tubro, a 508700; para novembro, a 5O$G00;
para dezembro, a 50$800; para janeiro, a505850 e par» fevereiro, a 5OS90O, compra-
dores.

Funecionou o mercado de enfí durante o
dia regularmente activo, mas sem maioresvendas.

Assim, fecharam-se mais 1.123 saccas ne
lotai de 12.271 ditas.

O mrreado ílcdu cstayela;>"""

¦—>mmtm ¦ ¦¦ ***-..***** _,.

Augmento de supprimento de sei-
los a uma collectoria

O Sr. director da Receita Publica rasai-
yeu augmentar para 3:0005 o máximo men-sal oo supprinveuto tlc estampilltas de selloarihesivo á collectoria de vendas federaes
em CambucY.

,mw^, ,,.„ *-**-*-**-********_**,

Approvação de modificações de
estatutos

O 3r. ministro da Fazenda resolveu aji-
provar, de accordo com o parecer da Inspe-ctoria Geral dos Banco», as modificações
feitas nos estatutos da Caixa Cooperativa
Santa Cruiscnsc, com sida em Santa Cruz,
no flio Grande do Sul

CONFORTO nnoFoRA
ESTYLO rUK DESTRO

rtn- ••'

CARIOCA S-34-40 »

URUGUAYANA 81

MAL. FLORIANO 132-13-1 M
DECORAÇÕES CHICS

Em finos tecidos, Cretonea, Etanf*
nes, Velludos, etc, peçamorçamentos â

¦ 
*^**,^j*.-*-^ 

•*-*... 
mi 11

«O. Ra» «í» C**t*rt**.iu O? — ¦*»

TÍiiív/ní J^es^n venda
1 ilíUZ/UL nas drogarias

a aerie B
Dr. A. F. da Costa Júnior ™,«;g
more», Riiiliunithcraplii. fl. Chile, 17 (4 á's 6),

******
Multa confirmada

O Sr. ministro da Fazenda resolveu cou-firmar, cm gráo de recurso, a multa de 400.3imposta pela Reccbedorln do Districto Fe-deral a Mm». Pires, nor |cr exposto Avenda, sem estarem sellados, chapéus parasenhoras.

O TEMPO
Previsões para o periodo de 6 horas

da tarde de hoje ás mesmas
horas de amanhã:

Uistriclo Federal e Nictheróy —- Tempo,
ainda instável.

Temperatura — Noite mais fria, estável
dt dia com máxima enlre 21 c 23 jjrAos.Ventos — Predònviiíarflo ainda os do
quadrante sul. frescos.

'Estado do Rio — Tempo: litoral, serra,oeste e centro, ainda instável,
oeste e centro, ainda instável; leste, insta-vel sujeito a chuvas.

Temperatura — Ligeiro deelinio á noite,estável dc «lia.
Estados do Sul — Tempo, bom em toda a

parte, salvo no llttora) de S. Paulo, ondese conservará ainda instável.
Temperatura — Em ascehcãõ
Ventos — De sul a liste. 

*

,3Í'ot;l-~ As previsões estilo sujeitas a re-••Ulcaçoes. cora o servito da noite.

Dr A MoSüOSO Clillic;i medica. Appa

stijtiis ^ic 
'.! em demite. Ilua Assembléa, 121,

HABILITEiVS-ÔE
Nas grandes loterias de

Setembro
DIA 5 — 500 CONTOS

DO RIO GRANDE
DIA 5 — 100 CONTOS

DO S. DO RIO — 8S0OO
COMPREM NA FELIZ

CASA ALMIRANTE
E' a casa que mais sorte vend» AVENIDA UIO UKANCO; 157 —
J, BELLÚCIO

IJepurativo enérgica,,
Aiitl-rhctiniatico po»deroso. Ideal do tro»
tamento inixto parasypbiliticos.

IIill
A INDEPENDÊNCIA

Mobiliário para uma casa, com 38 pecaa.2:650? — Ilua do Theatro n. 1. Tel. 47<f c!
Prof. Godoy Tavares «í01^*0. p"

mao, nus, dia-betes e, por seus processos, estômago e in.lestinoi. Av. Rio Branto, 137 (Odeon). 9ás 6, menos quintas. Vol. Pátria 66. Sul 817S

in^i^
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Assembléa 29 à 26
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Esquina da R. Carmo

í
coccecsc

Ai_.vfío Júlio da Silva Farrig
Delfina 1'arrlg, filhou, cunhados e

4tui-i.'. parentes, Mij-ut. Lagiiiestra.
iiiims a.rudecem a todas as

pessoas que carinhosamente levaram
o seu eouiurto morui e acompanharain ns
restos inortne.1 dc seu querido esposo, pue,
irmão e cunhado ANTÔNIO JÚLIO DA Sil,-
VA FAHIIIG, e convidam a todos os pu*
rentes e amigos para assistir a missa de
sétimo dia pelo seu passamento, que será
celebrada amanhã, sexta-feira, íi do correu-
te, As '." horas, no altar-mór da e;*i*cja do
Sacramento. Confessam-se desde já eter*
namente uratos.

Amanhã 0o dia desta tradicional venda de ARTIGOS PARA HOMENS
Roupas de Cama e Mesa

SEMPRE COMBATENDO A ALTA DE PREÇOS
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Dr. Ramiro Pereira de Abreu

ÍO 

jjcneral Antenor de Santa tini-
Pereira de Abreu, senhora e filha; Fe*
lippc dc Santa Otiz Abreu c familia;
capitão-tenente Antônio do Santo Cruz

Abreu (ausente) c scnlinr» c O. Maria de
Sanla Cruí Abreu convidam u todos os ami-
Cos do seu inesquecível pae, sogro e av.
Dr. IIAMIMO PEIlEinA OE AHHEU, a as*
sistii- a missa de sétimo din do seu passa-
mento, que por suu aluía mandam celebrar
sabbado próximo, ú do corrente, cs 9 ho-
ras, no altar-mór da egreja dc S. Frnncis-
eo de Paula, pelo que se confessam -'ratos.

Capitío Cândido José* de Oliveira
e Silva Sobrinho

tAdaigisa 

Neves de Oliveira e Silva
Sobrinho c filhas convidam oa seus
parenlea c amigos para assistir a mis*
sa dc 7* dia, que por alma do seu

idolatrado esposo e pae, mandam rezar na
egreja dc S. Francisco de Paula, as 9 ho-
ras de amanhã, sexta-feira, f> do corrente,
nu altar de N. S. da Conceição, coufessan
do-sc gratas.

Lavra Josephina da Cunha

Í 

Falleceu hoje, na sun residência, 6
rua Grajahú n. 63. n Sra. D. LAURA
.10SEPH1NA DA CUNHA, esposa do
Dr. L. A. Cunha Júnior, mãe do cor-

retor adjunto .loão Antônio da Cunha e
irmã do capitão Arinos Pimcntcl. Seu en-
terro sairA da casa acima, para o ceinite-
rio de S. Francisco Xavier, amanhã, ás 9
horas.

SÓCIO
Precisa-se dc um sócio solidário ou com-

mnitdilnrlo, parn uma casa atacadista cm
tranca prosperidade. Nilo se admlllc interme-
dinriiis. Cartas paru a (*aixu do Correio 301.1,
com Indicações onde poderá ser cu.autrndo.

Loteria da Capital Federal
Jlcsultudo da cxtracçiio dc hoje :
9421  MiOOflíMO

llNISa. . . .  -t-nuOí-OuO
R!)9  2:(HU)ítinO1

41080;
10131.

1 :C(i()<iW)0
1:000800o

Sortes grandes—Centro Loterico

65000

Julieta M. de Aguiar Ribeiro

!

(1" ANNIVERSARIO)
Ida dc Carvalho Barbosa, Alcides

l Guilherme Barbosa e seus fflhos man-
dam celebrar urna missa por alma du
sua querida e saudosa amiga JULI13-

TA, amanhã, sextn-feira, ás 9 1|2 lioras, na
e**"rej*i de S. Francisco de Paula. Confcs-
sam-sc agradecidos aos que comparecerem
a esse acto dc religião.

Dr. André Jorge Rangel
Ü A filha, genro, netos c mais parca-

tó. tes do finado Dr. ANDRÉ .TORCE RAN-
| GEL pedem ás pessoas dc sua amizade

.-?"¦ para assistir a missa que. pelo eter-
no repouso da alma boníssima daquelle in-
òl.idnvel estineto, fazem rezar uo altar-
mói da egrej ade S. Francisco de Paula,
ós 9 lioras, amanhã, sexta-feira, 7» dia de
seu passamento.

Francisco José de Sá Faria
«*» Sua familia convida as pessoas de

êj&Q sua relações para assistir a missa de
i HO1* dia que cm intenção á alma de seu
f pranteado FRANCISCO .10SE" DE SA'

FARIA faz celebrar anianhã. sexla-leirn,
& do corrente, ás 9 1J2 horas, uo altar-mór
da egreja de São João Baptista da Lagoa,
liypotliccando os scus agradecimentos.

D. Julieta M. de Aguiar Ribeiro
1* ANNIVERSARIO DE SEU FALLECI-

MENTO
m Eduardo Alves Hibciro, Jorge Alves

ftif-í) Ribeiro, senhora o íilbns. Armando
v Alves Ribeiro c senhora mandam re-

,* . -úir uma missa ás 9 1|2 lioras por
alma dc sua querida JULIETA, amanhã, na
CgDijii de S. Francisco de Paula,

José Kgiíiio da Costa
ííiitt esposa Armiiita Xavier Costa

E' o preço de uma bateria de
alumínio Allemão com

14 peças úteis.

61 $500
Jogo oom 5 pancllas

AVULSAS
Pancllas 26 c. . . 18$000
Pancllas 28 c. . . 20$000

CHALEIRAS
Desde 17$000

Não estamos vendendo e sim)
dando, pois precisamos

do armazém para

CALÇADOS
NA LIQUIDAÇÃO DA

I

rr_

Loteria da Victoria
QUARTA-FEIRA, 10 DO CORRENTE

POn 168000
Só JOGAM 8.0.0 IIII.IIETES

Diatrlhne 75 % cm prêmio** — Vcndc-üc vm toda parte
Concessionários : Theodoro Silva .Jc C. —- Victoria

A CASA ODEON ó a CASA DA VICTORIA
AVENIDA 1ÍIO RRANCO, 137

Attendo a pedidos do interior para todas as loterias, os quacs devem acoinpa-
nhar a respectiva importância c mais 900 réis para o porte do Correio.

FRANCISCO LUCAS
RIO DE JANEIRO — C. POSTAL 2086

BRÍ*.
Roupas feitaa on por medida com a
ct.-rancla das caiiM de luxo, por me*
tade dos preços dm* mesmas poderei»

encontrar nu

Alfaiataria
Mar e Terra

30 Ilua Marechal
Floriano 30

(defronte á rua
Uruguayana)

Phone 55G6 Norte

CASA
VAL DO RIO
43 Rua Marechal

Floriano 42
(defronte á rna

dos Andradas)
Tlionc 67.3 Norte

GO

CC)COOOOOCXDCXXX5CO;

firn-vESARiA CHRISTOFLE

Tsltiergs s Bieilas
O ÚNICO METAL

COMPAXAVEL A PRATA
Agente geral para lodo o Drasil

Gasa Juks Bloch

mffim
$a$3aá

Marca aa ubrfcu Marra i!a fab;!:i I

Ilua de C rmo, 65—I-io—(Vendi»» i.mcm. p«f .ilítií*)) j

ncprcsentnntcs em S. Pautei: -.. .«.; M1UCH .*, Cia.-ílAlXA ?83 1
Dcjiosltario- cm Bello HorUoiito:il.i 1 tl.ll,*t,y;;l,1J;"i^;.,.

,^K,mimmÊ0~^mmmmmmmr'»mm'*^'mmm*mmf'mw
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Cansa

4$500

10$500

•4
m Sua esposa rtrmiiiia Aavicr i,osia

-MW convida as pessoas úe sua amizade
jj para assistir a missa dc anno por

Jft. alma tle seu saudoso marido, que será
reaáda na egrejn da Salettc. ás 8 112 ho-
ras, amanha, sexta-feira, 5 do corrente, cm
Catumby, auradeeenda desde jà.

Antônio Gonçalves Reis
(12» ANNIVEI.SARIO)

f 

Viuva Reis e filiias iiinndam celebrar
uma missa por alma do seu tiuerido
esposo e pne, amanhã, sesta-ieira, 5

„ . do corrente, às 9 1|2 horas, no altar-
ínór da eifrcia de N. S. Parto.

SEGÜHDi _._..
¦ mm*» *

IP de m l
ijjB rinissimo sapato cm pelüca en-O
BS '.ernizaiía, pnto ou branco,-M
ffi sallo á Luiz XV ou do carreie! 

'M

25$OGO 1
m MODERNO, ELEGANTE E M
M. FORTE |1
Tm Procurem, sempre, na nossa K
MJ casa os calçailos "MARCAR
1 TOVRO", que sâo FINOS, SÒ-|1
| LIDOS E ELEGANTES, fi|
PI Para o interior — pedidos a A. Frei-||[

tan — mais 1$300 Ws

I CSSS -EUCfiDE g
I 96 -— RUA LARGA — 96 M
$mMmmmmmm&'

. iidllln 

GONOCOCCIAS
PODEROSO MEDICAMENTO

INJECCAO INTRA-MUSCULAR DO SR. DR. ANNIBAL PEREIRA
Opinião do Exmo. Sr. Ur. Assi. Prado, muito illustre Director da Santa ilesa.

de Abactc: ._. _,_ ,„, ._
"Sirvo-me da presento para -ummt_nicar a VV. SS. qno, atillsando-me ao

prepurado "Mcrccthylina", cm \-ariosca«on de blcnorrhagia aguda o chronica, neste
hospital, pude verificar sua eificacia, mcemo cm casos rebelde» em qne outro» tra
tamento» foram encetados sem nonhum resultado. Onde o» seu» benéfico» effcito»
mais se accentiiam é no tratamento do bcso feminino, o qnal desafia outro» tra-
tumentoa nté então asados."

Vcndc-sc cm drojrarias c pliarmacl as. _
Informações c literatura a quem a:i pedir á S. A. Merccthylina — B- Ca-

.loca, 40 — 1° — Ilio.

leda lavavs

Hen?ique de Araujo Pinheiro
ANNIVERSARIO DO SEU FALUS-

CIMENTO
Sua familia fnz celebrar uma missa

por sua alma amanhã, sexta-feira, 5
tio corrente, ás 9 112 horas no altar-
tn6r du motriz dn ílloria.

Leopoldo Adelino de Carvalho
PROFESSOR DA ESCOLA NORMAL

•> Augusta de Carvalho, sua esposa,
OV% eoininunicando o seu fallécimento, iti-

f forma que o enterro scrA amanha, as
/' It) horas, saindo da rua Professor Ga-

bize, 11)6, casa 1.

•ft

Carlos da Fonseca Pimenta
Au(.'ttsta V. Pimenta manda renar

missa'dc SO" dia, amanhã, 5 do cor-
rente, nn ej*rcja dc S. José, ás 0 ho-
ras. pelo repouso de seu esposo.

Dr. André Rangel
fSua familia inandn rezar amanhã,

we. as 9 horas, no altar-mór da efireja dc
5 S Francisco de Paula, missa

-•ni suffrnj/io a sna alma
de se-

timo d!.-!.

D
MEIO CENTO

entista — Octavio Euricio Álvaro
Carioca 50- 1°. Phone C. 3392.

aüER DINHEIRO % !
A joalheria THESOURO DO CASTELLO

compra por altos preços ouro, platina, joins e
pratarius. Não vcndii antes dc ver a nossn of-
feria, llrugua.vana, !).

•me*.

A primeira casa
que teve a idéa de vender a peso optimos

perfumes que rivnlisam com o» das mar-
cas mais caras dc Paris, foi no Km de

Janeiro, n perfumaria CALYFSO, 16 rua
Iicthcncourt da Silva, que por este sys-
tema faz realisar aos scus freguezes uniu

economia dc 70 *"|".

•mm*-

mÊmm

Dr. Siivino Mattos,
laureado especialista
cm dentadura» anato-
micas, com ou sem
cbapas ou céo dc boc-
ca, para a mastigação
perfeita c belleza da

physiononiia. Preços módicos, 7 Setembro,
231; dus 7 As 5. Tel. 1555 C.

¦ i *. me* .
Dentista — No centro alugam-se 4 salas com
gaz. luz, agua, plione, ele., para receber bom
consultório; garante 500$ clientela da casa;
inf., rua Larga, 55.

Japoneza, toda» as core», I. 100, mt.
Crepe *--eorgctc (25 core»), encorpn-

do. mt
Crcpo China (CryRtal), encorpado, mt.
Seda Orientai (furta-côres), encorpn-

da, mt.

_**•___». ¦:

15$000
1GS500

17$500

TeciítGS para
reclame

mt. _?:oo
2SIÜD
2.10íl•:?.ioo
3$700
-19700

"onslníte, faníasla,
Voil, fantasia, mt
Kponee franceza, enfcatada. . .
Keplilr listado ou xiuiiez
MouHtlUnc branca, de camisa».
(•'uulard enfeatado, japonez. . .

Cortinados
Casal, filo bordado.  499500
Knx-riil bapti&ado., vestido, touca de

ueda, artigo Buperior  2,*i$000

Um momento de
atteiriçâo !¦¦•

O proprietário da acreditada

ALFAIATARIA SANTOS DUMONT
acabando de fechai* negocio com 10.000 me-
tros de finas casimiras era preto, azui e
cores, como sejam: frescos, eambraias c
sargelines, de uma grande e importante fa-
hrica, resolveu fazer uma extraordinária
venda de propaganda com ns mesmas, ven-
dendo costumes a

99$700
E SOU MEDIDA A

119$700
a cscolber só durante este mez

19. — RUA 7 9KTEMBKO — 19#
i . me* ¦ 

Atoalhado branco
e de côr largu-
ra 1,50 metro .
uardanapos
grandes, dúzia .
anno felpudo
branco e de côr
larg. 1,50 me-
tro 10$000

Toalhas para ros-
to, (Alagoanas)
tres por ....

Toalhas para ba-
nho (Alagoa-
nas) tres por. .

C retone Inglez,
larg. 1,30 metro

Creto ne Inglez,
la.g. 2,00 metro

Colchas brancas e
de cores, soltei-
ro, uma  8Ç500

Colchas d e trieot
brancas e de cô
res, casal . .

Pannos de mes
com franja
bordados um.

«xxxoooooc crooo

IPf lli lí li
AUemães legitimos, com 8 peça.,

300$000; Carteiras de couro, con
guarniçâo de ov.ro tle loi, 25$000.
JOALHEKIA INDIANA. Sacco di
Rosário, 1, esq. do L. do S. Prr.noil.
co, e Uruguayana, 110. Attemle-sc
a cliainados pelo Te!. Norte 3111,

d ¦!-í^_-Mt'ffi-J=a

9Ç00G

24$000

4$800

7Ç000

28Ç000

A Oriental
Ií. M. FLORIANO 1'EIXOTO, 51 (esquina

R. Andradas). T. N. 632
¦ i me* >

F§!_?inoeliLoS
^J\Jr Óptica Especia!

Preços Módicos
1UTZFÉR.W.D0

CIA. LOA
40 GONÇALVES DIAS 40_

5B£
^^^ra

SALSOS BE MODELOS
Grande abatimento sobre todos oa ves*

tidos recebidos dc Parla
Mme. fVSATHO

URUGUAYANA, 39 — Sobrado

Cento e trinta mil contos para
melhoramentos da Sorocabana
S. PAULO, 4 (A. A.) —• O Dr. Carlos

de Campos, presidente do Estado, dirigiu
uma mensagem ao Congresso Lettislalivo do
listado, solicitando um credito de 130 mil
coutos para « execução de projectados me-
lhoranientos na estrada Sorocabana.

