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O ESPANTALHO

A JUSTIÇA
II excursão do pci

ne üs ReisDie á

Antes de se reformar o processo, é preciso pen-
sar em debellar as custas!

Opinião e alvitre tio Dir. Cândido ilo Oliveira Filho

ienca

O governo eslá nulorisnílo pelo lei orca-
mciiluri,. vigente a reformar n nosso proces-*,•» rivil; e espera-se i|uu untes ilo (Im ilo
siiiiu Imia conhecimento tln reforma, t) as-
s.íi..|.to, porem, contrariamente ao que era
ri. suppor. náo lem prcoceiipado muilo os
iiile.vsja.Ios, quc s3u loilns as victimas ila
(•lernísiição das demandas. Foi nu Itiliiilo rie
provocar o devido interesse peln questão (|iie
jiioi.iirãinos ouvir «. Sr. Dr. Ca...Ii.i.i rie OU-
veira Filho. Icnlc .le Theoria e Pratica do
1'iucts.o, t!.. Universidade, um dos suecesso-
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dilu nos toíhpòs iinperines peln grando Na*
bitco, u quo pótlo ser consubstanciada no sc-
guinlc projeelo:"Art. 1 — Ficam supprlmlilns os custar.
otlrlbulrias a todos os ucrvciiluados ila .lus-
liç.-i, sem exeepção tlu iiliuli|iiec corno.

Arl. -" — Min compensação' perceberão
elles os ordenados .nt.' forem lixados de nc-
cordo com os necessidades da viria c decora
ria Justiça.

Art, ,'l" — Pnra f.izcr face á despesa rcsul-
tanto dò disposta uo artigo antecedente, fi-
ca a Limi judiciaria elevaria a 1 ",', «as cou*
mis até o valor do 240:0003. nas causas
du valor superior o esta quantia, ;. luxa será
liccosclria rie uni décimo por ccnt.» corres-
po.l.lcille o 10:0008 ou fr.iccân de in*0llll.-i.

Arl. I". — llevojjani*5i' as disposições cm
contrario,"

lí o Dr. Condiria rie Oliveira, conclue:
— '/'cremos, é certo, um augmento tle des*

pesa com a remuneração tios funecionarios
que não lèm aclualnicnle ordenados uu que
us lèm tlliiilnulos. Paro lazer face ao au-
gnicnto, le.iibrainos a elevação ria luxa ju-
tildaria rie ...ii .|.iarlo por cento paro un,
por cento. Coin.latia na primeira base, esso
imposto tiú 5110 contos: cobraria na base
proposta, rendera '_. 120:0005. A diffcrcuça
ric I ..V.IOrilflOÍ! rieve chegar, mais ou ineiiiis,
pnra o pagamento dos ordenados dos ser-
ventilados," que apenas recebem custas e
daquelles «pie lèm ordenados iiisiguiffcan-
les. Ahi Icm, ..ma soluça.» que. niais um-
piamente, justifico, mostrando a triste c rie-
primei.le situação em que nos debatemos,
no prefacio do segundo volume ria minha
Prnlicu cinil, já lodo nn prelo, lí' tempo rie
tomar essa providência ou qualquer outra
— que hão humilhe ou degrade o Justiça,
ria qual Iodos hoje fogem como dr. unia fi-
gtira sinistra. Exigem*-n'n os nossos foros
ile povo civilissdo c a nosso próprio honrai

. ******* i-

Foi recebida a noticia, na
Bahia, de que os Srs. mi-
nistro do Exterior e em-
baixador italiano Irão
aquelle Estado cum-
orimentar sua ai-

toza real
**...*,****, ******-.—*

Um delicado presente (lo
presidente urugunyo

S. SALVADOR, li (A. AO '-*¦ Notícia o
"Disrio ria Ilaliiii" que o Sr. Dr. Arllin.
Bcrnardcs, prcsldenlo dn Republica, como

No exercício dasIVelhas palmeiras que morrem,
santas missões novas palmas ps arvorecem

fl "RAID" AÉREO LISBOA*
Pro/. Cândido clc Oliveira Fillio i

res,'portanto, do barão tlc Ramalho. Paula,
ljaptislil c. J(iãr/;Moil{c.'W.¦atiTl.r ria Theoria'
i 1'rhtica dó Processo Civil c rios Embargos,
alem ile outros trabalhos jurídicos sohre di-
reito substantivo, o que. recentemente, com
i. publicação ria sna Nona Consolidarão das
Leis tla ./iis/íçii Federal, teve oppoduniria-
•lc ri' experimentar, praticamente, os defei-
tos ila nossa legislação processual.

Quando inteirado rio motivo ria nossa vi-
iilu, o Dr. Cândido tle Oliveira lembrou-nos
a missão da imprensa", chninõudo-nos a at-
teneáu para um aspecto tio problema mais
jiiT.iv do «jue a- reforma cm si e dc sOliíçõõ
mais íirgeiitc:

As custas excessivas, a tributação cs-
lii,.;i,'ii!nia do fisco sobre a Justiça passaram-.' constituir um empecilho maior á boa dis-
trilinlçán ila Justiça rio quí a demora ria sua jriirJ.ribuição - disse-nos S. S., paru pro-

- .lá ücnthám, cm 170.", na Inglaterra, no
seu PYalcsl ugainsl láw lu.res, demonstrou
iotltis os inconvenientes rios augmentos rias
lii>:as judiciarias. Salientou, cm primeiro lo-
••'•ir, que i-, no momento cm que o litigante
eslá esbulhado do sua propriedade, privado
tlc suas rondas, coin as quaes se mantinha,
justamente, nessa emergência; que os prole-
flores de sua innoccncia exigem rio desgro-
çarin u pagamento de caria passo que dá no
tálicniaciilo rin Justiça. Torios os impostos re-
eáem sor»rc o bem-estar e a abundância; as
Ir.xas processuacs tombam, precisamente,
sobre a angustia e a afflicção. Ein segundo
lognr, observa Beiitluim, que os demais tri-
bulos são. previamente; conhecidos, prepa-
ramlo-se os coiitribuintcs, eom antecedendo,
parn pagal-os; os .judiciaes são imprevistos c
tra.liizéni a nggriivnção de um inforliinio,
contra o qu.-.l ninguém até hoje cuidou dc
precaver-se,

lí. como sc prelcccionosse para os seus
(iiscipiilos: ' .

Quer snher a situação rio litigante no
Brasil. ? Hasta .me. lhe diga que, no tempo
do ii:i;ieri.i, uma aeção de. der. contos, en, uns
nutos ,-,.iii cm follins ric papel, chegava ao
Siipivniu Trilniiial pagando ao fisco, apenas,
21)511(10: acliialmciilt', esse mesmo processo
vem liatci" ás portas rio Supremo depois tio
ni.tor ter dcspcnclidò.' cm sellos e taxa judi-
ciaria, quantia superior a 10.08000; feito o
calculo, mallieiiiiiticnmeiitci folha por folha,
sello por .sello.

Coiitinuando, o professor de direito achou
opportuno abordar esta outra face (la ques-
tão:

Isto. quanto ao fisco. O infeli*'. üti-
Mui.* serve rie reposto a um sem numero
dc pessoas. Ora. escrivães quc exigem 11)11-,
para expedir qualquer alvará: tle 2008 t)
1:01)05 para a decretação de. qualquer talei, ¦
ein ou liquidação, conforme o acervo;-ora.
ayalintlores, quc elevam propositadamenteos valores rios bens. afim dc modificarem o
laudo mediante gratificação rios que 1éin tlc
1',-igar imposto, c por fim, officiaes tlc jus-lira... Quer saber? Ainda ha riias, um col-
ujjjfl contou-mo que tinha pago por uma in-
tmaçüo, no Juizo federal, feito oli, ua Pc-

dia, it quaíilia tle 2005'.
lí proseguiu assim:-- Oe que nos valerá ter processo ropi-

ço,-co\i'sa dlffieillimn; se a Justiça,-cara ou
Pfõhiliilivn, siiinciilo é acccssivcl oos ricos?
Sc, desle modo, cllii.se converte, tle. lacto,
eni verdadeira-* tíencgação? Comn vèl estn
jacc. ilo pròbleilio reclama prioririarie (leso-
lução.

-- lí qual poderá ser essa solução?1) aclual governo — responde-nos o Dr.
tjliíidido dc Oliveira —- tem como lim rios
pontos rio seu programma, senão rcaüsar n
distribuição gratuita da Justiça, encaminhar-
•>os para unia Justiça menos onerosa, como
disse o Sr. ministro do Interior. Penso
auxiliar o goverhÒT satisfazendo :a suo per-
gunla. Vou dar-lhe uma idéa do que se po-oerá fazer. Quc a modifiquem, que a trons-
•ormcni, mas que se faço alguma cousa pela0"ra grandioso do aperfeiçoamento de nos-
JJ» cultura jurídica l Devo, todavia, dizer-
-l'c (|ue não sou partidário riu gratuidade"a Justiça, que tem o inconveniente tlc fa-'orrccr a má fé c a chnntiige. Os cida-
"aos iiinis rcspeilõvéisi desde que fossem rc-
"lo-idii a barreira rias despesas judiciaes,ücafiiiin expostos aos ineonimorios rins tle-
¦"•milus c rins extorsões. O espirito de chi-
Cill,a. já tão enraizado, enlre nós, ltintaria
fflpl.prçõcs nssüstarioras. O meio termo, u
JUsti-m barata c acccssivcl c o quc convém.

A seguir, passou o professor Condido tlc
f)liveira Filho a expor a solução quc apre-¦""--¦¦- «o pi.pblejm.a_ toiaim fllK ífii fiííüttr

Uma subscripção do Greraltv
Republicano Portuguez, desta

capital, entregue ao presidente
Teixeira Gomes

/LISBOA, « (U. P.) -- O Sr. Serra en-
trcgoii ao presidente ria Republico Sr. Tei-
xciva Gomes a quantia* dc 12 contos rio
réis, proveniente de uma subscripção aberta
no Grêmio tlepuhlicahó Portuguez do llio
de Janeiro n favor rio "raid" rios aviado-
res Brito Paes c Sarmento Beires A Macau.
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0 pregador dos catholicos de
lingua ingleza, no Rio

uma i-alestrTcÕSi o revdmo.
PADRE WAUltATH, S. J.

Deoutc da figura insii.uantc i> austera ilo
rolho missionário da Califórnia, llovino.
padre Wuliralli, i|iie eslá no llio, pregando
ns iiijasòcs nos calliollcos ipie falam Inglez,
_• In.possível quc sc ilolxc da experimentar
iii.ii. Imnrcssilo .Ie sufivldatlo c do encanta*
iiicut'., tão graciosa .'• a sua palavra, tão
vivo o scinllllanlc »'• « seu cspirüo, apoiai'
dos 71 nnnos i|iio íancm vergar um pouco o
seu corpo o Já cobriram tlc neve a mu. ca-
he.".!.

ini nn Collegio Souto Ignacio, a cnsa rins
jcstillns desta capital, quc falAmos no pró-
godor iiortc-amorlcaun, lambem jcsi.il:..
Acabava olle a sua primeira pregação, do
.lia, na capella de Nossa Senhora da Plcdn-
de, ú rua Marque/, dc .Mirantes, omle fun-
celonn, ba u.n iiiino c meio, o "línglisl.
.Spealíii.g Cnllioli." Coi.imiinity of Hio", so-
ciorinde que cmila, já, cinco annos do exis*
lencia.

i) llevino. padre W. Wollrath, S. ,1., cujo
ivlr.ito 11 Insira eslas linhas, saudou-nos dc
ulmn aherln c Carinhosa menlc, rilspcnsiin*
d.» n apiesf.iljçâo, como se fossemos .....
mitigo i' llltlllin n.lllgo, o quc». não visse,
liii tempos. IÍ ralando da índia, onde passou
.'l.'l annos a pregar e a converter os gentios,
começou a comnictitor .. noticia, que -jiuhli-
câmos cm <» nosso '2* "cliclu'" dc sabbado; a
SOli respeito.

Coijlieccndo o portuguez rcgliliiriiicnlc,
pelo convívio quc. teve. com os portugüezes
tio Oriente, o padre Wallialh, dc lápis cm
punho, ia riscando as expressões que lhe
não agradaram. Quanlo ;'. conversão do pn-
Caos, disse que não sabe de nenhum, que o
tosse por seu Intermédio. Milagres dessa ou
dc qualquer onlrn nalureza, eslava certo não
ter leito nenhum. Demais, não queria quc sc
falasse cu ul cousa, porque ambiciona a au-
reola dos santos, e a Egreja não ti concede
ao mortal de quem sn propala semelhantes
fados, lí sempre rindo, ioi proscguiiido^iips
cominehlnrios. Tombem .jani.ii.s Ih-s passara
pela mente a i.lca rie l.izcr missões no I'io,
quando aqui chegoii. I-.òl devido o inslan-
ci.is ilc membros da coniiiiiinidade catliollca
tlc lingua ingleza, que resolveu aceeitar o
exercício desse opostolndo, Um desses mem-
bros, o Sr. Williain Mfi/.ZOCCO, que nos
acompanhava nessa visita, profere unia pa-
lavra ama vel ao velho missionário. Ii este,
inpidq. manda-o calar, dizendo, com ar jo-
vi*;l,'4{i!** taes expressões er-.it.-artes de So-
ton.iz, qne o queda tentai* e açtrllir¦'.**!$»*f
vaidade.

I;aIoii depois rios seus serviços no índio,
das suns p.-ègaçõcs cm Karachi. Quçlta c do
exercício do magistério ua Cniversidatlc tle
Donibaim, onde ensinou c cxainiiiou cep-
nomia político, historia e. literatura fraiice.-
«a do século XVII. Copellão rio exercilo, in-
glez. durante n guerra, referiu-se. cri..,'"..

AS PERSPECTIVAS VEGETAES DO
CANAL DO MANGUE

lli-gli."), npruinnntlo os caules cshcllos, :>s
jialmclras que, alinhada*, em filas grnci.i-
sas, .....rgiiiiim o .'anal du Mangue, dai.rio-
lhe ns suggestões das perspectivas encanta*
tlorns, constituem uma rias munia-, ric que
Sé .írglill.a a ci.la.lt', ..:. sua pompa tle grau-
rir metrópole.

Imagens poéticos assaltam <r espirito tlc

rias palmeiras, uns mezes que acabam d*
transcorrer; foi quasi alarmante, sendo, no
mínimo, tlt' f.l) o mime.'., das quc toinhar.un,
pois (aulas são as quc, paru substilull-ss,
loram leeeiilemeiite plantadas, oitculandn-
se pequeninos, cercadas tlc um gradil ri»
iiiaiiiilrn.

Todas cssiií palmeiras creanças estão sr-
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qúerii'nS Conlenipla, alanrio-se para o so-
>tl'.ii, numa fuga instnntaiica ao turbilhão
rios cuidados c rios labores que o próprio
esplendido progresso dl. cidade intensifica
c torna febris. Ao vel-ns, na sua graça elo-
gante rie végctacs gloriosos; pnrecc-nos que
os tempos desusam sobre os seus altos pen-
naciios èsvcrricúdos sem affcolnr-lhes a vi lii-

Os militares dirigem-se
ao presidente da

Republica
O Sr. Arturo Alessandri ac-

peitou iiílégrálmeiite as
siiggestões das cias-

ses armadas
SANTIAGO, I! (A. A.) — Confirmou-se o

boato espalhado ric que, pnra solução rio
actunl momento politieo chileno, os milita-
res haviam apresentado un, longo memorial
ao presidenle ria Republica, Dr. Arturo
Alessandri, fazendo vários solictações por

elles ' julgadas iin-
preseindiveis pnra o
progresso do paiz.

Entre outras pre-
Icncões dos militares,
solicitavam elles o
seguinte: Veto da lei
sobre o subsidio par-
lamentar; prompta
solução ã lei que me-
il.ora o situação dos
empregados partícula-
resres; saneção do
Código do Trabalho;
imposto progressivo
sobre a renda; veto
ria Icl dh emissão de
110 milhões de pesos
em "bônus" premia-
veis; e-toncração ab-
soluta dos militares
quo iritervenhnm na
político: despacho de
ires projectos de rn-
meter müitar, que

vêm sendo protellarios; cessação da censu-
ro Iclcgraphica: envio de aeroplanos para
Iodas às tlircifções rio paiz. nfim dc serem
cduímuuicndas as rielíbcraçôes acima, toma-
rins cm reunião especial, no Clul» Militar.

O Sr. presidenle -Alessandri, depois de ler
as ponderações das classes armadas sohre
os projectos rio suas pretensões, acecitou in-
tcgroliiientc as suggestões que lhe eram

SANTIAGO, 6 (U. P.) — As condições
que o Comitê Militar apresentou ao presi-
dente da Republica, Dr. Arthur Alessandri,
forain neceitas quinze horas depois de rece-
bidíis.

A nota contém os seguintes pontos: re-
forma da constituição política do Estado,
com.prehcnrienrio a roorganisação do dieta
uaviamento!'; execução ria lei rie rec.ompen-
sas aos sobreviventes ria guerra do Pacifico;
reforma rias leis orgânicas rio Exercito; pa-
gniiicnto tlc torios os vencimentos devidos oo
pro-fóssorodo primário c a todos os funecio-
narios públicos; augmenlo rio soldo oo
Esèrcitò, corpo dr earabineiros, a policia

¦¦^•íító&wP' '.'¦¦'''-..

Artirra Alessandri

Única pose dc. S. A. It. o Princrnc do
Pir.monle, Obtida no 1'ataeio lioschi,
onde o herdeiro do tlirono du llidia se
hospedou em Huenós Ayres, péló Phot.
de Clidridter 7.urelli c publicada, por"Caras u Caretas", dr. cuja pagina dc

honra reproduzimos "data nenia"
alta prova de corlczia para com o príncipe
rie Piemonle, resolveu que o Sr. Felix Pa-
checo, ministro rias Relações Exteriores,
viesse até t. Bahia trazer a Sua Alteza os
saudações officiaes do governo c do povo
brasileiro.

Com o Sr. ministro Pelix Pacheco virá o
marechal Borioglio, embaixador da Itália.

SI SALVADOR, (i (A. A.l -- O "Diário
da Bahia", estampando o rclrato do prin-
cipe Umherto, diz, que Sna Alteza, dc volta
do sun trinmphal viagem A Ameriea rio Sul,
locará ainda unia vez neste porto, e que
sua presença nu terra bahiana, ainda que
incógnita, serã motivo, como já o foi, para
manifestações de júbilo por porte de todos
os bahianos. Sua visita, desta feita, porém,
leríi caracter qtia^i que official, pois Suo
Alleza impedido por motivos superiores, o
que torio o paiz. sinceramente lamento, dc
ser recebido na capilal tio Republica com
as excepeionaes homenagens quc lhe esta-
tavam senrio preparadas pelo governo na-
cional, náo quiz, por certo, regressar ú Ita-
lia sc.n dar á nossa Pátria a excepcional
distineção dc sua visito. Por esso motivo,
o Bahia justamente se desvanece por ser
nm ponto do Brasil escolhido para receber
tão insigne honra, o seu povo o seu governo
saberão correspondcl-a á altura do3 méritos
do real visitante, que em noino rio Itália
trouxe aa saudações rio sua gente ao go-
verno e aos povos jovens ria Américo.

O príncipe será hospedado, durante suo
curto estadia nesta capital, na ala esquer-
da rio palácio tla Acclomação.

MONTÉVIDÉO, 6 (A. A.) — Todos os
jornaes descrevem minuciosamente o rico
offerecimento feito pelo presidente 

' tla
Republica, Sr. Dr. José Serroto, uo príncipe
Umherto, como recordação de sua estada
nesto .capital, constante do um arrelamcnto
completo panmnnttafla cm cavallo, leito
í» moda tiruguaya.

As cabeçadas, passodeiras e estribos sao
nm trabalho delicado de oiuivcsaiia, cm
prata o ouro.

MONTÉVIDÉO, 6 (A. A.) — O príncipe
Umherto expediu dc liordo do convocado
"Snn Giorgio" um radiogramma ao presi-
dente da Republica, Sr. Dr. José Serroto,
agradecendo-lhe os attenções com que o dis-
tinguira o governo uruguayo durante sua
estada nesta capital.

O presidente da Republica respondeu o
Sua Alteza, agratlecendo-lhe suas amáveis
expressões paro com o governo e o povo
uruguoyos c descjaiitlo-llic boa viagem.

íhusiàsíno. ao valor rios irlandezes, quc viu I /.idade, mas essa carinhosa hypolhcse não
morrerem" heroicamente. Eajunlou, coi.rMia M«m dc-u.na .Ilusão que, pude ser dura-

douro, pois lambem os palmeiras, como os
seres humanos, estão sujeitas ás influcn-
cias do meio ambiente, soff.eni moléstias c
recebem infcçções inicrobiaiias, senlciii o
peso leulo dos annos, envelhecem c morrem.

As do coniil do Mangue, eumo os das
outras zonas urbanas, seiido amados da po-
ptilaçáo, merecem, dc continuo, cuidados
previdentes, orientados com verdadeiro
amor pelo Sr. Julio furtado, inspertor üm-
nicipal tle Moitas c Jardins, e grande amigo
das arvores c rins flores.

Nos ullimos annos, a morte tem dizimado,
pennilla-se-nos a expressão, os palmeiras

ido Mangue, ...ias o zelo activo daquelle in-
speclor faz sem demora preenchei os claros
abertos pelas que tombam. A mortandade
************ »i ¦' l******** *¦*•.*¦.¦¦ HU

*********

a a marinha ti declaração do seguinte prin-
cipio: "exclusão absoluta c permanente dos
membros do exercito e da marinha das Iu-
tas eleitoraes *» ouü'03 actos du-ücos"',

COMO UMA HOMENAGEM ES-
PECIAJ.MJMSIL

VAO TER CURSO LEGAL, DÜRAN*
TE TRES DIAS. OS SELLOS COM*

MEMORAT-VOS DO "RAID"
LISBOA-RIO

¦LISBOA, 6 (U. P.) -- O governo determl-
nou que os sellos commemoratlvos do "raid"
aéreo Lisboa e o Rio de Janeiro tenham
curso legal, hoje, amanhã c na próxima se-
gunda-felra, anniversario da indepeudeucio
do Brasil.

Essa resolução significa uma homenagem
A grande Republica sul-americana.**,*••* •-

Firpò com ordem de prisão
nos Estados Unidos

¦WASHINGTON, li (U. P.) ~* O minislro
das Relações Exteriores, cm exercício. Sr.
Wliitc, assignou, hoje, a ordem de prisão de
tuiS Éirpoi ° conhecido pugilista argentino,

Jieuuw. padre IVallrath
maneira, torio especial, quc elle, como co-
pctlão, estava a bom recato rias balas. 12 o
conversa proseguiu, cheia do incidentes pit-
lorescos. que eile uão encaminhava uni os-
siimpto sedo, sem nina ponto dc ironia.
Em certo ponto, indagou:

— Por que colônias ingleza e norlc-ame-
ricana ? — referindo-se ainda A noticia. Ca-
tholicos que falam inglez, dove ser, por isso
que tantos outros, os irlandezes, por exem;
pio, soo muito bons catholicos.

Fez, então, o Revmo. podre Wollrath uma

yorecenrio dn lado da rua Visronde dc Ilau-
na, mas. antes do plantio destas, juoio tt
ru a Senador líuzebio, cm logar rias velhas;
quc eairain, numerosas outras haviam sitio
planlailns c jó se eiilpiiuilil para o céo fa-
cciras, cnm o garbo tenro rins mocinhas.

Ií. outra, amanhã, rieve. ser plantada sobre
a rua Senador líuzebio, pois, uma rias mai.*»
velhos, lendo perdido o copa, levada pelo
vento, foi abolida a machado, c, eximidas
que sejam ns suns raízes; que se. eiubcbcm
lio solo, será transportada cm tres carro-
ças, — tão grande, ua sua altura imponen-
te. era o seu lroi.cn.

As causas ila queria das palmeiras rio
Mangue não são as mesmas quc ameaçara»»
n "Palmo Matei*" do Jordili, Botânico, - -
parasitas, e as tla rua Pyiisiintlii'. - - micro-
liio, conforme houve quem opinasse, mas,
segundo ouvimos, a influencia, sobre o solo,
tio asphalto, quc as faz cmmurclièccr, e o
vento, que chi rojiulns violentas lhes arre-
bala a.s copas, sem as quaes não vivem,

•Mas que não nos entristeça a morte rias
palmeiras, pois nutras, cheias ilcviço novo,
to.nan.io o Jogar rins que tombam, mon-
lèm a decoração admirável tla Guanabara.