— O Senado na sua sessão de hoje appro-
vara o projeeto que aiitorisu o governo n
conceder prêmios de animação á cultura
racional cafecira e cultivo de outros produ-
ctos agrícolas.

a
e

25$000

Próximas saldas dos no-
vos e rápidos paquetes:

Pura Et»ropa
"SIERRA NEVADA"
"KOELN" ....

15 dc .íelpwhio:;
S0 d*? Scttmlifo

1'nr-a o Sul
"CREFELD*- 15 de Selunl.re
"SIERRA CORDOBA". -4 de Sctcmbio

Aitentc» GcracR

MER-V.. STOLTZ&Cia.
Aven. Rio Branco 60|7-_

Cal.» 200 — Telesrammas "Nor-ll-ji"

PALACETE — Vendi-sc. pnrlc a praso, S
* ma Oinde dc Móiiifiih; chaves no 1.23!.
Construído cm 11)20.

(Superior qualidade)
Um. ....... 12$000

Superior qualida-
de e todas as oo-
res (enfestada)
Metro 2$500

(Vendas por atacado e a varejo)

> me* i

HÂDDOCr. LOBO

laiara preiio
Sli SfaojflPeBBan.ll.

Leilão, amanhã, sexta-
feira, ás 4 1|2 horas, pelo
leiloeiro PALLADIO.

. me* ¦ ' i .
Deu á luz tres robustas creanças

S. SALVADOR, 4 CA. A.) — Na Mater-
TiicInrV. da Santa Casa desta cidade, a par-
turieiilc Victorinii da Conceição, deu á lu*!
a tres robustas creanças. E' bom o estado
de todos.

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

meninos
Artigos para cama e mesa

Só podereis comprar mais barato
e melhor na

Esprap do Brasil
EUA DA CARIOCA, 52
mmm

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

TELEPH0KE. NORTE 1244

P-£ím
¦---BO-B-. — ni,

Ihíia ciiiiiisii fantasia de
Ilnlio c Seda, de I;:icl<*,
na Ciiimsaria Elegarite, á

AVENIDA GOMES
1'*IIUI11E, 12

-^_Ct<WS!»*--« _,—¦...-_-_¦_¦-.-,.— ———

jga_-_-8B,,-SgB'CT^

ÍC0 GE CREDITO GfflHIEBCiJIL
Rua Primeiro de Wlarço, 65

FAZ TODAS AS OPERAÇÕES

BANCARIAS, EXCEPTO

CAKBIO
1'IH_-_S£*^*Sr:*?f'^^

¦>--,**/-\tp__-_* ¦
<&aa»i\m.'te Tratnniento pela

diiitliciliiia (tech-
nica de Kowíirscliik, Vienna). Aliivio na pri-
ifiélra applicliç5i) c cura com alguma:-, mais'.
Dr. Cocio Rarcellos; ex-asfistente da Vae. de
Med. Dus 9 ás 11 c das 4 as C. Tel. C. 31*64.

j S. José 63.

VENERAVEL ORDEM TERCEI-
RA HE SÃO FRANCISCO DA

PENITENCIA
A Mesa Administrativa da Ven.

ravel Ordem Terceira dc São Fran-
cisco da Penitencia, fa_ celebrar em
sua egreja, domiugo, 7 do cor--i*.'-i
a fesía dc Sanla Rosa de Viterbo*
Padroeira do Noviciado, principian-
do a fesiividnde ás 10 1|2 hora».
com missa solemne aconipanhadí
de orchestra, officiando o «lign»
CommiHflario da Ordem, Frei RoB'
rio Nculiause, acolyíado pelo» reli-

giosos franciscanos.
Ao Evangelho pçcupará a trlbun»

sagrada o distineto predador «atro
Reverendissimo Padre Dr. Henrin-M
de Magalhães, que fará o historif-
da milagrosa Santa.

A parte musical a carRO *¦*¦. «ob «

regência do Padre Antônio Romual-
do da Silva, executará o seguinte

programma :
Prelúdio — de L. Perosi-
Tntroitus — dé S. Ferro.
Kyrie et Gloria -— ã 5 vozes He-'

eguíies, de F. Vittadini.
Gnsduaífl — dc V. Cartnra,
Salv« Regina — dc G. Piiaa"1'
Credo — a 4 voei'8 dè-cgnac-i([

E. SeíjatUni.
Off«rtohim — de P. -í''t'i-
Sanciics et Be-ncdicíus -•- a '¦*' v0'

i'.es désegiifies, de E. SejKíttlin*' ¦
Àtainr-Dcl ~ a -l vozes de.egim**

de E. Seçatlsm.
Coiniininiri — de V. Carro.*:
Marcha Final — dc O. RnVtweW!

p-9 ordem do c-iris-úmo frm«o;
Ministro e cm novnc du M'-*?8;*:!?^
nis.í-itivn, eoavido n 5*íid«:* ¦'>** «'¦*1"''
desta VçnérãVcí Õvdcm « í''-*'^ (It!V,°'
to? da excèlsá Padroeir-i, para a*^'3*
t.ir-^m a csttiè fesfli^dád-aj. ,

Srcreí.-vríf) da Veneríive! Ordçi»i '

de S.-'?wr.l.;i-o dc 1.924. — O t™--'*]
rio, José Alberto de. BM-encaM
Ámarttrít.c.

-"—••—. —:——"*rr*V-j *í"!
^JC.-^"*^*^'-^*^
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LINDOS ' EEILITANTK^
Quem qiiizcr cniprp.èar liem o sçii c'."Í"í,n1

¦snrnv.ite a opportuniduitc, adifirnnii" >

brllliiiiitcsi ricas jo!ns. por preenjj¦*JJJ*j'í D.
o cnm:*rndor ! .loallieria THESOUH*- 
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CASTELLO. Urusuajana. 
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M A N G DEERN H AM M E R

DA PLATÉA
PjlíI.MRlíiAíí

•A. 1I1IAI CíBS»»", uo Calado

Cm Imiii espectaculo proporcionou no
nulifico rorlocn a companhia Alves tia
|;,iiiIi,i-II'.'li i liiv.it1, ccin ti sou i*.tri:i/ novo
d,, jiuiileiiii •P<e ¦*" "**«> atlraln a assistência
uão «ra do csúorar d um Iiilelu de tempo-
i.ui.1, inoruicnlCi i|tinndn elln foi t,'m bri-
Ihanteniciilo íiuiugiuntln. por i-ii.i do pro«
,,_,,;» ii il ,i, "As duns causas", uma peça ma-
li)j'ii,*'i, com muito tlieatro, cnm dous netos
5t pura forçai ninroçoillMlmos. c o outro,
jcmuatlcOi hnstnuto scnllmciitiu, tudo Ingi-
cj e com nm fundo moral, satisfaria qual-
nuor reclamo, K" unin peça que. além dc
distrair grahuomonto a pintéa, dá ensejo a
rui) opreclomoi Alves tln Cunha sul) duplo
aspecto, o dn octor dc comedia c do drama,
era foícodo-nos dar lioas tüircalhailas, ora
faicndo«noj chorar. Como no espectaculo
(!> estréa, o Illustrc artista jinrtiijpu** nt-
ti",iiii todos n* «Menções ilo publico, que
tlepois da vel-o, fim muita naturalidade,
provocar o riso eni explosões, não so de-
leve cm corlnr-llio umn scena, com forte c
demorada -.alva de palmas, no assistir .'i
tr'.tiisii'.r. do interprete da comedia lniffa pn-
is o artista tio tirania intenso, admirável
em ambas ns plmscs. Nn "As duas cuitsas"
luparecem. tambem, os artistas Berlim lii-
v.ir, Mariii Pinto, (.'.minta Sondo, Henrique
UvMi Llno Ribeiro c .losé Gamboa. Desses,
puderam ver realçados seus trabalhos, Der-
ilu Blvnr. Marln Pinto c l.lno Ribeiro. U

'ii.ipd de Ileniiijiii* Alves não é tle mnlde n
poucrnio* apreciar bom ns suns qunlidndcs
i,; «prccladas de comediante distinclo.

NOTÍCIAS
\ feita dc hoje, no llecrcio

Keallsam, lioje, sua festa, no llecrcio, os
estimados adores .1. Figueiredo c J. .Muitos.

I**m*mmiti*^ L^vm**™™™^ ^!^^^^^^^^^^^p. 
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fEMRRESA THEATRAL JOSÉ' LOURBlga ^Q COMPREI I IVAO ÍSÍliSk
COMPANHIA POItTPClIKZA

DK IIRVI8TA8

HOJE A'a 7 % o ft % HOJE
A KF.VISTA m CílANDE EXITO

iro m a!vo
O OI1AM1R"Ania 

;{íi'n7 ÜUÀS CAUSAS.
TIIK.vnto LVltlCOx— V.*u* mer. mui* ilu Companhia Prnnreüs di> Opcdiai

Amntihâ: TI1.0 AO ALVO.

companhia lournit i./.\
Alves iío Cunha—Bertha Bivar

HOJE A's ti''/i — nojF.
A liilni 1,'inie comedia cm .1 aclin

BXITO lio DIA

•fc'*a_!_.;»*»M v.'.**..'.i.'.l.Ktír1*J!taA.'y*»_K_^
0OCDCCOCXDCOCCXX3OC OCOCCíCXíOOCXíOCOCX:

• •*a-a*-*-»-»*-"a«a»a-át»_l_ta

> —_»——_—-¦ 1 I I —Mil

.1. Figueiredo J. Mattos
Ot cipeftMtilos sã-o cm homenagem ao

üuli Vasco da Gania, ipie terá uni numero
ctiií Iho ii dedicado, c que será interpretado
jitl» actriz Marioela Mnlhcus. Nas tinas ses-
sScs será rti.rjscntada a revista "A* la gar-
çomie".
A festa tlc liontem, no Ilrcrrio

Margarida Mnx teve, Itnnlem, prova ir-
refragarc-l ;le sun probidade, O llecix-io leve
duas essas repletas nn festa que a flalnn-
te "cstrclla" realisou. Miirfinrida Mnx, além
dc inui'..is aplausos do publico, recebeu fio-
tss t* presentes em scena aberta c no seu
nanmrim, onde teve muitos cumprimentos
pessoucs.
A motiiasem dc "Olha o Guedes"

Anlonin Xovelino, o hobil máchihisto ria
smprosn Paschoal Scgrctn, amanliã n tarde,
no tlieatro S. .losé, começará n afinar os
(cenários da nova revista dos applaiididos
escrlptprcs Carlos Hitencniirt c Cardoso de .
Menezes "Olha o Guedes!", cuja estréa est.'i ;
iiiíitciicin pnra 12 do corrente. Hoje, elle |'.irá expericricias dos macllinisnínti tia npo- i
theosc final "A* volta do mundo", lin- .
nienageni ipie a parceria Bettêncótirt-Slenc- I
zcs presta noj intrépidos aviadores Sar- I
mrnt» Beires e Brito Paes. bem como j
Rtiuelles tpie rirciiniclnm o nnseso planeta em jarrojados vôos. Kmtpiaiito isso. os ensaios _tle "Olli.., o Gtiedesl" proseguem animados
soli a direec;nn de Isidro Nunes e na pre-
scnç.i An. autores.
Companhia Carrnra

Kstrcarí no Colyseu Moderno da praçada Bátidctra; no próximo snlibnclo, n Com-
panliin Carrnra, tlc revistas, operetas e Imr-
leias. A, peçn de estréa será a revista cm
tlois netos, ornada tle 2 r.mneros do musi-
cn, **Ks!á na hora". O elenco é o segiiiiite:
nctriies Electra Carrira. Friiiicisca llrnzãoi
Caiirliciu Pircri. Bcmvintla Lemos. Maria Bri-
Sa e Margarida Barbosa; ictorcs I.uiz Car-
"ra, Emilio Russo, J. I.cmos, P.iin! Gõn-
çnlvus, .'osó Fernandes. .torRc tlc Mello. .1.
ürlzn, ,loâo Terna rides. O maestro da eom-
panliia .'. Arcliimedcs do Oliveira: o ponto,
ücnti) CJraner; o ,ns,icliinista, MíjíiivI S.I-
mões, c conlrnregra, A. Silva.
A opereta nn João Ca"fano

A'companhia Vi.-toria Soares representa-
rá simln esla-semaria a opereta ric Brandão
Sobrinho .¦ Vcrtli de Carvalho "A Pa.ativn". j S<'Tlcntrci do poucos dias teremos no cartaz do. .
S. Pedro n operelri viénncnse "A princeza li
dos dollares'-', cujos papeis principnes serão
gcscmpculiados por Vicente Celestinoj-iKugé-
nio Noroiflia, .loão l.opcs, I.nis Arédn e Car-
men Dom'. Os espectaculos dessa opereta
serão completos.

VARIAS
Faz annos hoje ,i actriz Rosa Santos.~— (Eni homenagem ao empresário ,?. It.

Stafía o_aos tlireclortis-sociétnrios da nova
companhia tio Trianon, em regosijo no sue-
«•sso tia actual temporada tiesse lltcntro,vae l'ctiligar-so cm breve, uni banquete. O
escriptor Paulo Magalhães está á frente
nessa iniciativa. j

-~— Circulará nesta capilal, a partir dc I
salibailo proxinio, o novo semanário "flio-i
Theatro"; dirigido por um ntieleo tie rapa-'''"¦. cia nossa imprensa, entre os quaes o
"Preciaijt) hiintorbita T~t*-i-rtL__ili!__Seniia. Mnr-
cio Heis c Celestino Silveira.

V.Kl'' •' i'. «DS
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Io5.«8, Pa.f.loglo», Artigos do Fanta*
&ta, anm ;t*i'cru oh ja'cço3 da JOA-
i.HERÍA INDIANA. Bocco do Roaa-
lio, t, osquina uo Largo do S. Fran*
cisco, o Uruguayaná, 110. Attende-
ao a clta.miloB polo T. Norte 3111.

IMxW

Genial
cômico,
de sete
edade,
ra vez

asta,
imitador,
annos de

a primei-
Brasii.

MNTE
ISÍffl

Liquidação
dos salvados do incêndio

Mercadorias perfeitas e
outras avariadas

VOILE FANTASIA, enfestado ....
cnKI'l. MAUIKü.aIN, rantasla . . .
VOU.!-: INOl.liZ fniitnsln. enfestado .
MAJ1IIOCAIN FINÍSSIMO, cnfcstiido
ÜHOANDY, r.iiilasiii — Largura 1'Jflc.
OIIGANDY, co.' . lisas — Larg, lüOjc.
IIKI>S AI.I.FM .O. dc OÍHUII por . .
GOFPnii' MOUKIINO

2?B00
81(100
38400
4ÍUWI
I-IIIMIr.í.vm
-tísillll
4-r.MKI

escrever süenciosa
1'odiTii Iiavoi* nincliliins rev«-*atldns ile feltro, o mie iimr.itrct' um imiro o som,

e a t'Nli!.'IiW'n)i) sempre mono» ruldonn mia* n» dental*, loi u primeira dessas mn-
chinas ipi. Hpparcceú nn moicailu (o sc iIIsmi niu te/, iiliirdc, loi |iort|iio ruconlto*
cru ior iipni.il> meio caminho lindado), Agurit, limem, u lulirlcn Underwood iieiibn
dc olnliurnr

Caixa silenciosa Underwood
di uu.) da qual ii innchiiin de escrever funeciona, sendo tpmsl liii|icrccpllvcl o
ruído. Pnra faner umn machlna de eicrever sllrnelo*.n •cria preciso sncrlflcnr a
riitidcü dn conslrucçilo, n reilstciicln dns pcçns, a dupliilltlixlc dn mnchlliu o a po*
quenn vnnlo(iein nua ndvlrln do Irabalho silencioso nilu conípcíuMirln dc fórnui
alguma scnuiliiiiiU' sacrifício.

Unem quizer num innclilna natural «>n>nii> pouco hnrulhcnta, use ti Underwood,
Se «|ui*i'i« uni» inachlnn revestida dt Miro, pnra amortecer um pouco o som, une a
Underwood. Se cpn/.i evitar qunsl In iviraiiicuU o som, use n Underwood com o
Caixa Sili*iirlo»u.

Em qualqiaer- hypothes© use sõ a

^^•_c-___k^-^ynori.úiL j av-«=5!*xe___QKâvV 
o
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EPONGE
ÜPONGE francesa a melhor qunll*

dnde cm cures lisas — Larg, 100|c.
de «sRilO por  4S00D

ÍÍPONGE FANTASIA, com bcllos dc-
senhos - lirR 100!c. de 128 por 45800

KPONGI5 BAIWíGE; .1ACAI1D .IA-
CQUELINA, nas mais bellas fanta-

sins - Lorit. Hin t-.. dc 18Í. por . 6?000
TODAS ESSAS EPONGES SAO LEGITIMAS

FHANCiy.AS c tlc !¦ QUALIDADE

DI\rERSOS TECIDOS
Largu-OPALA (saldo de cores)

ra ir.fl'.!
CAMBRAIA BRANCA; fina. enfestada
CAMBRAIA DE LINIIO, em cores, de

12*? por  
CAMBRAIA BRANCA de Unho. finis-

sima — Larg. Ifllljc, tic IfiíOOO. por

SEDAS
SEDA LAVA VEL (saldo), de 125, por
SEDA LAVAVEI., branca e cores, dc

Ifií por 
GAZE CHIFFON, de 12*000, por . .

MEIAS

Bella Poupée
Formosa genérica italiana

Delff and SOSOff
Notáveis bailarinos clássicos

Shyne y Hughes
Direcção artística jyj^R QU2 BROWN

MF.IAS toda tlc seda (creanças). .•
MEIA RRETASl saldo (senhoras) .
MEIAS DE SEDA (senhoras). . .

MIUDEZAS
GALL6ES DE SEDA. a S500 e . .
PLISSE E RUCHS DE SEDA, a . .
RENDAS VAI.ENCIENNES. peça . .
RENDAS I>E SEDA. Chautily, por .
CINTOS DE CONTAS, de lõ», poi* .
GOLLAS FINÍSSIMAS, 
FITAS LOU1SINE Ns. 2 e 3 — peça

4—

2*nno
4-5r.no

6Sôon

8*500

6S500

98500
4Ç50U

15Ô00
18200
3$900

$200
s;tnn

1Ç200
.15500
38(100
3RII.W
1520(1

ATTENÇÃO :
Abre ás 11 horas e fecha ás 6

3Jn£júKíminixalixxax&&U.
U-'/ _*^. XXX - '." "."'f'.7 ' ¦ ""ITS

• marliina pndnlo, injas qualitiiulns as rivaca
imitar.

PAUL .1. CHIUSTOPH COMPANY
OUVIDOR, 08 SÃO BENTO,

g*m***mm*m*~*m*^^
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UÜA DOS OURIVES, 13-A
l*OR BAIXO DO SORUADO INCENDIADO
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fiaUSlC-KíHL
SABBADO

Grandioso

DR, FELINTO COIMBRA
do Hospital Evangélico, cx-nssistente dos sei-
vlços dos Profs. Kriitisé, llicr c lic;t/ner, de
llcrliin, tlc volta da Allcmunlia, abriu scu
consultório á run Cáhriing n. ít, dus 14 ás lfi,
no Hospital Evangélico das 8 As 12. Plionr
Villa 226li Cirurgia geral, nervosa, partoi
vias urihtiriiis e molcstias das senhoras.

. mt**. .
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I Llquídaçeei

'Moveis; Barata spm, Etc. fio.
Rua da Cnslü

"IIevemoii

IM|lH SHImmu
7 *i e 9 V*
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EMPRESA PASCHOAL SEGRETO ,
THEATRO CAIILOS GOMES — A*s 8 % jL. Próes - Senhorita Talharim ®
TH. JOÃO CAETANO — A's 7 % e 9 %

A PATATIVA
THEA1KO S. JOSlT- A's 7 

*• 
9 %

. AGÜENTA, _'_.L_PPE

.PÀí«^.ti,it,t'^.a^«^».-.'.-.-a:i!,l.-,Í*riíir'"'

|Em commemoração á Indepen-
dencia do Brasil

Distribuição de prendas
|Variado programma ARTÍSTICO|

2— 
ORCHESTRAS — O

1177 Bísin mJAZZ-BAND
gEsmerado serviço de Restaurante

" "íírijriigiHi^iaíí1^^^
-~.t*-^titt\~rx~'-~* •—** "¦¦

£>r**m'trzmi®!5m*~$~w*^^
Theatro Recreio EMPRESA

RANGEL & Cl

A's7 % HOJE A'a 9 'il

A LA GARÇONNE
RlÒrraEATRÕ"-

ariz, Garganta e Ouvidos bastiSxo
CESA*R DA SILVA, ex-assistente dos profs.KHIian c Urilhl, de Berlim. Com quatro an-lios dc pratica nos hospitaes tle Paris. Ber-
Iiiii e Vienna. Consultas de 2 is 5. Rua tio
Ouvidor, 189, l* andar.

Leiam sabbatlo —

Cine-Tlienfro csni*t;ial paru famílias
TODAS AS NOITES UM NOVO FILM

HOJE  QUINTA-FEIRA — HOJE
A's 21 horas: As cidades e as serras —m

Film Paramount, por Itichard Dis e I.nis'
Wilson.

A's 22 lioras: LOS PEREZ. dansarlnos
acrobatas, e LÚCIA CASTALDI, soprano
lyrico.
Poltronas 2$. Camarotes c baignoires 10$;
GRILL-ROOM—Todas as noites—Diner c

souper tlansants. "Jazz-band" Romeu.
WWIK«l:»^«í%'»íW

500 contos de fazendas
POR TODO PREÇO

CASA

46- RUA DA CARIOCA -46

coooocx_x_x_>ooc_xdoc>:icxdocx^
BEBAM CAFÉ' GLOBO ° ^.^f^ ^
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Quem passa na
Avenida Passos?

Quem precisar comprar roupas brancas
para corpo, cama c mesa, deve aproveitar
esta unira oceasiao, como poderão verificar
pelos preços a seguir :
Camisas peito de linlio,
por

Camisas percal france-i,
por

Cantinas üephir li3Íudo,
22S500 por  ....

Camisas de zcphir iiiülez, de 2n:;*i00
por

Camisas de unho c Kcda, de 38$000
por

| Camisas de linlio c 'seda finíssima..
] Cuecas as mais bnrátan; artigo bom,
uma

Cuecas cretone superior, uma
Cuecas cretone fino. uma .,
Cuecas mouaaclinc, uma
Py pinas Ifeludo superior, uma
Pyjamas lista c|. (tnia fustão, uma..

SO' PARA SENHORAS
Meias de secáa, todas as côrea, par..
Meias tie seda. todas ns córwi c| cos-

lura, par :.......,
Meias toda de seda, par
lih.ias tie seda, artigo fino, par
Meias dc seda, artigo finíssimo, par
Meias toda de Bedaj c| baguet. par..
Meias fio de Escossia, com baguet,
__ par
Toalha para banho, superior, uma,.
Toalha pura rosio. artigo bom, uma
Toalha para rosto, artigo forte, uma

O leiloeiro AGENOR, venderá cm
leilão, amanhã, ií 1 hora da tarde, 4

c ! magníficas guariueões para ilonnito-
rios, 2 para sala de jantar e visilus.
moveis avulsos, armações, molocy-
eleita, loiiç.18, cryslaes, melaes, pra-
ta, etc., etc.

¦ m*** *

PRÉDIOS
Quem tiver prédios para vender

em Botafogo, Laranjeiras, Caltete,
Flamengo, Copacabana e no centro,
queira procurar o leiloeiro JULiO,
em seu armazém á Av. Rio Branco
183, tel. C. 2300, que tem muitas
encominendas de prédios para resi-
dencia e para renda. E' quem actual*
mente tem vendido niaior numero
dc prédios.

de 15$000

dc 1S$5Ó0

crepe ile

-**>-*-<H^-**—• "

«Í000

12$50l

16S500

19S500

2SS30S
32SO0O

4S500
íisr.uo
G5500
«SOO»
153500
1S$500

4$500

5$50()
8$5(I0
flSálIO

12S00O
12*5000

6«M>»
S$S0»
2Sl)«(l
3$S60

2.1, AVENIDA PASSOS, 54-A

evita-sc usando as Pastilhas Gutturaeti, C(ii8
resultados'. í ilcsinfec-t.ipi a boec.it, a garganta c as vias

Crepe China Radium, me*
5 iro

|"~!refie"Ti'õmaiirr pura se»
_ da, metro
ÍCrepe lltison, alg., córte.
¦3Crepe marrocain, córte.

TRATAMENTO rnpido, SCIENTIKICO,
radical c racional das
FERIDAS

«ovas ou antigas. Com o uso da
A SANTOSINA,

( pomatla seccntiva-reirifierante ) cibtcni-se.
como por ciifnnlo. excellentes  , . ,
Rifceo á!*.r»n0, pelo Correio •IímOO. A* venda cm ! Pspiratorins. portas tle filtrada dos micro-I)i"s- Antiscjitictis <lc cfrcito seijuro e muito* todas as pharmacias c drogarias c

15$80!Jã (fuajana, Ofi — Hio.
U. Uru-

.. >—^-.«t*! llfit-»». ¦¦ • -

239400:
1443001
19ÍS6Ü0

-»¦ MtB-agw-» **«"

Dr. Paulo Brandão 0uv>a™. w.f»\..
Ut. * ******* *¦**m«."~«w._, na).lz_ Assistente
ria Fac. dc Med. c no Hòsp, tle S. V. Ae Assk
Cons. tic íl ás 5 hs. Avenida Mem dc Sâ 335.
(Sanatório CirúrgicoV; T. N. 1092.

m*t*
Restaurante Tavares

RUA CHII.E N. 33. T. 1787 C. Aberto toda a
noite. Cozinha dc primeira ordem. Acompa
nlindo no almoço e jantar do quarlcUo russo
•rinãos Ichpilinan Lctiiue,

Únicos depositários no Brasil:.
QUEIROZ SUZARTE & MEYER

oumvES. 124 — son.

CONCURSO MIO BANCO
OO BRASIL

Previnc-se atvs candidatos inscriplOs no
concurstr do Manco tio Brasil que já teve ini-
cio, assim como a totlos os rapazes c mo-
cas que desejarem fazer o vindouro, que se
achiini abertas as matrículas para o estudo
rápido c pratico dc cscrlpturaçlio, arithmc-
tica e correspondência no curso da Avenida
Kio Branco, 131, 2°. Aulas de repetirão em
pequenas turmas por professores idôneos.
Maior numero tle approvações. Pnrn informa-
Soes, das 8 ás 12 e das 17, ás 20 lioras.

M0RINS-ECRET0NES j
\Iqrim, peça 1538001
Cretone para casal, metro 6870011

TRIC0L1NES
25 lindos padrões, metro 4$700

VEH PARA CRER

TUDO BARATO
4mj*()*-M*<'<

_. ¦*-->~*it&*7i"***-**...-*-«—-- i .i 

BRIFaiQO DE PÉROLA E
BRILHANTES

Perdeu-se em um taxi tomado na rua São
(.leniente, èsqüi.hii de Martins Ferreira. Gr»
lifica-se hem a quem
desta rua.

oi-aesx)-. KO

cntrcgal-o no n. 23,

Pianos
-*M>!a»-.-

e aiitopitinos. Peçam catalo-
lios a R. Ferreira ií C. Rua
S. Fi*. Xavier, 388. T. V. 3968.
Grandes prasos.

*&***
ELEVADOR

Vende-se um cm pleno funecionamento.
Rua 7 dc Setembro, 107, loja..

DR. HUGO WIDMANN FABMMSHT
Cirurtria, molcatias cie senhoras, parlos

Union X dc profundidade
Consultório: Hua 7 cie Setembro; 133.

Tcl. C. I77B. Chàriiàtlos no Rio: Tel. Sul HH«
eni C. 1770, ites. II; .Itirtlüii Uótaiiico n. 71.

agrtiflavcis aci
I caria Giffòni.

Lii*. D. N. S,

pnlaüar. Deposito geral: Dro-

Dr. FeraaBdo Vâzg{íf *$£&$.
rurgia gernl. I)iit|'tiosticn e tralani". cinirçji-
co das affecçõcs do estonin^o, iiitcstiiios t)
vias liiliarcs. Utcro. ovarios, ilrethrii, liesiga
ü rins. Traf.tle câncer, liemorrliaiíiaa; lii mo',
res do utero e da bexiga psln radiuni; As.
sèiiibléa 27. Res. C. Boiiifihi. ÜCS. Ti V. 1223.

Doenças nervosas e
fraquesa da vontade
Fraquesa physica e dc idéas, desanimo,

duvida, medo, iiidiffcrençn, tristeza; angus-
tia, manias, sustos, ataques, etc; estômago e
intestinos. Emprego local e geral tlc radia-
ções ultra-violclas dc Bacli e da suggeslão
pelos mellioclcis mnis modernos. Or. Cunha
Cruz. R; S. José fil. 3 ás 6. Tel. 41)25 C.

.¦¦¦-¦i—i i i » i-^^flte*.».,...-.—-—-..-_..__,.__^.„,_._,,._...eUKR comprar, vender, concertar ou fazer
_ jóias com seriedade? procure a ".loallieria

Valentim", rua Gonçalves Dins 21, fnue ÍÜIIC.

CASA CENTRAL
Alfaiataria, iiiiica na capita] que lem um

variado sortimento do cnsiiliirns ihglezas n
preços reduzidos. Avenida Hio Hranco, 172.
junto ao Cinema Central.

cieiun 1"
P. n. 373,

Março 17.
em 28.12,017;

O...-?.;?.:, dos olhos HENRIQUE curou a
syphilis dos olhos, garganta e ou-vitios con) ,'i vidros cio Liiotyi cm (10 dias o

Ktistóü 1750(10. — OÍ3CÃII toinoíí 20 vidros do
não ficou curado; UJ1.TVI. sei erii boas pliài**inaciás, ,
•——rr—-— -—-**"+*¦*—•

n„ íf^l l GARGANTA
•*"u OUVIDOS.

E-à-atljunto dos profn. Weinirnertner Gros*.
mann, Passotv, em Kerlim, e

Neumaiini em Vienna.
T.UACHEO-RRONCHO-ESÒrHAGÓSCÓPrA

Tratamento cirúrgico da ozciiii (tcchnica do
prof. Sélf(êrt) c das tlacryoc.Ystitcs (opera-
ção tle Westí. Cárnió, 5. esci, S. .losé, 2 ás 5.C. 2C52. Ites. Regina Hotel.

' *-- ura*?".*'—< -——————-__,

Pelle, Syplaíig, Vias Urinarias
Rua clã Asscnüilòn, 54; das 0 ás IS

1)11. PEDRO MAGALHÃES

BLENORRHAQIA JS-.S
injecções iiitrainuscularcs", l-argo tia Carioca,
15. Tcl. C. 3128. Dr. JORGE A. FRANCO —
Assistente do Instituto Oswaldo Cruz.

1 '¦' -—•— >—-a*fp**>rn«*—• ,

COFRES
Vnicicm-sc. pnr preço reduzidíssimo, os afa*

piados cofres M. \V. americanos, marco re-
gislrhdai-Baràntidps; iruarda fiel dc seus tlcí-cünioiítos o valores conlra [ogb e roubo
Coniprein lioje, não esp.ercin. Rua TheophiloOlloni, 103.

v|
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FaieBJ aunoi Hoje:
0 Sr. líuieiii.i Ritrtmon, lsdudd.il ll

llio flrnnde 3o snii a menina l.mU, ntlit* «j
Dr. Antônio relxelra "Míiiueai waltorll
•.'*.'}•, filha di Uima. viu»a Oliveira lf'i
rrsi lonhorlln Maria, filha d» capitão •!».
Vieira U,ii«e«, -¦ ¦"«'.

. - - Dcorre amanha a ilala iwtelleia uu
tir. Nclion Mvaronjai coninili.niló «In 13
diiitricio policial. ,„- Fiv ânnoi lionlem o sr, Dlivru AH
lmir"« Camargo, funecionario d,*. ,\ss'»e,aç.'<
flráillalra rio Imprensa,
_____________]

Coinmémorhiiriii n data nnlallda d'1 Dr.
Iturhide Kitevei, alt>» fnnceliinarhv •'•«
Prefeitura e iire»ldrnic perpetuo dn bocleda*
de Beneficente <h>*> límprejfadna Mtinléjpaei,
íol-lbc feita lioirtem uma inanlfeilaçüu < >
¦apreço na siMj dai|uella awoclacat». onde
,.: adiava reunido avulladn numero de
amigos e collegas do,anhlverearlanto.

O nrofèiior Rrlclo Filho lautlou, então,
o Dr limlilde Eiltvei <m nomo «los repüblj*
canos rie iss:» e ISS3. Interpretando oy senti*
moiltOÍ ri.' •desdi. ric «eus .-..I!.*1-»». frt.on em
•.e»:tií«ia. n Dr, Mannd Ilemirtlliio, ««lima-
do funecionario muaíclnàl, iecundddo uin-
iln pel» Sr. J»»ís (ialviin do Miranda, em
nome rios operários «Ia Municipalidade,

o Dr. Iiurblile Relevei, nue recebeu uni
delicado mimo; agradeceu emocionado to-
das as provas de apreço que recebeu.
REÇMÇõUS

"I>mlo ii Dr. Canibal Pereira, «jur rm-
Rarear, em companhia «le sua Fama. faml-
11b, amanha, par.i Minas, nio poderá «•
c.sbrr, como ric costume, rm sen "vllllnn na
rua )>. Marlahna, a O do corrente", data do
seu atmlversario nalalicio, as pessoa» de
suas relações,
LVTO

Sopultou-se hoje á tarrie. no cemitério rir
S. Jo.'-» Haptisla. o Sr. Luiz Alrií, sogro «lo
Sr. Anlonio Pinto do Almeida, rin gerencia
th Casa York.

O enteio rio mallogrado negociante, «inc
s»l'.l rio Hospital Nacional ric Alienados,
t»vc grande acompanhamento da parte do
no:.-..-, commercio e multas foram as ro-
3>è»s que sc virim vobre o ¦feretro.

J5m sua residência, a rua ura.iano
ii. f.3, falleceu hoje, pela manhã, « ara.
Jj Laura Josephina da Cunha, eiposa do
Sr. Dr. L. \. ria Cunha .lunior, progen -
tara rio Sr. .1. A. ria Cunha, corretor ad-
inato, e irmã rio Sr. capitão Annos Plnien-
tel, nosso antijo eollega dc imprensa. O.seu
enterramentn rcalisar-se-á amanha, saindo
o feretro, ás O bar:»., daquella casa. P-rn
o cemitério rie S. Francisco Xavier.
tilSSAS
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O "Holm"
Vindo

tos riu '
prlnulra*.„»,. «ii.

Ptova Agora o
Quo a SctcncU

Pode Faxer
.'•ira o, Pacicit.
Us <le Duençni
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CURA DA TUBERCULOSE
SANATÓRIO M* PAI.MVRA (Mina» fii*r»e-«) - Allltudo 000 im-tro«, l-tlificlo*. r regi-
meu modelados pclói melliorei «aiialnrlus ria Stiltiá.. Trhlamento .byglemwHclellco.
Curas le rípouio, do ar, «le engorda (Maitlmr). clc. Dlrçelor «renlo e-meilco resi-
dento: l»r. Alberto Cavalcanti, com iiials <le 10 annos de pratica noi Sanalorloi ds
Suias* c Allemanlio. Eníermelroí o enfermeiras especialistas. Hotel de 1* ordem.

O Exmo. Sr. Dr. Plaeitla Barbosa, Ininector Kerat ria Prophylaxia da Tubertulo-
se efiegondo de improviso oa Sanatório do Palmyra, ahi passou rious «lias c ridxou
conilgnnda no livro dos ..Isluntes a legnlnla Impressão;

"O Icitamento rin tubeivuloso, que u nida curar c que está provado que », cur».
i o Irataoieiito hygleno-dlelctleo. Eiioi* o tratamento mie loappllca no Sanatório
de Palmyra. <• »e appiica «Io accordo c«>m os princípios identifico» o a pratica dos
grandes sanatórios europeus, sob a direrçáo coinpeteuto da Dr. Alberto Cavalcanti
''° 

p"ln?vra.M-tL'«'lc mnrço rio 1024. - (Ai'lgnado) Dr. J. PUcído Barboin."
Informações no Rio: Tel. Norte 12.19.

chegou de Brcmcn
d- llreiiien. Icnilu uicalailn nm por*
i.ilumi'. eliBgtiii ú Uiiniiaburn, *»

, liora* dp íi.'ie. o imqiiçlo Blb'*
ii<ilnt*". rom inuitat pauntíclroí nao

»Ã puni ii Hin ruiu*' em Irandlt» nara a Ai*
úmins. Sim*, eniúllcncs lanliarws rorain

verlflíarifis b,i,i« nola sanil» do Porlo, e hoje
iiiemiiu, ú liirdf* «• "llnlne" látitou ram dei'
inn no Itio ilu l!"ai...
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SOORADÓS K0

Alugam-se os I' » '•*¦*¦ andares do inc-
din ria hêcco «Ia Cinl ,ca. :«' (fundo» <l"!
Iiio-lli.tii). .i.mímiIo «lc construir, pn

i prlos para liiiiillla. pctuiln mi roniinorios.j1 tenrio iiua». grande» salas c cinco quarto»]
nu cuda pavimento, fogõei » gaz, lio*
nbclras com liniiecedór o niuli rcqul»l-|
tos modernos, bem com., grande torra-

i coin liull.i visla rii- toilii u cidade| vcrl
tralar nu mesmo» dns .'>;>¦¦ •'¦ horas Uai

, tarde.

j- \itum im ¦"•¦ll'lll"^?!!r»?S-<P2ri^>s
O BMOX/O EVlOOE-iUO
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DAS BARATAS
Experimentem a lua efric».*'j

^^^^ ____„ - -  Vendo-so em toda » p»ri»«

«owsnwticwèi^
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PÓAZUL

Xo altar rie Nossa Senhora das Dftres, ria
ecreja rio SaiUissitiio Sacramento, celebrou-
»*., .hoje á*« 9 horas, missa pela alma do
Sr. capitão José de Souza IlenrllTUeS,
cunhado rio Sr. Pomplllo «le Monte Alvno
Simões. ,. ,,A familia do saudoso medico Or.
André RanK.-l fará rezar amanhã, ás 9 ho-
r«s, nn altar-mór da egreja rie S. Fran-
cisco «Ie Paula, n piissa dcísetlmo dia.

Rczòii-se hontem, ás 9 horas, no».-
tar-mór da ríreja rie SiintO Anlonio «los Iç>
bres. a missa de sétimo «üm por alma «Ia
Exma. Sra. I). DeTpHiiín Ilenze rie Almeida,
esposa rio Sr. Ci.ii(l i Rodrigues Almeida.