Mais precária ainda
a situação hespa-
nhola de Tetuan

explanação sobre 
"oTiãrinn indiano, referiu

do-se, aiudo, o umas questões suscitadas, na
índia, a respnito do poder octiiul do pulpi-
to, que muitos adiiiittiuin estivesse já divor-
ciado rio povo e cm plano não occessivol a
este. Mostrou como combateu esses argu-
ineutos. o que lhe valeu apreciações insus-
peitas de jornaes de vários credos, iuclusivc
judeus. Disse fazer questão 

' tias iuiciacs
S. J., após o seu nome, pois cilas repre-
sentam a suo fomilia — Sociedade de Jesus,
e, depois do outras narrativas, manifestou
a sua admiração pelo nosso arcebispo-
coadjutor, louvando o suo maneira affavel
o lliiuin, falando aos catholicos da suo mis-
são como um verdadeiro pastor c despido
da sua autoridade', que é bem alta.

O Bcviuo. William Wallratii, S. .1., fará,
amanhã, domingo, a sna ultimo conferência
nn egreja rie N. S. ria Piedade, á rua Mar-
quez de Abrontes, egrejn, como sc sobe, do
culto ria colônia catbolica anglo-americano.
A conferência (Io padre \V. Wollrath scró
rndmgraphoriu1 pela estação ria Praia Verme-
lha, entre as 8 e ás !) horas tio manhã.

Assistirá ú pregação o arcebispo D. Se-
bastião Leme, quo dará a bençam oos crentes.

O padre Wollrath seguirá, por estçs dias,
para o sul do paiz, c, depois, para as repu-
blicas do Rio-da Prata

ABALROAMENTO NO AERO-
PROMO DE MALPENSA

Morreu instantaneamente o pi-loto Domenico Cotoni
ROMA, G (U. P.) — Informações telegra-

pliicas recebidos nesta capital procedentes
dc Callaratc, dizem que devido o uma ahal-
roanicnto oceorrido no Acrodromo dc Mifl-
peusa, morreu instantaneamente o uiloto Do-
uneaiço Cotoni^

Combatem nesse sector
cerca de 60.000

homens
Tres membros do Directo-

rio Militar partiram
para a África

TÁNGEGR. G (U. K) — A estrada de
Tanger acha-se fecharia por variiis dias.
Nas lutas recentemente travados houve oi-
guns modos, inclusive Ires europeus. Os
atacantes não são rifcnlios, mas jovens tla
tribu ile Aiuljera e vizinhanças que aggri-
dem e pilhai., indiscriminadamente euro-
peus c mouros. Os chefes das tribos conde-
ninam esse procedimento. O ultimo ataque
verificou-se quinta-feira o dezescis Itiloine-
tios daqui.

A posição hcspanhola próxima a Tetuan-
está cm situação cada vez mais precário.
Espera-se paro dentro cm breve uma grande
aeção conjunta. A frente franceza está mais
tranquilla, pois se desconhece lá (pie a oc-
ção de ho 11111 mez passado contra uma
concentração rie mais rie-sele mil rifenhos
tpie se approxiiniiram até dezescis milhas de.
Ver. i-csullou na retiraria i^»s alacantcs.

I.OXDIUÍS. fl flJ.P.') — O correspon-
dente rio "Times" cín Tanger Informa quc
chegaram novas tropas corajosas, porém,
mal tremidas. No sector de Tetuan cunibo-
tem cerco rie 00.000 homens. Eni Spssünii
ho gemido falto tle provisões. Lituzien está
isolaria. Muitos postos tle pouco importou-
ciu foram capturados pelos rebeldes.

MADRID, ü (U. P.) — No expresso de
Andalu.cio partiram para Marrocos o gene-
ral Primo de Rivcra o outros chefes rio Ex-
ercito'. Na estação ochovom-so o infante
Dom Fernando e os gencraes quc compõem
o Directorio,Militar. Imiuensa inullidãt» ac-
clamou enthiisiasticamcnte os viajantes.

•MADRID, (> (Havas) — De ocetudo cum o
resolvido cm ieunião do Conselho, parti-
ram para Marrocos os gencraes Jorrioiia,
Muslers e Pedre, membros do Directorio..

Confirma-se a descoberta da'
"Historia", de Tito Livio ¦

ROMA. li _(Havas) -- O governo recebeu .
1'oiiiiiiuniciiçáo official confiriuando a desço- j
berln tln cpllccçòò conipleta rio Historia, dal
Tito Livio. ...

Segundo a exposição entregue 00 Minis-/
ledo da Inslrucção, os pcrgainiiilios encon-1
trailos poderiam cobrir, estendidos uns ao {
lado dos outros, a -.superfície de atgtius W- |
lou.cl.'os quadrados.. Simples iiccásq fire-;
10 com ip.e a preciosa cóllcçção não -tiver.-'
se sido encontraria até agoro.

¦ *****  -

Os taboleiros rodantes c
a merenda das moscas

OM^______BhD ¦;•¦ !''''•-

l)B__S^.:|«_«TÍ^iãn^il_:-JlP-»'-¦•"'''
fcJKSRt-5J-_M^fiffflTH^^^ftwfflf ¦*.

_WíbBI-_I____-M__ÍI__J-_^

-Í-A:AA:: -fc^ttíw^S .'• M*-** isfflISvrMír 'A-
\Ji\ir K -^MBroWíiCKnr

-.¦'..'. .... -<..*í,S.L-t*t.\.*Áíi. -E-...' i

O NOVO PRESIDENTE DO TRIBU*
NAL SUPREMO DE GUERRA

HESPANHOL
MADRID, 6 (Havas) — O general Orozoo

foi nomeado presidente do Tribunal Supre-
mo de Guerc

Ha muita espécie, tle vehiculos que em
prestam, ihiiegavclnieiite, um aspecto ,ani
modo o piltoresco ás tle tdrio o mundo.
Mas, é indispensável, que essas novidades
não offcreçam tambem seus inconvenientes
paro o hygiene e, cotiseguintcmctc, para a
Saude Publica. Ií' o caso dos toes corroa-
nlios ou tabuleiros rodnntcs rio doces que
oppareccm agora pelo Rio o não só atten-
Iam contra as preScripções da Saude Pu-
blico. como intcrrohípcm iniiumeras vezes,
ou tlifficultatn, o tronsito tios próprios pe-
destros. A gravura que ahi está mostra •
exemplo: é unia dos laes corrocinhas qne a
objeelivo colher 1.0 praça 15 de Novembro,
abandonada rie todo pelo vendedor e com as
vidraças abertas ás moscas, que comparli-
llioni'assim tla merendo que será depois
vcntlida ás creanças e. aos gulosos das cias-
ses pobres.

Contra isto é preciso, sem duvida, ura»
medidn «ie mais vigorosa fiscalisaçJo..,

9
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Ecos e Novidades
m******** • •» • MM

liin t-lrtti.lt* ile ('i.|ili*'i***.V', llfllUt pri'»
Sr. pro.Menlc .1, Honailc. ficAnio» Mbemln
• IU» |.r. v,.:..-• 1 a i.|.i|...... .Ir llll. II 1 |.,|.*l"
ili* ti*....... das 1 ,,"ii.. .nlii.,i,rir.«. nao poilo...i- votndu, |ur em<|iinnto, pnr nflo pcrmit-
li!'0 o Ironia fi11111uvl.1t,

I.' Inmenlnv.l. A n,*-.¦>.a p.nt. •'• snllçüj o
obriga a cobrança do imposto*: ml ni.oi.rm.
lirronvoiileiiton pura o*. i.ii|....i...l...v. ,- par.11 fisco, lii.i.,,.,|ii dn liovenio Campoa Sal,.**,,
,,*. tarifas dai al!<tmip;*a-i te usenVin da¦-.ii. natural, que o ricarnv-.lvlmwitn ri-
varia» itiilu»ltlu*>, tlu tiiUn para ca, «ietermi*
ouram, Alóm nf.in, o > ijliulo protearlonliln
nrtlioilnno, i-nin rigores h..J|. iniulmlfflvel. o
.".nl. .1.11 ul" pela tímpios liçlln «tos faetoi,
...ni'. quv rxlgo um:. revIsAp das nonas ta
rifns.

• » projecto do quo «o iraln. estudado po;
uma .•i.ii.ii.i".'... v.petlnl da Câmara, leve o
'.i.ii.'ii.-.i> dc vollioi fiunvlnnarlo» aa Fa-
/onda o neolheu n*. * ....*:¦ *-t*'.«*« de quantos w
luiiivsi.iiu no nsminipto. Por Isto moimn,
o Sr. Anlonio Garlni, iiiuugurnnilu os Ira*
kalhnK .Ia cotmiilssfln do tlniin.a*., 'Ia Ca*
«•iri. procurou iirovldenciar cm seu hene*
liilo, <• uit» om vista o problema da carrilin,
An vhhi, vlueuliitlo nn problema dos Impo*.
Ins., Isto í tão exarto que o governo lançou
inibi da medida tle urgcnrla prrmitlinHn n
importação livre ric determinadas gêneros
dc i'.|u'iiiiiií. quolldiano. Ndo ss cogita, pois,
de num experiência rie novas tarifas, mas da
.'iu sor viço 11 que 11 legislativo e o executivo
derim iitlciiç.ín demorada. O ensejo pôde nSo
ser h».n. Isto, porem, nuo impede que se
coiitlnifom os e-tiulns e que, para o anno,
nas foh.ns orçamentarias, que o critério de
economias determinará, sc ponha em eae*
cuçin a pauta revista. O syMema. ate agora
adoptaim. rie sc alterarem impostos de im'
11.1-tnç.iK, peiiodicaincnlc, é que nio é hom,
róis a pnntlca o cnnrioinnou. O Sr. Antônio
Carlos, rt talando a llcccita, sempre oppoz
o sua nutioriilailc a clle.

Guiados por todas estas rircumslanclas, é
quc lameiitnmos 11 existência rie tropeços,
que nno pi'riem ser logo removidos e quc
não p.rmiii.fm n vigência próxima dc outro
regimen de tnrifns, que não o actual, anar*
eliico, Incolivrcnle, propicio ao critério cs*
trav.iguntü d\l dous iwsos c duas medidas.
Oue pos-miçoi vencer taes defeitos, no mais
brove praso, «são os nossos votos.

»
00

O relator do* orçamenln da Viação conse*
trtiiu amputar verbas da proposta inicial,chegando ú ccotaomia dc cerca de vinte **¦
dous mil contos..

Vi-se que nm novo critério está presidin-
rio .1 elaboração orçamentaria, pois o regi-
men ric côrtés não',se («.tendo apenas ãs ini*
clntivas p.irl-menl ares. Pareceria que, parase chegar a taes resultados, seria necessário
uni ambiente propicio na Caniarn. Não ape-
nas nn Câmara. Sabe-se qnc grande parte
dns emendas, o.ue constituíam as enormes
caudas orçamentarias, .eram pedidas pelos
gabinetes ministeriaes, sendo que algumas
iam ter á commissão dc.finanças pelas mãos
dos próprios relatores '<? ali tomavam o
nome dc "emendas da cimmissâo". Sem tln<
viria alguma, os ministros auxiliam muito
os relatores, indicando quaes as verbas sus-
ecpth.is de cortes.

0 exemplo do Ministério da Viaçio, ogo*ra, com as verbas rin proposta reduzidas,
veiu mostrar que as culpas dos desequili-
brios não cabem cxclusivajtwnte ao legisla-
ti.vo. Um resultado seguro c .nos termos cm
quc parecei ser o desejo unanime, nâo se
consegue sem a boa vontado articulada do
legislativo e do executivo. Se o Senado man-
tiver o critério inflexível da Câmara, ogo-
ra, quando se sente qnc o governo não se
afasta dos seus propósitos rigorosos, é certo
que caminharemos para uma situação de re-
l.itivn folga. £' verdade que o orçamento
tln Viação í o menos susceptível dc cortes,
pois necessitando todos os dias de transpor-
tos o nosso paiz, não pódc levar as suas
economias aos extremos de extinguir os ser*¦iviços dc intensificação ferro-viaria em quo.sc.vem empenhando ha annos.

Sc num orçamento destes se conseguiram
viste c dons mil contos, nos demais será fa-
cil completar uma cifra quc venha a influir
poderosamente'no futuro econômico t íinan.
cciro da conectividade.

**•*,
A população da vizinha Nictheroy «stá

dc parabéns oom a inauguração, qne jAa manhã sc solemnisa, das obras dc sanea-
incuto ria.enscnria de S. Lourouço, a serem
.executadas pelo governo do Estado. Não ha
quem ignoro como são gra tules, nesüe par-ticular, as necessidades da capital que,como a nossa, se mira neste formoso espe-
lho ria Guanabara, e como data de muilo o
clamor de toda a classe medica contra os
elementos quc mnis cohçc-rrcm para a som-
bria posição occupnrio podo Estado do Rio
nas estatisticas ria Snude Publica e respe-
ctivos obitunrios. Nessas condições, não hacomo so deixar de nlludir com «.vmpathia
que deve rie facto ser compartilhada de to-
dos os brasileiros, _ mui especialmente dos-fluminenses, a essa grande obra de sanea-
monto ora intentada polo governo estadual,'e obra quc c muito "grato esperar seja con-
chiida sem ricsfiiltccimentos de administra-
ção, nem os contratempos qne envenenam
não raro as mnis felizes e patrióticas inicia-
tivas; Assim o dizemos em nome da cohc-
roncia com que sempre defendemos todos os¦íastos c actos quc se inspiram nos altos
interesses ria snuric "pública; 

e na persuasãodc que directa iin imürcctamen-te a obra queamanhã sé inauguro será um dos mais poric-•rosos faetores dn 'prosperidade de Nictfccroy,
c de todo o Estado.

As ultimas etapas da via-
gem acrea ao redor
_ do mando

A esquadrilha norte-americana
chegou m Porlland

POHTI.AS'1), MAJNB, n (ü. IM - Osaviadores americano., que enlão lernilnan-
dn o võo em redor ilo mundo, desembarca*
ram Intuiu., perto rim!» clilmle, vliulo» de
1'lclou.

.POriTLAND (MAlNKi. fl fü. P.l - Achegada As proximidades desta cidade, hon-
lem, A noile, dns aviadores americanos le-iionlo*. Smlth, Waile e Nelson, que .--.t.ii
Icruiinanilo uma viagem aérea um redorrio u.unilu celoliru-M-*., aqui hoje,duranlc•• illrn» a noite, com graude cnlliui.iai.inn.

Doulci que os corajosos avlotlorei se cn*
contraiu de novo mi território americano,
a tua lenlullva de clrcumiiavcguçAn aérean eoiisideraila realisada vlctoriosumonle.
Ktnuorn ns pilotos militares tenham aluda
que ir até a Califórnia, para completar avolla ao globo, faz-se observar que o resto
da viagem srrA satisfatoriamente terminado.

Desla cidade, os aviadores voarão com
destino n Kc.vport, Eslado de New .lersey,
o dahi seguirão para Washiiiglon. Graudcs
manifestações esiio sendo preparadas cm
liomeniigeiii oos aviadores por oceasião de
Mia chegada A capilal. D» Washington, «s
aviadores dirigir-se-fto ao Pacifico, foiçado
seis escalas enlre Washington e San Dlego,
Califórnia, de cuja cidade elles partiram110 dia 17 de março deste nnno, iniciando o"niitl" aerco cm redor do mundo.—* ' ***

m*
Pagou a hospedagem furtan-

do jóias do proteefor
OS OnjECTO.S API*HI*:ilKit.|iU)os

R (i in:i.i>vi i:m 1: iu.mso
Moruulo oom mu tio, o Jnvon AméricoRamoi Pinta delle recebia toilni ;* utton*

Vaes, . ,.„i„,„i.. 1,,,'M,,,, ,-„m n lua cctnflanen,mj»U a qual ejehuinndn delia, cauioguiu
ü, Wnní .«"J**-"*-"*" «Io «11 i»it|fi'lor erio liin.ili, ileíie. T
Jíiioi objeeto», nvnliatloi em mali do .1005.Mn us .e.tnnlest um rvloglo Paleclc J .lellnp,uma corrente de ouro, um apiioreüin do me-lal l.r.iiii'0, iiara liiv.itnilo, o ilous caltCei ileouro parn bengala.

0 Sr. Maxlmlllnno llorges pinto, n pre-liullcodo, ii-sliiuii,- rt nia S. Cario, n. 54,logo que notou o furto, procurou a policio0_quolxou-ic do farto, srn.lo doslijnndo pnrnOffoeluor ns ililigoncias o Investigador nu-moro .1, que còhiogolu descobrir o paradeirodo Américo, Esle eonfciiou então o delicio,nccrciccntando que os objecíos furtados scnehuvam em casa de Alfredo Ramos, A 1*11.1
Laurn de Aroujo ni lll, offlcinn ile ourives.

Ahi foi tudo apprcliciitiido c entregue noteu legitimo dono.
Américo Ramos Pinto cMA sendo proces-sado.

. mm 1

Política de fraternidade chile-
no-brasileira

tt&tíf^^»W««^t?.»«Íi.tt«..9«»9WiSi».

PENHORES?...
Menor juro $ Maior offerta

fJINP I1IPIIm* Bm 7 «•««»•»•*. -*h
IlUinr. WltCJI II. Avenida Patifa, tl (X&S?*^KiWi&iSSStt#Slri-,

*****54 Luto urgente
Roupas para luto, feitas

com a mnis apurada per-
feiçAo no praso cxccpcio-
nal de 31 ou 48 horas. Na
Guanabara—H. Carioca, 54.

***
0 novo ministro de Portugal em

Bucarest
LISBOA. G (U.P.) — O Sr. Coueeiro Costa,

ministro plcnipoteneiarlo de Portugal cm
Vienna. foi acreditado cm Rucarest.

11 1 *** 1

Prepe-vosü!
E' nn

SEGUNDA-FEIRA
quc ocinema ideal

O fonnidavel trágico ua tclu,

WUUant
Faranm

numa dns suas mais estupendas c em-
polguntes crciçõcs TORMENTAS ("Nas
azas da inanhiV'), 7 vibrantlssimos acto*
da FOX, c mnis:

|EM BUSCA
DB EMOÇÕES

*mI

originalíssima alta-comcdin, ciíí 6 nclo
Universal SPECIAI. com a saltltnutí
LAURA LA PLANTE.

Mi*

vae apresentar o rei dos programmas,o mais sensacional quo o Rio tem vis-
to. reunindo duas supcr-producçôes'
inigualáveis |

A primeira o

ÜJ.E.CÍNDA-
LO som

uma maravilha de luxo, da Pnramount,
cm que resurge

Dr. Estellita LÍUS—Vins urinarias (vene-reas e cinirgicas) Raios X. Labor. S. José 81.
Dr. Reynaldo de Arasão, Clinica
tilioras. C. Carioca, 18, I As 3, 2", 4" e

se-
e B".

gr. R. Pitanga Santos- Operações. Doen*
Ç___j rio Reoluin T? Ânus. Passeio 55, de 1 is 4.
Dr. Alfred.o Herculano — Vias urinarias-rlliia Rosário lüs, 1» aud., das 2 As 6. N. 3569,******
BR. ROD, JOSETTI - Vias urinarias -. ('.irurfila geral. 13 rie Mnio. 36. 4 ós (j. ... 1OOO11 **m 1

, Dr. Plavio Pessoa—Kius. blenonhaaia ecomplicações. Sachet 21. 13 ás 16 h. N. 7217.

||ra"TOSfM.s_SS=ãpelos Drs. J. Moraes e R. Monteiro. ConsT~cham. li. Aires 58, '_«, das 2 ás 5.

0 "SUPERÁVIT" FLUMINEN-
SE REDUZIDO A PROPORÇÕES

RAZOÁVEIS
A secretaria do palácio do governo do

Estad.» do Rio remctlcu-nos, cm data de
hontem. uma nota, cm quc se rectificam os
algarismos a respeito da situação financcl-
ra daqueile Estado, algarismos que os
equívocos naturaes do noticiário haviam lia-
radiado no primeiro instante. São estes os
termos da nota, na sua essência, resumindo
os algarismos orçamentários;"A recciln orçado paru aquelle período c
do 31.007:2193200, distribiiindo-sc a despe-
sa da seguinte maneira, pelas tres secreta-
ri.is de Kstiuio: Interior c Justiça, réis ....'13.610:2519400; Finnnçns, 12.88.1:261.871»;
c Agricultura, e Obras, 0:294:2*403000. Es-
tas parccllas perfazem um lota! tlc róis...
:!I.79_:7õ!lò27(i, quc. deduzido ria receita or-
çad», dã um provável "superávit" apenas do
11.1:4653921.

Roalisnr-so-ii assim, sem nenhuma nova
tributação exigida do contribuinte, um por-
feilo equilíbrio orçamentário, distribuiu»
do-se a despesa orçada rie 31.793:733?270
¦pelos diversos serviços públicos na seguinte
proporção: I — Serviço rie divida, reis...
9.359:8766876 — 30 "i»; II — Ordem Pu-
bliea, 4.119:3263600 — 12 Ili; IU—¦ Ins-
trucçúo Publica. 4.965:9(103700 — 16 "l";
IV — Poder Legislativo. 642:5585100—-2 <"•;

¦— Poder Executivo,. 207:4303000 —0,6 T;
VI — Poder Judiciário, 1.170:5803000 —
3,5 "i"; VII — Obras Publicas. 5.000:0003
— 16 •'•; VIII — Serviços de Sanile, Assis-
tencia c Soecorros Públicos. 1.094:110.? —
3,4 "1°; IX — Administração e outros servi-
ços, 5.233:855300(1— 16,5 °|"."

Fica assim 'p'."superávit' fluminense rc-
duzldo a projiorçõos razoáveis.

*****

A UMAo nos KMPiti;í. vnos no
COMOIIvllCIO DO HIO DK JAM.I.

ItO i; A .-.MON OI! I Ml'l KAIMIS
m: .1111.1: oao phovas f\-
IMIKSSIVAS |)K .MIJUJO APHKÇO
A niÇilo da 1'niãu dus l.u,pu¦gam... tln

Çoinmorelo do Rio do Janeiro, ucaha rio
riesperli.r as ;*.'ui|iiithlu* tios seus eollefiiis
rio Chile, leiiilo o "niiri" rcnllmulo pelo ia-
troplrio escoteiro Álvaro Silva servido de
pretexto t.ani estabelecer mnl*. eMrcitu an*
liriiximsci.il espiritual enlre us duas classes,
l.lnellflondiis i.clo Irabulho. Nele r.cutiiln,
n ilir.it,-ri., tl» IJnií.o ilos l*.i:ij.r.'..|inlii*. tio
Coiniuerelo do Rio de Janeiro, recebeu dr
sua valorosa cn*lrmà do Chile, o seguinte
off Icln;"Chile, Valpnraluo, 8 do agoito do 1031.-- Senhor preildonto da 1'iiiim dos Emnrc-
giidus dn Ci.mmerclo du Rio do Janeiro,
Prosado senhor. A diroctoria da Union ile
l.mplcailos de Chile tem a honra dc vir ma-
nifeslar os ngrariccimcnlos pela feliz inicia-
liv.i -tomada pela sociedade que lAo digna»
menle dirigi*., promovendo uma grandiosa
manifestação parn receber o escoteiro Da
Silva. Este digno expoente da vlrlliilndc do
povo irmão levou deste solo a saudação de
seus Irmãos: os empregados do commercio
do Chile.

Aproveitamos da presente para rogarmos
se digne enviar-nos os Estatutos que dirigem
a II. E. C. e lambem os detalhes de suas
lutas antecedentes, afim de nos prmlitii*conhecer o exito quo a 1'iiião vem obtendo,
nas campanhas, cujo éco prazcntelro vem
até as nossas Inngiquas terras. Nos atra-
vemos incluir os estatutos da nossa Insti-
tiiiçnn c algumas revistas nossas, fazendo
sentir, quc recentemente se iniciou neste
nal/. a união dos quc viviam dos ordenados.
Com a expressão de nossa alta estima o ca»
rinho, esperamos sun respostas. — (a.)
Luis Prliire, presidente."

Acolhendo com extremo carinho as -pala-
vras dos seus camaradas chilenos, a U. K.
C. resolveu tributar-lhes significativa dc-
monstração de apreço. Neste sentido, visi-
Inrã, nn próxima semana, o. Sr. enibaixa»
tlor do Chile, fazcudo-lhe entrega de uma
mensagem que, por intermédio da "União
|c KmpleaoVis dc Chile", i

iiprcço a quantos labiiiam no commercio
chileno.

A União dos Empregados do Commercio
do Rio de Janeiro recebeu, tambem, uma
carta da "Vangunrda Mercantil", órgão dos
empregados do ctunmercio, naquella impor-
tanlc capital pedindo esta instituição servir
de vehiculo de propaganda das itlíns da
classe entre as republicas.

*****

Oílereciam, de porta em
porta, nma pistola

carregada
Um dos tres vendedores grave-

mente lerido e outro preso
Em Cnmpo Ornnile, A rim Coronel Agoi-

Unho, residem Gaitao de llurr... Anlonio
Jos. Rodrigues _ o menor Anlonio Roílrl*
gu. *.. do Ki nnnos de cilnric, irmf.0 do ultimo.

(iiiilfio 1I..I..1 uma piMola "Maiiscr", que,
iloitols, rciolvuu vender,

Convlilnu enlão us dous nutro-: pura lhe
fa/cicm companhia e os Ires ".ilram.

ijuaiiilo, 1111 rua Sanlo Antônio, nu morro
ilo Capão, (inslãn ofícrcela A venda a nrmo,
<iuc eslava carregada, inuilraniln como **»
carregava •» descarregava .» apiiarelh», deu
no gatilho e a pistola disparou, indo o pm*
Jectil alllngir o ventre do menor Antônio Ro*
drlguos.

A arma foi apprchenriidn, Ciastln nreso e
apresentado As autoridades do 23' districto,
emquanto o ferido era transportado para o
Posto de Assistência do Meyer o dalii re-
movido em estado gravo nnra a Santa tias».

Todas a» testemunhai, Inclusive a victima,
nfflrmiiram A policia que o facto fora todo
casual,

Oastflo foi recolhido ao xadrez.
. ***** ' "

Nina Loreozini
Estimula e rcgulnrlsa a nutrição, favoreçen*

do o crescimento das crennças e mantendo o
equilíbrio vital uos adultos.

Puramente vegetal. -- Uso interno c Inje-
cções. Caixa Postal 1492 — S5o Paulo.

***

0 "Diirlno da Saude" .8$.
apparecftii
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* Procuram-no, aíflicror,, a fRW|jjj
e os ami-jos

I oi ao cnlr dn Inrdo de quarla-feini n,,.,.
que o conheci |.» (. noniilárlMilo „i"1*"»
Santos, o "D,,rin.. .1,. S..11.U ", "„ "Zí 

fiilo um mnl* ..illmo. lomou ui„ {*$£*

Apanhada por um trem da Leo-
poldina

Nn cancella da rua Figueira de Mello um
trem dn Leopoldina apanhou n lavadcira
Anna Flnrinda, de 3S nnnos e moradora A

, , rua Fuleiro n. 50. casa 10, a qual entro ou-
exprimira o sou tros fermientos ligeiros soffrcu fractura da

perna direita.
Flnrinda foi soecorrida pela Assistência.

Aviso importante ao
Publico

Devido a que milhares de pes-

e a caneta-tinteiro "WÁHL", Leone ldid'»Iná"vmninSapS
& Cia., agentes geraes da The Wahl I "°dinhnoírornãó,,;ra

UMA SÈNHORITA EM APU-
ROS NA DELEGACIA

O eominha-ario terminara am flagrante,
e o prompllrião a nm canlo da sala aguar-
dava ordens. Entra apressada nma senho-
rlta com os cabellos desgrenhadoe e cm
pranto, dirigia-se ao com-ni-marii» que na
anpposição de um esso grave attende-a pre-
auroso, qne deseja 7 A moça querendo con-
ter o pranto não podia falar, acerca-*-- delia
o promptídõo, o vxe chegando o resto do
pessoal dn deleitada, a moça a multo custo,
diz: Doutor roubaram-me!... Vinha de am

_«,««. ..-„ __.__• 11 - I bonde, diz a moça, eom destino A cidade e ao
SOaS, P0r mOtIVOS aiheiOS 3 Slia VO!!-, «altar vi minha carteira aberta e tasia. O
tade, ficaram impossibilitadas de I SS?S^SSSã"p^SííuV "K
adquirir a lapiseira "EVERSHARP"il:ém'.a inoça e<"iti"uav«.*» ¦*]*•«*•¦ ^'di-nl" 'da. Intervém o promptidno c diz-lhe: Per-

senhora ! Perdido está o
s c isto mesmo, diz a moça,

   era meu, e sim de minha pa-Company, de accordo com esta.',r,A.*'?.ucme_*na',d0U,ácaMS""!la>',5daAvcr ji v muwviuv «viu e_ia, nj(ja f;omeil Frelre, dezenove, buscar c paprorogaram até 31 de outti

r 11 do Llvriimiiii... li nunca mala foi vfy?Dcbiil.lo o.noraraiii.nn riu .«„,. eu,,,,,.'*','os seus Inllinoi ngiianlnram noliehi s_Í?I*. n medida ipie as horas corriam h_f_''mais se preoecuprivam .1*. (|u>* senltaín ..'nu.ençla, corncçaiulo Jã a n«Kcr-Ilicl nu Vi'pirll.» as mais IrUlei su-.|U'llai c « &£
cruéis. "•.•uni

amli».••rom eniiKg'it.u muilo vngumente, liifurmr. Is,„«i-,.lhes iiugmenlaviim ., nticlctlnd,, s-.?/"
am alguns marítimo* que fn/om •;"!,,.

Indagando cm illfforrnlea logf,r,
llivlll-íltllis llll ll,'tl,|,|li,IVfi,|l, fl.
O ISM. Illllill
<;n>'
diziam ...
nu praça Mnu... "Darliio" lerla k-miíi» ,,_,..nii... muna lancha de gáxollna, rota ,,,companholroí e, nu que outros nfiin,,,,.'.'
se enconirnvu em Nlelheroy, •

Na praça da Harmonia, próximo ,i u>\.\,.cia de liiiriuii. quo fica 1111 rua Cunhi n.'Iiosn 11.12, otijulna ria travessa Cunlw M_ 1.um popular, ila noma Alberto Pereir. Jlmanhã, aiicgurnvn conhecer todos ,.*',•,
lhes Improuionaule- em quo -t- deidob___u tragédia ria frngll embarcação, .-,,, „, .das ondas e — n-oim mesma como íslnu
a espctlnçar^e ao euoi.nim de grandes *T
chedos...

Kilo contou-me tudoI — Foi liarrirrilKilo quem? — Indagou mn marlulitl»O lleiirlque, filho du Walter, d'_l|,'Ali!...
Ií n homem continuou:

iírnm Ires os trlpulnnlos ri,, mlntiiítíi
embarcação! —. o Darino, o ilenriqui. c»,.rnpazclho. Acossada peln violência ifcu „.
das, n embnrc.ição cinlmreou o ns :,cu. tiy'.
sngclros, arrastados pola correnteza; >_,*,.
rnm-se, á cxccpçno do Henrique, que, vhq.
são, lia pouco mc contou o c.-.s„ horrível.

Sobre o dcsnp|iarcclmcnló mysterioso ¦;«
Darino de SoUZU, nnri.-i lio, ali'* agora, ,|o tUnc positivo. As autoridades rin Polícia M.-.t,.
liii.n, liem como ns tios 21" e 30" dislricto.
tim desenvolvido esforços afim rio dc*c-~
lirir-llu* o paradeiro.

Nenhum cadáver deu á costa n,.s pr.-,i,is di
l.cblon e rio Flamengo nlé As primeiras l,_
rns ila Inrtle.

A familin dc Darino, afflicla como HS,
pela sua inexplicável nusenei.., proouri-,
lambem, por toda n parle.

****m
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Cigarros mistura"Mari
500 RÉIS

I 9 k i? ^. 'í I

MANTEIGA "DERBY", DELICIOSA
ARMAZÉM COLOMBO •- Praça J. Alencar

¦ ***** ¦

I
GLORIA SWANSON

ao lado dc RICARDO COItTEZ e ROD
LA HO4.QUE cm 7 actos suraptuo.os
e indescriptiveis t

A segunda è

& EOAOB DAS
SI LÜÜOÜflí.

uma super-Jewel sensacional, que vae
trazer para

UMA OBRA NOTÁVEL DE SA-
NEAMENTO

•— ¦ *'*** * »«¦.-.

Nictheroy e a sua enseada de
S. Lourenço

Devem inaugurar.se amanhã, ás 11 horas,os obras dc -.anenmento da enseada dc SãoLourcnço, em Nictheroy, _ que serão exe-cutarias pelo governo do Estado. Para oacto inaugural nno haverá convites espe-
. ciaos, devendo ao mesmo comparecer alémrio Sr. presideu-te e secretários de Estado,senadores, deputados federaes e represen-

tantes a Assembléa Legislativa, funecionn-nos tio tstado o as pessoas que quizerem
participar da solemnidadc, ds qnaes deve-rão dirigir-se para o local da inauguração,
?.*"*-' !•*;*..,situado nos fundos do quartel da

^^I"Ço--!'i'liUiVj*mi\_c_it____da .pela rua Viscon-ae dc Scpetiba.

Cera para assoalho ? Só "Jota"
ARMAZÉM COLOMBO - Praça j. 4leneo

Um guarda civil aggredido
Chama-se Miguel Arcbanjo de Azevedo e: conta 50 annos, o guarda civil victima dc

uma aggressão na praça das -Marinhas, qnc
teve ns soecorros da Assistência no pos-I to central.

Archanjo, que soffreu ferimentos pela
mão o joelho direitos, após os curativos
reeolheti-sc á sua residência, á run Manoel
Vlctorino n. 483,

1 ***** 1

Caiu e ficou ferido
. A'_ tarde, foi levado no posto.de Assis-
| lencia, tendo ali os soecorros de qne care-
. cia, o estucador Carlos Evaristo Antônio, dc
I 23 annos, residente no morro do Salguei-
I ro, o qual trabalhando na casa 11. 111 da
| rua Navarro levou uma queda, ferindo-se' na cabeça, braço e perna esquerdos.

. ; Ci 1 **m ¦

bro próximo o abatimento
especial de

201
LEONE & Cia.

de Março 89 Praça da Sé 34
-RIO S. PAULO

******

srar o eolletc de borracha que cila mandou
fazer sob medida. '.'S

*******
Nomeações na Policia

báliiana
Militar

BAHIA, ô (A. .A.) — Foram hontem no-
meados o tenente-coronel Vitalino Almeida,
pnra commnndar o regimento rie cavaliaria,
e o Icncntc-coroncl Aristnn Dallro, para
conimautlnr o scRuntlo batalhão da Brigaria
Policial do Estado. *****

TRES VICTIMAS DOS AUTOS!
Atropeladas nas mas S. Luiz Gonxaga,Cattete e Visconde de Inhaúma, respectiva-

mente, tiveram os soecorros du Assistência,
no Posto Central, Fiosina Mouif. parda tief.5 annos, residente A rua S. Geraldo; Ma-ria de Menezes, moradora á rua Santo Ama-ro n. 122, e Joaqunim dos Santos Ribeiro,domiciliado & travessa do Paço n. J54.

Todos soffrcram ligeiros ferimentos pelaspernas.
1 —— ¦

Um terno de casimira
Homem tle goslo qne desejar comprar um

torno dc cnseniirn ric boa quniiilaric, ric opti-
ma confecção o do padrão da moda, pagandoum preço convidativo, procure "A CAPI-
TAL", a cnsn que tem m.iior sortimento de
roupas feitas para homem.

. ..,...¦¦ .

Qucimou-se a bordo
Com queimaduras nas mãos e nos pis, foi

lovndo ao posto dc Assistência da praça da
Hepublica e ali devidamente medicado o ma-
ritiii^t Antônio Luiz, de 42 annos c residente
á rua Bnrão de S. Fclix n. 28.

Antônio Luiz foi victima de uma explosão
do kerozene, a bordo da embarcação cm quctrabalha.

i Lopss Sá
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0 porto, pela manhã
Cliognraiii: <!o Rotterri.11,,, o vapor litsp,'

nhol fiArantezagu Meu.ii", ,<>ni vnrins ;«•-neros: rio Ii,icii"s Ai;,.«. „ paciucle ffan.-o."Hocriic", eom passageiros; tlü Hãnibargo, o
paquete na"cibnãl "i!:,;-íé"', com iiaa-aüçira*;rio «\npolcs, o paquclc italiano "Da i
l)-Aosln", com passiigéiros: tlc |]u'ones:'Aitci,
o paquclc hcspanhtil ".Infanta tsuliol tío
Uorboii", eom passageiros, c o iiáquó!. in-
;;ícz "\'r,!|uiiv". taiuiieni com pnssagiòrn . e
rie Cnrdiff,
ciirvão.

, ™Ü8i í'» h..'rb?„C3t!l m!,nhfl com «"¦¦» GIL-Xl.rTL. E Você ?

A musica nos nossos jardins
Em commemoraçãn do 7 de setembro, ha-

verá, athahhâ, rctretiis nos seguintes jar.dins públicos:
Jardim ria Gloria, 2o G. A. C.; Meyer, I»

iR. L; Praça da Harmonia, 5» batalhSo da
Policiai C. de Frontin, 4' batalhão da po-licia; "Sacnü Pena, 1° R4 C. D.; 7 de Março,
*.*> II. C. D.; Tiradentes, 2» R. C. D.; 4lto
da floa Vista, fanfarra dn policia, e campo
do 5. Christovão, !• baUMo d* policia.

Agraciado pelo governo
francez

O professor Eduardo Rabello, que dirige
o serviço da prophylaxia da lepra e doenças

^ vencreas, recebeu lioje uma distineção do
I governo francez, pór> isso quc teve a com-
j municação de haver sido agraciado com ,0! titulo.de Cavalheiro dai Legião de Honra,
\ motivado sem duvida pela sua aeção e re-
j presentaçao na Conferência dò Centenário
1 de Pastèur, não ha muito realisada, com
| tanto brilho-, e onde o illustre clinico c
professor figurou como personagam de dos-
taque da delegação brasileira.
"¦¦. ¦¦ ¦ ***** >

Vestir bem um menino
—Nada 6—mais—faci! para uma mãe desde
que faça nma visita "A CAPITAL", a casa
que todo o Rio conhece como a principal em
roupinhas dc alta moda para meninos e me-
ninas. Agora mesmo recebeu as ultimas no-¦ vidades para o inverno.

—— -
Preso por um delicto, confes-

sou dous
ANTÔNIO DO ESPIRITO SANTO

VAE SER REMOVIDO PARA
A DETENÇÃO

Como envolvido uo furto de varios obie-
ctos no valor de 5:0005, ria fabrica de in-
drilhos da firma Montes Cruz & C, á rua
Frei Caneca n. 181, foi preso e recolhido <to
xadrez do I4*1 districto, como opportuna-
mente noticiámos, Antônio do Espirito
Santo.

Interrogado, confessou elle a sua respon-

¦m _. _ terrenos do antigo morro do Senado, c quc.assim, foram devidamente apprehendidos.
. Acontece, poróm, que nas investigações
procedidas nosse sentido pelos agentes doCorpo de Segurança, Moysés, Caruso c Ar-
mando, .Antônio tornon-se suspeito de de-licto semelhante, oceorrido 110 prédio emreparos da run de SanfAuna 11, 42. da fir-ma A. Montes Ferraz & C„ o qual fora nr-rombado o delle retirada grande, quantidade jdc ferramentas do operários, quatro lavn-'
torios d. louça, nm fogão, 30 metros decano de chumbo, um vaso hygienico c nmventilador, sommando tudo a importância
de 2i000$000.

Interrogado, confessou ser o autor tam-bem desse furto, adeantando tcl-o vendido
por baixo preço a uma casa da rua SenadorEnzebio, pertencente á firma Oliveira Xa-
vier & C, onda o íoram apprehender, hoje.

REGINALD DENNY
o astro «ruerido da UniversaL mais
uma multidão dc admiradores que sc-
rão quantos o virem, ao lado de RUTH
DWVER, nesses 7 actos estupendos
de movimento e emotividade I

Si/vil!
Regulador Gesteira # o
Remédio de Confiança para tratar
Inflamação do Utero, Catarro do Utt*
ro.Oesarran-josdallenstruaçSo, Ane-
mia, Palidez, AmarelidSo e .Oesarratv
jos Nervosos causado, pejas Moléstias
doUtero, Hemorragias. Oores eColicas
do Utero e Ovarios, Ameaças de Abor-
to .« Hemorroidas causadas pelo
Peso do Utero Inflamado I

ase Regulador Gesteira!

I niiiiiiiiiiiniiitiitmiimiiinimiiinitMitiMiiiintinnmiKitiiitiiHitiiiiitiiiiiitimiiiiimnuniiiii'| PANNOS, CK«*iVOS. RUGAS, ETC? I
ICREME DE CERA PURIFICADO!

(Purificd Wax Cream) |
¦tMiMiiiiimnniiiiliniiiiuniiiiiiitiiMiiiilHniiimiiiiitnttiiitiiiiiiiiiiimimimmittmiif-— *-**a***

0 CENTENÁRIO DO NASCIMEN-
TO DO BARÃO DE MA-

CAHUBA
A Academia Brasileira associa-

se á celebração na Bahia
Na ultima sessão foi approvado unanime-

mente a seguinte indicação:"Roqueiro que a Academia, associando-se
á celebração do centenário do nascimento de

] Abilio César Borges, barão de Macahuba, o
I que se cffcctuarã na Bahia", o 9 do corrente,
| telcgraphç nesto sentido, por intermédio da
; mesa, ao presidente do Instituto Histórico
i daquella capital. (AA.) — Xavier Marques,
! Afranio Peixoto."

*****
ASSUCAR DE PRIMEIRA K°.1$300
ARMAZÉM COLOMBO — Praça J. Alencar

*****

HOJE e AMANHA
Dous dias apenas cm que será apre-

sentado
Theodore Roberts

VIVA O BELLO SEXO
è mais

Laura La Plaiíte
cm suns loucuras e diubruras no film
cm 5 actos da Universal.
Em busca de emoções

Fugindo-lhe o balaustre, foi
arrastado pelo bonde

»„2'.?_I i.JosS P,ire.. Çomingos Junior, no1tomar o bonde da linha Barcas, n. 335 na - . ,,-,-,-rua Marechal Floriano, esquina da de 'An ; ai;("or(-0 com fl "¦'¦'•* publicada pelos jornaes
drada3, aconteceu falsèar-íhe a mão num ha 

''¦" """'^ °e m",t""-*'"' i""15*""*" *•"¦• *-- •¦
lnustre c, desequi!ibrando-se, ser projectada
distancia0. 

arrastado pcI° vehiculo a regular
Preso o motorneiro, pelo inspector de ve-hiçulos n 102, foi elle Wesentado ao com-m ssano de serviço do 3- districto, tendo

luxado a prisão.
A victima, que recebeu escoriações gene-ralisadns, recusou os soecorros da Assisten-

ximidad 
0°n *Se n*''Da phnrmacia dl*s Pro-

Tambem na tlalia as mulheres
vão ter o direito de voto

LONDRES, 6 (U.P.) — O correspondente
do "Morning Posl" em Roma diz quc, da

de Itália, as mulheres italianas vão ter o
direito de voto, Iüssa reforma se fará por
meio de emendas introduzidas á Constitui-
ção do Reino, para o que o Grande Con-
solho Fascista nomeou uma commissão do
quinze membros encarregada dc redigir as
bases dessa modificação.*****
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*——¦*--———¦*** — — Um—*£*,$**-* ,_ __, £

VW^^rW^iP'' !t{í': ''&¦¦'¦'*' ¦ :ywfn <•

^m^^M^W^^t 'i

II k*. Ml WAiiá i

WÊmWmmmWÊ "
liifcllli I '

11 BI IrwWTw 1 PM 1

2' 
"' 

*¦' II '''a'
As

¦ na

Capa impermeável
Quem dosejar comprar uma bonita e boacapa de Ia impermeável, visite "A CAPIT\L"*casa especialista do artigo, que dispõe de"um grande sortimento^ do todas as cores ede-varios modelos, fazendo preços minlmos.

***** i.

QUEM ACHOU?
iPedem, por nosso intermedie, á pessoa queachou na rua Campos Salles um numero do

Jornal das Moças", tendo dentro uma dr-claraçâo e duas promissórias, o favor de en-
tregar os referidos papeis ao guarda reser-va n. lw. da Inspectoria de Vehiculos, ou
na redacçao deste jornal.

Para consolo dos que o soffri-
mento violou

CONFERÊNCIAS NA CASA DOS
LÁZAROS

Com o generoso intuito de levar consolofraternal procurando alevantar ânimos na-turalmente abatidos, aos enfermos isolados(o mundo, a directoria da Casa dos Lázarostllrigiu um appello a varios homens de lc-trás, çonvidando-os para fazer conferêncianaquelle pio estabelecimento, lendo sitiopressurosamenta acolhido esse appello Na

PAPEIS PINTADOS - NSo façam
suas compras som verificarem as novidades
e os preços da CASA OCTAVIO, rua Ouri-
ves, 60 — Telephone, Norte, 4030.******
Suicidou-se o secretario parti-

cular de Trotsky
MOSCOU, 6 (U. P.j ~- O Sr. MÍchael

Galsman, secretario particular do Sr. Trotzlty,
commissnrio dos negócios da Guerra rio go-
verno do Soviet da Rússia, poz termo ú exis-
tencia.

Ignoram-se os motivos desse acto de des-
espero,
— ¦¦ ¦ *»m 1—

ffiQt>Oo UHPAHtTAtS
¦¦ **** ....

flfais doas, qne tentam, em vão,
a travessia, a nado' da Mancha
CABOORISNEZ, fi (U.P.) —Os nadado-

res Harrison e Holms, que tratam de crii-
zar o Canal da Mancha a nado, iniciaram
hoje essn tentativa, entrando nn agua & 1

semana vindo,,-* «„,.;;„ :„;;.;_ "r*  *••" 11,ora c 31 n"*-*-*los. Após nove horas do nado,
JS?fiw!"f10™?--^-^?. 

¦V,*cl'^n*. 
.í8?11.» ¦-•í?" i a«»l«M«>ii. por so acharem muito íatiga-

ATROPELOU E EVADIU-SE
O auto n. 1.117 atropelou, bojo, na rii»

Primeiro ric Março, em fronte no cdifio»
dos Correios, o empregado tio comni.ercij
Manoel Gomes, rie B3 annos e resideni* -
rua ria Candclai-iu n". 17. ficinrio o mes"'
ferido cm v-arins .partes do conio",

O "chauffeur.*1, uma voz pralicadq o *U'
sastro, nccelcrou o velifculo, evndinrio.-se.

A 'policia do 1» tlistriclo registou t, f«t'.'
~***t*—. —rr*

POR QUE ffüOTíVO V,i
'EX. NÃO a<.A^DA CON-
CERTAR SEUS ÓCULOS
NA CASA VIESTAS? 0
SEU LUCRO SERÁ' MUI*
TO GRANDE.

LEIA COM ATTENÇÃ0!
Qualquer etincorto em óculos, pince-nei,

lorgnons c substituição rie lentes que'-$S'
feitos na Casa Viòitas, serão ..rnlis até 3.'"*
e os de maior importância soffrerão este o»1'
timento. Por exemplo : o publico «l"-* es"
habituado n pngar por 11111:1 lente

10$000, pagará 7S000
as dc 4$000 „ 1SO00
as de 3$000 serão grátis

E nssim successivamcntc, clescontSndo-s*
sempre SfJOOO riti totalidade tios conccrloS'

RUA DA QUITANDA, 09 ^^*"M| ¦¦''¦ 1 » _ã|t*rifr*_. % .¦ ' '" 
tiFalleceu o presidente do Tribu»

nal da Relação do Maranhão
S. LUIZ DÒ ,MARANHÃO, 0 (A. Ã0 "?.