. ^»» '

PNEUMATICOS
Stock de todos as «narras pelo mínimo

do cii»lo
PARA FORD ______

30 x  80$000
30 x 3 \_ Gorda . 110$000
Grande offleiiía de concertos em pneumatteo»

e em câmaras rie rtr

102, Av. MEM DE SA, 102
TKL. C. 474.1

. mem 

tete

f
CURAI-VOS

...pelo NATURISMO•!
Rcgimcn ric alimcntaçãn. exercidos, hy-

giene c fòrtificantes naturaes: GUAKAXA
puro parn intestinos, estômago, esgotamento,
rins, etc, -- Café de Ovada, alimento sano-
roso c mais barato. — Extracto de Malte, to-
nico enérgico c fácil. — Plantas iiiedicinaes c
Livros dc grandes Médicos quc ensinnni a
cada pessoa curar-se a si próprio com pouco
gasto e sem perder tempo! J». S. José 23... msmm 

w

¦'-. -*^Mr

Sen-iço r
go, Bilbao

8n"

nwm-

mm. DAMPFCHÍFFFAHRTS
GESELLSCHAFT

Sairá a
da tarde.

apido e de luxo para Lisboa, ti-
Hock van Hollanri, Bouio-

s s[m e Hamburgo.

Cap Norte
corrente, ás i

Polônio
.'10 do corrente, ás 4- horas

Cap

BELLEZA SCEENTIF1CA
(AS SENHORAS E CAVALHEIROS)

A TOH.ETTE DO ROSTO EM CINCO TEMPOS
1.» — Lavar o roslo i«'iii 0

pó ou Pasta iPAmendoaa Rnl-
nha da Hungria. 08COO e 78000

2.« -- Refrescar a pello,
limpar os poro-, c tonificar
os músculos com a Agua Ral*
nha da Huiiü-la. I5S01II).

,1.« — Dar côr ás faces com
o "Rouco «Ie Vio" Rainh» «tn
Huiic-ia (liquido) ou cm pó,
que dá á pelle uma caruaçúp
ideal, no tom desejado. — Li-
quldo. 51000. l'ó 2Í500,

4,* — Applicnr Creme Ral-
nha «la Hungria, que bran-
qucla a pelle, eviln a forma-
-,-ão das rugas, dando-lhe um
nvelludndo encantador.
Amostra 85000. Pote grande
10*000.

5.» — Polvilhar o roslo
com Pó d'Arroz Rainha da
!.nrnrri.i. que. sendo muito
leve e uão sendo oleoso, dei*
xa respirar livremente a pri-
le sem oblurar os poros. —
Amostra UÜOO. 1'olc gran-
dc 125000.

Sc usar duranle tres dias
na sua loilettc os Prodnclos
Rainha da Huniria, reconh»-
c-erá quc a sua pelle tem fres-
cura, transparência c um
avclhidâdb incompararcl: --
Os produetos Bainha d» Hun-
xria são especiaes para as
pellcs seccas ou normaes; se-
ráo substituídos pelos pro-
duetos dLAcacia se a pelie è
gorda c luzldia; se tem po-
ros dilatados, prefiram os
produetos Givclte.

A ACADEMIA SCIENTIFIÇÀ DE BELLEZA,
trouxe, ao .Rio 400 produetos ric BELLEZA
nue são 400 maravilhas, premiados com o
ÒRAND PRIX na EXPOSIÇÃO rio CENTENA-
RIO e noutras a «pie tora concorrido. Cata-
logo grátis.
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CASA
NIPP0N

Gonç. Dias 51
Tel. C. 5511

CURIOSIDADES
JAP0NEZAS

NOVIDADES EM AR-
TICOS PRÓPRIOS PA-
RA PRESENTES. AR-
TICOS DE ADORNO era
POItCELLANAS finas.
SATZIÍMA, BRON7.ES,
MARFINS. TARTARIV
CA, MADUEPEROLA.
\AUAO. KIMONOS DE
1EDA c dc CREPON

DE ALGODÃO.
mem

TflO j I
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REMINGTONN. 12
MAIO* 80M«A DErTRABALHOho

TRABALHO SILENCIOSO
IWin.tta.no. Loja mesmo este coupon e lbe daremos, .em nenhum comprarei,,,

d. ...«parte ¦U.-macOesLmal» dclaRia-jr^ ^
S"Â*CASA*PRATT — Caixa Postal, 1025 — RIO

NOMB  HUA
i;ct VIU)
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Rtcaua. a dcspeils «ie qti-^aee clrciMisiaoela «a pnto, as tadlsçteaa m
->rcpar«(te» iileg«ir»e„t« cha*.«<las "Aipirina". S« acc«ila« as rmmimtm de
Aaplrlni que e«llv«re«- protegi-'»», ao «ne«m« tmtp», s«la eeme fcraiptrtaa.

«o «nvolutro e pela 'CriM B»j«r'' em ceie c«mprlmld».

Cita n«rca regUtrada é M« • "•¦»» ¦*•'• 1**** *• »*nm e «tfleacta ca

Ioda* ai parte. «Jn •miti

BAVASPIRINA «Io alfecta o caraça w. oi rim

mm U* poaca caim p*rtuf*«»;fl«» gastiUaa «j«a»

da teaMda de accordo co» ai dirtcçôca.

BAYASPIRINA (Comprimido* Bayer de Aaplrlai)

i recoalMcMa e receitada pelei nedtcM tia wnh

1oa aaaoa come o onlco peoduete origlaat c tegltlaa

Bxl|t «aspre isto!

Mmmi«««emtm»o~*«»umtr.«i-miali »imi'.»

MUD A NÇAS
Preços bar.tlissinios;

Transporte". Phone N.
Chamem
G234.

o "Anlo

e musica, cur-
so rio Instituto,

leccionn particularmente c em curso na ci-
dade. Talar pelo tel. Ipanema, .13.

Professora de violino

inmwwiiw^
CACHORRO POLICIAL "" 

^ ^

Desappureceii hontem no Leme. um uovj-
nho. dc cor amarellada. Pedc-se n quem o ti-
ver encontrado entregal-o á rua Gustavo
Sampnio u. 225, que será gratificado

rmSttTO Swiwiii

m
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fl
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Sairá a 13 de outubro. 

THEODOR WILLE & C.
Agentes

Avenida Rio Branco 79-1» andar
Telephone Norto n. 41

-, mem •
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MOVEIS MODERNOS E
COLCHOÂRIA

Vendas a praso e
por preços sem competidor

CASA DO JULIO
do ScTeriano Augusto 1'ereira

Av. Mem de SA, 33 e 31. T. C. 1178
¦mem

W
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ADVOGADOS
Mario Gamelro

CARMO. 43 I— Tel. N. Mt
Heitor Lima

OUVIDOR, 61 — Td. N. 6S2I

Uma bella saude

SFí
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Resposta medianto sello á' ACADEMIA
SCÍBNTIFICA DE BELLEZA, Rua 7 rie Sc-
tcuiln-o, 1615 — Rio dc Janeiro.

¦ «a**» jj—

Depilatorio Electrico Radical
Tira os pellos- para sempre. Premiado com

o Grand Prix. Resposta mediante sello á
Academia Scientifica de Belleza, Rua 7 do Se-
tembro, 166. Rio. Caíálògó grátis.

mem

4
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11.

RIVER
_____________—. —
O calçado que todos devem
usar, pcia sua commodida-
de o preços, altas novida-
des em fôrmas. Assem-
bliía. 40 — Tel. C. 5477.'¦mem

Mater-

b Gynecologia medico-cirurgica. Carioca »)0.
Trav. Umbelina 13. B. Mar 1815.

mem

Dr. Arnaldo de Moraes (-p".
nidndc). Livre docente da l-aeuldade.

ELIXIR de NOGUEIRA
GRANDEOEPURAÍlVOooSANGUE

MILHARES DE CURADOS

CASA NA GLORIA
Ahiua-sc nova, com 14 quartos, salas, etc.,

•uintal. jardim, esplendida visla, pinturas fi-
pas e enceraria. Rua Cândido Mendes, 141.

VERMES usem ABROL

Prédios — Terrenos
leilão ou Particolar. Ninguém deve vendei

nu comprar sem procurar o leiloeiro Palladio
R«a S. Josí n. 57. Central 55ÍI8. Serviço com-
plcto de informações, ¦ photograpbias e auto-
movei para levar o pretendente ao local.

K\

Effeito seguro. Não é tóxico.
Hiacias e Drogarias. Pedidos 1'.
Andradas 59 Norte. 2112.

Nas Phav
Spino. ll.

Tapetes"Cc>ngo I e wm!' ftdtincK»»
Novos, belbssi-nio» pad.-Se&. dc
bo-toe tamanhos, Com pequeivsde.i*i.tos, baji.abt55i.moi-. das 9
a,* d das luas 17. «PAiarço.fes.z?

LEIAM O 26» NUMERO DA

Revista Musical

m_m_mal_t_________m
«Tônico Iracema»

O mais antigo c melhor dos fortifican-j
tes para o cabello.

20 nnnos dc grande acecitação.
Unico premiado com medalha de ouro*

na Exposição do Centenário e nas Eiposi-
ções: UNIVERSAL DE TURIM. NACIO-
NAL DE 11)08.

A* venda em toda a parle.
I-L T. Mello 

'¦&. Comi*)., I1KPRESEN-
TANTES. Rua ria Alfândega n. 1S9,J
sob. Tdcplione 1770 Norte.

Ir __^-.- "-"*-*.*:'-j; **** s!*iv-«-— "«««n. *T_ •*'"*->. **-/v

QUER 
que seus filhos cresçam

fortes e sadios? Dê-lhes, todos
©s dias, sem falta nossa aveia,

Ê para elles o alimento ideal porque en-*
cerra todos os dezeseis elementos indtepen-
saveis ao desenvolvimento do organismo.
Enriquece o sangue, revigora o cérebro,
fortalece os músculos e rec&lcifica os ossos.

Possue o dobro do valor nutritivo da
carne e triplo do do arroz, com a vantagem
de ser de digestão muito fácil. .-.;

Em milhares o milhares de famílias
Quaker Oats é o alimento preferido nas
refeições da manhã e á meren-
da, todos os dias. Adopte-o
também em sua casa para toda
a familia.
' 

Em mingáu constitúe deliciosa re-
"fciç3o 

de grande valor alimentício.

Incomparavel corno alimento para
convalescéntes c peasôas
edosasdeeatomagodelicado.

•y

l* «i fc.utm-'.) tempte. Et H\ Sn (i* -lirfiti) Docstt.
eu-r/a íír o (ua »aa«i

\ ara (rn exauria) i' I»» »»•«. - V» «*"' "*•«•

tlitnlia, tom Alcotiéo Cuyat, < rfcí-torôl A '*'*•

0 uso rio AIcatrão-Guyot, tomado cm le*
rias as refeições na (lósc ric tuna colher «•
café por copo d'iigua, bnstn de Inclo pai»
fazer desapparecer em pouco tempo a wm
mais rebeíde c para curar tiuito o ildluH
mais tenaz como o mais inveterada urouci-
te, Chega-se mesmo ás vezes a paralysar l
curar a tísica declarada, pois o alcalrao so»*
ta n riccomposiijâo dos tubereulos do pu"
",ão, destruindo os mãos micróbios, cama
dessa decomposição. .

Se (iiii/.erem vos vender tal ou tal produ.
cto em logar do verdadeiro Alcdrso-Gajo',
rioscòufiae: o por ler interesse, nisso. 1«
obter a cura de vossas broiiieh.i.lei, ^«Ijrflwi
velhos, dofíiaos mal cuidado-,, e a tom*»
ri" ria asthma c ,1a tísica, t *^ú*™™
iieccssãrlb exigir nas pbnrniacU» o' ' "¦
Hèiro Alcafrãa-Guyot. Al.ln, dç evdird^
quer duvida, esaminao o rotulo: o uo »(-
dadeiro Alcatrãô-fiuyot leva »,"",B',1"
Guyot impresso em letra» «rande «-»»
firníil emires côrcs: roxo. verde, venne^
c rie trávez, assim como o endereço. t«n
Frérc, 19, ruo .Jacob, Paris. ..4.4

O tratamento vem a sair a 1» cintem»»
por dia — •*. cura. oi_l-/

Approvado pela D. G. S. P. em SW
1S8L. ««•o»

|:CA8A NERO"
1 Visitem as nossas exposições

com os ultimes modelos
de fôrmas francesas.

EMPRESTIMOSSr^raX,
BJ.lt-.y_ Tf I Teleph. Norte 768Rua 00 Carmo 71 1 andar

SIQUEIRA CAVALCANTI & C
mem

LAVANDERIA NACIONAL
Telephone 096 R. M.

E' a preferida pelas¦meem
•Rua Ypiránga» 87
Exniasí familias.

(IIIIIM IWIIW M

Anti-Echimosis Faral
ú

¦fllIllllillIlIllIlittliUIUIlIMlíMtlllIlIJIlilllHlt»»»1*»'* •*

Drs. Leal Junior e Leal Neto
Especialistas em doenças dos olhos, ouvi-

dos, nariii e garganta. Consultas de 1 As 5
Assembléa, CO.
-,,., . -*e\ee- >¦ - ¦¦

Ç\ CIGARRO^

• MUSICAS MODERNAS - TEXTO VARIADO
A' VENDA NOS JORNALEIROS

. PREÇO 1S500 -:- ESTADOS 2$000

¦nowtntHiffmiH^^

Creme sem egual. para tirar cravos.l
. vspinhas. rugas, signaes de bexiga, sar-|

das e manchas da pelle.

I pi

3 ^^^Bfi&^^
•mmm

PlERDEU-SE 
um relógio de ouro, dc senho-

|ra, sendo de muita estimação. Gratifica-
se bem a quem leval-o na rua 9 de Feve-
rciro n. 39

*«!»¦

líllllIIIIIIIIÉlilillillilllilillílIlllIlill^
O RES DAS CAMISAS
Está vemlenilo camisas tricoline legitima

seria e linho, 30*3")0O; imilação, 25$000; Cnmi-
sas dc zcplllr desde 8$0Ô0. Aproveitem este
mez, pois a casa vae mudar.

P. TIRADENTES, 70
«-«tn*-

:n;n i!l.*i:>:í.!íi;í 11 iMíiiriiHii:!:! li iii:i.ii:i'i iTLLiri !'iiPi.í;i:i'i:fji:i'),ii)-i i i:i!hi:i
RESTAURANTE, RIO DE' .JANEIRO

Rua Lavradio u. J. Aberlo iité ji 1 hora.

CAMPESTKE
Amanhã, ao almoço: subiria rie garoupa,

colossal' vatapá á bahiana, pei.tarias á por-
tugueza, bacallíáò assado nas brazas. Ou-
rivets, 37. Tel. Norte 3666.

•mem

Dr. Rolando Monteiro JJ» ^o™1»8:

LOTERIA DE S. PAULO
Extracção na terças c sextas-feiras sob a íio-

callsação do governo do Estado
AMANHÃ

20:0O0$000
Por 1$100

J. AZEVEDO & C, concessionavios. S. PAULO
A' venda em toda a pado

¦ ¦"¦""¦"¦;" ' i ~«dll^ —¦¦¦-.-. ¦¦¦

RÈCWÒS VRGV1SORWS E PR0>
IWCAÇÕES

Garlos ConteviUe & Cia cònuanj
cam qr,n só serão validos, os que
rem leitos cm seu «*«'.'ni*l«1'1"' 8

RUA DA ALFÂNDEGA, 98
Rio, 28 de acosto de 19-2*

BRIMQÜEDOS
N'o, ¦embro W

CASA MARTINS - R. Alfândega 69
Dormitórios, salas de visitas c dc jantar.

Preço dc fabrica.

Castro & Waldcmar Praça
. —.m^mtmetíij-Hmm**

BARRETTE
Pcrrieti-se uma ric ouro c l>rillimites

um retraio de homem, e uma ..... _.ri
uo trajecto rin rua ypiránga a i ;•• CIH
Polydr.ro. fjrhtlfi'cá-se a quem ¦ai»o» ,cri,
trcííãr a """'"¦ 1"" s;-',"-"»--,¦ "•* '
»Moili.'lo.

ce"
fitn IlW,"0|lil'Jj

Mme. Ami Sallcónc,

Escola para Chauffeurs
Director proprietário Ln:r. 11. »•

Tel. Villa 5309 «, „„
Sede transferiria ria rua -»*W% íi,

n,.«dio m-onrio á Avenida Saliadoira preriio próprio á Av

ACurlo^ido dc 20 lições. Aprendei i

reis independente;.EIKUS se bem a «piem leval-o na rua u ac r«*-- - s B Aires> 58> , &s 3. Ucs. V. 2009. A* venda em toda a parte 'Preço dc fabrica. reis indcpeniicnie. lm,,r.nl,,|W*fl!

SéSL^S^ a,.ll^4«*W .!t*ÍI»,!ni«1».ITI,n„,,,n,n,,mu,.c1HlI1I.,t,íini.llmu,ntl«m „ll,i,-«ii-.t
«i __-« aír-j átff 
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BrOnCllíteS ChrOníCaS ? SoluÇâo de "artmann ( rniui aiiBiu»)
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Um joven brasileiro vae
rcalisar o grande "raid"

Ligeira historia de Luiz Bothmer
e o inicio da prova já amanhã
Etlsmos n» época dos "raltls", Nilo fal*

>• ourai te proponha vencer distancias, K'" 
in.ir ¦• no nr, e na terra. Dn vários poli*

Vn turlfin -vitir». em llllica de longínquas
* .. .i«..._[cuiiiln, iu1!... /<<. Ili lati» >.!*•. fl
li.!'"' airavessamlo pai/.?*, continentes e
«ure». P*"* sttlnrjirCP*. a nitMn ninhiciniisdn.
Se'diversas l.iealiiladrs ürspcilrm-hu valeu*
i.t iiinri.inle», dispostos a c.i)ir'*cm kilo*
L.ir.n f> mal» rsllunielros, a pi, pura alcail*
I»f*'ii'aaulMS lui-.itiilailei distantes, situadas,
ti ir/e», em ivilxes dlfferente». O deaaejo do
KiliMir grandes i-aininliiidiis empolgou de*
fTalllvaniciite, K a nossa mocldade, deslrini-
íi. e icsuluia, alegremente i**c deixou cnvol*
iír nor «se priuci* do rcalisar proezas.

llínlciu cra o Joven Álvaro Silvn, que,
«ni un'» Jornada Inesquecível através o sul
il Hra>il. a Argentina em longa travessia
i exalando fis Andes Imponentes, chegava
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A SAMTA TAQA I.F ftlIPí. ?01 REFORMADA A LEI ELEI-
/\ ÒM\ 1 <\ lA3A ÜL UUIVV T0RAL D0 MÜNicipio DE

PORTO ALEGREPRETO
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(/ma çoíííõo .pre «(tf infCTíiwn-
do a população ouro-pretana

mmtm»mmmmm\m%mmM»mmm%mmmi

Ai "demarclies" entre i neta
dei» instituição e o Sr. tvct-

bispo de Mtriinii
Aa»hantfo.«o nesta cspital, onde veln tratarile usM.mptoi referentes A Santa Casa da Ml-serleordla de Ouro Preto, em Minas, tive-mos oreaslfto de falar ao Sr. Vlctorlno An-onlo_Dlai. provedor ilo mesmo instituto debeneficência. Km nossa redaccio, S. S. nosdeu Informações a respeito ila questão, ha

pouco sinclliidii ,.nire o Instituto, de qoo á
provedor, e n autoridade arclildlocesaua, qneo n do Maiiiuina, sendo arcebispo S. Hx.Itevinn. o Sr. Dr. Helvécio Gomes de Oll-.•clra.

A Sanla Casa do Ouro Preto, disse-nos orir. \ Ictorlno Dias, iuustrando*nos sens nrt-mlllvos estatutos, «gora novamente tnibll-eados cm seu relatório, para servir como ele-mento elucidativo — nio tem tido até hojesendo a dependência dn «litro nas assumptosreligiosos. Cnsa composta de bons catholi-eaii ,de oulra fónna nâo se eomprehendorlaa sun uctuaçiio nesse sentido. Mas, pelas leia
que nos regem c pelos seus estatutos funda-ini'iil.ic.1, ii mesma Santo Casa c uma instl-
jnlcito fie caracter civil, estando as suas at-trlbitlciies reguladas pelas leis em vigor. Nocapitulo V. nrt. 32, paragrapho 1", e art. 33,uu lei ii. 13», do 12 do outubro de 1877. se
encontra, com referencia no serviço religio-sai, o seguintes:"Doi empregados — Art. .18. A casa terá
oi seguintes empregados! S i» fm capclIAo,uni medico, um phármaceutico, cmqunnto
convier fonscrvnr-se n pliarrnacla. um enícr-
ineiio-iiiúr e um ajudante do mesmo enfrr-
inelro." 15 uo art. 33: "Os empregados do
paragraplio 1" tln i.rligo antecedente serão
nomeados c deiniltitlos pela mesa; os do pa-ivigrapho 2" pelo procurador, o o do 3* pelo
jnovedor."