Falleceu nesta capital o Dr. Lopes
Cunha, .presidente riu Tribunal ria n?Wj_a
cuja morte causou profundo pezar uo -l
da nossa sociedade c uo íôro.

Vi.
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UITIMÜ5 TftESMMMA.
OüSToRRE.P.f-DENTF.S,
BJPBCIAB5D_ INCITE
NO .'N TERIOf. E NO
EXTERIOR E SERVIÇO

GLNCIA AMER.""S2_üi — ^n ULTIMA HORA JLT(Mft5 INP0PIMAÇ0ÍB51
,RAPI_^E.MINUa0S(i5
\DET00íUMlEP0RTACeM,

DA "A NOITE"

Assume
a maior grávida de
a situação creada

pela revolução
na China

Diz-se que as potências estrangei-
ras intimaram as duas facções a

não, combater num deter*
minado sector

7 ,., -m—m-.
Terminou a batalha perto de

>.' Shanghai
ÚiNDRES, n (li. P.i — f) jornal "The

Ijn.y" pnbllen mn (olegriiinmn prncedenlc'
.!c SJttfng.íi, dixeiido quo l.ii-Yiiiig-II.slnng,

,|iubllco'u um manifesto declarando quo al
saerra d rdnlni o presidente do governo de
;v>liiu. i'»no-Kuii, a quem denuncia como
exercendo lllcgiilmonlo as siíns fuhcçôcB pre*•jjilenclacs o nccjisn de lndrão.

Acrcdila-sc qne .-i publicação desse maiil-
festo i um .*»'iii preliminar .'t cnlriida dai
forças da Cliang-Tso-I.lu, pnr cujo motivo
o conflicto aí.siiino iniitnr gravidade.

ütlA-XGAl. '; tü. P.*l — Cessou o combo-
tc rm lodn n linha ds frente iis 10 horas da
ni.ilc. A offensiva dc Klangsu mio conse-
-uin qatbrnr a resistência nppostn por
Chclang. As victimas sA de hontem sobem
a quliitieiilns. Parece one a intenção dns for-
ras alíicanlcs <!• envolver esta cidade pelo
tul.

LONDRES, fi (ü. P.) — O jornal "The
'.'imes" insere um telegramma de Shangai
Vllzendo que ns potências dirigiram enérgica
i:ota aes chefes das duas facções cm luta
na China, declarando quc não pcrinittirúo
«ae íí desenvolva a campanha no rio
í|w.-.n^-!'u. enlre o forte de Woosúng, que
pertence a Shnngnl, c o arsenal dc íviang-
X.ni. oue* eslá em cinin dc Shniigni.

SHANTiAI, ii (U. P.) — Conlinún a ser
inullo gravo a situação decorrente da gucr-
ia civili Entrdfanto, ns colônia, estrangeiras
nqui estabelecidas não receiam nenhum nta-
que directo por parte das facções cm luto,
inas consideram achar-so em serio perigo
dc ser Invadidas as suns propriedades pelas
tropas armadas fugitivas, caso seja derrota-
do Ln.Yung-Hsiitiig.

.lã se refugiaram ncsln cidade sete mil
russos, rm s_a maioria baldos de recursos
e n numero de ehinezes refugiados aqui
dcs.te qae tiveram inicio as hostilidades au-
gbientou ntí vinte mil;

BERLIM, li (U. P.) — A commissão exc-|
cativa tia Internacional Commuriista dei
Moscou (cr. nm appello nos tr.ilialhist.is bri-;
lar.mcos para agirem contra a sangrenta;
luta qüe ora infelicita a China.

9 Dia do Brasil
Um destacamento da es-

quadra ingleza formara
em parada e desfilará

um i _hi» _»t __>__¦_»

Cumprim.ntos e contiucn-
cia ao Sr. presidente da

Rcpii blien
l.'m ki.iiuIc ilcflacamenlo de marinheiro,

e fiisilctrns ncfvtiui d.í guatniçio da esqua-•Ir.i Ingleso, utliiiiliiu-ntc cm visita neste
porto, formara um parada, amanhã, mar-fluindo pelas Avenidas Itio llraneo e llelra-
Mm* cm caminho ao pulado ilo (,'iiltote, onde
prcslnião conllncnclii no Sr. presidente da
Ilepublicn em lionni dn nossa Independeu-
cia, devendo chegar no palácio um poucoantes dns 2 horas da tarde.

A passagem do principe
do Piemonte pelo

Brasil

A Gura miraculosa de Gin-
go enfermos, em Lourdes
O padre Liqueno, da Argentina,

dá o seu testemunho desses
milagres

PARIS, ll (Rndlo-Havas) — O padre I.I-
qiiono, que representou n Argentina uo
Congresso l.nchiiristico dc Amsleidam, pas-suu por esla capilal. eom dcslluo u Milão e
llomn, ondo vae visitar o Papa,

O sacerdote nrgcnliíiòV que, dcpois"de ler-
minado o Congresso, esteve em Lourdes,
conta us impressões que traz desla cidade,
onde assistiu ás peregrinações de catholi-
cos do diversos partes do inundo.

O padre Liqucn» dia tambem que assis-
titi A cura miraculoso do cinco enfermos,
entre os quaes dous que chegaram a aban-
donar as maças cm que eram conduildos e
puzeram-se a seguir a procissão, entre ac-
elamações do povo.

O sacerdote acerescenta que, a seu pedi-do, os referidos enfermos deram-lhe os no-
mes, natureza da moléstia que padeciam a
a impressão que tiveram no momento cm
quc sc sentiram curados.

A Casa de Misericórdia quer im-
portar mais 410 barris de vinho

Tendo a Santa Casa da Misericórdia re-
querido o despacho livre de direitos para•110 barris dc vinho, o Sr. director da Re-
ccitn Publica designou o Dr. Euclydcs do
Oliveira Aguiar para certificar sobre o allu-
dido pedido, arbitrando -lhe os honorários
dc 503000. ¦as»
NOMEADO ADJUNTO DO SERVIÇO

DE ENGENHARIA DA 2* REGIÃO
'Foi nomeado o capitão Boancrges Marque-

zi adjunto do serviço de engenharia c com-
munleaçõcs do quartel-general do comman-
dante da 2* região militar.

mn*

A desobstrução das vai-
las dejGnaratlba

A resposta do ministro da Justi- j
ça ao Conselho Municipal

0 Sr. ministro da .Tusiiça declarou ao Io i
secretario do Conselho Municipal do Dis-
triclo 1-'cderul, cm resposta n uni offico des-
ir, que, consoante lis in formações prestadas
pelo Departamento Xacional de Sando Pu-
l.lie.1, a turma tle tiydrographia sanitária,
açtualihcntc executando serviços dc summu
importância, iniciará, cm outubro próximo,.
os melhoramentos tendentes á dcsobstrucçâo
tias vullas que começam na margem do rio
Cobuçü' e dão escoamento ús águas esta-
Suadas dn lagoa Matto Alio, no districto dc
Uüãratiba.

. «a»__» ¦

Atiraram uma bomba no au-
tomovel em que viajava o

presidente |a Polônia
S. EX. NADA SOFFREU, SENDO UM

ESTUDANTE O AUTOR DO
ATTENTADO

I.0NTH1ES, ti fU. P.) — O corres-pon-
dente da Central .News om Vienna communi-"fi», por informações dc I.embcrg, que -iini
estudante dê nome Tcigci htlrõii unia bom- '
Ija num automóvel cm que viajava ci presi- t
ciente tia Polônia. Sliinislnü .Vojcisçkoski,'¦ue s.*.i'j illcso, !i çslUdanle foi 

'preso. I
—-—__,..¦ ¦¦—¦———»-—¦ *-——_¦_&<»a?**¦ ¦ *'¦¦¦ _._¦¦¦! ¦ i —. ¦

Nomeações c exonerações na
Fazenda

0 Sr, ministro da Fazenda nomeou, por»-los de lio.ie. .loão _éi*relra dos Santos o
José Enrico de ...ndeiro.. respectivamente,
escrivão o collector das rendas federaes nos
municípios de Porivbal.c Santa Luzia de Sa-

!«iig.v, listado da Rarabybá'* .loão Christino
•ie Menezes, escrivão da Collecloria federal
cm Phlmn, Ceará; Pedro I.oliâo I'illlp, tle-
icjíado regional interino dn Inspectoria Gc-
'al de liaiico. no nict.no Eslado', durante
o impedimento do effectivo Francisco tle
Assi. Perdigão Nogueira, que vao tomai*
Parle nos Irabalhos d;*. Assembléa Legisla-
Uva dn mesmo listado; Paulo Mattos e Sc-
liutlião do Oliveira, respectivamente, escri-

'viíés tias Collcctòi-ln. federaes cm Sanla The-
,1'Çzn e Sanla Leopoidina, no li*»'' 'o do Es-
mrlto Santo; João de Paula l.ei collector
"Js rendas federaes em (.nbreiB j no lis-
tado de S, Paulo; Antônio Marqiiw.dos San-
los, wcr-Ivãò da -Collecloria federal cm An-
«•'tlulia, no mesmo Estudo; Àliilio Alvarengaf José Cangussn, respectiva menle, collK;!o-
['es federaes em Iliiracy c Espessa, n#sís-
wdo de Minas; José Daniasccr^Perobâfcs-crivãõ das rondas federaes cm4 Santa f^iriauo Suassuhy, no mesmo listado'.

rprnin exonerados, a pedido..Mario Motta
* Ignaeio Bueno do Miranda', respectiva-
monte, dos lógares d^ colleetorcs federneti
<•,'" S. l.uiz de Cacefes". listado de. Matto
(¦rosso, e Cabreuva, l-islntlo de S. Paulo.

Foi declarada sem effeito a nomeação rie
Msn.òel-i de Queiroz Iliinrqiiò PtU'.i d cari?o
uí f:«l!e.ii)r dar, fçriclds federnes eni l.imo-
c>ro c Jmiriuciro. no listatlo.de Alagoas, pornao ter prestado fiança no praso legul.

SÃO NECESSÁRIOS OS SEVS SER*
VIÇOS EM ALEGRETE

O Sr. ministro da Guerra pediu ao auditor
do fi* circumscripção judiciaria militar a
dispensa do general Firmino Antônio Borba
do conselho de justiça para quc foi sorteado,
visto serem necessários os seus serviços cm
Alegrete,

O ALGODÃO
O merendo de algodão regulou, hoje, com

os preços sem alteração e cm melhores con-
dições de estabilidade. O movimento de pro-
cura foi regular, lintraram 404 fardos e sai-
rntn fi2t, ficando em "stock" 6.885 ditos.

¦ mnm >

Exonerados do serviço de Es-
tado-maior da 4a Região

Foram exonerados do cargo de adjunto do
serviço de Estado Maior da 4* região mi-
litar, conforme pediram, os capitães Ascen-
dinò dWvila Mello o Renato da Veiga
Abreu.

¦ mn* <

Vae representar o Brasil em
dous congressos inter-

naeionaes
O Sr, ministro da Guerra desginou o mi-

jor Nicoláu Bueno Horta Barbosa para re-
presentar o Ministério da Guerra no 3* Con-
grosso Xacional dn Estradas dc Rodagem e
ua Exposição de. Automobilismo a se reall-
sarem em outubro vindouro.

¦ mn* 

mn**

Violenta tempestade varreu a
ilha de S. João da Terra

Nova
PERECERAM. EM CONSEQUEN*

CIA, 24 PESCADORES FRAN*
CEZES

i.ONI.riliS, li (llavas) ~ Telegramma de.
*io .loão da Terra _b.a anmincia quo vio-lema tempestade caiu sobre as costas da
juiit, produzindo estragos consideráveis.Sabia-se lanilic-m que tinham perecido
Sfflgadô.. no alto mar vinte o quatro pesca-«ores, dc nacionalidado franceza.'

Discute-se ainda o patrimônio
da Santa Casa de Ouro

Preto
A CÚRIA ARCHIEPISCOPAL DE

MARIANNA REFUTA ALLEGA*
ÇÕES DO PROVEDOR

MARIA. Í-ÍÀ (Minas), 6 (Serviço especial
da A NOITE) — Procurámos informações
na Curl.i Archiépiscop.il, acerca da entre-
i-isla concedida á A NOITE sobre a Santa
Casa dc Ouro Preto. Affirniarn-uos nyo se-
rem totalmente certas as affirmaçõcs do
provedor. *

À actual mesa administrativa raodificiou
oeus estatutos, introduzindo, entre outros
artigos, um transferindo ú Câmara Munici-
pai o patrimônio sagrado da Irmandade de
Sant-Àiiná, cm caso dc.dissolução. A auto-
ridntle ecclcsiastica sempre reprovou esta
transformação ria natuveza dos bens que
constituem o patrimônio da Irmandade, com
fins visados pelos-seus* bemfeitores.

- i mm*  '

Falleceu, em Corumbá, um
funecionario do Ministério

da Guerra
O Ministério da Fazenda communicou ao

da Guerra haver fnllecido etn 10 do mez
findo o chefe dc secção, extineto. <lo Arsc-
nal de Guerra do listado do .Matto Grosso,
Manoel Quirino Jorge, que servia addido ii
alfândega de Corumbá.

mmm* ~

PARÁ DESPESAS FEDERAES
NOS ESTADOS

Por intermédio do Banco do Brasil, o The-
eoiiro Nacional providenciou no sentido de
serem suppiidas de dinheiro as Delegacias
Fiscaes nos seguintes listados: Piauhy, reis
1.0O:000S; Ceará, 500:000?; Parahyba, réis'_00:()00.?.. no total ric SOOiOOOíO.OO.

-mmm*
Excluídos das fileiras do

Exercito
Foram mandados . excluir das fileiras':do

Exercito, por effeito ttc "liabeas-corpus",
os sorteados militares Euclydes Augusto de
Almeida e Glycerlb Thomaz de SanfAnna.

0 % Paulo" vae á Bahia, levan-
do o Sr. embaixador italiano

e o Sr. ministro do Exterior
Com de.llno ã llalila. levando a *mi bnr-

do o Sr. ministro do Exleiior e o Sr. em*
bal,.«dor italiano, deixará o nomo porto, na
próxima scgürida-folra; o encouraçado "Silo
P.-iulo". SS. Eli^s. vão, naquclla li .ndo, re-oelier S. A. o príncipe de I-Icmonle.

i mm* , ¦

NOSSA SENHORA
DO BRASIL

Será lançada amanhã, em Porto
Alegre, a pedra angular

do seu templo
..nuiiliâ scrâ Innç.id.i a pedra fiimiamen-lal do templo quc nesta capital será crlgl»do a Nossn Senhora do llrasil. Honlem ea-tiveram nos Jornaes os acadêmicos Poljr,Medeiros. Enrico Massnt e Plínio du Asmurasil, que, em nome dn respectiva commis-

sno orgiini.sail.ii-a, composta do convijii Na-noel Cancl. Dr. Israel llniiti.ta da Silveirae Sotiu e .lonqulm lincha Diflnl, foram con-<!i|.ir :> impriinsá para assistir A missa cam-
lj.il (|iic se rcalisará is 10 Mirai, no morrodo Menino Deus.'

Esso aclo du religião • civismo será ceie*brado pelo arcebispo metropolitano.
Aquella commissão do academicoi andou,

tambem, convidando para o acto as altas au-toridades civis c militares, tiros de guerra,academias, escoteiros, etc.

Autorisado a adquirir, por con-
concorrência administrativa,

os artigos de expediente
O Sr. ministro da Guerra autorizou ochefe da lô« CircnmscripçSo de recrutamen-to a adquirir, mediante concorrência ndnii-nistrativa, os artigos de expediente neces-sarios nao st> à dita circumscripção mastambem As respectivas juntas permanentesde alistamento militar.

Advertência a um collector de
rendas federaes

O Sr. ministro da Fazenda, mantendo oacto da 1* Collecloria de Campos que julgouimprocedente a reprcficntaçâo contra a firmaPerl ngeiro Lacava & C„ por infracção doregulamento do imposto sobre renda, man-dou, entretanto, chamar a attenção do eol-lector da l* Collectorin para o facto irre-
guiar de ter julgado um processo cm queera parte, como sócio da firma notificada,
determinando-so-Ihe, oulrosim, mande sei-lar de novo o documento de fls. 3, sobrecuja estampilha ha unia emenda.

DESISTIU DA LICENÇA QUE LHE
FOI CONCEDIDA

Foi declara sem effeito a portaria de !)
de agosto findo, concedendo ti _s mezes delicença para tratamento de saude ao V of.
ficial d.í Directoria de Saude da Guerra, Ar-
mando Duval Aguiar de Castro, visto ter este
se apresentado, desistindo do gozo da mc3-
ma licença.

¦ mim» i

Foram presos os "leaders"
contra-revolucionarios da

Geórgia occidental
MOSCOU, 6 (Hav.is) — Telcgranima dc Ti-flis annuncia que foram presos os "leaders"

contra-revolucionario dn Geórgia occidental,
Andronicoff o Djavakiciivili.¦¦' ' ia. _

Quer contagem do tempo pelo
dobro

O Sr. minislro da Guerra i-ubmetteu á con-
sideração do Supremo Tribunal Militar os
papeis cm que o tenente-coronel graduado re-formado Antônio da Piedade de Mattos pedese conte pelo dobro, como tempo de servi-
ço prestado ao Exercito o periodo decorrido
dc 10 de fevereiro de 1874 a 22 de junhode 1876.

mnm
HOUVE UM JULGAMENTO NA

1" VARA FEDERAL
Perante ó juiz fedenil da 1» Vara, foi,

hoje, julgado o aceusado José Ferreira Bou-
ças, tido como autor do furto de vários In-
strumentos pertencentes ao Instituto Nacio-
nal de Musica.

t mn* ¦
OS VALES-OURO

O Banco do Brasil forneeeu os vales-onro
para a Alfândega, hoje, A razão de 5$658 pa-
pel por lf000 ouro.

Esse Baneo cotou e dollar, á vista, a 109350
e a praso, a 10$320.

0 cambio regulou firme
5 19]6fr5Tl|64

Encontrámos o mercado d* cambio, hoje.
em boas condições de firmeza, com os bancos
operando cm melhoria, embora em escala
moderada.' Os saques forarft iniciados a
5 1ÍII64 e 5 Ií ['IB d., com dinheiro para o par-ticular a.5..__|6-_ e !> 3|8 d. Pouco depois os
bnncos passaram a operar a 5 B|16 o 6 211(54
dinheiros, correndo para a compra de letras
particulares as. taxas de 5 318 e 5 25|G4 d.
Nessas condições o mercado permaneceubem estável e fechou cedo, sem nova modifi-
cação nas taxas.

Os:soberanos cotaram-se a S3S500 e a li-
bra-pnpel a 458500 e 46?000.

O dollar regulou A visla de 10?250 a
10,.350-e a praso de 105200 a 10?_20.

Saques por cabogíaniíiiâ:
A' vista — Londres õ ,1|Ifi a 5 114; Paris

$5,43 n $5õ.0í Itália $44!) a §451; Nova Vnrk
im$0 a 1Í..II>0: Hespanha. 1.170 n 13372:
Suissa 13950 a 15952; Bélgica 8514 a Çõlí);
Hollancln 3?000: Iiucnns Aires, papel: 33571)
a 33500; Monlcvldéo.3.120; Japão 4._7Ü;
inai-co-rcnda 2S490.

Eòráin affixadas officialmenle as seguiu-
tes taxas;

A-90 d|v -- Londres 5 Í1J32 a 5 6'16; Pa-
ris .õSó.a .542; Nova York 108200 n 10S320.

A'-vista — Londres 5 7132 a 5 17164; Pa-
ris 8540 a $545; Itália 8448 n 8453; Portugal
8315 a 8320; Nova York 108250 a 108350;
Hespauha 18355 a 18370; Suissa 13935 a
18955; Buenos Aires, papel, 38510 o 38620;.-. 8*100 a ...20; Montevidéo 83400 a
88532; Japão 48250; Suécia 28730 a 28765:
..uruegn 134. 0 a 18131 . Hollanda 389-10 n
38990; Dinamarca 18720: .CiináiHi 108250;
Chile l?12u (peso ouro); Syria 8510: Bclgi-
ca ÇalO a 8516;* nuíiíariin íOõí a f-OBIi; Sio-
vnquia 83OS a 8313; Allcnianlia 73000 por
um trilliâo de marcos; 284(10 ia 2S470 poi
marco dn renda; Áustria 815 0a 8160 pormil coroas; caf.; 854 Oa 8513 por franco;
soberanos .538500; - libra-papel 453500 a
.468000. ...

HU DOTAR 0 BATALHÃO
NAVAL DE MAIOR NUMERO

DE OFFICIAES
Inferiores eommisslonadot

no posto de 2. tonente
I"* *r. mlnltlro dn Marinha, tendo em vi»,li a iiçt.*cs«ltljitle de dólar n llatath...- Nova»ile tuilin* numero de offlclsos, <l_ inmlo u

poder c»la uniilndi* dn iirmaila nllender «ll
Hiina varias Ineuinbenetai uo prci.ento nio*inento, resolveu commlitlonair no poilo «le'-',¦' Iene nle os icgulnlcs inferiores do refe*ndo nalalhfloi o sargento nltnluiito Josó
l.ivn/,ijí;i na 1'rniiçii o os pilmeltoi tnrgcu*
I0« Orlsvnldo Joaquim ria Cru/. Uiiymiindo
Hms.i dn 1,1 mn, Álvaro Soares dn v.u/.i, ü.s-
car l.oyolü Gonçalves Silva, Anlonlo Ferrol-
ra de Mello, Pcrille (*..>stn. Adolpho Xavier
de Andrade,*Guilherme llurgc.i, Malbias Lei-
lc Torrei, Jncinlho G. Augusto Carvalho,
.los. dn Silva 1'outes l.ins c Josí Sevcrino
dos Santo».

¦ mm i

Contra as moscas e os mos-
quitos da lagoa Rodrigo de

• Freitas
Km virtude dc cxlgenclni da Saúda Pu-blcla, o Sr. minislro da Justiça solicitou

providencias ao prcieil.i desla capllul afimde serem nãn í6 murados os terrenos bal-dio» existentes no inicio du rua Jardim Ho-taniro. enuio nivelado o aterro da lagoaItodrigo de 1'ieltas, principalmente noa sl-lios próximos dos habitações, dc modo a evi-
tar quc as museus e os mosquitos invadamos domicílios clrcnmvlzlnhos.

Mais uma utilidade publica
Foi apresentado, hoje, A Câmara um pro-jecto considerando do utilidade publica o

Syndicato dos Agricultores de Cação, eomnide na capHal da Bahia.

NÂO HOUVE NUMERO NO
SENADO

Nio houv. fun«ao no Senado. Compa-receram, a|ienas. 18 de seus membros. En-tretanto. foi lido, entro outros papeis, o se-
guinte expediente: proposição da Câmara,
que dispõe sobre a prescripção da acção e
da condemnaçS onos crimes políticos e da
outras normas para esles casos; e resolu-
çoes não snncclonadas nem vetada* que ap-torisam: uma a isenção da direitos ndoa-
neiros para o gado vaceum procedente da
Bolivia e destinado ás regiões do Amazonas
e_ Matlo Grosso, e outra a abrir um cre-
dito de 42 conttxs, ouro, para o resgate de
42. apólices, ouro, pertencente*! ao Intcrdicto
Luciano Arnaldo Teixeira Leito.

Foram creadas mais tres collecto*
rias federaes

O Sr. ministro da Fazenda resolven, poraetos de hoje, crear uma 2» Collcctoria de
rendas federaes em Maragogipe, no Estado
da Bahia, bem como uma Coltectoria dc
rendas federaes em Espinosa. no Estado de
Minas, e outra no muuicipio da Ibiracy,
neste ultimo Estado.

t *.!_

Os restos mortaes de um pa-
triota italiano fuzilado na

Austria
ItOMA, 5 (Havas) — Chegou a S. Remo aurna funerária contendo os restos mortaes

de um patriota italiano fusllado na Áustria
por tei* manifestado sentimentos .rreden-
listas.

O caixão foi recebido pelas autoridades eassociações loeaes.. mm >
Desviou uma menor e foi impro-

nunciado
•Como tendo desviado uma menor de 16

ans-Mi, em agosto de 1918, Antônio Zanzo-ii
foi denunciado c processado pelo juizo da
1* Vara Criminal, cujo magistrado, por des-
pacho hoje proferido, fazendo notar a au-
sencia dos requisitos exigidos pelo art. 2_7
du Código Penal, julgou improcedente a de-

UM MENDIGO QUE RE
SISTE A DUZENTAS

PESSOAS!
Vario. feridos, civis .- sol-

«lados, no conflicto
pnra preiMJol-ò

S. ,IO._0 l)'i:i. fir.V (Mino»), ;•. - (Servi*
ço especial da A NOITE i. -- Tendo n poli-•¦ia Inicluil'*., anui, iiiii.i forte (.miipnnhn Con-(ra i inrnli,i.i.. i,\ hnntcin, quando esmola*va na rua Municipal, Joaquim Quirino dós.santo», vulgo "formlguliihu", foi ndmoes-lado pelo soldado de policia em guarda nn*
quelln rua. "1'Onulguliiha" saccou dc uma
grande e alhidu fnco. avançando contra o-oMailo. qu, recuou dennle do perigo.Enlãn, o mendigo, como louco, começou n
pnlnr e u hlaipheinar, londo sempre im mão,ameaçadorn, n terrível arma.

Cena di- duzenlns pessoas, atlraldis pelohariillm, rodearam o desordeiro, nos grilos,tentando de.arniabo."Formigiiinlm" avançava e recuava, cs*
pumuiiti- de raiva.

Finalmente chegou um forle dcslncn-mentti policial, sendo ncce>í.iri«i, npós in-.cnsn luta, dnr-llic uma forte paulada uacabeça, afim dc o prenderem.Saíram feridos dous .soldados dc policia.lem graviilndv, c outras pessoas, tiimluinlevemente.

A visita da es-
quadra ingleza

l-c*.-i-|ii;f!o ii lionlo <l(l« Ituvlos
Hn i*.hi,uin.Io 'i.ill.innico _6-t« capital (oi*

nos enviado n cegiiíitte riõtai"As lanchas ilestlngilns ã conduc<5o da
convidados pnra n recepção n bordo da cl»
t|.i.itlr,i brllnnnic.i, ns próxima segunda*
feiro ni Irão (Ic .do iis 3,','n d.\ tarde, «io Ar*
svnnl d.» Marinha,

Ds convite:, deverlio Mr :ip;-e>onta<Io3 )!•
loc.il do embarque.

CULTIVANDO A TERRA E APü-
RANDO AS PERFEIÇÕES

DA CRIAÇÃO
«——_¦_» % mm» .

A exhibição do "film" sobre as
propriedades do Dr. Geraldo

Rocha, em Vassouras
No Cinema Pathe. terça-feira, proximi,

t » i0r<55 a ma,,,|ã, a Sociedade Nacionalde Agricultura fará passar, com a presença
i .ÒT\. Dr' Mi(*u<'1 Galmon, ministro daAgricultura, o ''film" oganisado pelo Dr.Geraldo Rocha, em snas propriedades, noMunicipio de Vassouras.

Kntre os muitos factos relativos A agri-cultura, o Dr. Geraldo Podia ensina cm
seu -film" como se transforma o sAlo, ía-zendo fcrlilisslmas pastagens c exuberan-
tes lavouras.

Para a obtenção de convites, deverão osintorcssados dirígir-se A Sociedade Nacionalde Agricultura, à rua 1« de Março n. 15,sobrado, das 11 ãs 5 horas.**-

Adquiriu, primeiro, a confian-
ça de todos...

O FURTO MONTA A MAIS DE
SEIS CONTOS

O furto praticado por Anlonio do EspiritoSanto na officina dc ladrilhos _ rua FreiCaneca n. 131 e quc ho-item noticiámos sob
o titulo acima moala a mais de 6:0005000, enao a cinco como eslá na nossa local.

Além dos objcctoH relacionados na mesmanoticia, levou elle. tambem outros appare-lhos do estabelecimento, montando tudo cmfi:5OO300O, em quanto foi avaliado o furto.

C0MMUN1CADOS
Fundas infeccões

_»

gonococcicas
PODEROSO MEDICAMENTO

INJKGÇAO INTR...MÜSCI I,\R DO
SR. DR. ANXIBAL PEREIRA

Opinião ilu lüxmii. Sr, Dr. As$ia Prado,
muilo Illustre Director da Santa CaSa da
Ab-iclí:".Sirvo-me da presente para ronimunicar
a VV-, SS. quc, iitili-»ndo-iiie do preparado"Mercelbyllnn", cm vários caso.i dc hle-
norrhngln aguda o çhronlca, neste lmspiUU
pude verificar süa cfflcocla, mesmo em ca-
so.. rebeldes cm iiuc oulros tiatamentoa lo-
ram envetados sctii netihnm reiallado. Onda
oa seus hcncfieoH cffetteu mala tt accentoim
c no tratamento do «eso feminino, o qoil
desafia outros tratamentos até então uei-
dos."

Vende-se em drogarias • pharoiaelak.
Informações e literatura a quem ea pedir

i S. A. Merccthylina — R. Carioca, 40 —
1» — Rio.

Os MINGAUS Dc

FECULOSE
ROBUSTECEM 11 CRIANÇA

«ÉS

Commemoraçâo de anniver-
sario de uma Loja Theo-

sophica
Realisa amanhã, As 0 horas da* manhã,na sua sédc, á rna Campos Salles n. 74. acommemoraçâo do scu oitavo anniversario.

a Loja Theosophica Py.lli.igoras.
A essa sessão concorrerão os membros detodas as outras lojas desta capital e do Ni-ctheroy. Falarão, pelas lojas Perseverança

e Orpheon, respectivamente, os seus presi-dentes, general Nayimimlo Scidl e Sr. AlcixoAlves de Souza, alím de outros oradores,
salientando os progressos e serviços da loja
á Sociedade Thco_ophiea, ao Brasil a á nu-
mahidade.

* mmm i

Recolhimento de direitos
O Sr. ministro da Fazenda, tomando co-

nhcclniciito dc um recurso cx-officio da De-
legada Fiscal em Pernambuco, de sua do-
cisão favorável á firma Santos Siqueira

& C, obrigada pela Alfândega de Recife a
recolher 1:0678000 de direitos; resolveu man-
dar exigir o pagnmeiito de direitos da 1* •
21 addlçôes, de accordo com a Directoria da
Receita.

0 primeiro julgamento deste mez,
no Jury

Ws
CAMAS PAULISTAS

Guarde bem • C 3586 • este numera
BONIFICAÇÃO :

Compras a 300$ 500$ 700$ 6005

Guarde bem Ui 0 ü O 0
.. .. 5 .. 8 % 6 _

Rua Treze de Maio 35 — Tel. 3S86

A PRISÃO DE VENTRE
desapparcce com o uso reíníar das "MINO*
IlATIVAS", Pastilhas la..ati.__ que não pro*
duzem eólicas !

Mobílias de Estylo
Luiz XV e Luiz XVI, douradas, e era
laquó, estofadas com guarnições d»

Aabisson e tecidos seda.
Grande variedade na popular .J

I.

6S. Kna Am Ctrlmtm. 07—ll»

Prof. Godoy Tavares -«^^õTínii
betes e, por seus processos, eafomago.e in->
testinos. Av, llio Rranco, Í37 (Odeon), 9
ús h, in.éiíos qiiiiitó; Vol. Patrin 6fi. Sul íll.76,

Já está á venda
nas drogarias

a _erl_ Ü
THIOZOLEstA marcado para a próxima terça-Fei-

ra, 9 do corrente, o primeiro julgamento do
Tribuna do Jury, relativo aos trabalhos do
torrente mez. A sessão será presidida pelo ' r>ÍJl_| t B/f A 't^í_i_'__*"
jma-Dr. Carneiro da Cunha, em vista de so i Knt_UiVÍA 11 __*_____)fichar cm «ozo de fírias o Dr. Edgard Cos- •»*-**-'*"" » a lvvü
ta, presidente do referido tribunal, SerA jul-
gado o réo Anlciiof Corria, incurso no cri-
me de lipniicTdIoi"occiíp_ndo" a tribuna do
ministério publico o ür. Mafra de I.__*t, 2"
proinolor.

e Rypiflitl*.
cos, esperimeutae a tratamento biixtti (»ro_
porcionndo pelo

H_ÍLM_0_P A T O L !

Para saneamento e prophylaxia
rural na Parahyba

Pela Directoria da Despesa Pnbliea foi
concedido e credito de 318:5471463 i Dele-
gacla Fiscal na Parahyba, pira despesai
com o serviço de saneamento e prophylaxia
rural.

Para pagamento a um professor
da Escola Militar

O Sr. ministro da Guerra solicitou do «ea
collega da Fazenda o pagamento, no The-
souro* Nacional, da quantia d» 3085.187 ao
professor da Escola Militar major José Xa-
vier de Oliveira.¦ ¦ mnm > — -1 . .

0 café regulou calmo
..'_, ->-_?¦» m> • 

Cotou-se o typo 7 a 50$000
Foram moderadas ns entradas e animado-

rcs os embarques verificados, hoje, no mer-
cado dc café, qno abriu e funecionou, po-
rem, sob n impressão de uma baixa de 11 a
20 pontos nas opções do fechamento nnte-
rior da liolsa Americana*.

Porque ;i, procura tivesso declinado, os
vendedores se tornaram necessiveis e,o typo
7 passou a cotar-se, na tuboa, a 60$ por 

"ar-

rõliii, teiido-ss depreciado em 300 róis
apenas.

As vendas effcctuadas na abertura foram
de 2.371 saccas c á tarde do 5.044, no total
de 7.415 ditas, fechando o mercado destitui-
do de importância.

Entraram 12.487 saccas,- sendo 10.329 pela
Leopoidina e 1.657 peia Central. Os embar-
quês foram do 24.138 saccas, sendo 1.500
para os Estados Unidos, 20.438 para a Eu-
ropa, 1.200 para o Rio da Prata c 1.000 por

cabotagem. Havia cm "slock" 27S.0í)li
saccas.

O movimento a termo foi animado,
fccliantlo-sc ria abertura 30.000 saccas ' a
praso cá larde mais 6*. 000. no total de
38.00(1 ditas. .''...-

Cotou-sc uo fcchamcnlo para setembro a
40?; para outubro, a 408100; para novem-
bro, a -19J300*; para dezembro, a 4í)i?300; para*jauciros a.4!)-?300 c para fevereiro, a ,1_?400.

Mais um que escapou
iPor des*pacho de hoje do Dr. CUrysolito

Gusmão, juiz da 8' Vara Criminal, foi im-
pronunciado Jaconio Guimarães Bonavita,
que fora denunciado como tendo desviado
uma menor em 19 de março de 1917.

¦ «o» .

O TEMPO
Temperatura de hoje: máxima,

13%3; mínima, 16%1

BoletimdaDirectoriadeMeteorologia
Previsões para o periodo de 6 Iiora3

da tarde de boje até 6 horas
. da tarde de amanhã :

Districto' Federal e Nictheroy ~- Tempo,
em geral ainda ameaçados com chuvas.

Temperatura — Noite ainda fria; ligei-
ra ascensão de dia, com máxima entre
19 e-21 grãos.

Ventos —- .Predominarão os do quadrantosul.
Estado do Rio'— Tempo: leste, ainda

ameaçador com chuvas; Jjttornl, serra oeste,
c.centro, entre instável e ameaçador com
chuvas.

Temperatura — Leste, maulcr-se-á baixa;
litt.rnl, serra, oeste, c centro, noite ainda
fria; lijeira ascensão dc dia.'

Estados do sul — Tempo em geral perttir-batlo. com chuvas e sujeito t. trovoadas nos
Estados do Rio Grande do Sul, Saiít.i Ca-
tharina c Paraná.

Temperatura — Era ascensão.
Ventos — Variáveis, sujeilo a rajadas noRio Grande do Sul.
Nota — As previsões estão sujeitas a mo-dificaçõcs com o serviço nocturno.

Synopse do tempo oceorrido
No.Districto Federal (de 6 horas da tar-de dc limitem ás-3 ..oras da de lioie) — Otempo, de accordo com a pre. _suo"_cita foiameaçador com cJiiivJsbòs durante todo o

período. A temperatura manteve-se esta-vcl. As-médias das tempcral-.n-as extremasdos postos: do (Dislriclo lVdei_.*Í foiTim:18..d o-.lbf.l e as tcmperaluras extremasverificadas no Posto .Meteorológico .oram-máxima, 18\2 ç mininia 16»:2,- respectiva-mente,-ns 11-.horas e 20 minutos e 7 horase -lo ininnto.s. Os ventos íontnV Variáveisco.m predominância. da componente oeste,

Dr. A. F. da Costa Jãnior^^:
mores. RadiumliúiMpiii. R._(;iiiÍo. 17 (4 «s €'i,

JUIZ DÈ >ÕRÃ
MOLÉSTIAS INTERNAS DE ADULTOS H

CREANÇAS
Dr. José Barbosa (cx-assistente e Ínterim

laureado na Faculdade do Rio, chefe de .ei<¦*
nica do. Instituto dc Protecção í Infanéíà).-'
Consultório eom Insta), ções modernas á rti _
Halfeld, 405. .Telephone Sãl, Attende »>él_.
mados para fói-a. ¦-....

Kadioteleplxonia
Material e apparelbos dc reee.pfi» ,áe:»a.

dlotclepbotila doa-melhores (_»liríeántes.-
rnslnllaeõcs elcclrlca» de Itix a forç*, l_M

stallações dc airua,* pz e sanita/iã, ediitèrlfA
e enroliimentem.em ríiótoris','. geradores e 'dú-
tros app.-irclho.. olõòtrikosVJ t.ònyeclòâ e.m fcr-
ros do.çngoninlai* * foí»r*ii-os cieetricos:'

Material 'elcdtrico em jjeral. ¦ . ¦
NA A I.VSTAI.LAJ.10FIA. RUA URUÉfüAVAN..

N. 15» - TELEPHONE NORTE 810
Dr R P_ii*_IpII__s A(>? liospHaos _ã~_T-ur. i\. i araenas, -^mm:<< fám*
tre. Coração, pulmucs c app. digestivo,, din*
riamerite, das 16 em dcnnlt, Assembléa-
74. Tel. 44G. C. lies. C. Ronsfim' 7!tí. T. Ô41V."Petfopolis-Hote! u
Diárias, 6,*?. Mònsálirichtéi outras vantaãftin».

R. FREI CANKC.4.- 02 _
Dr. À. MoscosõSf^g^g:
.miltas *de 2 cm deante.- Ilnà AssciiiM. aí 'l'J|,-

íras-iíii-siís
Apesar de tudo ainda é a nossa (.'asa quavende mais biirato. ¦ O maior sortimento; os

mais variados,padrões.
9 — LARl.'< _>._ CARIOCA — _

Sovsn fíuntixtf & Ç„a íüSliH^S©Sç
Mobiliário para uma casa, cot» ."6 pecas,2:6*ifl-i --Una do The.itro*ii. 1. Tel. 470" C.

ANEMIA, x
Memcii-iii;

Jiira.silieiiia, 'Falta - da
íõ ; vicloriosanicnte. c-mb-itidas

eòni o DIONIL, rei tios Tônicos !

JEÍSEÍM
rabricfí --Rt .\ MA-RI_ K l):VRROS, _35'IeI.*V. -1010 --.Vendas avarejo'

.Ui.A-ti..__íj.; ÊãíMià
', tmm
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Orlando Pnntun! Machado
.iniii Cario». Illlieirn il. Maccdi

ÍM 

icliiiiln .tunlrtr. .«im-.ii. fllli.i, uviV
lla r primo» -.«.llolpein • mui *.•¦

rtfnl.fi *• nnil|W-i o .nll.ílmüiilo il«
im lilíilnlrail» filho, Irmã», iirli», t""
lidiilm e- primo (illl,ANUO PONTUAI.
MACHADO, no din il d.» .orroulc, nn clija*
th» ilu IMIinyrn, UMnilo ilu Mina», lemlo «I
i.i. i c.irim liiiiiíjmrlflilii p«m t%\n capllnli
».nilo .rpiillndn im din 1. no cnriíclrfl i"r
pcluo ii. líil do ceinílcrli) de S. JoAo lla
piit.l.1, . aproveitam puro liypoljiocíKin *

icn «-terno flgrailíelnieilto ami nmlfloi »|uo
.1- dlfjiiarai» «rniiip.iiihiir o ."-rr-lrn dc nua
reildeiicln níí n c_tn.Ho Uc Palmyvn r du
.stnç.o Central nte o cemitério,

A' PRAÇA
A C.. ipiinlil. Coii.mert.lnl u Marli lina .vi*

,1.1, HCUK l.iil.s llvkl.l |.. ..... •' llli*. ilu -nl.
linr, que o Sr. Mnnnel 1'nrvlra d.! ('«•.ia dei
K.ll llr mt kCII i inj.u Hmlii tlilldd I (lil iiii'.

A lllllIXTOSU...

Maria Francisca Alvarez de
Azevedo Amaral

« A. .1. de Aüeveiln Amaral, nciiliorn
H"- c flllio», Ignnclo M. Arrvi-do ilu Ama-

1 rui .• . 1'iili.ir.i .• ilcmnli purenlc» dc
**' M.MUA PIIANCISCA AI.VAIU-7. DR

AZKVHDO AMAI1AI. n-;radccein a lodo» o»
.eus nrniflos quc acompanharam A «ua ul-
lima 111'irinln os restos mortne» dn mesma
finada o convldam-n'0» para a»sl*tlr »
iiilfsn que fazem celebrar por sua alma, n»
.j;ivjri dc S. 1'ranclsco de Paula, a» lfi lio-
ms .le 8 do corrente, sétimo dia do seu p»s-
lomentúi

l,<ili*rin do líi» (ii-nuilo
onai iiii.v.  riDfliiWMfKM
•!'../ .tu. •  ftinliwi/li'
im ic/isi-w.  iftiOi.KMtof
r.7il ____ . . ,  ftiO<Kj.Q(

orles grandes—Centro Loterici
•m*mmmi**M*mm*mmmmmmmmmmmmmm*--

/.'OVEIS MODERNOS E
DE ESTYLO

A LIBErlüADE
Vinda» n dinheiro •¦ a praia nn vareio r per

Atacado
Fabrico*! flua S. Leopoldo, «'< e 7!t e Ir/ivcsw

dn t.iilvmidaiji-, fil I*. N.
Dcpoillni ll?. VI8CONDH DS ITAÜNA, tt»

NOI»*l V, 310
JACOB NniKINKMAN

¦. ***** ¦ ¦ ¦ ¦

Alberto Rebello Valente
(SÉTIMO DIA")

A dirccloria do FLUMINENSE FOOT-
JjL UMA. CI.UD convida Iodos os associa-
^"dos do cluh pnra assistir a missa iU
.£> «tinia din quo manda e.lcbr»r sc-

••ntidn-íeir.i, fl do corrente, ús O.M horas,
no altar do Sacramento da nutri/ da Can-
dclnriti, por alma do seu inesquecível «ócio
benemérito ALH1ÍUTO flBIHíM.O VALENTE,
polo que antecipadamente agradece.

Leopoldina de Azevedo Marques

t (PÜDICA) C* DIA)
Álvaro dc Azevedo Marques, Dr.

l.uiz dc Azevedo Marque», Oscar e
.loão do Azevedo Marques (ausentes),
c demais parentes convidam seus ami-

Cos ii assistir a missa qne pelo eterno des-
canso da hon alma dn sua lembrada e in-
csqnccivc! mãe LEOPOLDINA DE AZBVE-
1.0 MAItQUES mandam rezar terça-feira
próxima, U do corrente, ás 'J horas, no ni-

lar-múr da Cgraja
Paula.

dc S. Francisco

TODAS AS CASAS
MODERNAS DO
RIO. AS GRANDES
E AS PEQUENAS,
SAO MOB1I.IADAS
E ORNAMENTADAS
POR

A NOITE -~ Bal...Qiío, <í de Soten.l)í*o flejggí.
t**mW*Mi**fmm*»^^

..... ...^-.„,~...— -. . .. . „w. ..,.,-,., _*_r,;-ttfr}V*r'<ir.

hm.mim^ — .- ,
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^WTOâ;i!Élsá_t_MÍ

2.° feira no Cinema Palais
li ninMHii t t ' rr vr" 1—rir—Tr-r-rn-Tr-ir*-*•-*********-****••****»**

BlímWMIttWnittilllllllHMIIII.™

Sertão

 t*__m* ap^^plÉHPVVixa^V-ãW^* (*¦*¦¦»• (¦ ¦¦ »-' ww*"-» -™- — - -*-»»i.»

JIVERTIA-SE COM A PISTOLA! Victimas de um accidente «a
EMBALADA

Um cuarda nocturno victima da
própria imprudência

F. »h n Rim rnniln habitual i»*"»»» **&*$

«.do do (krvollin, da »mi"la Io J>* «l«
l:ir drii nu ralieça i|o osi»'Irlvll. ipmiiii1* , ,

1'liiicnlor.« putiiLi de; »-• w
rio II- i..l 1'Ani.i r"ll'<vnu .. . ,
;'.„;„ ,í„ annn «ins nu, <llt|wraiiilo, foi f«
,i.C;'l^.!,,rfacíor;.;-o,n;nanda!i.c .**
quclla corpoi-nçjn, capltoo (»--•»

,!.„„ para <P»e t*»* ir«""P'",'í'" m* -V
uUtoncM dó Meyer o hni.rudeiYje.Knnrrtft,
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Mndíií «le Srrti», no l!>! nio dn Hí„ •
ram -.'Wíiiri ííi m pr!n poMn -.*iit._| ,),' ,.'
tUi.uvKi m. lavradnr.i i.ir>iilhu d íi».
/i», dr M «inoí, fc'i tamliiin roliUni,"
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QUER V. EX. OU-
TRA HKCOMMEN.
DAÇAO ? VEJA AS
NOSSAS EXPO.
SICAES DE MO-
VÊIS, TAPETES,
CORTINADOS E ES-
TOFOS.
93.
41,

OUVIDOR.
OURP/ES,

95
43

tu i \\Wil HILv
Eíhelvina Béthencourt Gonçalves

Pereira (Nênê)
Theoplilló Cioh.alvcs Pereira e fi-

llio., 1. miiiiis Ltóllieiícoiirt Filho e Eu-
genio IJi-tliencourt da Silva participam

» . quc, cm homenagem ao 1" anniversa-
rio' do fallecimento dc sua pranteada esno-
sn, mãe, irmã, cunhada e sogra Vllü^iol"
Ki. IJKl-HENCOUlVr liONÇAI.VES l'ElttII\A.

f
tarüo celebrar uma
5'iirto, _Cj*unda-fcira,
lioras.

missa na egreja do
8 do corrente, 4s 9

Nino Rodrigues Vieira
Tck.jrcphista aposentada da E. F. C. th

lirnsil
-. Seus filhos, irmã, sobrinhos c cunha-

*J~. dos agradecem a todos os seus parou-

Ítcs 
e amigos que se dignaram p.com-

panhar o enterro do mesmo finado, o
dc. novo convidam para assistir a missa uc
7» dia do seu fallecimento, quc por sua
i.lma será rezada sef-unda-feira, 8 do cori-
rente, ás 9 horas, na egrejn do S. Francis-
co dc Paula.

JL
Alberto Rebello Valente

Viuva Rebello Valente, filho e de-
mais parentes convidam as pessoas
dc sua amizade para assistir a missa
que cm intcin;ão á alma de seu «luc-

rido esposo, pae, irmão, genro, cunhado,
tio c primo ALBERTO I.EBELLO VALEN-
TE fazem celebrar lia segunda-feira, 8 dc
setembro, sétimo dia do seu fallecimento,

altar-mór da Candelária, ás 9 12 lio" 
já agradecido»

.(

no
ras, coiifcssiindo.se desde
por csle aclo de caridade.
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ad soffre mais
das dores açudas

oceasionadas pelaüotta co-
__ eu ma tismo goHoso.