Prosoguindo, informou-nos o Sr. Victori-
no Anlonio Dias, quc o Sr. arcebispo de Ma-
rlannu, jmr occasliio tln reforma dos estatu-
lns, queria quc se introduzisse uma inodl-
llcnção, que consistia no seguinte: No caso
de se
que res
nrchldi

E, tem diicunio, o projecto ie
converteu, inmediitamente,

em lei
PORTO ALEOnR, 4 (A. A.) — Tevt Io*

Rsr, 
hontem, mala uma srasao «Jn Cnnse*

io Municipal, que fora convocada «stranr*
dlnarlamenle para approvMcao du lei elcl*
tnral ilo município, sendo ot tralialhoi pre*
sididos pelo Or. Alcides Flores.

Poi lido o parecer «la commlssilo ile re*
dscçSo neerea 4o projecto «le reforma da lei
eleitoral, opinando «iuc o mosmo fosuo an*
provado com as emendas apresentadas pelo
Dr. Slnval Saldanha, membro da rominls*
s.io executiva du Partido Itepubllcaiio e
pelo Sr. Moacyr Oodoy Ilha.

Por improcedente*, foram rejeitadas «li*
versna outras emendas. O rnnsellielro Sr.
Josá Bertaso solicitou «llspensa de intersti*
elo lignl, afim «le que. ua própria sessiio
de hontem entrasse o projecto em discussão.
Obtido isso, passam-se A onlem do diu, srn-
do submettlao A discussão o mencionado
parecer e o projecto com as emendas.

Como ninguém flsesse uso da palavra, foi
o mesmo projecto posto em votação e, ile-
pois de approvado, foi convertido immcdia-
tamonte em lei.

i **»»»»»»-«——-
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Leilão de moveis

AS CONFERÊNCIAS DO
PROFESSOR LANSON

SPORTS•J

Montesquleu e o "Esplrl*
to das leis"

*•—¦ ¦ m >a»*»i—*»¦

Uma reclamação justa
O professor Gustavo Lanson proseguiu no

•OU eiiMti snbre Monlesquleu, trnlando ilo
t.iplnto das leis e suas origens. Lcmliran*do f|iie, espirito claro, o autor daquellaobra iiingltitral se roíénle nella du uma certnciuscurldnue, que tem prooeeunãdo u quan-loi ii eslinlam. E' que ha ,,ll uma multidãodc Ideas, sobro os mnls estranhos ntsuiupto.i.
une «o ciitrt'chtK'iiiii c uiigmentum o vulto
«In obrn. escripta num espaço de vinte nnnosconsecutivos de trabalho. Dahi uma certa
falta «le liointigciieldnile entre as suas par*leS C tllllli lim.i pnrcim dia licchos, rciliglilossiiiniiiarliiinriilc. Miuilcsipilcti, como qua re*
celavn fatlgur os lellores, quc se perderiamna floresta de suggestuoi dispares. Por Isso
iiifsinai, supprimc sempre as ideas Intermc*
dlnrlas e procura excitar os espíritos pormelai do estylo picante e malicioso. O pu-iilicn do esculo XVIII era um publico astuto.
Moiitcsfiuleu linlii cm vista evitar o escan-
aliiln, disfarçando as Intenções por intermc-
tlio tlc siih-riitendltios, quc pemiittlsscm aos
leitores descobrir o quo não estava dito.
Assim é que elle fala cm chlucxcs, em tar-
loros, em persas, pnra fascr appllcaçõcs. Da
leitura dns suns criticas ninguém pode cou-
.-iiiii- se cllc neccila ou mio. npprovn ou niio
ou sc iiciinsclhn ou nüo determinadas ob-
tòtTviiçi.cs. Munlcsquleu tinha a malícia dos
escrlptorcs tio tempo cm que a iiastilba exis.
lia e encerrava as que ousavam contestar a
existência dc urn obscuro mrmhro da fami*
lia real. Por issn mesmo dizia as cousas semdizer do todo.

Poucos critico.», do sceulo XIX o compre*
henderrim, perdendo-se totlos cllc.i, inclusive
Fngucti na sujicrflcio du olir.i, sem pene-trni-.i. Assim *i que consideram o Espirito

Oorrldm
DIVI-mSAS — Iiiiihantt a Olgantf, monta*

lo» ptlo Jaickf.v iwlrielo l.ydio dt Sousa,
pnuimtaram hoje em boas r.imtl.íles.

I.sss mt«mu jfn-iiey lambera IriNlhou
fairle o cavallo Pretória • a égua IWfalrlra,
esta depois «W ¦iercltar*se na fita, onda *•¦
liorlnu eouvenlentement*. Provavelmente «'
lei animaes lerao a tua direcção na |>roxlma corrida,

. — Pimenta apromptou bem ¦¦ llilavlA
de 1.31)0 metros,Patrício, Voeltot, Canatax, Okapl • ti»-
deriit trabalharam «ia galopa largo na dis»
landa «le 1.7.10 iiKtros, tmlos ainda sob a

lo do referido profissional,
Samiirllla trabalhou forle a dlstaMla

dlifcçíia do referido profissional.— Samarllln I
«le 1.4IV0 metros.

O JÚLIO, venderá «n Ii.ilão, nmn*
nhii, Mxta-fcirn, A» !» horas da tarde,
o mobilini-io do po*>to quo giiarnece
a confortável residência á rua de São ''"/„ f«f» .c"»"' •'.""» «pccle de deposito «Ie
<-i.n.n..i. • loi A„**„~.,n. *„ .,„*r,*,. ¦"í.na c observações, sem nenhum intuito deClemente n. .«7, rtcstocAm*8o «*n,r" <> on|em< .>,.„<,•., ,le I(,r (rfcl)os (|c Montcstllllcil
quo ali se encontra» bello e Iiarmo* c depois tlc cauicstnr alguns critico», o pro-

... , . ,, .tliofO pimo Bcchstetn, rico coni.m- fl.'5!i0r Lanson pnssa a esclarecer ns princl-vir a liquidar n instituição, passar o !__,,_ _-»„!_ I,,;_ vv -„-„ ai,!,*;» l'10** "e que nasceram os intuitos de Mon-
slar do ixitrimonio: !•) para a mitra ?J> »**1««» «"y1** •**•••-¦ AV, pnra salão lcsqulcU( ,,lla|uIo cnmm „ 8Un ol)rl nccor.
íax-esana; 2') para a matria de Ouroide visitas, modernas e chies ~

:anhenho fúnebre
vtIWAS

Iteiam-ss amanhlli
Dr, André Jorge Range), as Q| capHii.}

Onndldo José de Oliveira Sobrinho, és U]
lllyillo Oliveira Soares de Atulna, és O 112; „I). Julieta M. «le Aguiar Hlbeiro, As O l|'J; '
na egreja da S. Pranclscn «le Paula; 1'ran*'Isco José do Sé Paria, és O l|!í, na matria
tia I.agfta; Doiningus (Jravlna, és (I, un tis
Silo ChristnvAo; l,«rlus «la 1'iiiiücca IMiucit*
ia, éi O, na matriz de Sao José,
"NTKRROH

Luiz liolliuair
>5 Chile S depunha cm matas da innclilatlc
chilena n saudação da Juventude brasileira,
•.licia dc cnthusiasmo e confrntcrnldadc.

Atara i outro joven quo se;:uo n rota
thcrla p percorrida pelo dciíodado escoteiro.
J-' I.uiz Hohmcr, rio-granderise, tninbcm
jcvcn, tlc 17 annos apenas, iiolimcr nasceu
i^i 1'iirlo Alegre, a '£, tlc Janeiro tle 1ÍI07.
rt(feito a empresas semelhantes, pois tem
«-ffccUâdo alguns "raids", vae emprclien-
cer a nfcior viagem a pi que üm brasilei-
ro já le.ilia realisado i-^ir sport. O novo"ralilmá[i" pretende nada menos quc ir do
itio dc ,1 ineiro a Nova York. n pi.

O inicio tia sun grondo aventura aeri já
amanhã, ao mclo-tlia.

Luiz Hohmcr deseja levar crcdcnciacs pa-
i.i as autoridades c associações tios pnizes
qüü percorreni para dessa forma provar a
cffcctlvnção do seu "raiil". Assim <-. tine lc-
a.irà mensagens ao Uruguay, á Argentina,-.¦a Wiilf. à Bolivia, Equador, Paniimá, Me-
xi.-n c Kstados lTuiiÍr>s, pois totlos esses pai-
zjs estão comprelicndidos uo roteiro quc
trnçfiii.'Saindo do Tiio, o "raiilman" I.uiz Boluncr
áttingirá S. Paulo. Dahi passará por Tietê,
Faxina, iTnguairayva, Ponta Grossa, Porto
Cnlão, Passo fundo. Cruz Alta, Sanla Ma-
iin, .Uruguayana, Santa ilosn. Salto, Pay-•and"', Uruguay, Dliunaiitei Paraué, Sanla
} é, São Lourcnço, S«ii Nicolas, Conchas —
llucnos Aires. Da capilal argentina prose-
ruirú pelos paizes acima referidos, até ai-
cançar Nova York.

O jovon bandeirante, nlludlndo As tliver-
ms peripécias nue lem registado na sua cur-
ta e csitiante exlstehcln, comnosco, relatou o
quc sc sc.íiie:

Dcsilê pequeno que inc aperfeiçoava a fa-
rcr grandes cnminhndas. Aos 15 annos, não
inc conformam*.;*) com ns regras impostas
|icln minlia mãe c estando aborrecido tle
Torto Alegre, resolvi fugir tle casa, o fjue
consegui, arranjando pura a minha fuga
mnis um companheiro, e zarpámos paraSanla Maria e, como Unhamos algum di-
nheiro, saímos "bancando" a 1° classe. Mas,
chefiados lá, as coisas se apresentaram ao
contrario do que suppiiiiliamos, o cm breve
o nosso criminei no bolso baixou a tal pon-to ijue ficámos na "Pintlahyha".

Eram 4 lioras dn tarde e o nosso estorna-
Eo já estava tocando uma "marcha funo-
lire". à's il lioras estava tocando um "fox-
Irot" d ainda nada havíamos "cavado"
pari matiu* a fome.

Foi então tjue resolvemos regressar A casa
a pé, lenibi-àndo-nos que cm casa não nos
¦ aliava nada. Passámos aquelle dia então
cai "jejum" para melhor podermos andar.

Sainios de Santa Maria ás 7 horas dn ma-nliã eom destino a Porto Alegre, e andámoso dia inteiro, arrumando pelo caminho, na-
lucile dia, um aliuovo qualquer.Passaram-se os tlias assim, uns bons, com
nm pouquinho de sol e bastante vento, e ou-
tros maus, eom chuva e vento, pois estava-nios no mez de julho, quando i pleno inver-no no Rio Grande do Sul.Afinal, depois tle 10 tlias dc viagem for-
Çaila, chegámos ás nossas casas pela3 11
«oras ii,., noite, debaixo tle chuva e vento.

O quc me esperava atrás da porta os se-
nhoresjá devem saber, c apesar dos meus 15«nnos, eu não escapei a uma boa sova.

Assim havíamos, sem querer, feito um•aid", quc, em vez de me servir tlc lição,eomo tiizia a minha mãe, só me serviu para
Continuar a vida do mesmo modo. Assim,
çç.ni o tempo, fui Òrgánisando outros "raids"
«oino sejam de Porto Alegre a Montencgro,viaxeni cheia de peripécias c aventuras; tle
Porto Alegre a Caxias, terrn do vinho e sa-
ame italiano, e tle Santa Maria a São Ga-bricl.

Agora pretendo fazer o "raid" do Rione -laneiro a Buenos Aires e tle lá a Nova'ork, pretendendo eu passar pelos lognres'ine já os senlibrés sabem.
O Sr. embaixador dos Estados Unidos,«iiliiemlo com agrado a idéa do joven Luiz

Uplirrier. tleu-llic, para apresentar á impren-¦V, d' Mova York, a seguinte missiva:
. Era.ih.ssy of the United States of Ame-rie» — Rio tlc Janeiro; August 28. 1924 —

Ivnercby declare lliát on tbis tlate Mr. I.uiz
!<olimer, of 17 vcars of age. wbo is engagctlin n Ho—Buenos Aires and Buenos Aires—•V'w York rapediíion 011 foot, callctl at offi-
.1 -ir. I.uiz Bohmor, who is a native of Bio¦rnnde do Sul. Statcd tbat lie tnatlc thejoiirney from Porto Alegre to Bio de Ja-nt''ro 011 foot. — Ethvin Morgan, ambas6a-

O Sr. embaixador argentino deu ao jo-,c" rnidman riograntlense, para com ella
5? apresentar em Buenos Aires, a seguinte
¦*iin:i 

;
Kl infranscripto. embajador tle In Be-Ptwiljéa Ai-itenllnn en cl Brasil, tiena einofin-. de diriiirsc ,-i Ias Autoridades Giviles

r Militares de lã Republica solieitandoles1!'!.v cspcr.laliiicnte quieran permitir ei li-n.re transito poi- ul pais y facilitar los au-
u-Z 'l"l! renuirlese ni joven escoteirourasl.lçro I.uiz Bóhmer quc reallsa un via-'« *1 pie a Buenos Aires."

Pivlo; 3o) pnra n Ordem 3* de Kossa Se-
nhora do Canno de Ouro Preto; 4") para o
estabelecimento congênere mais próximo, sob
a dircerfio nrchidiocosann, on, 6') supprimlr-
s« tlc todo o referido art. M. O art. 64, pre-vendo a hynothcse, determina quc o p.itri-laionio para a administração da Câmara Mu-
nicip.il, para com n sua renda, e na propor-
çfio delia, dar assistência ao» indigentes do
inunicipio, do preferencia medico-pharmaceu-
tiea,

Ussim fazendo, explicou o nosso entrevis-
tado, n mesa quiz deixar bem claro o seu
critério, que i o de continuar em beneficio
dos pobres de Ouro Preto, o que somente *
estes pertence.

Não concordando o Sr. arcebispo de ma-
ncira nenhuma com as propostas da mesa da
Sanla Cnsa de Ouro Preto, que dividia «
questão espiritual dn o.uestão do patrimônio,
teve a nvjesH de recorrer aos jurisconsultos da
Estado, obtendo pareceres favoráveis dos
Drs. J. de Castro Magalhães, F. Mendes Pi-
montei e Novantiho tios Santos, este cônsul-
tor jurídico do Estado de Minas.

Agora, nova rabase tomou a questão, In-
formou o Sr. Victorino Dias, porque o Sr.
nrcebispo tle Mnrisnnn retirou o serviço rc-
li;!ioso rin Santn Casa, dando ordens nesse
sentido ao capçllão. E a conseqüência disso

oaiSo
Riinrni-

<;«>«.» para dormitório de casal e sa»
lão de jantar, bilhar, grupo» do cou-
ro» typo Maiple; mobilia de vime,
bureau e estantes de intbuya, grande
quantidade de objectos de arte, de
prata, bronze, etc. Emfim um con»
junto de gosto é de mie se compõe
o mobiliário di*nla residência. O ca-
talogo será publicado, amanhã, no
"Jornal do Commercio".

aaajaja»

Quantos sepultamentoi em São
Paulo, em agosto

iS. PAULO, 4 (A. A.) — Durante o mez
de agosto findo foram feitos nos diversos
cemitérios desta capital 1.195 sepultamen-
tos. «w

LARANJEIRAS
43 r. Guanabara

O JÚLIO venderá em leilão, sab»
bado, ás 4 112 horas, pela maior of-

é, disse-nos o nosso interlocutor, desorgani- (**$&, 0 prédio á rua da Guanabara
S. ^latt^aS*? «• 43, precisando de algumas obras.
ihos internos, não poderão permanecer sem O prédio poderá taer examinado pe»
os aclos do culto, que o Sr. arcebispo prohi- ! \m Srs. pretendentes depois dc 1
Un\,nV\' Jt a» «. „....j«„ j. c«»„ bora, por amabilidade dos Srs. in*Nestas condições, o provedor <!a Santa ...' «
Casa de Ouro Preto procura, no itio, unia 90- quuinos.
lm-ão para esle caso, visto como todas as " • *¦•" ' ' J*
propostas que faz são recusadas pelo Sr. nr-
cebispo, inclusive a tle submetter o caso •
um tribunal arbitrai.
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Mobiliários e in-
st a II a ções de
Escriptorios

para:
Profissionaes
Residências
Companhias
Commercio

Bancos
I. PALERMO & C.
211 - SETE DE
SETEMBRO — 211

Um banqueiro urugitayo em visi-
ta á Panlicéa

S. PAULO, 4 <A. A.) •— Acha-se ncs-
ta capital o Dr. Diogo Pons, membro do
Conselho Superior da Banca da Ilcpublica
do tfruguay c examinador da Fazenda da-
quelle paiz.O distineto hospede tem sido cuniprimen-
tadissimo.
"" a USO ' ¦

TERRENOS E PRÉDIOS
Na iroposfiibilldade de publicar, eomo tan*

to desejara, o elevado numero de terrenos e
constriK-i;ões expostos 4 venda cm todos os
brJrros, a conhecida e antljn, "«Casa A. C. O.
TKUUIT0KIAE3", toga a *i«em precisar com*
prar ou edificar, a dinheiro, a lorttco praso oa
a prestações, dirigir-Be das 8 áa 5, aos escrl*
ptorios do largo 8. Francisco, 44, 2o, onde
encontrará o que deoeja com a máxima li*
«ura e solicitude.
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PHEWX M.
CURA M6ISTIWD*

DORESNASCdSTASloVrinS;

lii ia Mona
O biihcte n. 1893 premiado eom 20:000$,

rin loteria da Victoria, extraída, hontem, foi
vendido nesta capital, ficando desde já o
seu feliz possuidor convidado a recebel-o na
agencia geral.

A Casa "Odeon" è a Casa da Victoria.
Loterias

AVENIDA RIO BRANCO, 137
1 mmm > - —**

miLEO
«QDÂRENTÃO»
JA' CHEGOU NOVA REMESSA

íâsc prodigioso produeto, qne faz a ritjue-f
ra tia industria pastoril,

PRODUZ EM 60 DIAS
Todos os lavradores devem plantar já

para terem seus paióes repletos com
as suas TRES COLHEITAS POU

ANNO!
Está debellada a carestia do milho, sem

prejudicar as outras plantações
KILO, 20$000 

'

Representante cçraí:

Alper & Trajman
RUA SAO JOSÉ', 74 - 1* andar ~ Sala 8 jj— Teleph. Central «100 |
ALFAFA de Murcia, legitima —|

KILO, 9$800

Cidades paulistas que vão ter
nma nova rede telephonica

S. PAULO, 4 (A. A.) — Foi assignado
hontem um contrato entre o governo do
Estado c o Sr. Agenor de Oliveira, cm queé concedida ao segundo concessão para ex-
piorar uma rede telephonica ligando on mu-
nicipios de Mocóca. São José do Hio Pardo,
Itapvratiba e Caconde.

alu que o espirito tlc ordem, instituído po'.Descartes, cra, eiitüo, a ultima palavra. Os
jirincipos niathemiitii-os oppiicnviim-sc 11 to-
dos 03 rumos dc conheci mentos. O cnrtcsln-
nismo imperava de tal sorle nue Spinosn.
Iloussiict e outros sc deixavam envolver e
submcttiam a lógica, a phiNisophia, a reli-
filão, etc. aos methodos mathcmaticns. Mon-
tesquieu não escaparia á regra. Os mcllio-
dos das soicnciiis physicas c nntnraes só
mais tarde viriam ampliar a philosophia..Monttsquicii recolheu pnr isto uma somma
enorme de factos históricos para definir os
systetnas dc governo, procurando appllcar

processo da dctlucção. Prever npenas com
os resultados da observação directa nüo ê
simples e cllc não disfarça as ntribulaçõcs
que o assaltam. E' tão evidente o processo
que os títulos dos capítulos da sua obra são
como Ihcorcma, de qne os textos parecemdemonstrações.