Tome sem perda de tempo
COMPRIMIDOS

|tl_.irilu dr- Carvnlli.i, que rc
l/i A ii. 1(10. em Miiduiylra, e i oi.*.i.K v »"¦

', 
d. !_ niiiiõi dã .'dade. npoi *»- 

?<,Ç£U"**
,U A«Nlitciíla! f.»l liileriiàdo cm estado «ra-1

liiiii|i partleIpa. 9Ua ^
Allcmàoa legitimo», com 8 pecaa, Participa a sua fllstinoti

300SOOO; Oarteirao do couro, coro clientela que acabou dc re.
goarniçâo de ouro de loi, «51000. uabbo*».
JOALHERIA INDIANA, Bcoco do ceber da» MELHORES CA-
Rosário, 1, esq. do L. de 8. Francis* g.g ^ PARI8 OS ultima,
co, o Uruguayana, 110. Attendo-so **»*• m 

__rntm 
Q* ummo1

a chamadoo pelo Tel. Norte 3111. {MODELOS om VESTIDOS.^m****»-* de P A S 8 E I O, VISITA,
8AIDA8. o VESTIDOS pa-
ra THEATRO, assim como
BELLI8SIM0S MODELOS
de CHAPÉOS.

Rua do Ouvidor 128

0 ideal sa&ao para barfia
dá rapidamonto uma espuma densa

e perfumada á genuina_AOUA
DE COLÔNIA

SODA CÁUSTICA
Liquida e aolida, marca "Urao Bran*

co", da Companhia Branilcira de
Produetos Chimicos

Rua Visconde de Inhaúma, 36 • 1*
*****

0 AUMENTO VOS CAUSA
MÁO ESTAR ?

Se as-dm t, prova simplesmente que o» j
perigosos ácidos estão atacando os tecidos j
delicado» do estômago « impedindo «ma di-
geütão normal c, desta forma, a vossa ali- |
mciitíição não vo» fornece o necessário ali-
mento ao organismo e correi» sério risco dc
lordes dores cruéis. Se descuidardes a cura,
virá a dyspcpsia, c não vos admirei» se ti-
verdes a apparencia de nma velhice prema-
lura. Lcmnrae-vòs desse incoinmodo — to-
rr.ae MAGNESIÀ BISURADA. o unico reme-
dio efficaz, usado a recnmmendado pelos
hospitaes e pelo publico em geral.

Tão depressa a MAGNESIÀ BISURADA
peneire no estômago neutralisa os perigo-
sos ncidos; cessa mimmcdiatamcntc todos os
traços da fermentação, gazes e dfires. Ob-
tende hoje um vidro cm qualquer pharma-
cia, mas tende o cuidado de verificar que
seja n genuina. No envolloiro nchn-se im-
presso o nome BISURADA, c sendo esta,
tende a ecrlcza quo tendes obtido alguma
cousa que fnz bem. Esle medicamento é
«condicionado em vidro azul. *»»

*** -

Luiz Napoleão Doring
MISSA DR ao» DIA

m* Olivia Fioraviuili Doring e seus fi-
r|A* lhos convidam a Iodos os parêntese

\ amigos para assistir a missa dc 30"
.-' dia, que por alma de seu inesquecível

esposo e pae LUIZ NAPOLEÃO DOIUNG,
mandam celebrar a 8 do corrente, ás 9 ro-
ras, no alt-ir-mor da egreja dc S. 1-rancis-
co dc Paula ,cotil'cssuti'do-se ctcriiatncnle
gratos. ____________________

h&_

Ângelo Mcrola
Matlicus Mcròía, seus filhos, genros

tV-3 c nora ngradifcchi íis |-.cssoiis que sc
l dignaram assistir à missa de sétimo

/ dia pula nlma do üttU priuilpado fiilio,
ii-iiiá» c iiiiiiliadò ANfil-XO MftHO.IJA, c de
novo coiiviilnm os parentes o nmigos para a
dc trii-csiino dia quc, pelo tiiusino, ser» eç-
lidiraii.1 nii itihtri-* de S. dose, hs 10 horas
do dia 8 do corrciitc isogunda-fcira).

Castorina Soares áe Almeida
Evarlsto Soares dc Almeida c filhos

mandam rezar no dia 3 do corrente,
ás 9 horas, na egreja dc N. R. do Car-
iio, a missa de z» din do passamento

de sua prima, comadre e madrinha CASTO-
HINA SOARES DE ALMEIDA. Desde já
agradecem a quem assistir a esse acto do
taridade, •

ROSALINA PARA T)6SE
COQUELUCHE

Raal Valentim de Figueiró

fSoa 

familia manda rcz.ir missa de
1* anniversario de seu .allecSmcnlo,
no altar-m6r da malrlz do Santa ,«»*».
ücgunda-leiro, S do corrente

hora».
ás «

D. Áurea de Siqueira Duífles
FALLECIDA EM SITIO, MINAS, NO DIA 27

Aureliano Dufflcs', Antenor e Cccy Siquel-
ra, Mnriath, Aurora e Aurca Carneiro, es-
P030, pne, irmãos c tios agradecem a gene-
rosa população, que tomou parte na» lio.
menagcns prestadas ú finada AI..IU-.A S.
DUFELES; muilo especialmente ás scgtun-
tes pessoas: Dr. TórciuliU, Santinho, Loem.
P. Celestino, Azevedo, tvn c familia.

Religião da Humanidade
Em comihtníbraçfló do 1.7" anniversario

d» morte de AUÇ.USTÕ C.OMTE, será reali-
sndn ifma visita collcctiva aos túmulos dos
Iniciadorcs da propaganda positivista em
nossa pátria, para a qual sào conv«Ja<tos
todos os nossos confrades e correligionários,
A reunião se fará na entrada do cemitério
de S. João Baptista, domingo. 7 do corren-
tc, és 13 horns. — Joac/uim Bagueira Leal

DROGARIA BAPTISTA Í£Í
varejo. Preços baratlssimos.
ço n. 10.

grosso
Hna 1* de Mar-

MEIO CENTO
cntista — Octavio Euricio Álvaro —

Carioca 50- '"- Phone C. 3393.

VENERAVEL ORDEM TERCEI-
RA DE SÃO FRANCISCO DA

PENITENCIA
A Mesa Administrativa da Vcne*

ravel Ordem Terceira de São Fran.
cisco da Penitencia .fa*. celebrar cm
sna egreja, domingo, 7 do corrente,
a festa de Sanlu Rosa dc Viteroo,
Padroeira do Noviciado, principian.
do a festividade ás 10 1|2 lioras,
com missa solemne acompanhada
de orchestra, officíando o d;gno
Commissario (lo Ordem, Frei Koge>
rio Ncuhausc. acolytado pelos reli.
giosos franciscanos.

Ao Evangelho occnpará a Irihnna
sagrada o distineto pregador sacro
Reverendissimo Padre Dr. Henrique
de Magalhães, que fará o histórico
da milagrosa Santa.

A parte musical a cargo e «ob •
regência do Padre Antônio Romual-
do da Silva, excentará o seguinte
programma :

Prelúdio — <?e L. Perosi.,
Introitus — de S. Ferro,
Kyrie ct Gloria — a 4 vore» des-

cgtiaes, de F. Vittadini.
(.raduale — de V, Carrara.
Salve Regina — de G. Piazzano. ' 

_m
Credo — a i vozes deseguaes, de

E. Segattini.
Of ler tor um — dc P. Rota.
Snnctn» et Benedictus -aí vo-

zes deseguaes, de E. Segattini.
Agnus Dei — a 4 vozes deseguaes,

de E. Segattini.
Conununio — de V, Carrara.
Marcha Final — de O. Ravnncllo.
Dc ordem do caríssimo Irmão

Ministro e cm nome da Mesa Admi-
nistrativa, convido a todos os irmãos
desta Veneravel Ordem e fieis devo-
tos da excelsa Padroeira, para assis-
tirem a estas festividades.

Secretaria da Veneravel Ordem, 4!
de Setembro de 1924. —- O Secreta-
rio, Jotê Alberto de Bittencourt
Atnarante.

"SCHERING"
iiit:ii_iiwi_.j:im_iii!Kjntó^

OS AUTOMÓVEIS

REO
Valem o seu peso em ouro
Visitem a exposição á rua Eva-

risto da Veiga ir 136
FACILITASSE 0 PAGAMENTO

REPRESENTANTES:

DUQUE ÜE AMORIM
RUA SÃO PEDRO NS. 5 E 7

irt_miiiMa_MiiiiiiHi!i_M^

SEGUREM

DE COLÔNIA .fül

¦_________! ________£___!•m*

Insfituto Nacional de Musica
ltio dc Janeiro, sabbado, 6 de .ctembro

dc 1KÍ4. ás 21 bora.
CONCERTO I.YKICO do tennr pnrtnion
ALMEIDA CRU/., nhrillianlii.lo cnm 0 «.
cullcnte conrtir. o da illuslre Soprano 1|.
gciro Kxmn. Sra. I). Istbcl Fra.oio e dc
exímio pianista, profe_»or J. OcUtIh»

SANAGRYPE TARA INFLUENZA t
COXSTIPAÇOM

***** . ^.

A' venda nas boas casas
Atentes depositários no Brasil:

CASA HAMBURGO
EWEL & COHEN L**-

Andradas 44 Norte 1986
¦ **** ¦ ¦ 

& CIA.

seus prédios, moveis e negócios na Mi OE Ul

PETROL
Loçío da petróleo medicinal

FORMULA E PREPARAÇÃO
- DO-

Pharmaceutico Francisco Giffoni
Perfuma, ondula, amacia e conserva o

cabello.
Extingue completamente a easpa.

Usa-se como qualquer loção.
Deposito: Rua Ia de Março, 17

RIO DE JANEIRO
Lie. D. N. S. P. n. 710 em 1-4-524

mmm9mmmmmmmmmmBKm%TimmÊÊÊ*mK.

HOJE
NO

tasino Theatro
Phenix

MUSIC-HALL

lileranoioso B.UI11
Em commemoração da Indepen

dencia do Brasil
VARIADO PROGRAMMA

ARTÍSTICO

9 — ORCHESTRAS - 0
* JAZZ-BAND k
Esmerado serviço de REST.vrttA.NT

____B___HO_aaniHHKV_MB'_BHBi

SANATOSSE PARA TOSSES E
BROXCHITES

"i ****** ——

CASCADURA
A GAROT1NHA — RESTAURANTE!

HUA SILVA GOMES X. 8
Leitão assado ii brasileira — _.-irrab.l!io I

portugueza. **•*—

1" andar, salas 9 a 12, do edificio do
"Jornal do Commercio" —

Avenida Rio Branco, 117,
:i ijuai possue Hs.

19.513:67884.0
cm iminoveis, apólices, nc.õcs e dinheiro. —
Dc 0 cm 6 annos, i firatuito o anuo seguiu-
le (SÉTIMO ANNO) dos scKiiros terrestres.

Em caso de rccotistiucção ou concertos,
por sun conlii, dc prédio sinistrado, a Com-

i panliia se obriga á indcniillsãçíio do respe-
ctivo aluguel INTEGRAI, düranle o tempo
empregado nas obras.

A Companhia ALLIANÇÁ DA BAHIA é a
primeira companhia nacional dc seguros ma-
ritimos e terrestres, cm capital, reservas c
receita. E' a companhia ile seguros inariti-
mos, terrestres e fluviacs que, no Brasil, em
1923, teve a maior receita dentre todas as
companhias congêneres, inclusive as estran

feiras, 
oue operam neste paiz.

AXAS MÓDICAS - 01-T1MAS GARANTIAS
LIQUIDAÇÕES RÁPIDAS

Agente gerai: ALEXANDRE GROSS
•«»«•"

Joias de oceasiâo
Vendem-se. trocam-sci, compram-se

concertam-se

6 Rua Ramalho Ortigão 6
A TURMAUNA

Ex-Travessa de S. Francisco
*iga_MB»2-ffi_íg_tfli«^

compradas nos leilões do Monte
Soecorro e casas de penhores, ven-
dem-se com lucro de 10 %. Com-
pram-sc c trocam-se joias usada3
na JOALHERIA INDIANA, Becco do
Rosário, 1, esq, do L. S. Francisco,
e Uruguayana, 110. Attende-se a
chamados pelo Tel. Norte 3111.

iiiiRitnntniiitinimiiiiiiitnfHiitiiiliMiiiiiiiti.iiiiiimiiniinitiiitiiiiinitiiiiTriiiliRMiitnniiinn __^ ______ ___,_. _ _*_ ,_*-. __*- __.__,_ *»** __ ¦

|TBERM0»M8PA^ FEBRE | BLENORRHAGIA

de dentadunas
bro, 231. Das 7

Dr.Siíyino Mattos
especialista cm denta-
duras, pontes, pioots.
coroas o cantos de ou-
ro, obturnçôes, extra-
cções som dôr, moles-

tias bucaes, concertos
quebradas, etc. 7 Setem-
is o. Tel. 1555 C.
- *** i

»c*w—.-
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O
Grande Exposição

de Aves
338 - RUA GENERAL CANABARRO - 838
—•:— De Sl de acosto a 7 de setembro <—:—

ENTRADA FRANCA

EXAMES DE URINA
O "INSTITUTO EHRLICH" lem par» Ul

firo nm Laboratório Especial, sob a dirécção
do conhecido chimico Dr. Isaac Werncek.
175, Av. Rio Branco. Tel. 21 C. das 7 ás 19
horas. *****

aRevlqon ))

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

Pelo professor .íoíío Percirn
Li(ões a domicilio

'nformações c o Novo Me-
ihodo para Guitarra no

Cava.uinlio de Ouro,
UrugUB.van . 137. Tel.
N. .1291. e Casa Mozart,
Av. Rio Branco, 127.*****

Nem sempre o
que é bom

eusta caro...
QUEREIS U.\U TROVA

DISSO? IDE A

AlfaiatariaALBERTO
50 — CARIOCA ~S0

onde vos vestirei» no rigor da moda, com
conforto e por preços que nüo encontrarei»
em outro estabelecimento.

I "CASELLA. LONDON" f
iMlltllllttlllNlllllttltinilll!ttlltlltIIIIltlll!tllltUllllllltlllllI1]illinill11IUIllllllllH»imHttlllll1!Íl
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Vegetal
lodo-Hy.
{HOpllOfl.

phitos de
cálcio e eo.

dio.
Clyccrina

Fartos
elementos

Sara 
a

ygiene
dos pul*

mões.
App.n. 56 de

1 do 10-18GÍ

___..

; HBahaeiGrspsoiago
HHflRQNCHITE

^B rin iwfli unia i

SAMA-SYPHiLIS ÇSÍHSg
•fltjeji."

c Io.
•angae.

Lstu triste? as suas
regras são dolorosas

i! irrcguliírcs? Tomo Cápsulas Sevenliraut
(Aplo!, Snbina, Arruda). App. D. N. S. I'.
n. 91. R. 7 de Setembro ils. fi) e 81. Drog.
Huber e Derrinc. Tubo 7*fiOÜ.

^T%:i,mT.'*mu^K^àItn :*f*m't*AmVm^*m^m ^''^m^mUM*mmm*mm%*\WS*M

IVI
Sem exemplo de contestação, • nossa casa

. a que vende melhores movei» e maia
barato que qualquer outra congênere.
Dormitório», estylo hollandcz.. l:05u$00_
Salas de jantar modernas  1:060.000

LEÃO DOS MARES
Rua do Passeio n. 110 — Largo da L»p»

MOURÃO & AMÉRICO
Peçam catalogo para o Interior. Tel. C. 822

¦ ***** ¦-

finoculoS
ieaívo

-i -*****-..-

Prédios, Avenida e Ten*enoipí™;
se cm S. Thercza; VENDEM-SE na» roa»
Uninnny. Avcn. Suburbana, Panla Matto»,
Araújo Lima, etc. Tel Ci 4812. S. José, 69,
1- and.

mmwxsaàm.

Hotel D. Pedro - Gorrêas i
Segunda punida iiiléiuito dt- Petropolis JJTclcplioiu- ii, !) RJ

Clima idenl cm r__ia» incouiparavel tf,
*-—**™—*-*'—j»*^&t^fa___jj^

******
Restaurante Tavares

RUA CHILE N. 33. T. 1787 C. Aberto toda a
noite. Cozinha de prinisira ordem. Acompa
nhado nn almoço e jantar do quurtetto russo
Irmãos Ichpilman Leuiiic.

T3petes"(2>noo\evTrC far~ichit,
Novos, bèlltssiirió» ^acl-5es,delodoc torn3fvh05,CorT. pequenos-Uál-eitos; bojtatt5-.irT-»c>4 , das 9as il das \j_ asi7___'°/*ian;(.,t,s _,?

A' LA GARÇONNE
Salão Menizzi, especialidade em cortes dc

cabellos á Ia gorçonno ,c á inglczn, j-ubinetes
espeeiaès para senhoras, creanças e miinicnre.
lUui do Rosário, 132, próximo á Avenida,

<J V_>/ Óptica Especial
Preços Módicos

B.ÜT2 FERK&fIDO
CIA.LOA

j 40 00HÇALVEScDIAS40

Cum cn
poueit

iujecções intramusculares. Largo da Car.otu.
15. Tel. C. 3128. Dr. JORGE A. FRANCO -
Assistente do Instituto Oswaldo Cnu,

¦ ***** *mi m cuMçis
Ty DE PEITO
t\\, ÍÍ-\GW*5 MÃES OD AMAS 5f TOlUflCAN COdfl.

ML VINHO BIOGEKICO
deGÍFFOIí!

mníNTAHà prs0ificf.ii wM.
imtiiTAsc ptstttmviMS.

Á JtnM uas Boas PnAfiHÁClA5i D.06ARIW

_. DROGARIA fRnllC!5C0GIFf«II JE
tTÍ -Smmm^SSSm-lmm*-mmm.

I;I

Dr. Fernando Vaz gSSffiSfá
mrgla geral. Diagnostico e tratam", ctnirgi.
co das affccções do estômago, intestino» #
vias billarcs. Utero, ovarlos, urethra, uejilj»
e rins. Traf.de câncer, hcmorrliaijias, turno,
res do utero e da bexiga pelo rad 11*1*. j*J
scmbléa 'il. Res, C. Boniíun, 668. 1. V, 1221

m*m-•ar JES*ei.aE!iE; nar os-vendem-w. •
Penha, 5 lotes dc terrenos juntos, á ni» a»
nico, esquina dc Cuba, com 2.2.0 m. q. CinM
» l'>ed. Sàuer. r. Amazonas 51 (S. JaiiuariW

.*>***¦

Os suecessos em Paris
do film «Paris la

Dr. Alvarenga Netto Advoga no cri-
me, cível c com-

nierclul. Esw-iptòrio — Assembléa. 71, !•
amiiir. Tel. òcntral 2295. Dá consultas.*****

0 café estava fervendo
A Assistência soecorrcti o menino Emílio,

de 3 annos, filtio tlc .losé Salomão, o qualapresentou queimaduras de 1" grão, nus per-nas, produzidas pôr café fervendo.
Uma vez medicado, o menor rccolhcu-se

á sun residência, á ladeira do Faria 11. 172,
onde lambem oceorreu o facto,,

PARIS — (Correspondente), 5 - O (II»
"Paris la muit" foi lançado hoje no cltie-M
0-x'ra, boulevard dos italianos, com ira»*
suecesso. A colônia brasileira cm pc»" "•'

pareceu á exlilbição. TS* :_______,

TÉRREOS EM LOTES
Vendcm-sô. esplendidos lulcs de ,cr""*

com bondes á imita íis ruas Correas- c w
Iras cm Ilcnto Hilwiro e ás Estradas dc *)«

la Grúz c outras em Canino Grandej P»
se com os Srs. Lauro c 11. Vaseoncellos 1
rua lluenos Aires, M das 10 A» -<¦ e w
3 112 ás 5.

-**•**-

¦

Doenças nervosas 0
fraquesa da vontade
Fraqucsa pliysion e dc idéas. desanlij»

duvida, medo, índiffercjiçn. tristeza, «»í'u*
lia, manias, siistos, ataques, etc. p „l9.W?.z
intestinos. Emprego locnl e geral n. __*_*£
ções ültra-vioJelás dc líach e d«_5U.S
netos mêtliodos mais modernos. Dr. y»
Cruz. 11. S. José 01. .1 ás B. Tel, 4Ma &

i<|03l)»i

___T^_k *P5I Cffl 7% _^TT_N ríT^m_ __ _a EbU|_Í _h2 ™ \_VIII lili^.*** — mn KKll «o» *****

inflanimações c purgações. Collyrlo M»U'J
Brasil (nome registado). Em todas «s Vnw
macias o dronarins.
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Amanhã-A's 7 3|4 e 9 3|4 - Amanhã
ULTIMO DOMINGO DE
PA TAT1WA

tiraaiiiniitiicinniiiHsiraiiiiimiiinnuiimiiimiiiti.iisoimmt,.i ,:i:!i::i:i:i:iiii!;.'ii!:':ii:n:i:i!iiiii;![«irjsm"íiimisi!itjimi*!
ES? COMPANHIA ?)F. ADMINISTRAÇÃO
Kl CAKANTIDA

Ca.-.i llanc.irla sob a riscdlanção do governo—Administração de prédios; compra e ven-
dn do Immovels; liypothccas; compra erenda «• cauções «le titulou; cobranças dc
juros e dividendos; cobranças Iocaes, ele.— Depósitos em conla corrente c a prasolixo — 73, ruu da Quitanda, 73 (edifício
próprio)

BábANCETE E.M 30 DE AGOSTO DE 1921a crivo
ldr.1S ritscnnt.id.is H0:81K-?380
Letras c effeitos a receber.. •192:306i'9.'19
Empréstimos om contas cor-
rentes

Valores caueinnados
Valores riepositarios
Titulos t- fundos
ll.vpôthccas
Edifício social.

Terrenos :
Valor rios

existentes. .
Prestações a
receber. . .

281:0!)2.S11S
t!!>:«an."fnrtn

1.784:770.*OtX)
30:0001000
20:000*000

391:885*280

(Í6:07!í.1l0

.050:4248035
Conslrueçõcs
Mou-ií .- utensílios ..
Aüliilnisl ráçâò predial.

Caixa :
I ni moeda corrente; '. .
Diversas conliis

2.117:39ó?075

77:741.?320
38:1253010

11.089:2ti()j000
'882:097«7C3 I

91:404?800 I

EMPRESA THHATRATjÔSK^TliTKFrgõ
TLIP* n "fPmfW nPlMini iai *r\ m t^tt^*^t*T^~!^mmm^Tm^2^Fmm^m*^mmTHEATRO REPUBLICA
COMPANHIA POKlll.'Gl.'EZ.V

DE REVISTAS

HOJE A's l~%~e~0 % HOJE
A REVISTA DE GRANDE EXITO

Tiro ao a*vo
i

PALÁCIO THEATRO
COMPANHIA PORTCGÜÈZÂ"

Alves da Cunha—Bertha Bivar
HOJE — A*s 8 34 _ HOJE

O MAIOR EXITO DO DIAAs Duas causas
COMEDIA EM 3 ACTOS

Notavçl trabalho de ALVES DA CUNHA
Amanhã:.AS DUAS CAUS"^-i.n.?A1J!i:<LiíB 2 fi c solrée ás

EmAmanhã.: TIRO. AO ALVO.

.¦«11,.,,,,™^ ;,:11Q!il!ll;[:u[J,IIM;!(J](llmmll()L,!,;"J[
BI:BAM CAFK' 

GLO]E|0 O MELHOR E O MAU,

COPACABANA CASINO^THEÃTRÕ j

17.530:1lfi?081

Capitai
Fundo dc re-
serva. . . .

tapnsitns
mm juros:
Kiu clcorren-

K's ile niuw
monto.. . .

I.'m clcorren-
les dc aviso

Km Clcorren-
les garanti-
das. . . .

A praso fixo

PASSIVO
l.onoionoçooo

01:4458787 1.004:4458737

1.000:3035892

1.012:879-?630

1:0518210
IH:610!S000

Titulos cm caução c em de-
posito

Propriodailcs rio terceiros;'.
Diversos

2.200:7505732

2.388: (',003939
11.089:200*000

786:9023073

17.530:1103081
S.. E. ,111 0. -

bro dc 1924-j -
rienle. — M, F

- Itio rie Janeiro, 5 rie selem-
Oscar G. SanfAnna, Presi-

Cnnejo, Contador. • • ¦
¦ mtm ... 1

Larga-mer deixa-me gritar!

OA PLATEA
NOTICIAS

lyrlra «ffMal,

1 on.«TSÍ,ifei WfS .«rflclnl «mia hoje

11Ll ,17»l\, /Tu,a • wm (!iltli' '»""••

ivm,Í v"!i*' P"»»* P»l« ofcltwtrai
IJ. '""* ^í10»»1 «* H.viimo du Procla'
\X\ ". MU,I"S0 nwealro hroillclro Leo-
ilit .»• .l.ii,U'/' gtffil"»»«-fo W. cm r«Vita Uu

!,r. ' V nfrt mM* a "T-Mca". comUlliltl Dalla ll.x/,1 uu |,|-„l.i ;„ni»|a.
nova tomtiU 4» Triauan

t,«d.oIÍ,4.,",m "rt »»'r««-W™ pros.us. Impiv.

iiSI.í.SiL^^iSTWiIIhIiimw originava dcVrinonlK Ocrbldw, ir,«lurt<l»i iMir Mano
mlllX., i° Mari° W»«»»Mca. Usia peça.multo iwrislrnso. fca iuccvsso grando c rc-cciite nus palcos curoiiciis, a aaoni mesmn«• O Mito maior <1« duiii .•«iinimiibl.M que ev-
çunlonam jh-I«i norte o sul do pai». O nu-Mico carioca uiu.U uáo coulicce ene espt-rltnoso original, que a a«»mpanhla do Trln-non vae representar. Na "As noras dn Ume.Brojíne".estrearão no Ihcalrinho da Ave-nlda os festejados artistas Adelaide Conti-
Jilio, ítala Ferreira e o professor Joio Rar-tiosa, que serio os interpretes de bons ps-
R'i^,'*iíí^",.d,"' no Ud0 •» Maria Liaa, Ame-Ila do Oliveira, Ititlli Vianna. Esther Bene-
P1'». «Jvr,"!<"' oe Oliveira. Manoel Duries,Jorgo Dlnii, Sadi Cabral o Margarida l.opcs.
A homrnaiwm a Isldr» Nuni*

1 ncsiilloii brilhante n homenagem promo-'vida hontem pda empresa Paschoal'Sègce.to on scu velho e dedicado auxiliar IsidroNunes, o estimado direclor «le scena, ensaia-dor da companhia «lo S. Josí. A pecar doma«». tempo, n theatro encheu-se nas dunsscssoci. Um programou attr.iento, de qne foilurto de realce 11 representação da populare engraçada burleta de Carlos Bittencourto;Liilc Peixoto, "I-orrobodõ", foi executado,louve muitos applausos do publico, tendoIsidro Nunes recebido ainda presentes ecumprimentos pessoaes,
O cartas 4o Cuias Gomeis

Já sa sabe qno Leopoldo Frócs estrearána quarta-feira próxima o recente original«lo talentoso comcdiographn patrício Rcua-
. !•..?.¦{ ^.co,»w,l<» em ti-cs netos, "O gi-goto . Até lá. o brilhante artista patrício csua companhia farão algumas "ríprises".

Àe',° .í".^'.'* rt0 Car,os (1°mcs tem "O
caro «Io Felisbcrto", c «mnnhil, "Quando oamor vem *, cm vespcral, e "O café do Fe-l.sbcrto u noite. Segunda-feira e terca-fcl-ra. respectivamente, serão representados "Si-
final de alarma" o "Vinhas do Senhor'*.
O "Dia do artista", no S. José

Segunda-feira próxima será cnroiiie.nnr.ido,110 S. José, o "Dia do artista", revertendoo produeto do espectaculo cm beneficio dollctiro dos ilrtlstns, O programma constarada representação da engraçada burleta "For-
robodo" c de um grando acto de variedades,r. de crer que o publico prestigie essa fes-la. quc, alem de scr attracntc, auxiliará umaobra synipathica.
A temporada Alves da Cnnha-Bertha BivarK* de registar-se o suecesso «pie está oh-tendo no Palácio Theatro a companhia AI-ves d,i Cunha-llertha de Riv.ir. Tendo cs-treado com a linda peça de Berneslein "A
garra , e. agradado em cheio, ao publico c ácritica, a companhia deu-nos cm seguida acomedia "Hs duas causas"

ttavunrattvtrirnirmmii •. irmntsnxaaimmi
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2; FEIRA
NO

IDEAL
5 FESRA

NO
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Reginald Denny
NESSA SOBERBA COMEDIA DA

Universal Jewel
——^—  — "'¦ i ¦¦!¦¦¦¦¦¦ ¦——HWI ¦_— |—W—B—MM *
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CASA CENTRAL .No alto commercio

Alfaiataria, Uliic.i na capital quo tom um
variado sortinieulo de cásimiras inglrras u
preços reduzidos. Avenida Rio llranco, 172.
.imito ao Cinc.ua Cenlral.

HOJE
A's 21 horas

SABBADO HOJE
Wo PaAl#MNoT«n-s&xaka «™^Cm.

A's 22 horas — VARIEDADES NO PALCO
Poltronas, 2$ — Camarotes,e baignoires, IOIqqq"

ÊÊM^ÊjmÊÊÊmÊim -- *~-
1B&IM (Sm^MlBnSSlikiiiS!SI&

| . ?,%*i •';•Mtâ.% vj» ym
O XAROPE SAO JOÃOE o melhor para tosse e doenças do pci-Io com o scu uso regular :I" — A tosse, grippe, constipações ou de.«lusos, cedem, e com ellas as dores do peito* «tns costas.

. ?1."~. Allivlam-se promptnmente as crisesUitlicçocs) dos astbmaticos o os accessosui coqueluche.
J» _.. As bronchites e inflammnçõcs daBirgsnla cedem suavemente.

____* ~ A iiisomnia, febre, suores noetnrnos,uesappareccin.
5° — Nonnalisnm-se as funeções dos or-

^respiratórios.ALVIM & FREITAS - R. DO CARMO, ll,
 SOU. — S. PAULO

j» , ,——." . i mtm. i.n-
uetcitos no rosto tum?n's' «•"gns.-ci-
,..„ ""." cutrizes viciosas na
S °" "o corpo, o outras deformidades dnPene ou rins ossos, resultantes tle ferimeii-"», queimaduras, tatuagens, fistulas õtt de-«eiiuB noturaes —• trataliienlo correctivo, ru-«cal e perfeito ~ DR. ROBERTO FRLIRIC,M Academia do Medicina, eom pratica du
Sff? « dos liospitaes da Europa. RUA»\ í). JOSK' KIO, diariamente dns ll ás 12'Jl- Central 1109.

-mtm."IT""" 
.'. " ' '"«¦*%¦

1 AGENTES NA EUROPA : I

ÍLMayence&Cia. {
120(21f23,l.udgate HiÜ, I

Londres, |
.„_ twlI.Wfc)OTl,a*w.*^>1»1-<,l UM UKH»Wiei<^)J"LAMPÃBAS eSRAM"

, pe grnprie economia e durabilidade. Distri-"iminrrs gcraes Casa "OTTONI ALMADA","ia general Câmara. 211. Tel. ftarte 1G09.

CABELLOS
UMA DESCOBERTA CUJO &EGRE.

DO CUSTOU DUZENTOS
CONTOS DE RÉIS

A "Loção Brilhante? ê o melhor espcclfi-co para as affecções capilares. Não pintaporque não c tintura j não queima porquenão contém sáes nocivos. E' uma formulascientifica do grande botânico Dr. Grouml,cujo segredo fo: comprado por 200 contos d'réis.
E' recotnmcndnda pelos princlpnes institutos sanitários rio estrangeiro, c an.-ilysaila

c autorisado pelos departamentos de hygie-nedo Brasil.
Com o uso regulai da "Lt;ão Brilhante":
1" — Dcsapiwrcccm completameute as cas

pus c affecções parasitadas.2o — Cessa a queda do' cabello.
3o — Os cabellos brancos, descorados on

grisalhos voltam ú côr natural primitiva, semser tingidos ou queimados.
4o — Detém o nascimento de novos cabei-ios brancos.
5» — Nos casos de cal vicio faz brotar novos cabellos,
0* — Os cabellos ganham vitalidade, tor.nam-se lindos c sedosos e a cabeça limpa efresca..
A "Loção Brilhante" é usada pela altnsociedade dc S. Paulo e Rio.
A' venda em todas as boas pharmaeiasdrogarias e perfumaria*.

mtm

. . -. ;-  que é um des-envolvimento muito bem feito dc nm inte-ressante conto italiano. Alves da Cunho temnessa peça um papel magnífico. E' uma•trouvaille" pop si só suficiente nara darnome a um artista. O Bento Castanho, quc oillustre artista nos dá n conhecer, um ve-lho represcntanlo da antiga raça portugue-ts, rude, mas bom, impetuoso agora paradaqui a pouco mudar-se numa cândida crean-
ça. Nos seus dous primoiros aclos. "As duascausas" é uma comedia de observação, fa-zendo rir. No ultimo, a acçno empolga riesúbito a platéa c cresce a figura sympathi-ca dc Bento, quo creado na antiga escola dorespeito ao lar, tem a moralidade da fa-

I milia como o primeiro dever social, A linda

[iwil
I 11 /

GRANDES &

Cadeiras para Muros
Amcricaiias "Hmison", confortáveis
e elegantes. Preços excepcionaes.
Depositário: Ricardo M. Zeising, rua
Visconde de Inhaúma u. 56.,

¦>-~mia— .

FESTEJOS
NO
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_________ _____ ________ ___ __ __. ^ 

' "_i»inini»e3iuiiMiiiiic3iiiHiiin,iMiiiiiiiiiinr3iiiiiiiiiiuraiiiiiiji«iJtatuiiiiwM«.«il! c°nwdla representa-so amanhã nos dous es-s»*m m t^ ^ ¦ El ,*n mtm. s jmmmnm i pcçtaculos, havendo já muitos jicdldos de._, .... ,v..Uw j« Hiuiiui ]«;tinit).> ua
I lugares. No correr da semana vindoura será1 representada uma das mnis intensas peças (teDado Niccodcmi, "Alma forte", notaw!creação do Alves da Citnhn, no consensounanime da critica portugucía.

Um ador "mignon", que fax sueceiso"Le Petit Encanto" é o nome de um netor-zinho, pequeno na estatura, mas grande nas
qualidades para o palco. Elle está actual-mente fazendo suecesso nesta capiial. traba-lh.indo, como numero dc maior altrãeção docubarei do Club dos Politicos. E' um adis-ta multiforme, tanto cunta, como diz; dansu
niuito bem, lcm espirito o veste-se com aelegância de um dnndy.

VARIAS
Tiveram a gentileza de trazer-nos seuscumprimentos os artistas Pinto Filho e Ma-riska. que foram, com sua companhia, paraVictoria,
— Estrearam, hontem, com suecesso, noRecreio, os dnettistas luso-brasilciros, "Os

Cernidos",
KKVWT wn.ON

HOJE, ás 7 ?í e 9 %

HOJE
e AMANHÃ

em commemoração áj

iia li Brasil
NOVO PROGRAMMA ARTÍSTICO

OROHESTRAS •— 2
Jazz Band — Harry KOSARIN

IlftMlE llilliis psiis

jH&ffi^mTEiRAsl
'"¦l-TT—" — i i ii,,, , mOs melhores juros aos depositamos
.SIQUE1UA CAVALCANTI & C.(Caso bancaria sob n fiscalisação ,(„ governo)te do Guino 7 It^h^1.1 th¦mttm^-*.TOSSE? ^^ãFir™

Fraqueza,'1* JP11!" ~ LYfiIA* icn'^* , 
"fraqueza devido á svpbilisí to-mon 1 vidro rio. Lu.etyl, ficou forte uugmen.tou 3 Isilos e gastou 69000; - HELENA t".mon 10 vidros dc outro depurátjvo, ficouno mesmo e gastou 40SOOO. — LUETVL sócin boas pharmncias.

VERMIFUGO

i ii - ,

O melhor para as creanças com lõmiirigasi
lifficaz xarope, laxativo, preparado ooni vi-
iíctncs da flora brasileira. Vidro 2S500, neltiCorreio 36500, Deposito geral — URÜGDAYA.
NA, 6G — Itio — Perestrello Filho & C.-mtm
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EMPRESA PASCHOAL SEGRÉÍÕ]
THEATBO CARLOS GOMES — A's 8 9í!L. Fróes - O oafé do Felisberto í
TH. JOÃO CAETANO — A's 7 %;.'? 9 %\

TOEATBO sAcSlT- A?a Y ^e » «"JP iO R.R OB O D Ó "
Bk^'alh.1,%. ti^*^AMMái**>. ^ -«fa-^A*-"WWg-

Theatro Recreio RS?C;

_—— —'—— i M

THE LONDON TAILORS
Avenida Rio Branco, 142, 3o, elevador.

SFüHfiRAS Tratamento allemão das humor.Ui.niIU.inu ih.igias, corrimentos e falta de
regras, 7. Setembro 180. Or. Lyrio Santos.

Ais l.fí -—~~ ROJK  A's D
O duclto luso.brnsileiro

O SOBRAL D OSA victonosa revista— A' LA GARÇONNE
mtmLeiam hoje RIO-THEATRO
•mtm-»-^^WHBa^»^^w ¦¦¦¦¦«¦ .t.»,..»..

Nariz, Garganta e Ouvidos SfSo
CESÁR DA SILVA, cs-ussistentu dos -profs,
hüliuii e ilriihl, dc Berlim. Com quatro an-
nos dc pratica nos liospilaos rie Paris; Ber-
Um e Vienna. Consultas rie 2 ás õ.. Ru» do
Ouvidor, 1S0, Io andar.

mtm

MUNSON STEAMSHIP LINE
Ailmin'i..'lr.idores dos vapores da
United States Shipping

Board Fleet Corporation
A rnta mais rápida para a

America do Nnrls
As próximas saídas do

Rio de Janeiro para
Nova York são :

PAN AMERICA... . Sdem. 17
WESTERN WORLO.. Outub. 1»
SOUTÜERN CROSS Ontnb. 15
AMERICAN LEGION Outub. 29

Para o Rio da Prata
WESTERN WOltLD.. ííelem. 12
SOUTHERN CROSS. Setcm. 2ií
AMERICAN LEGION Outub. 10
PAN AMERICA Outub. 2*!

E quinzcnalmcnte a seguir
O PAQUETE

Western World
Esperado do Nova York em

11 do corrente, sairá no dia se-
guinte, 12, para:

0Bmmt. Aires
Estos modernos vapores com-

binam a rapidez com muitas
«pporlunidadcs de descanso c
rio prazer durante a viagem.
De tinia limpeza inexcedivei.
cnniarotos espaçosos o bem ven-
til.itlos, lâmpadas para ler
c lodns ns comniodiriiules ino-
dornas, cm suu maioria com
banhos privados. Grandes c
espaçosos salões c excellente
cozinha.

Preços especiaes para via-
itens rie iria e volta aos Esta-
«Ins Cnidos da America, via
costa do Pacifico, o volta pela
cosia do_ Atlântico ou vice-
versa, incluindo a passagem
dc Buenos Aires a Valparaiso
pelo Trans-Andino.

AGENTES:
The Federal Express Co.

Avenida Rio Branco, 87
RIO DE JANEIRO

mit*m

m

K

COMO k TINTOU 11
VERSAL COMHOBJi h

BATA BE AfflfflÃ
A ruu 7 dc Setembro, todos o nabcmi ir.ptesse nome para glorificir a data «tue o Br 'I'

commrinorn amanhã, b 7 dé Setembro, anui-versado «la Indcpendcncin nacional.
E* a rua Sete, como <í sabido, uniu dan maisimportantes da cidade, lodu oecupuda com

o comniercio rio varejo. Tem, poíh, es suas
glorias, muito legitimas e das quaes ro or-
gulhii. Assim, o honroso titulo dc decano

-^^mmJ

Pianos e autopianos. Pcçnm catalo-
gos a IL Ferreira & C. RimS. Fi-. Xavier, 388. T. V. 3908.Grandes prasos.—»—-»^n- —, _.

OVÇn eoniprar, venrior, concertar ou fazer
^lüiíis com seriedade? procure a '.'.lonlliédi.
Vulentini", rua Gonçalves Dias 37, fone Ü91-C

'éy : ¦ymflgsmym
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Únicos depositários no Brasil:
QUEIROZ SUZARTE & MEYER

OURIVES. 124 — SOB.

Br* Estevam Rezende ''§l§^
Ex-adjunto dos profs. Wdnguertnei- Gross-

niann. Passow, cm Berlim, o
Neuinnnn, eni Vienna.

TRACHE0-BRO.NCHO-ESOPHAGO9COPIA
Tratamento cirúrgico da ozena (tcchnica do
prof. Soiffert) c das dacryocystitos (opera-
ção de West). Carmo, 5, esq. S. .losé, a ás 5.

C. 2652. Res. Resina Hotel.
o a» «

EHHUCIÍ

RESTAURANTE RIO DE JANEIROHua I.avrailio n. õ. Aborto até a 1 lioia.

HYDllARG
A melhor injecçáo iiiereurl.it no tratamento

ilo Syphilis. Efficncin c imsctiein absoluta riodôr allesliiri.18 po,- .mnis rie 2.000 clínicos,
ilentre os qunes os notáveis Profs. Atistrc-..'e.silo. Abreu Fialho, Rocha Vaz. Henrique

!!lnxo, i£d. Magalhães, etc"., clc. Vendo: Ro-lolpbo Hess & <:in„ 7 Setcnibro, 63.

Que elegante senhora
a ministra ria Finlândia !

K «'.uu delicioso nroiiin se exata rie siinpessoa.
Não ndiniraj é umu rins melhores fre-|gnõzus ria perfumaria CALYPSO, 16, riniBcthcucoui-t rin Silvn.
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DR. FELINTO COIMBRA
rio Iiospilal Evangélico, ex-.issisicnte dos ser-viços rios Profs. Kraiisc; Ilicr c llolzner, riuBerlim, rio volta rin Allcmanha, abriu seu
consultório á rua Cnnning n. 0, tias 14 ás 10,no Iiospilal Evangélico rias 8 ás 12. PhoncVilla 2261, Cirurgia geral, nervosa, partosvias urinarias e inoicstin.s dns senhoras.mtm

DO BRASIL
UO BANCO

Aiuga-se "c
imitar Dantas, 21,

ma sala dc frente, mobilada
com pensão, a cusul. R.. Se-

Doenças da pelle e syphilis
DIt. WERNECK MACHADO

I.nrgp rin Carioca, II, I" andar (só allen-do a doentes dessas especialidades) t

Provim-se nor. candidatos Inserimos noconcurso do Banco do Rrasil mie já icre. ini-cio, .ifslm cnmo a todo.! os rapazes e mo-ças que desejarem f.izer o vindouro, que scacham abertas as matrículas paru o estudorápido e pratico dc cscdpttirnrâo. arithme-fica o correspondência no curso dn AvenidaRio Branco, 131, 2». Aulas de repetição cmpequenas turmn« por professores idôneosMaior numero do npprovaçõcK. Parn informa-
tm í?a? § i!? A? Ç das _17, ás '40 horni.,,.

O Sr. João de. Oliveira Neves
dos gerentes dos estabelecimentos dessa rua
cabo ao Sr. .Ioão de Oliveira.Neves, que ha
mais dn 2f>- anuiin entrou como empregado
«l.i importante "Tinlúrurla iaiivoriinl", cnn-
fortavel o clcguntcnicüto instullnda ;i ru.i 7
dc Setembro n. I7i, poj-sulndo üiudu uma fi-
liai á riicsmn ruu n. 12ó, ahi om u dcnoili-
niição rio "Tiiiiurarla Gloliõ". ,

Foi sou antigo proprietário e fundador %
Sr. Lrrhanõ Monteiro de Moraes, nome au-
bejamente conhecido o estimado no alto cam-
mercio desta Praça, e fallecido a •! de nhril
«Io corrente anno, <iepoin de tor morcjailo
longos annos no seu ramo de negocio, tendo
sido, por nssim dizer, iiífi doa que mais con.
correram para o duscnvolvírnento do negocie
«Ic tintuniila nesta capital.

Pello seu fallecimento, siiccedeu-lhc no lie-
gocio scu filho, Sr. Henrique Pa tiro n de Mo.
racs, quo, além (!« reunir altn competência,
é, ainda, possuidor do um esjiirito muito cul-
to o dc um caracter invejável.

O Sr. João de Oliveira Neves julga acr t
decano rios gerente» c empregados «Ias casas
oomnicrciaes da rua 7 dc Setembro, aliás ti»
tulo que muito o honra, denotando, como
evidentemente denota, ser perseverante, tru-
balhador o honesto. Pensa elle quc se não
ura o decano «lus gerentes do eonimcroio da -
sua rna, deveria; pnr corto, i-cr uni dou mais
antigos; jioii, entrou pura o serviço rii 'lin-
tiirnria Universal em 8 rio fevereiro de LS0Í
c lui 21) aniioH, muis ou monos, lite foi con-«
finda a gerencial

Accrcscenta o Rr. .Ioão do Oliveira Noves,
moço do um cayalhclrismo o dliítincçSo a
toria n prova, que apezar de haver fulledílo
seu lionrinso chefe c nmigo, o Sr. Urbano de
Moraes, a inuuiuora clientela dn tini ura ria
quc dirige, cm mula idirá prejudicada, por-
nuailto cohiinúa a sor atteudidii com a mes-
mn iiòliciliitle, conservando religiosamente •
li.vsloiuii ijüõptadu pelo non cstiqcto chefe.— Por õiiíro hldò — coijtinuõii o Sr. ,,!„ão
«if Olivoifii Novos —""boje, graças á bondade
rio meu particular nmigo Henrique Falira»
«le Wnracs, fuço iiarlo ria flrníaj pois org.i.
nisiimos, om aücccssáo ii firma Urbano 

"de
Min-aes, n rio llenrique rio Momos íí C, •
qual conliuõi! com as mesmas casas, a "Tln-
turariã UhivérSnl'*, á rua 7 dc Setembro nu-
moro 171, o á inesmu rua, n. 12'>, n filial -."Tinlúrurla Globo"".

lí concluiu: — A nossa officinu, ume«Ins melhorou npiiarelhnil.is desla Capital,funeciona ú rua Senador DiiiiIüh n. 81, e ometi sócio e chefe pretende om breve partirpnra a Atlomaului, afim <ie adquirir novosmndiiiiismos que pousam corresponder aiud»melhor ás exigências riu época.
Acompanha- caias linhas « retrato do Sr.

João do Oliveira Novo:--, como sendo o (lecuno
rion gerentes rius estabelecimentos da run 7«te Relembro, prosíanrio-sc asi.s.Ini .homenagemn pcrsoverar.çn e tino administrativo rie lâu
«listir.cto lutinlor. f»

•—*^*^f'?^- 1
uns, Curaf-SÍMTIJiHpSi '"""' raclicnj rins

8a&ií#Jl3Uaí4 proslntiles, com oloslaiiciociiiii-uto Integral riu fuheçãt) sexual
peln riiiillieniiia ítociinion rio Uorriior. Paris)'Tralamoiilo- especifico, rápido o indòlor!Dr. Coco ü.ircollos, oN-assiitculo dã Ene «InMeti. Das Oús 11 e rins *1 ns 0. ToL C 38fiS. Josu li,!,. '

asatBife.il--..,^...ná.
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A NOITE — RaMiado, 0 clc Setembro «le 10LM

O NOVO MODELO
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="» nr HUHDANA

REMINGTON N. 12
MAIOR SOMMA DE TRABALHO

MELHOR TRABALHO
TRABALHO SILENCIOSO

flcmeltn-no- hoje mesmo este coupou c Iho daremos, sem nenhum compromisso
rie sua parle, informação uii.ls ilrtalliarins.

S. A. OASA PR ATT — Caixa Postal, 1025

NOMl. '«* «ce<y*l.\a i.VHi *.X* a Va *•«•'« «%e * a.m RUA. . * .¦..,*;,',;%;••. i »

CIDADE ,.. ..,.-..... ESTADO 

BIO.
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MACHINAS PARA
OFFICINAS NECHANICAS

Temos para
prompta entregai

HENRY ROGERS, Of Brazil, LTD.
R. VIS. DE INHAÚMA, 85

Caixa Postal 1017,

Rio de Janeiro

RUA DA QUITANDA,
17-A

São Paulo
MtmiMiMniniRMiin^

TERRENO
Vende-se nm próximo ás Barcas, com 7x23

ms .Nictheroy. Trata-se no Ilauco Fluminense

CERVEJA,V*iwJ_MiOt

STADIED 6 tf /
RUA iCHWSTOVÍO 705
TtLtPHONE: V.2SSS

____%

->—«e«»
PENSÃO CHIC

PARA FAMÍLIAS DB TRATAMENTO
Em majestoso palacete, eom lindos salões

de recepção e recreio, alugam-se confortáveis
c. luxuosos apartamentos com banho privado.
llua das Laranjeiras, 521.