Para liem esclarecer O pensamento dc
Montfsquicu, entende o conferencistu de
bom alvitre levantar antes o niappa dus suas
idéas geraes. Com o auxilio dessa plantacadastral desenvolverá as suas conferências
futuras. Primeiro, Montcsqiiieu estada o go-verno em abstracto, soccorrentlo-se de exem-
pios históricos. Estabelece as diffcrcnças
entre leis da natureza, leis moraes e Ici*! positivas, para mostrar como nascem os tres
r.ystemns ile governo correntes: Ilcpublica,
Monarchia e Despotismo. O primeiro vem da
liberdade, o segundo tln dedicação e para o
terceiro não encontra fundamentos nor-
maes. Cada mn dcllcs. respectivamente,
vivo dn virtude dns aUlatiãos, dn honra dos
vassallos oii tia subserviência dos escravos.
A_ educação iiiflne poderosaniento na forma-
ção de cada um. A cgttaldndc extrema, porvezes, gera o despotismo, oue é unia eon-
juneção de õlignrcliias. Obscnra ainda Mon-
lesquicu que a Rcpiibllcii se localisa nas pe-
qiicnns pátrias. 11 Monarchia nos grandesterritórios e o Despotismo nos territórios
extensos. Isto posto, examina os deveres dos
governos, partindo do principio nristotulico.
segundo o qual a prolccçâo dos indivíduos
constitue o motivo essencial dn instituição
dos governos. Seguem-se a ilefesa da terra,
a sua ampliação pela con.-mista e outros as-
pectos do organisnio governante;. (Montes-
qnieti observa mais que a IlepitbMca è pro-
picia á paz e a Monarcliio á «norrn, sendo
que nquella só subsiste mediante a fc-
tlcração e o pacto com as outras. Advoga a
separação dos poderes, mns sempre num
sentido abstracto. SA depois ello atlopta o

| critério geoirrapliico. parn levantar n suai,
I Ihenria sobre as influenciins do clima c da
1 localisnção sobre os povos. Não havia, en-

tão. nenhum estudo sobre a formação das
I raças. Assim é que Mnntesquiòn estabelece
; tres fóvmiis de organisação social. loi*nli-

santtn-ns segundo ns infiiéficias mesologicas.
i A escravatura, só possível na Africn, e in-

viável õntre o» homens brancos; » sia'»mis-
sâo extrema tias mulheres nos serralhos e

| a subserviência nn dcsont.isnío. fnmüini* no
iririente. Não attribue o desenvolvimento dn

liberdade ao clima c sim aos fnetores pby-
sifos. Concluo'fane n liberdade de cada povo
está em razão t!!rectn da sua opnlencia. A
riqueza gera n liberdade. Os novos prosou-
ros são mais livres. Amii recolhe n e»-nm»»lo
fln Inglaterra para suggcrir a influenoia das
causas moraes sobre o organismo social.
Eslnda o eonunercio, a moeda o outros va-
lorcs sociacs, para concluir oue a popa.ta-
cão é n fonte essencial rio progresso c que
n religião devp «er àtluntada ao governo;
Ainda nisto applien as regras do seu rvs-
tema. O protcst^ntísnío é mais a.dnntnvel A
Rcmíblica, o cntholicismo á monarchia. As
religiões, porém, não se transportam de
terra nnra terra, pois se admitam também
secundo ns influencias climáticas. Louva a
religião cm harmonia com o governo, por
se estabelecerem ao mesmo tempo as penas
moraes e as penas physicas.

O professor Lanson iiassa a estudar os nlti-
mos volumes do Espirito dns lc's pnrn sus-
tentar quo cíles são o desenvolvimento dos
outros, ao contrario tio mio muitos críticos
nllcgam. Apenas abi. lendo de applicar nor-
mns á França, Montesniiicu foi conduzido a
escrúpulos extensos. As lc's repressivas eram
'•nieis. Ha hesitações e escnridades naqucl-
les volumes que devem ser innuaritlaa de
preferencia 11 otiacsntier outra»; Isto è o que
nnssnvá a demonstrar em próximas coufn-
rencias.

Soberano, que correrá domínio pela oi*
lima vei nas pista* carioca», trab-ilhou forte
na distancia (fe 1.7&0 metros.

olympo e Mos«|uele trabalharam de
falnpe Uit.o duas voltas, nioMruudo-se bem
dlspostoi,Iliiriinexa, montada pelo .Inefcey Psblo
Zabnla, apromptou hoje em optimas condi
cúc., na distancia de I.MO metros.-« fruay.». Vesta e Ventnrosa forarn tra*
hnlhados forte pelo Jockey Carmelo Fejrnan-
dos.

Os animaes Magnifieence, Grasspoppel
Ondlna, Plrajti. Poran|aba a Peipiery. do
Stnd Cxpedietus, Juntos, trabalharam forte
a distancia de 1.750 metros.Aprompto, dirigido por J. Salfate, nue
ser* o seu piloto domingo próximo, trabalhou
com boas disposições a dlstlnca de 3.000 me-
tros.

Mlmi AU, Kero e Rever*/, montados
pelo Jockey Armando Rosa, também trabalha*
ram forte a mesma distancia.-— Major trabalhou, de galope tsrfo, a
distancia da milha, portando-se bem.Arlstía, montada por um lad, trabalhou
forte pela rala do centro.Vcltcda c Marathon, Juntos, também
trabalharam forte, pela mesma raia, Velledo
correu muito no final, chegando próximo de
Marathon.

Parannn trabalhon de falope largo «
distancia de 1.4.S0 metros.Tijuca « Aymorô, montados pelo Jo-rkey J. Salfate, tralialharam forte, lioje, na
distancia dos parcos em que estão inscriptos*
Ambos apresentam lindas fôrmas.Também tralialharam de galope largo
os parelheiros: Trovoada, Iferóe, Palmella
.Paulistano, TJ.ihla. S.-hltnmy. Denl, Rapo.

íúd, Penelope e Tnmnyo.
—. Acompanhados do "entrolnenr" Jnve-

nn) Vieira, seguiram hontem para S. Paulo,
pelo norturno, 0.1 animaes Kdcn e Albenl».Na terça-feira próximo, seguirão paran W-hl.» os animaes Soberano e P.asiug, per-tencentes ao Sr. A. M. Catharlno.Ü Jocltey patrício Cláudio Ferreira di-
rigirâ. domingo, os parelheiros Aristéa e'Mosquete.

Lotma e Pertlns» seguiram hoje parnPorto Alegre, onde vâo correr por conti do
seu proprietário, Sr. José de Souxa Bastos.

HIO AUTO F. C. — Km sua sede social
sita á nia Bvãristo da Veiga n. 130, re-
tinc-ce hoje, mft A horas da noite, a junta
governativa do P.it» Anlo Football Club.
Para essa reunião a referida junta gover-nativa convida taados os sócios, especial-
mente os fundadores.

NO MAKAMIXO
O REGRESSO DO VALENTE QUADRO DO

GÜARANY F. G. — S. Luiz do Maranhão
í (A. A.) — E\ hoje, festivamente'espera*
do nestu capita), o quadro do Guarany F
Olnb', que regressa de ['oi-talczn, onde der-
rufou os principies grêmios de football
daquella cidade, conquistando, brllhf-.nte-
mente, tres taças.

Katação
A MORTE DE ARMANDO GOMES — Mn*

giictn. certamente, ae olvidou ainda daquclle
grande acontecimento nas provas officlae.i
d» natação tle nossa cidade, que sc trailu-
ziti na surpresa de ver-se' um joven. uma
quasi creança. sobrepujar, em admirável"st.vln, os nadadores consagrados a;ue. entre
si. pnitilliavam as preferencias e o favori-
tisnío dos entenflidos. lira Armandinho, pe-
queno e muito joven, que. defendendo o
fizul tui-quezn do C. R. Gtianabàrii. attin-
tia a meta gloriosa em primeiro logar, con-
tiuiiituiido o titulo tie campeão e marcando
o tempo record sul-americano para 100 me-
tros.

Pois este joven, mas j& consagrado sportr
men, fallcceu hontem incspiradninente.
compungindo atrozmente a quantos ihe 00-
nhcçiam a bondade e o amor pelos sports.

Hoje foi feito o seu enterra mento na ne-
rropole de S. João Hapiista. a espensas do
Guanabara, club a que elle tunto se tíeili-
cou em viila e no qual enviamos oe nossos
sinceros sentimentos tle profundo pezar.Box

aForam sepultados hoje! '-. _.., >
No eemltcrlo de S, Francisco Xavier 

'•— ••
Deolinda, filha de Jtia«|iilin Cardoso Nclto,
morro tia Fuvrlln, sem numero; (.aura da
Araújo, Idem; Alfredo Sanla llarbara, rua
liarão de Srrta.ri.i n. 32; Maria du I.ourdea
Oliveira, rua Mawell 11. lim; Manoel, filho ds
Manuel iin Silveira, travessa Gosta Vetli«
n. 24; l.ydia, fillu de l-hilndclplin Ferreira
Vlegiis, rua Orcte* n. 211; Manoel de Saiu»
/a, Hospital de S. SobastlAo; Arthur Pylha» ¦
goras, filho de Joné Fuvul (iuimaries, nia .
Matriz, e Uarros 11. -il.'., casa I; JomS Anlonla»
Itotlrlgue», rua liarão do Uom Hcllrro nu»
mero 4t>l; Alzira laiia, rua do itiachucl»
11. 379, casa I.

Mo cemilerio de S. João ilnptista — Co-
inillii Alva* Fuslo, Santa Casa da Mlserlcor* -
dia; Maria Corlcza, rua do Espirito Santa
11. 22; Armando Pcrrcira Gomes, rua Co|M-
cubana n. 1.0Ü3; (ülnis, filho di» ililv.a
liaptlsta Nogueira, rua Sulvailoi- Cn-iín nu*
mero 40: Ling Sun, casa de saude do Dr. Af-
fonso Dias; Elza, filha de Armando Rtnlrt»
gues Alves, rua da Passagem n. 7.1, cnsa V|
Jorge, filho de César Gamçalves, rua Geue»
rui Scveriann n. 4G; Almeríudu Garcia, Ilo»*
pilai Nacional de Alienados; Edmuntln, U'
Iho de Edmundo Pereira da Silva, rua Eleo»
ne de Almeida n. 27; Muria DUs Ferreira,
rua S. Carlos 11. 1011; Ilonoriito Martins, In»
gar denominado Chscarinha, cm Copncaba*.
na; Orlando Pontual Machado, estação u>
Palmyra.

— Serão inliiinuidos amanhã:
No cemilerio dc S. Francisco Xavier —¦

Laura Josvphin» da Cunha e Leopoldo Ade-
Ü110 de Carvalho, cujos ferelros sairão, rev
pcctivnmente, As 9 c ás 10. horas das rua»
Grajaliú n. 63 e Professor Guliizo n. 166.
casa I; Dclphina, filha de Joanna dn Silva,
saindo o enterro As 8 e maia horas da run.
da America n. 100; Ilulh, fillu dc Cassian*
Fróes Proase, fallecida A rua Vldal dc No-
greiros n. 12, casa I, realisuiido-se o enterra*
mento As 10 hor.is.
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Caes do Porto
TEF.BBNO

O JÚLIO, devidamente nntor.es-
ilo j»or alvará do Exmo. Sr. Dr. Juiz
de Direito da 4- Vara Cível, vende»
rá em leitão, dia 20 de «fiomit.ro, ás-
3 hora» da tarde, grande área de
terreno no cái*» do porto, pertenceu.-
te ao ''gpolio do Dr. Antônio da Cos*
ta Lage.

Ente» terrenos reprí-aciitasn «mn
quadra, compeuendida entre íss
ruas Sianrmn, Antônio Lagc, cortada
ao lado pela faixa de linha» de fi-rro
e aos fundo» tamhem, e po comiJÔeKi
dos loteo dc ns. 24? a 251, num tn*
inl de cenvi de 2.300 metro» qi.a*
drndos.

Plantas e mais ínformaçúra no
esrripíorio do leiloeiro, á Av. Rio
raneo 1B3.

mmm>> —
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Vão se banquetear os bacha-
reis da turma de 1911

A turma de bacharéis de 1911, A qual
Nietheroy deu maior contingente, grata »
passagem tio 18° anniversario da aua for-
niatifra, está organisando um banquete
commemorativo.

Da turma fazem parte, além do Dr. OI-
demnr Pacheco, iuiz criminal de Nietheroy,

„...  os deputados Alberto de Carvalho, Phi.lci-"i- lirqsénlc no dèslinatnrio, em Buenos Ai- nieno Ribeiro e os Srs. Dns. Abelardo Por
Ititcres

nmbem entregou'¦•ile cartn d
Luiz P.olimor uma

recommendnçiío parii
res.
do iorimllsin r.ernrdo Sicnra, redactorairaiitlfl jnrnnl "l.a Nacion".A masslvi rio nosso confrade ê dc'stinadr
i* , Próprio, fpie espera recebc.l-n fias
jjinos do rnjduinn oornue quando nstci che-far a Buenos Aires, jíi lá se .-iclinrã Gerar-«o Sienra,

tini. F.paminontlas de Carvalho, Sylvio Pnifo.
Oodefroy Leomll, Victor da Cunha, üene-
sio Ribeiro e outros, todos ainda hoje resi-
dentes om Niellieroy.

A respectiva lista está á disposição do»
que a elle desejam associar, no Juizo Cri*
minai de Nietheroy,

A' LA QARÇONNE
Salão Meruzzi, especialidade em cortes d;'

cabellos ú la gárçoiiiic c á ingleza, gabinetesespeciaes para senhoras, creanças e mnnicurc.
Rua do Rosário, 132, próximo A Avenida.*r— •  mmm- 

K0 DâTs!
HEVELAÇ6ES E COPMS

Prefiram sempre
"A Photographia"

Trav. S. Francisco 7
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Não houve nenhum attentado
contra Mussolini

ROMA, 4 (U. P.) — Desmente-se nesta
capital a noticia publicada pelo jornal"Daily Express", dc Londres, de ter sido
alvejado a tiros o carro cm que o presiden-
te do conselho dc ministros, Sr. Ilenito
Mussolini, viajava dc Acqua Pendente para
Roma. Segundo a informação do jornal
londrino, o carro cm que in o chefe tio go-
verno niio fora attingido pelas balas, mas
outro automóvel quc o seguiu, recebera ai-
guns tiros.

I CASA TITO

A LUCTA DE HOIE NO C. A. S. —
Rcr.lisa-sc, hoje. no Centro AthMico Sam-
paio, o encontro entre,os pugilistas patri-cios Manoel Correu c Onndir .Sampaio. A
partida será cm 15 roímds, com Itivats do
tuatro onças, servindo como juiz o boxeur
belga hicSi Haverá tres preliminares. A di-
rectoria do C. A, S. fará inaugurar hoje o
seu registrador. que foi idealisittlo c con-
struido pelo director Moacyr Leão. Tnm-
bem será inaugurado o palanque do "8. V.
t. K." e da mesn o-iae compõe o» jurados.
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ARTIGOS DE SPORT
Tat»a}t»« «• retido»

^RAUL CAMPOS & 0.RUA SETE, 34
 Mulas g moveis de Vime"MU»!J:W«rja*íí*,ÍJi3Hi^ "•"¦"•»»¦•' m'''.a»n»iiii.'..7
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DE TODOS OS PREÇOS NA iOALDERUT-!

III 111-138 Ouvidor
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Novas investigações, nos Estados
Unidos, sobre as reservas de

petróleo pertencentes
á Marinha

WASHINGTON; 4 fU. P.) — O Gi-amlaV
Jury Federal Especial, iniciou novas invés-
tigações sobre as reservas tle petróleo per- ]
tencentes á Marinha.

Acredita-se que o actual inquérito se re- {
fere aos campos petrolíferos du Mexia, Es-V
tiuio dc Texas. ":'|
¦ i. ¦¦¦¦¦¦ > "aslfltaiafcsi I iui ¦¦¦¦¦¦¦fc.tMai -

Outro criminoso condemnado, em
São Paulo, que volta

á cadeia
S. PAULO, 4 (A. A.) — A delegacia de

capturas conseguiu prendor no interior tio
Estado o criminoso Rodrigo da Silva Ramos,
condemnado cm São Manoel á pena do 21
annos tle prisão, por crime de liomicidlo, e
que bnvia fugido tia cadeia daquella local!-
dade por oceasião tia invasão dos revoltosos.
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Mais orna |
eo Rio

STOPYL
do Instltnto Brasileiro de MIcrablolosta

Para funinculos, espinhas e cravos
POTEBS000

NAS CASAS DE CIRURGIA B
DROGARIAS

Registamos aqui as estranhesns de mui*
'os espectadores, que chegam cedo á Acntlc-
ania e já encontram as cadeiras mareadas,•ielos funecionarios subalternos da sua se-•"•etária, Sendo publicas ns conferências,•iho devem haver outros privilégios^ nlím•'aquelies tios nue chegnjn primeiro. Me-¦tiíintfi csportulns, porém, ns cadeiras ficam¦etitlas, o tini! constitue uma irregularitlade

ue a direcção da Academia não deve nd-
nittir. Acontece mesmo que, mais tarde,
¦m meio tln conferência, como faltam os es-
lectatlóres das cadeiras miire.itlas, ellas per-
nanecem vasias cniqúnto outras pessoas fi-
»iin de pé. Não é razoável que se trans-"nnno as conferências cm fontes de remiu 1
'os funecionarios siibaltcros tia Academia, i

Dísapropria|;ao
Nova edição do livro do Dr. Solidonio Lei.

te, auginentíitla. posta de accordo com o Co*
digo Civil u seguida da jurisprudência em or-
dem alpiiabctieu, 108000. na livraria J. l.eite.
ii ru» 'fobias Uurreto (quasi canto de Viscon*
de do Rio Branco. *****

oi cia

Coube os 50 coníos ^ extra"
cção de hontem, diâ 3, ao numero
7818' pertencente ao reparte des-
ta capital, sendo este bilhete vendi-
do em São Paulo. Avisamos aos qué
trazem comsigo a prudência, quo
no dia 10 correm mais Í00$Ü9$
por 30S000. Vende-se em toda
parte.

BAGATELAS
Ultimo livro de Lima Barreto.

Nas livrarias e na Emp. Romances Populares
Rua do Carmo, 35*1°

mm**
-m**»

earece absolutamente de fundamento.

Chápéos, Vestidos, Bolsas,
Pulseiras das Olympiadas,

Brincos á la Garçônne
c tantas outras novidades que fazem o cn*
-anto tias senhoras.

RFALMODA
URUGUAYANA, 80

DR. GODOY^S
Câmara, 19, dns 2 ás 4.m»m

GRATIFICA-SE 
generosamente quem levar

A rua Barata Ribeiro 417 uma nulseira-
Segundo se affirma, a referida notich I relógio tie ouro. pnra senhora, perdida do-

iiiingo lio posto 4, Copacabana,

DUAS POR D3A
Uma ao almoço outra ao jantar, í a dose

indicada nas enfermidades do estômago, fi-
gado e intestinos; prisão dc ventre i a causa
dc inhumcrhs tloança3, livre-se tomando PI-
LULAS VIRTUOSAS, Pilolas de Papaina e
Podophylina. Vidro 2!?õnn. Rua do Rosário 172

mmm.
Foi disiinguido nm membro do

clero cearense
FORTALEZA, 4 (A. A.) — Foi nomeado éos 'tlc 8.500 toneladas,

m
m
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Vae ser intensificada a emigração
japoneza para a America ic Sul

WASHINGTON, 4 (U. P.) - Segundo in-
formações recebidas nesta capital, o sovei'*uo japonez mostra-se muito empenhado eindesenviover a emigração em grande escala
para os paizes da America do Su).

Nesse propósito ns altas autoridades ha-
periues não' poupam esfoi-çtia de espécie ai-
guma.

Afim de facilitar o transporte dc emigran-
tes japoneses para as 'republicas sul-aincVs-
canas, o governo conrefleu á Companhia ii.o
Navegação Osaka Sboshen Kuislia que (ii
o serviço da Àiíioriçü tio Sul, uniu snliven-
ção parU a construcção tie tres transiiílaiiti.
cos tlc 8.500 toneladas, no custo tie lifsirolonotario apostólico monsenhor Tabosa I milhões de dollares c potieudo Ciin-cfiai; 8iiàBraga, actual vigário -{cral do arcebispado. Ipassageiros cada um. " *•*
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A NOITE *— Qulnia-folra. I do S(>H*»>Ih'<> «W l»g*.

0 LEVANTE MILITAR
EM S. PAULO

Tel» |»m eterna «Io» mailnlmlroi e
•iilduilo» morto» rm S. INmlo —

A oi-rimonlu dc hoJ« n» mo*
teiro de S. llmlo

neallsou.se lioje. i* 10 horas, «o Moitel-
to da S. Ficiilo. *"i min* 'le "requlen" mau»
ilida celebrar em luffrMlo dos imrinltMFOl
* toldados mortos nos últimos aconleiniien-
tos cin S. Paulo. .. . _

EAa «do rellfioio, n«» le-reveilln «>• J*;*
tleular lolcmnldade, fol.niilitldo por.irtn-
de numero de peifoit, <>e»Ueando-le.da; £U de presentes. repreienUnle» do Sr. m
oldenU «l« nepubllc». niinislro» dl VlMiO,
d, Guerra. Marinha. Agricultura e Ju» «a*
«'efeito, eommandanle da • w«U« mlllUr,
lienirtamento rio Guerra, 8« re<lmento_ ue
XtaXÈScbln N«vni. IMjjelo Mil t«r,;Ctab

Naval Sr «Imlranle Frontin. tender "UeN

Só", cemmlMÍo dos civis U«»"«l" :«»¦
intente» * <>n!ro da federação dos lio-
nieos de Cer.

A nova adminiatraçSo do Amazona*
SI ANÃOS, 4 (<*. A.) — O coronel flir-

hoia. governador militar do Kstado. nomeado
»*!o Sr, jeneral Menna ISsrrcto, empoilOU
•S Srs. Drs. major Jo^í Novaes. «ecreUrlo

Ijeopoldo Cunha Mello, chefe de

3NDF. 0 TEMPO FOI FAV0iME^RSsWpa?05

es
do listado; ..-¦¦¦»   ¦». , ....,
policia, e .los* J-'ranci*c« di Araujo Lima,
(funerlntendeole da capital. ,-__;_._„ nf.:Pan o lojar de director da Imprensa «r-
ítcial, alnila nào houv£ínomeae80;. mp<
do «nie a mesma rccalrã sobre o Jornalista
Panlo Eleuterio, ba pouco chegado a .Ma-
cios.
Miiiu campal em Manío» pelo rea.

lahclcciniento da legalidade
M.WfAOS. t (A. A.) — ilcalisou-se «nie-

honlem, ao largo S. Sebastião, a grande mis-
tia campal rezada pelo Sr. arcebispo, em acçio
da (.raças pcla volta da legalidade a esta
"compaiícersm, 

toda a oficialidade do
Exercito, aqui «quartelada; altas autoridades
e k'ra:i(i« numero de fdinilias. Era imponeu-
t« manifestação íluctnante. foram mtWM
mlVlsiasticos vivas ao presidente da I epu-
Mica, general Menna Iiarrcto, ao lixercilo e
i Marinha.

Em beiwíicio do» orphãoa daa
revolução

S. PAULO, 4 (A. A.) - Esti marcado
para doroinr». 21 do corrente, o concerto da
íestelada cantora paulista D. Leontina
Kncese, em beneficio dos orphãos da revo-

A coinmissílo de senhoras paulistas, prest-
dida pela Sra. Carlos de Campos • <ruc estft
patrocinando todas as festas era bencfiqip
das victimas da sedição. acolheu muito bem
a idéa de D. Leontina Knecse.

Tiiem vae aervir no procesao contra
oa sediciosoa de Manáoa

. n£OT13, * (A. A.) — Consta que será
nommissionado pelo governo da União para
•servir no processo instaurado contra ossn-
diciosos de Mantos, o rpomotor militar ur.
Uanl Machado.
Foi apresentado ao governador da

Bahia o relatório das operações
cm Sergipe

S. SAl.VA.DOIl, 4 (A. A.) — O "Diário
Official" publica o relatório a pre sen In do au
-dvernádor do Estado, Dr. Góes C.almon.
pelo tenente-coronel Ângelo da Silva, com-
mandante geral das forças da policia quc
nperaram <*m Sergipe.
Prosegwe o inquérito —- Como de-

poz o tenente Custodio de Olivei-
ra — Outras declarações

S. PAULO, 1 (A, A.) — Prosegiiiram"lioiÁem os trabalhos do inquérito sobre a
reyóhiçáo de julho, tendo na .presidência
<»5os mesmos o Sr. Dr. Carlos Costa, pro-
curador criminal da llepublica.

Foram ouvidos todos os implicados dá Cl-
dado dc .Tabu. A' noite tlepoz longamente\
o tenente Custodio de Oliveira, do Exército,
.-tlie, conforme noticiámos, commat?doii a
bateria de Qtiitaúna, que bombardeou a ci-
dade da capital nos primeiros dias da mas-
liorca.

O tenente Custodio confessou calmamente
tod«s os -factos que lhe são aUribuidos,
muito embora no Uio, onde já estivera .pre-
sú, Ihonvesse negado iperemptbriamenie «
s.ua grande còopárticipação na revolta.

Arguido sobre essa contràdiéção, disse o
tenente Custodio que nada dissera no Rio,
porque estava ciente ainda cia victoria das
forças revolucionárias e não queria sc com-
pronictter perante os chefes tia sediçã».

 Foi iniciada a parte do inquérito
relativa ú oecupação do Telcgrapho Nacio-
nal. Prestaram seus longos depoimentos to-
dos í.s funccionarios qne ali 'trabalhavam
fior aquella oceasião. Nas suas declarações,
os telígrapbistas relataram pormènorisada-
mente o que sabiam sobre a revolta do dia
5 de julho.

O Dr. Carlos Costa também ouviu o ex-
alumnos da .Escola 'Militar. Diogo Figuci-
retln Moreira Jtitiior. que até ba pouro es-
teve preso no Mio. Diogo Moreira, que. á
/rente de muitos homens armados assaltou
e tomou o TeleüTíipho, foi reconhecido pelos
funccionarios daquella reinirtiçán. Naquella
oceasião, o cx-alumno da Escola Militar tra-
ja-va uma farda de 2° tenente do Exercito»

Uma vez oecupado o Telegrapho Nacional,
os suas forças permaneceram no edifício da
rua José Bonifácio até que foram desaloja-
das «pelo inimigo, sendo Diogo feito prisio-
Beiro.

Todos esses factos, qne o ..
havia negado no Rio, 'foram confessados
agora.
.  Aos autos
ram juntados mu
A cooparticiipação
Publica na rebellião.

mam

RAVEL ÜS CULTURAS
*•*-• ^tm. »»¦

Oh pafttoB, on iíoh 0 a* zona*
agri mia k. ka^iiiiUo o bo-

Ifltim nh'l«M»nil«i|ílflo
Peli l)ire.*lorl4 da Meteorologia, loi con-

dublo n *esiilnle ••primdro reaumo" «p',B0-
t.um de Meteorologia Agrícola, yftmm
.... (er.-elrn ilreendio du »»nslo de 10*4, BIB«
liorâilo im Instituto Contrai do Uio de .ia»
nciro. , „„

Alíodío — O lenipe. or. maii quente, ora
méis frio, fui cscassamenle chuvoso o iavp«
ravel As cultural. Colhelas eom bn» perM***-
cliva no Maranhão. 1'laiih.v. CtJUÍ, HW
(iraitilo di» Norle, Paraliyhn e Bahia « ler*
minando em Mina1» e S. Paulo, I reparo de
terra em S, 1'anlo e Santa Catharina.

Arco* - • O lempo »»r« ipifute, ora maia
frio, no sul. com leada*. íoi, em gerai,
e«oas>^ineule chuvoso «, pouco tavoravei.
Preparo «Ie lerraa em Minas, s. l^ulo, nio
Cirande do Sul, E»t«do do llio, Par»ufl,
SanU Catharina. tt*y*A e Mailo O»»»*;-.,,

Cado — O tempo, ens »eral, mo, ajudo
cieaiumeate chuvoso, favoreceu a» oíhei-
Us que sn roalliam com perspectiva regu-
lar na Bahl». , .„

Café — O lempo, ora quente, ora frio.
prejudicando ás veiei »s culluras, fel pti»
falta de chovas desfavorável *s mesmas.
I\cceia»se (|iie a contiuuaçio do t«»po seceo
compromelta as futuras colheitas.

Cann» — 0 tempo, ora quente, en w«i*
frio, foi em geral seceo, estando »»r Uso
muilo Tirejiuficadas as culturas «o centro
« sol, salvo as da Bahia. As do norta efr-
lio boas. Colheitas no Maranhão, riaany,
1'arabyba, Pernambuco, n»hia, Minas, San-
ta Catharina e cum perspectiva re«u!«r em
S. Paulo e Kstado ío Rio. Preparo dl'ter-
ra» oo Kstado do Hio. Plantio «a far»
hyha, Pernambuco. Bahia e bauta «.atua-
r 

Feijão — O tempo ora quente, ora mels
frio uo Sul, com geadas, foi devido é es-
casse* das chuvas desfavoráveis tt» W™'
cõci agrict-las. Preparo de terras em Slinei,
S. Paulo, Uio Oraiide do Su). Paraná, Salta
Catharina, listado do llio, Matto Grosso e

°l'úmo — Tempo em geral pouco chuveso
no Norte e escassamente no centro a Sul. W-
lheita em Minas, Buhia c S. Paulo. Preparo
dc terras cm Haliia e Santa (.atharina.

Milho — O teiapo, ora quente, ora mai»
frio, com geadas, por vezes foi a »lU.Ue
chuvas prejudicial aos trabalhos agrícola»
c culturas. Terminam as colhellot no Norte.
Preparo de terra em Minas, S. Paulo, Uio
Grande do Sul, Pnran» e Santii l.alliarlan;
Estado do Rio, Goyaz, Matto Grosso o Espl-
rito Santo. ,

Trigo — O tempo, ora mais queate. ora
mais frio. com geadas prejudicioes. foi a
falta de chuvas desfavorável ás culturas «rue
estão boas no Rio tirando do Sul o muito
sentidas nos demais Estados.

Paslos — Dons no Norte e aoffnvei», com
excepção dn Hahia, no centro e Sul.

llios — Vaiando;

DOSDORUHR

Os nicioniliitai» entretanto,
estão descontentei com ¦ ap-

provação do plano Dawei
lil-IU.IM, 4 <l'. IM — iBÍorniaçíég rece-

tildai, dai rojlflei oceunadaa dlxem que «
iltuaeflo »lo» ncg-elos tem melhorado sen-
ilvulnionto anôi a BpprovaçBo do plano de
"o 

munem dn dejoecupadoa também fleou
miluildo. sendo muilo llsnngelro o «*pe-
elo acnl em toda a zona.

ilAMItriUiO. I (U. P.) - 0« ueclona»
lUius detia ddMilit mostram-ie muilo d»s-
contentei P«!u t*clo de lerem sido •ppro.va»
dus pelo lielvhitaí! a» lei» «uo.se torna-
vam necessárias para a applicação do pia»
no de repar«vft<,s Dawei, ,,

Oi meinbroí deiie partido condemnam a
altitude ilos deputados que votoram a fa-
vor dos accordos dc l.nwlre», annuncianilo
o'*.* os inesmoi t.eiàu punidos.me» ¦

^99 
'¦¦
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VÃO SOFFRER REFORMA OS
CÓDIGOS DE PROCESSO DO

MARANHÃO

0 governador do Estado nomeia
os relatores das diversas

matérias
S. I.UIZ T>0 MAUANHAO. 1,(A. A.)i'«j»

Sob * nmildenelà do Dr, Oodqfredn \ lanna,
envernailiir do l-Mado, enleve honlem reuni-
•Ia no palácio do govarno n oommlialo r«-
vhoró dns Codlgoi ds Proceaio do Balado.
Compareceram ou aegnlnlw^membrpat ";•
I.uiz de Carvalho. Gabriel llehello, A?eWe»
Pereira e l.llboa Pilho. 0 Sr. SoveniadOf
designou para eiludnr.e »i"'cV.,""i..',í,'Íla.
«obra n projecto do todlgo Cr minai ela*
borado pelo Dr. Gabriel ««MJft.jg.-JS
Lisboa Pilho; e designou u lir. I.uis de Czr-
valho para relatar o Código do
Civil « Commercial projeolado
Agnrllo Cosia. Domingo. 31, a
.,- reunir* novamente paru (III
recer do Dr. Lisboa Pflhp aobra o Código
Criminal «l^ !"•• '•«'" ,!e, Carvalho, 'oi
inarcado o praso de 30 (Um para a «pre»

ontaçâo do aeu parecer wbre o assim.plo.

A 
"projectada 

revisxo
CONSTITUCIONAL

Processo
pelo Ur.

eninmljiiflo
discutir 0 p«-

eom *

i Casas

*

Nas Sapatarias
de Luxo
peçrFOX»

0 MAIS afamado calçado
DE LUXO

Para sua ga-
. rautia exija

sempre, estam-
pado a fogo,
na sola, o se-
guinta ca-
rimbo

Tezouras *&}&&* SSÜSC
LOS li ALICATES para unhas e pelles. CASA
HERMANXY. Gonj. Dias, B*.

Uma demonstração de apreço ao
deputado Moraes Barbosa

BAllIlA 00 PIRAHY (Estado do Rio), *
(Serviço e«pccial da A NOITIi) — Amigos

« admiradores do deputado Sr. Moraes Bar-
bosa preparam para o próximo dia sete
uma grande manifestação de regosijo pelo
regresso desse político a esta cidade, em
companhia de sua Exma. familia. Os bo-
menageado» aqui deverão chegar naquelle
dia, do rápido paulista. A çommissão pro-
motora da manifcstaçSo, composta do cO-
ronel .losé Antônio Martins, Ismael Alves
da Crus e Antônio Gonçalves Mandím, offe-
recerá íijuella deputado uma rica photo-
graphia sua.

Furam cjontracladas varias banda» mu-
sicaes e muitos fogos e convidada pela
cònimissão a imprensa, nas pessoas de seus
representantes, para tomar parte nos feste-
jos projectados.

ÍTM-
$-J"'kjó' j

Fabrica de Calçado FOX I
RIO DE JANEIRO i

^  uÉátAm —

0 que o ministro da Guerra da
Argentina foi fazer no Senado
SAXTDAGO, -f (A. A.) — Em vista de ha-

ver uma disposição legal prolulnndo que os
officiues do Exército; fardados, assistam aos
debates parlamentares, o Sr. ministro aa
(iiierrii. pessoalmente, esteve hontem no bc-
nado, afim de fazer com que fosse cumpri-
da aquella determinação.•mam

UNHO PURO
directamcnlc da fabrica ao freguez só

mm fréres
Av. Rio Branco, 114-1°. Tel. C. 1902

VESTIDOS
TAILLEURS

MANTEAUX
Agasalhos de todo o gênero

para senhoras, senhoritas
e creanças.

Comprem nas grande» casas

Notre Dame
de Paris

Barateiro
A' BRASILEIRA

Amsnhâ
Inauguração de sua filial

(IM, fina do (Mor)
» mam ¦

Os estabelecimentos mais
erlteriosos que não expio-
ram e são sinceros nos pre-
ços que annunoiam.

O maior e mais variado
sortimento em artigos para
homens, camisaria e perfu-
marias nacionaes e estran-
geiras.

O "récord" nos preços de
Alfaiataria e Chapelaria.

Meias de SEDA para se-
nhoras — o maior deposito
da America do Sul.

CAPAS DE GABARDINE IN-
GLEZA, A I25$000

O povo antes de fazer suas
compras deve visitar as

casas \m\i\m
de A. L. de Souza & Cia. '

FILIAL -:

ruis no mm, 134
MATRIZ :

lüO DE l fUO, 24-26

Nora carta do Dr. Joié Maria
Mac-Dowell

Dlrlflu-noi, »m.le. «> Sr. l»r. Joií Varia
Mac líowell a MftutnU oartat ..„.••«Io de Janeiro, a da aeOrmbro da 1 -
„ limo. Sr. rc.lnel.»r iia A NO B -MmÇ
mudar — Anto-liontem, I de jtrU-inliro, pila
iiimiiIi.i, na edlçfio MOnfordliiarla-j a A
NOITR, o Sr. I>r. Coma Defrulta», íX«uepn"
lado fctloral pelo 0'araiift, <leti l»r ™*i_
lialiba<ar ilrniii, ».n IlalmaçotOa, a • n Inlia
lih«a" da Instituição de um 'iribunal bUR««
mo na Otenulillca, publleaila na M,0a»«« ,','f
Notlelas*' (iccçlo — "Uaxeta Jurlüioa ;.
do 'J5 de maio próximo ptfMQOj,. ""/'"V
o ex^utlvo. o le«l«lallvo * o judiciário II-
vessem esual representaíHo. com esprein
compblenela para julgar 

"•* c"!.,n'';,",*,1,;,
i|lr»ílo publico" cnire us Ires poderei Jni<"»
referidos, , ,.,.... j«

Nesse mrsmo dia, como pela líltura ti*
A NOITB de linnlem tmlos o aabom.pedl «»
Sr. Ur. Corrêa Defreltas o especial favor «*
enviar a ewe brilhante vespertino, liara
•lua fossem publicadas a de todos conheci-
dai, "as passB(i»ns" dos trabalhos, MflD8 *\c
boja desconheço". da(|iiellert dolt estsdlM^
snl-amerlcanos e do seus próprios, por omta
elle dsmonstrosío que anuella »i»l:iii»
Idía" fArn "aalerlorniente" coneelilua <
publlcadi por nualquer dos tres, »''"»««
qus me fosse "entio" poascel rMOBliecej
e proclamar "a procedência em fa\or ai
qualquer delles. .. _

Essa appello. ao ser publicado ao d Ia, a,
í tarde, pela A NOITR, Jé o íôra. ainda qu.
resurnid .mente, na manhi; desi» mesmo
dia. pela "GsMa de Noticias" (•«««•,^"direta .lurltllca"). Jornal esle. como
aquella outro, da larga circulação «cola

2$#ê?58& possivel adml.llr que o Sr.
üi. Cor.:èa Defreilas nào tenha lido ambos
esses meus eseriptos. qua t«o de perlo o
Inlereseavam. , „ ,._„.,

Devia, pois, responder, ou peta 'gawW
de Noticias", da hoje, ou pela A NOIIU
ainda de hoje, em qualquer dos aeus; ç«-ches". ao <iue honlem publiquei em ambos
esses jorhnes. <..«i«.

Keãía resposta devia provar quc. 'antes
ds mim", elle on qualquer (l»nue11« P""
blíclsta, estrangeiros Htlnha Pn»'.??»».,"
idía" por mim manifestada «-25 de maio
rtlllmo, ou reconhecer lionestamente que
ella m» pertencia, como me pertence.

Nio o fer, preferindo fluardar inqualllt-
cavei silencio. , _•

O s-:u* silencio lembra».me o verso «o tt-
niat escriptor da "Divina Comedia-,--
**l»cr apparer ciascun rfingegna e face. Mie
'"oSr^Dr. 'Corrêa 

Defreltas nunca len em
nalmacedn. em Haltha/ar ürum, '

EM CONSTITUIÇÃO 0 0)2
LHO MUNICIPAL DE

PELOTAS

Diplomai contentado', por nr.
guição de inel'.'.::biliJa;lc

|»HI,OT.\S, t <K, \y - I* i .. ...ij, ,
nrlmolra reiiiilâo iire|ii»ral>iiiji ,|,, ',,\
Miiiiii'i|ial, f"l aecliiiHiiili» *en |iir(l4«i|c
lir, SfftUOOl Lula Os(<rin, .,(i,|() notüMá»
u*. eaniiiil-"i'V» para verlflcaçãt» »)(,% yff
mui opreiienlailoii. lia riiii|c»|a^,M ur."
vm a ele«ililliiliiilp ilo Sr, Auãutio MmíÜ
l.upe» pnra Intenilentei onpoiiia iti,, j,,
Urnano Õarclai dn Dr. Manoel l.uíi o,''
rio pura iiiiiícIIi»-Iiu, opp.i.iit pnr v,,.^.,'
POrpoi o «In Sr. Arlhur Augusto AnuropS
iiimhtm para coniellielru, oppqita mt __
Qon(u)vea Almelila.

A»> uont0iU(0oi furam enviiolii. 4»
nilisAoi' cujoi lriilmlh'1* icrío ciictrrt
logo i|u«' oitjveroin cnnclulilui m parati¦ -nt- 1

f-r»
1

o CENTRO LOTKRICO
paga pontualmente c sem desconto,
guardando sobre o assumpto rigo!
rosa reserva, todos os prêmios ven-
didos na sua sede, á rua Sachet
n. 4.

ADIADA A VISITADES.À1
0 HERDEIRO ITALIANO

¦I, ¦**»-? tm» •

0 Sr. Regis de Oliveira agradece
a eollaboração da Escola Supt»

rior de Commercio
'Ao Sr. Alcides Ferrari, repreienUnle li

Ksrola Superior dc (,'ommerelo, o Sr. lu.
Iteuls d»; Oliveira dirigiu a seculaíc caiu-'líxiiin. Sr. Alcides 1-err.i'rl. M. I). Uf:s
:,cniiintc da liscola Superior de ComnurtU
do llio dê Janeiro. — Como V. S, ji on,
saber, foi adlndh pur.i época niiulii njoj.
Nad^ a vlsllp (|ue S, A. II. (¦ |iiiiicij« fc
(teiro, d;> Ituli*. deveria fn/cr ao noui
paíi, durante »» correutu mcz.

iConfèasahdo-nie pnrllcuinnnenle p_.
pelo patriótico e elevado concurso qn* V,
S. prestou a Cominissão tlc llccepçJo de i,
A, II. o prineipe herdeiro, da llalia, no mi
:.n refcrií As maillfcslagúcs e liointnijm
pro.icclatlas pela mocidade cslmlio.» dn.
Ia capital, nu illustre representante d» d.
sn dc Salinvii, rogoiho o obsequin ile tnni»
111 iItir os meus mais vivos agradecinuntn
aos distinclos alumnos da Kscola Superitr
de Comincrclo do llio dc Janeiro.

Aproveito a opportunidade pra »\nt<t%.
tar a V. S. os protestos da minha e«timi 1

qualquer outro autor, nem Jáinnis P»^0»
"antes d« mim", coisa alguma cjual A
"minha idéa"- •„_..... (..

Abusou apenas desses nomes íllastres, in-
tromcttentlo-o« na sua triste aventura.

Leu, em 25 de maio ultimo, como qual-
quer cidadão, "a idéa" .que ent.o -suggerl
da instituição na llepublica de »«
nal Supremo", na fôrma e com as attribul-
çnc3 que então expliquei.

Achou bôa "a idéa". conservon o escri-
pto e. passados tres» mezes, juiíando-me
talvez ausente (nascido embora em Paqiie-
tA, eu não eou desta freguozia...), deu-a
publicamente por sua.

.liilíue o publico.
Pela pulilicação destas linhas, A. S., mal»

uma vez. Sr. Dr. redactor, obrigará o»»«u
constante leitor o amigo. -- José M™*
Mac-Dowell."mm» - —¦——

??; e"' ! consideração, (a.) din

mat*».
Festival no Jardim Zoológico em

beneficio do Asy/o Isabel
Promette muita unimaçAo o feslivitl em

beneficio do Asylo Isabel, a realisar-se do-
miriifo, 7. de 1 ás 6 horas da tarde, no Jar-
dim Zoológico, onde haverá grande nume-
ro de hari-aquinhais lindamente oniaincutu-
das, servidas por graciosas senhoritas,
para venda de café. chá, doces, refrescou,
flores, sortes, etc. Durante o festival fun-
ccionarão os balanços carroussel, "Aranha
que fala", corridas infantis, match dc foot-
bali, etc.

O "ciou" do festival serA a funeção ao
ar livre, ás 3 1|2 horas da tanlc, pcla cx-
cellente "troupe" "Tutu", o rei dos tony»
brasileiros, capaz de fazer rir ús pedras.

Será mantido o preço de 15 pelo ingres-
so no Zoológico c õOO réis para as croan-
ças de seis a 10 annos.

Camizas da Fabrica
Confiança

do Porto í
as íoo mil Camizas

RiJA sete- ao - f?í©
... . mao. ¦

LA REINE LI™9W
A RAINHA DAS ÁGUAS DB COLÔNIA

Perfumaria Mascottc — P. Tiradentes 18 e 20

llegis

I
Um ponlo de admiração |

1

fT uma pirada em frent» *s vitrines di

A TRICOLINE
-SCAMISARIA

{)- Avenida IVIem de 9á
—«}W>- *-

ÍTnJ»« a« mãpç (lcvcm itr em C,!M
; lOuas as mae5c»ra Dr# Luílosa; K!,
i tra a dõr tle dentes. Tubo para 10 í|ipll,*i-

çoes, 2§000i Exigir esln marca.

Elixir de Inhame De^£— Fortalece

Está em Recife um jornalista
portuguez

RECIFE, 4 (A. A.) — Acha-se presente-
,.„. mi1i.„ri mente nesta capital onde pretende demorar-
joven militar y al(,,lns (]-laS) 0 jornalista portuguez Sr.

Alcântara Carreira, repressnlaute da revis-
Bi C".

ospede visitará lambem
Janeiro, Santos o São

, __ | Alcântara uarreira, lejut
los do volumoso processo, fo- 'V^dfÜbtd 

hospé

bellião. Faul°- ,„

RADIOTELEPHONIA
Material ,e apparelhos dc recepção de todos

os fabricantes na
INSTALLADORA

Ur.UGUAy.ANA, 150 — nio
Telephone N. 810

Eu fiz a
GILLETTE.'

barba esta
E Você ?

manhã com uma

0 centenário do barão de
Macahubas

«. SALVADOn. 4 (A. A.) —Foi inicia-
4a brilhantemente no Instituto Histórico a
semana còmmcmòrati.va do centenário do
barão dc Macahubas.

Navalhas suecas 3 coroas, n. 31,
legitimas, réis 18*000. CASA HERMANNY,
Gonç. Dias, C4. Pelo correio, 19S00O.

PROVEM

Café Cruzeiro
O PREFERIDO

maa»
Tem Caspa? Use Quinól. Loção perfumada

Cachorro Galgo Russo
Precisa-se dc um, tratar com José Gomes.

Eunice Hotel. Rua .Riacliuelo, 131. .¦ maa*  ¦»¦

A candidatura do general
Potyguara

FOHTALEZA, i (A. A.) — O deputado
José Accioly tem recebido de todos os mil-
iiicipios do primeiro districlo, telcgrammas
de apoio á candidatura do general Potygua-
ra á depulação federal.

QUER FICAR FORTE?
. . TOME O

NICO IODADO COMPOSTO
• grande tônico e o melhor fortificante da
homoeopathia. Depositários fabricantes: Do
Faria & Comp. R. S. José, 75. Vidro 3S000.

E nas boas pharmacias.
¦ »*** ¦

Um "raid" de automóvel da
Bahia ao Rio

S. SALVADOR, 4 (A. A.) — Um grupo
de chauffeurs pretende realisar um "raid'
de automóvel da Bahia ao Rio, sendo o tra-
jecto organisado pelo engenheiro Theodo-
Í;o Sampaio*

CONTRA SARDAS, PANNOS,
RUGAS, CRAVOS, ESPINHAS

E MANCHAS DA PELLE

POMADA RENY

0 QUE SERÁ IRRADIADO HOJE
Será irradiado, hoje, ás 8 1[2 da noite,

pcla Radio Sociedade, o seguinte Siro-
gratnma: • ¦ •

Primeiro recital do agrupamento artisti-
co quc acaba de ser organisado nesta cidade
sob a direcção do Sr. Dr. Urutus D. Pcdrei-
ra, e patrocinado pela Sra. Stclla de Car-
valho Guerra Duval.. Esse agrupamento
dará as suas audições no "studio" desta
instituição. Essas audiçües serão cffectua-
das ás primeiras c terceiras quintas-feiras
dc cada mez.

recital dc hoje, dedicado a César
Franck, constará dos seguintes números:

— "Conferência", relativa á obra mu-
sical tle César Franck. por Paulo de Mattos
Pimenta; 2 — "Préludei chorai et fuguc"
piano, solo, por Irene Nogueira da Gama;
3 _ "Sonatc", piano, Irene Nogueira da
Gama; violino, Augusto D Brandão; 4 —
"Le mariage des roses": canto, Luiz de
Lima Vianna; piano, Brutus D. Pedreira;
n) "Lied"; b) "Nocturnc"; canto, Ceciliu
lludge; piano. Brutus D. Pedreira; 5 — "La
procession^: canto, Francy de Carapebús;
piano, Brutus.D. Pedreira; 6 — "Le vaso
brisé": canto, Sra. Oswaldo Tinoco; pia-
no, Brutus D. Pedreira; 7 — "La vierge:
á Ia creche"; 8 — **La clianson du vau-
nier" coros a duaa vozes; 9 — ."Quintelte
cn fa-mineur", piano, Brutus D. Pedreira;
violinos, L. Temnlere A. Brandão; viola,
G Kolman; vioioncel.lo, N. Padua.

Creanças franzinas
Peitos estreitados, pallidas, candidatas á

tuberculose. Tratamento heróico pelos ha-
nhos dc sol — "Heliotherapium" — 1, Rua
Had. Lobo (V. 8G0.)

¦ mma» ¦
FÜNDA-SE A COOPERATIVA DE

CREDITO DOS SERVENTUA.
RIOS FEDERAES E MU-

MCIPAES
Inaugurou-se, hontem, u Cooperativa de

Credito dos Serventuários Federaes e Mu-
nicipaes, que se acha installada â Praça
Tiradontcs n.* 69, 2.* andar. O sen fim ti
prestar auxilio uo fuiiccionnlismo publi-
ço federal e municipal, tendo sido snbscri-
pto grande numero dc acções, pagaveis cm
iprestações. Sua primeira directoria & a'seguinte: presidente, prof. Dr. Carlos Al-
berto Frane.o; 1." sccrotorilo, prof. Lucas
Moraes Castro; 2.° secretario, Theodorino
Rodrigues Pereira; gerente thesourciró, Ri-
cartlo Augusto de Barros.

COMPOSIÇÕES MUS1CAES
"0 Futurista", tango de Ernesto

Nazareth
O espirito artístico c incansável de Er-

nesto Nazareth, o festejado maestro patrício,
quo os nossos salões tanto conhecem, acaba
dc apresentar cm publico mais uma compo-
sição lindíssima e qUe já eslá pe tornando
obrigatória entre os apreciadores d;i boa
musica.

Intitula-se o novo c delicado trabalho dc
Ernesto Nazareth "O futurista". E' rim lan-
go de mulo gosto, mayiosissinio e qu« tem
para melhor garantia de seu esperado suecos-
so, o nome laureado dc seu autor.

A Allemanha ratificará o accor-
do de Washington sobre as

oito horas de trabalho
BERLIM, 4 (U. P.) — O ministro do

trabalho, Sr. Brauns, fez uma declaração
no sentido de que o accordo adoptado na
Conferência do Trabalho realisada em Was-
hingtou, sobre o dia de oito horas de servi-
ço, será ratificado, mas accrcsccntoti que se
tornava necessário incluir uma cláusula
permiltindo o trabalho Om horas exlrnordi-

luarias, quando »"'»*sc solicitado, em casos
de» emergência.*

914 allemão
LEGITIMO (NEO SALVARSAN)

I dose 0,15 Tubo Rs  7Sh.OO
n " 0.30 " " . . . .. . . . S$500

III " 0,45 " ".......:. 9S500
VI " 0,60 " "....„.:. 105500
V " 0.75 " " . . .. >• . rii -." 11S500

VI " 0,90 " "....... 12«500
Pelo Correio mais 500 réis. Vende-se por

atacado - CASA HERMANNY
Rua Gonçalves Dias, 54—- Rio

5 4 B 2... 50 contos
DA LOTERIA FEDERAL EXTRAI.

DA HONTEM

VENDIDO NG

Centro Loterico
R. SACHET, 4
¦ iwa» ¦

ÍLoterla do Estado do Riol

"ORGAISUM"
Está bastante interessante e atira .tntii

numero ÍI do "Orgaiium", publicação uq{
Iclopetllca rio instituto La-Faycttc. E' eni
publicação util, proveitosa, como nliicf!»
scientifica, «jitcr du mocidade, quçr d«
estutliosos cm geral. Eis o sumnisrlo o
presente numero: Notas de Aritluncllti,
jiclo Dr. ,lor,é Qorgülhõ Nogueira. Cõnvet»
sações sobre a pluralidade dos ' tnundoí,
Iratlucçiío c n»it;is ile Astronomia, .fio Df,
Luiz Hildebraudo dc H» liorla llarbo». Di
coiíslitriição electrica do matéria. Corolla-
rio lógico da radio-aclividadé, pelo nrofís-
sor Pinto Ferreira. Notas c citações ile Cni-
mica, pelo Dr. Paulo E. de Berredo Carsií-
ro. Lições de Physica, pelo Dr. Aristotelii
1'oeh. A cura atmosplicrica, pelu Dr. Sim-
plieio Cortes. O problema du liberdade, f
lo gfcricral Moreira Guimarães. Ligeiras ii"-
cões sobre os pontos tie. Historia Universal,
por V. L. França. Ponlos de lícüiiomia Pj-
litica. pelo Dr. Ilomfto Lacerda. A i-viIiiçji
social cm marcha; pelo professor I.a-1-ayti-
lc Cortes; Soneto, tradueção de Siontenej
Cordeiro. Mctriinorphoses, Ovidio, linduç
dc >lariii de Lourdes Nogueira.
serie, tle lu mytliologie, por (,.
A Arte, por Lauro lUendcs du (
tlc literatura, por Montenegro Cordeiro, i
toria do Coinmercio, pnr Lindolpno'.w'H
Lições dc Escriplttração Merciiiiti, „1«
hluiririo da 3." Série Commercial uu mi
Orlando Manetli Barbosa.

•KO&m-»—

J

9

leme Cão- g
Antlríi
. Curii

AMANHÃ

25:0 00$000
Inteiro ie600 — Meio 5800

Grande e extraordinária loteria
TERÇA-FEIRA

100:000)000
Inteiro 85000 — Décimo 800 réis

VENDE-SE EM TODA PARTE

AMANHA

Seringas e agulhas, de platina verda-
deira, LUER e LO-

TY — marca especial, em todos os tama-
nhoa. CASA HERMANNY, Gonç. Dias, 54.

<i>

..vn ». n ui ¦nmimiirgfKglty •,r, •

¦Loteria do Bio 6
Jogam 10 mil bilhetes

Manteiga KILO 9$500
Casas Cruzeiro

A exposição clássica de cães
Healis.-1-se domingo próximo, 7 do correu-

to, a Exposição Clássica Nacional tle Cães
tle 1024, sob o patrocínio do Ministério da

La Garçonne S2K m
(ULTIMA MODA)

JOALBERIA UIO BRANCO — Avenida, 159
Enlre S. José c Assembléa

¦ maa* >

A denuncia foi julgada im-
procedente

Em abril de 1922, Leon David Spivach foi
denunciado perante o juízo da 4' Vara Crimi-
nal, por haver na noite de 22 dos referidos
mez c anno, se opposto ás ordens de repre-
seiitantcs da Prefeitura Municipal, offcnden-
do physicaniente a Francisco da Silva e Gus-
tavo Pimentel Cortes.

O processo correu os seus tramites regula-
ministério publico opinado pela

Uma avenida inundada
<Jucixam-se moradores da avenida n. 203

da rua João Caetano, do propriedade da Ir-
niandade de S. Francisco do Paula, de «pie
ha dous mezes um cano arrebentado enebe-a
dágua. As poças tornaram-se fossas de mos-
quitos, quc invadem as casas, não deixando
os' moradores socegadoa. Pedem os quel--sosos—â—irMWÍidude_gue mande concertar
o referido cano

i <W- »Parisiana
A Água de Colônia preferidamaa»

res, tendo o
impromineia do aecusado, com o que çpncois
dou o juiz Dr. Renato Tavares que julgou, 

¦trictilliira O acto dar-sc-à ü 
"rua" 

Gene- boje, improcedente a denuncia, considerando, do premio Alves na oceasião em que foieij
ral Canabarro n, 338» • a inexistência de provas,, a*eauc o referido prc>nio..

"Revista ia Acaiemia Brasileira
de Letras"

Estú publicado o numero 32 da "Revista
da Academia Brasileira de Lelras", corres-
pondenle ao mez de agosto ultimo.

Alím do excellente estudo do Sr. Mario
dc Alencar, sobre a conferência om tempo
feita pelo Sr. Graça Aranha, — estudo que
no mesmo dia da sua leitura appareeia na
eolumna da A NOITE — o suminario da
'.'Revista" comprehende os discursos lidos
pelos Srs. Medeiros c Albuquerque, presi-
dente da Academia, e J. Nogueira, laureado

Vende-se em
parte

ra«
toda

, ^S(W.<—¦ '

ESTÔMAGODOENÇAS DO oaÜo bW$
Renato dc__SouzarUfjjSAS. RAIOS X. Dr. ....... .

prof. Faculdade. R. S. Josc 39. Vol. Viin
-?i» - "

mmsm

TAPETES E OLEI
Cortin»'3'!-psra-incsaa^-Cflrrcdores e snlns

f,lorcs~c~cli\a
O melhor sortimento — Preços ..__

CASA RAUL CAMPOS
EX-SÈGÚRA CAMPOS

RUA 7 SETEMBRO, 34

¦ 
Moveis do vime, malas, artigo» • H

viagem c *__}?^%jc__*BS*' WÈK
.,,, ,, ¦ m*a* •——~ 7 ||ij|
Querem transformar o Dique, %

S. Salvador, em parque
de diversões

sentado no Conselho
elo concedendo o prazo d
uso o üoso, a particular
transforme o dique em parqn

\ -, _. Foi ap ?
Municipal, Uin P^

o 30 iiii"''5 !'„
ou empresa,^

ie divoi!*?
cinMcom o seu respectivo saneamento e

Iczameulo,»