WISMUTHAN EHRLICH
Tartro Ilismi.lhnto dc Potássio c Sódio

— SOLÚVEL E INDOLOI\ —
O mais perfeito sal dc bismutho que sc

encontra a venda. Preferido pelos grandes
clínicos. Vende: Fernandes Malmo & Cia., ¦_
liuenos Aires, 64

PENSÃO
Traspassa-se uma situada em Copacabana

com 15 optimos dormitórios c demais de-
pendências, com garage para automóveis
grande quintal, etc. Alugncl mnito razoável
c tem ainda 27 mezes de contrato garantin-
do-se a prorogação do mesmo. Trata-se na
ina S. José, 17, com o Sr. Simon.

ma*»
Prédios — Terrenos

Leilão ou Particular. Ninguém deve vender
ou comprar sem procurar o leiloeiro Palladio
Roa S. Joaé n. 57. Central 5538. Serviço cora-
pleto de informações, photographias c auto*
movei liara levar o pretendente ao local.

lHnmiiimini;iiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiinniffl^^^
O VERDADEIRO UE.STRU1DOM

DAã BARATAS
Experimentem a sun effieas.a

Vende-ae em toda a parto
íiwntaitliiniiitniiniiiiiiiiuiiiíflíiríiimiiiiiiiiiiitiim iiitiiiiiniMiiiiiiiraiiMliiiiiiniiiiiiininulHiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiiisiniiiiiiiniiiiiiniiiintiiiiimiiitiiil
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CURA DA TUBERCULOSE
SANATÓRIO DE PALMYRA (Minas Geraes) — Altitude 900 metros. Edifícios c regi*'
men modelados pelos melhores sanatórios tia Suissa. Tratamento hygiciio-tlietctico.
Curas de repouso, de nr, do engorda (Mastlnir). etc. Director gerente e medico resi-
dente: Dr. Alberto Cavalcanti; com níais ric 10 annos tle pratica nos Sauatonos dn
Suissa c Allomanhá; Enfermeiros c enfermeiras especialistas. Hotel de 1* ordem.

I O Esmo. Sr. Dr. Plácido Barbosa, inspeetor geral da Prophylaxia da Tuberurio* |
§ sc, chegando de improviso ao Sanatório rie Palmyra, ahi passou dous dias c deixou |
1 consignada no livro dos visitantes a seguinte impressão-. .'.'•_, I
I "O tratamento dn tuberculose, que a pôde curar c que esta provado qnc u cura, §
ã é o tratamento b.vgicno-dietctieo. Esse .'• o tratamento que sc apmica no Sanatório |
s de Palmvra, e. se applica dc aceordo com os princípios scientificos c a pratica dos _
1 grandes 

"sanatórios 
europeus, sob a direcção competente do Dr. Alberto Cavalcanti |

â da Albuquerque. .-. „»_,,. _, . .. =
I Palmyra, i tle março tle 1021. — (Assignado) Dr. J. Plácido Barbosa." =
1 Informações no Hio: Toi. Norte 1209. s
Itoiiiitoiiiíiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiíiiiii i.i..iniiiuiiiiini!i iii».iiiiinii.raiiminii.raiiramiiimi.i. niii.it niiniiimiiiiiiiiiiiii m.inmiiM 11111""=
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DELICIOSO
EUA S. JOSÉ, 45CAFÉ JEREMIAS
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A senhora está sem força
iiiiiniiiiiiii'=üaii!iii(Uiintuii«!«iiiHi aiiiiiinitiicatiiii:miii«.iotiJ:H)ifi;ai_u;iH(in -iiiitaiMiiiMitiiEaiiifuiiiinranfimíiinEarnmTTíTíiranunTiiiiitiuniiíillfj»

Negocio de oceasiãoJS
Sua tez está amarclla, a senhora tem olhei-

ras. A senhora cniinagrecc, anda triste e
ttesensoffrida; tem prisão de ventre, dores
de estômago, tlõves nas costas c em volta
rio peito. Cuidado I A senhora está anemi-
ca. Tome então as Verdadeiras P.ihtías Vai-
let. O uso rias Verdadeiras Pílulas Vallct,,
na dose dc 1 ou 2 pílulas no começo dc
cada refeição basta, para restabelecer eni
pouco tempo as forças dos doentes por mais
oxháüstàs que estejam, c para curar scgtt-
vãmente o sem .-ibnlo as moléstias de lnngui-
dez c de anemia, mesmo ns «nnis antigas e
as mais rebeldes a qualquer outro remédio.
Por isso, n Academia de Medicina de Paris
teve a peilo approvar a formula deste me-
(Hçaínento para rccommenilal-o ú confiança
tios doentes, fticto este muitíssimo raro. A'
venda em todas ns.pharmacias.

J>. S. — Como querem vender, As vezes,
mesmo com o nome dc Vallct, pílulas qtie
não são preparadas por Valiet, o que são
quasi sempre mal feitas e incíficazes, con-
vem exigir qne o cnvóluero lenha estas pa-
lavras: Véritables Piliilcs dò Valiet, e o
endereço do laboratório: Maison L. Frérc,
19, me .Tacol), Paris.

As vertlaricii-ar. Piluliis Vallct são brancas
e a assignatura rie Vallct está impressa com
tinta preta em caria pílula.sm**** •

Pela saude perfeita
A. gymiiãslicà nalural peio moderno me-

lliodo llcbert-Çnrtbn constituo o melhor
íiicio de conquistarem, ns creanças, a saude
perfeita. Tratamento scientJÇico 110 "Hélio-
therapium" (H. íiad. Lobo, 61)."m***

Escoia para Chauffeurs
Director proprietário Eng. H. S. Pinto,

Tel; Villa ÔSO!)
Síde transferiria da rua füachuelo, 383, pa-

r.i predio próprio á Avenida Salvador dc Sá,
193 A. e B.

Curso rápido rie 20 lições. Aprendei c se-
reis Independente.

¦——*v— •
Cura radical pela

diiithcriniã o raios
iiltra-vlolçia. nppníe-llíos ile alto-pOteiiòiãl
(lecKnlca rie Nnyelschniith. Berlim', e KOwar-
shilt, Vicnna). Dr. CÓcio Barcellos. cx-nssis-
lente-da Pae. rie Meti. Das II As 11 e das I
ás 6, Tel. C. 3S61. S. José 53..

Vcndc-sc umn machina cinctnntogrãpbicá.
RatliévBnliy com maguelo c 14 films. Preço
(iSOiJOpO; 'rrnln-.se com .1. Carlos, Affonso
Peiiiia, 75, Tijuca.

'.- " ".. >—*t9t- '

Para que Cortar os
Callos? Use"fiets-lt"

Os drenldes n5o operam nem nos kuj cw*pnoa callos. Usam "Guts-it." para livrar oe

J$______\___.
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Wp I. ma — O registo do annlvcramb.nitlnllolp do nosso prosado companheiro doIrabalho Vnsoo l.ima, ülijo liiiiikeurso so fes-leja hoje, não i «úmenlo 11111 molivo de «1*
» «RÍS.™*80*1''0 J,i,r'' os 1"fl Iralialhamos .1,1A MHii., mns, aludi., ni,i, opporliinKIndu fe.Iix ilo Itio patentearem denioiislraoOei do svui-piilhli. «uns imumieras rotações do nuilxutienos Círculos loelnos o nrlistlcos, pnr ist,o unoo Mib-gcronlo ria A NOITK t, no mesmo lem-P", um muno feilo nó Jornalismo, n mie vemdumlu «le loi.gii .lata valiosos serviços c cs-forços, o i.|.pliiu.li,|,i como pintor du Unosdolcs, 1
líXIVUUSAMOS

Faitom nnnos hoje:
Os Srs. Edgòrd da Silva Ferreira, do com-ucrolo doslã |iraç«i Aloxnhdro llrigolo, rii-

m .'Ior do Lyccu 1'rauce/.; I.11U Deblse. liomniprclo dcsla praça c director tlu liniáoo1-. Empregado!, rio Comniercio; Anlonio.luso-Ferreira, nesoclante noslH praça; Joãotlc (lllvelni Lázaro, funecionariò dn lm-prensa Nacional 1 senhorita Vara Cosme, li-lllu do br. Liiiili.ii.u (-^_,nic.
Fazem annoj nnianlifli

O Dr. Mariano .lunior, medico; coronelÁlvaro l.vrio dc Siqueira, official «In Se-cretnria ria Vlnçáo; Sru. viuva D. MarlnunaChaves Faria; Dr. João Firmino Correu deAraújo, fiscal do imposlo de consumo nestacapital; senhnrlt_, Alclnã Tavares figueira,nrofcasora publica c filha da lixma. viuvaI». ücolimla Tavares figueiraj Sr. AvelinoAugusto SnntOjj Novaes, negociante nestapraça; I). Jul!,, Goulart, esposn rio Sr. Us-walilo dos Santos Goulart, funecionariò ri aProcuradoria ria Ilepiibllcii; Sr, João LuliCardoso da Cosia, negociante nesta praça.fizeram iinuns honlcm:
Senliorila Syreunc Pinto Moreira, quln-tannlsl.i dn Escola Normal o filha du Exma.viuva D. Ii-nceina da Graça .Moreira; Sr. Abi-lio do Magalhães; Sra. Ittii.ii C, Lima tiaHocha, esposa do Sr. João Pinto d.i Hocha,runcelonario rio Dopnrtaincnto Nacional ricSaude Publica.

CASAMENTOS
*»»»—mmm*mammmmmmml 1 —

Hcalisou-se a cerimonia rios enlaces ma-trimoniiies rins senhorilas l.nutlelina e LéaLopes ferreira, filhas do Sr. Manoel LopesFerreira, director presidente da Empresa Na-cional Aulo-Viaçáo Limitada, c rie sua cs-
posa, D. Cândida Arantes Lopes, consor-eiando-se n primeira eom o Sr. Hilário Mo-nastcrio c a •segunda com o Sr. Álvaro Mon-teiro Bento.

Os actos civil c religioso rcalisaram-scna residência dos paes das noivas, cm VillaIsabel presidindo o civil o Dr. Sylvio Mar-tins Teixeira, o o religioso o Revmo. padre•losu Cnstcllucci que. ao terminar a ceri-moina fez uma predica eloquento e cheia,dc ensinamentos.
No mesmo neto foi celebrado o consórcio«Ia senhorita (iilri.i Monteiro Bento, filha doSr. Germano Monteiro Bento c sobrinha rioSr. Manoel Lopes ferreira, com o Sr Etlu-arilo Lemos Malheiro, do alto commerciodesta praça.
Cerca das 9 horas da noile foi servidolauto jautar, sendo ao champagne feita asaudação aos noivos pelo I)r. Janseu Muller.

. Uma orchestra tocou durante o imitarinniimcros trechos musicaes, executandolambei bellos números uma banda «lc mu-siea. Após o jantar houve baile.
Os nubcnt.es rcccliernm grande numero detelcgrnnimas ric felicitações.Hcalisou-se o consórcio da senhoritaJardclina de lirito. filha rio Sr. FranciscoJoaquim dc Brito Júnior c dc sua esposa,D. Julia de ltrilo, com o Sr. Horacio Ber-nardes do Almeida, negociante de nossapraça.
Ambos os actos foram cffcctuados na re-sidencia do» paes da noiva.
No acto civil, foram tratemunhas, porparto da noiva, o Sr. José MarapodI e se-nhora c por parte do noivo, o Sr. José Mar-

ülrÜi e 50uza e senl»ora; c na cerimoniareligiosa foram paranymphos. por parta danoiva, os seus paes e por parte do noivo, osincsmoe do acto civil.
Após estas soleninidadcs, que foram assls-tidas po rgrande numero de pessoas das rc-ações dos nubentes, foi servido lauto ian-lar, sendo ao champagne erguidos brindes,recebendo também o novel casal innuinc-ros telegrammus dc felicitações.—#Realisou-se, hoje, o casamento do Sr.Fábio Magioli, conferente da E. F. Cen-trai do Brasil filho do guarda-li\Tos destapraça Sr. Domingos E. Magioli. com a se-nhonta Olga Campos Lucas, filh» do Sr.Augusto Campos Lucas, negociante nestacapital.
O acto civil realisou-se na 3« Pretória,sendo tcstcmiinhis os paes dos noivos; oreligioso, nn mntrix de Santo Anlonio ser-vindo de padrinhos dn noiva o Sr. ManoelGonçalves dc Moraes Cnlafate c sua esposa,e tio noivo o seu progenitor. As cerimoniastiveram ;i maior simplicidade, seguindo osnoivos para o Estado do Hio.

r, 
~"J[iffcctuou-sc, hontem. o casamento rioDr. Tobias de Mello .Magalhães, director riaCompanhia ric Seguros Anglo-Amcricana,com a senhorita Nycia Alves Ferreira, filhado Dr. Mano Alves Ferreira.
O acto civil realisou-se nn residência dos

pací0d!* noxVa. A ma Figueiredo Magalhãesti. iH, Copacabana, e o religioso na egrejado Bomfun.
néalisoü-so, no Hotel Gloria, o casa-nicnlo rio eirtirgiãò dentista Dr Áranlcs-Nogueira, com n senhorita .Mni-iettn Fo.tsc-ea, neta tia ilJxnia. Sra. IJ. .Mariniina Ma-chaiio.

foram padrinhos rio noivo, no civil, o SrPedro Augusto Costa Velho Júnior e Exma.esposa, c da noiva o Dn. Joaquim FabianaAlves o '.xiiiii. senhora. P.irnnympliàranio acto religioso, por pjrte tto noivo, o Sr.Luiz Carlos de Araújo Pereira e. Exma se-nhor? e ria noiva o Sr. Marcolino dos San-los Vianna e Exma. esposa.Realisou-se hoje o casamento do nossocollega de imprensa, Carlos Antunes Fer-reira com a se.iiht.i-itn Maria José ferreirada Luz, íilha ndoptiva rio Sr. almiranteJoaquim de Albuquerque Serejo o do suaExma. esposa D. Almira Carvalho Serejo.O neto civil realisou-se na casa do nia'rachai .Tono Serejo, senrio lestemunhas. norparte do noivo, o Dr. Cândido de Camposdirector da "A Noticia", e a Exma._Sj-a.jJ'Ameba Antunes Ferreira, e ria noiva, aouel-Io marechal c sua Exma. esposa.
O acto religioso cfloçtiiòu-sc iia egreja deSanto Antônio dos Pobres, servindo ric na-raiiymphos, por parte da noivn. o almiranteAlbuquerque Serejo c sua Exma. esposa epor parte tio noivo, o Sr. Pio rie CarvalhoAzevedo, thrector tia Agencia Americana eExma. esposa. '

n,~T í:°"sorc'°u-«, hontem, o Sr. CarlosBloclt, rio commercio desta praça, com a se-nhora D. Alexandrina Lcaubon.
IIAPTISADOS

.— COLQATE'S
distinguo náo só a melhor pasta dentlfricla como 0|
melhores preparados para a hygiene diária, como ««.
jam :

TALCOS, SABONETES para toilette e paia bar.
ba. PERFUMES, EXTRACT08, CREMES pnra o P08.
to o ÁGUAS DE TOILETTE.

AGENTES GERAES

LEONE & C.,A
iio Março, SI) - Rio Praça fla Si, :u -. s, i>.„„|(
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CREME INFANTIL
(em pó tlexIrlnlMido, 12 variedades. Um tios
melhores alimentos para creanças e doentes).
Pacote no llio, 1$200 o no Interior 1S300

Prevenimos ao publico que não nngtnonta-
mos o preço deste nosso popular ptodiiclo
quo contínua o mesmo ric 1010;

Será indevido o que cobrarem n mnis.
Dlt. RAUL LEITE & C.

ÓPTICA MODERNA

é_____ú-i.à_kMk

Honraiin com a
ronliiiiicii dos

I 
"¦ ™* ocuiistnti

Arthur Jacintho Rodrigues
\ . RUA SETE OE SETEMBRO. 47

Tel norte 73is - > - mo de janeiro

ACADEMIA SCIENTITICA DE
BELLEZA

DIRECTOltA MADAME CAMPOS
Itua 7 de Setembro, IGfi — Hio

Massagem ESTHETICA, MEDICA, IIVGIE-
NICA e torios os tratamentos dc Belleza.
Tintura dos cabellos em lorias as cores com
n duração de 2 annos. Lavagem ric cabeças
com seccagem clcclrlca. Corte rie cabellos.
Ondulação Mareei c forçaria. Hccoloração dos
cabellos brancos sem os pintar, cura ria cal-
viço cm torios os casos c em torias as edades.

Afinnincnlo dns sobrancelhas pnra sem-
pre. Mnnicurc. Pcriicin-e, -1011 produetos tlc
liellez.i, prcniintlos eom o Grand Prix. Cata-
logos grátis. Hcspostn niedianto sello.

Depilatorio Electrico Radical
Tira os pcllos para sempre. Premiado eom

o Grand I'rix. Hcspostn mediante sello á
Academia Scicniifica dc llcllcza. Itua 7 de Sc-
lembro, Jflfi.- Uio. Catalogo grátis.•m****

PELLES
neforniiim-se e lavani-sc com a máxima

perfeição e rapidez'. Especialistas cm tape-
tes rie. pelles, com cabeça natural. Largo de
S. Francisco, 14-1" andar. Telephone Nor-
te 1110.
—— ¦ •»**, i

«Tônico Iracema
O mais antigo e melhor dos fortifican-

tes para o cabello.
20 annos dc grande aceitação.
Unico premiado com medalha dc ouro

na Exposição do Centenário e nas Exposi-
ções: UNIVERSAL DE TURIM, NACIO-
NAL DE 1908.

A' venda cm toda a parte.
E. T. Mello & Comp., REPRESEN-

TANTES. Rua da Alfândega n. 139,
sob. Telephone 1775 Norte.

V. Ex. TOMA VINHO ÁS REfEI
ÇÕES? peça então BODEGAS

FRANC0-HESPANH0LAS.
MARROCAIN DE SEDA 11S9

A Nobreza está vendendo marrocain de sc-
da a 118900 o metro, está perfeito, saldo de
cores, azul marinho, marron e violeta. Uru-
guayana, 95.

Dr. Paulo Brandão 0uvidos, gargantavi. * «uiu "'«'.««»; nariz Assistente
na Fac. rie Meti. c no Hosp. de S. F. de Assis.
Cons. de 3 ás 5 lis. Avenida Mem tle Sá 335.
(Sanatório Cirúrgico). T. N. 10!)2.-mm**—.

Radio

Insinuamos cm qualquer ponto desla eiriarie poslos receptores que cnliíe.uiií,
completos, funcclonnndo, com phonc,

Desde 140$
Peças sobrcsnlciltcs

MESTRE E BLATGE' — Itua 1'asseio,

Cartilha Maternal ou Arte do Leitura —
Vprendo-so a LER eni yil lições pola ARTE
poeta lyrico JOÃO DB DEUS. Vontade o inc-
morin, c torios aprendem cai :i() lições, tio-
mens, senhoras o creanças; Santos lir.iga e
Violeta Draga — S. José, 30, 2> andar. Vae
ú resitlenein.

Pi-nnaonnrla "os ÍP"mcs c revistas, tles-rropaganaa la cajlnnji s. pauio, Esta-
rios ilo norte o rio sul tio lirasil. Procure a
Empresa tlc Publicidade "A Eclectica", Av.
Itio Branco, EI7, 2o .Phnne Norte 70.'.G.

LAVANDERIA NACIONAL
Telephone til.ii II. M. ¦— Hua Yplranga, 8)

E' a preferiria pelas í,xinas. famílias.¦^1.»*

àLIXlR dè WD0ÚÉ1RA

. MILHARES DE CURADOS

• • • •
• • t •

63;030:0()1SJ,18
9.080:7998376

Contas correntes garantidas -...
Valores eaucionados 
Valores depositados 
Titulos e fundos pertencentes ao Banco
Letras cm cobrança 
Diversas contas ,
Caixa: cm moeda corrente

Drs. Leai Júnior e Leal Neto
Especialistas cm doenças tios olhos, ouvi-

dos, nariz c garganta; Consultas tle 1 ás 5
Assembléa, GÜ.

-m*—
Pelle, Syphilis, Vias Urinarias

Rua da Assembléa, 51, das 9 ás 19
DR. PEDRO MAGALHÃES

i ni)ji i

\LUGA-.SE 
em cnsn rie familia respeitável,

ã r. Iíaddock Lobo 112, um bom aposento
i.ira casal tlisliiicto. Tratamento completo.-mm^—t-
Liga Brasileira Contra a

Tuberculose ¦
SÓCÇOltltO GRATUITO

Quem eslá óintlgreceiiriò e fraco rio peito-
procura o.s Dispensnrios riu Lign (Uarão üe
S. Gonçalo u. ül e Avenida Pedro II tt. 1?3).
Se não puder freqüentar os Dispensnrios, será
soecorrido cm easa (telephonc norte 3930 rio
11 horas ás 2 horas). Medico, remédios, in»
jUicaões e leite grátis. •

dansante, que lera o concurso da orchestra
Sehubert.

—Commcmorando o anniversario da nossaindependência politica, a E-scola rie Musica
A. Nepomuceno orgnnisou parn a tartle tle
9 próximo, ús -l 112 horas, no salão nobre
rio Centro Paulista, unia festa eiviea queconstará^de uma palestra pela Srta. ^'ditliLorena c mniicrog--dc- musica e --poes-ia-por-
alguns de seus aluninos
MANIFESTAÇÕES

iP~1'oa',,sou7sc' an,le-li°ntem, na malriz dcCampo grande, o baptisado rie Álvaro Al-horto lilhoi do advogado Álvaro Costa, cdc D Al .ei-fiiia dc Souza Machado Costa

¦ene pêjd aquella tortura. Tara que eorre V.o ria» d uraainfecçlo ou d'um golpe dc nava-Ita quando e 15o fadl eliminar os callos ecllosidades o uma maneira rápida, completa epermante? Duas ou trea gotas dc "Gets-it'!-
tlcuara qualquer callo insensível; depois af-íioiua-oe. e V. pode dcsprendcl-os seoi cxperl-mentar jamais a menor dòr. Compro umIrasqmnlio hoje mesmo. E. Lawtcnce & Ca.Fabticantcj, Chlcaso, E, U, A.

Aprazível moradia
p_-,,ara senhores dc Iratamcnto, alugam-secom entrada indcpentleiite; bellos quartos'irtavelmerilo mobiliários com o serviçorie roupas, banhos, telcphoir - '

1505000 mens
Riia Li

ne c luz. Preço

— Rcalis.i-sc, ninanhã, „ cerimonia rio bn-plismo rio menino Lorival, filho do Sr Mi-noel Lyra c I). Amélia Motla Lyra. Serãopnririiilios o Sr. Manoel Vasques Braga e asenhorita Loiirdc, Rama.
FESTAS

Fn) transferido qiara o próximo dia 19,As 9 horas da noite o festival em beneficiorio menino Murillo do Vasconceílos Miranda,festival que se devia realisar hoje no ClubGymnastico Portuguez, que, para tal fimcedeu gentilmente o seu salão.—•Amanhã, 0 Sr. coronel Manoel 'Vieira
Obrim os seus «alôes aos amigos e pessoasrie suas relações, brindandó-as combaile, commeinorativo ria

. um.
, . , - abertura tio seu'estabelecimento comincrcini, em Afcrltv oArninzem Central, o an mesmo tempo parafestejar os baptisnios do seu filho Xilo tlc

quem serão paranymphos o Sr. 
~

ren tlc Mattos e siín

. Por iniciativa rie uma commissão, aSociedade rie Barra cio Pirahy, Estado tioRio. vne levar a cffeito. amanhã, umn mnni-festnçao tle apreço ao Dr. Antônio Braz rie•Morac» Barbosa, e familia.
EM ACÇAO DE GRAÇAS

— Na matriz do Campo Grande realisou-seuma missa em acção tle graças, por mo-tivo rio anniversario natalicio rie D Ma-falria leixeira rie Alvarenga, mãe dos DrsManoel Francisco e Gerencio Caldeira diiAlvarenga e tias professoras publicas Má-falria t: Luiza Caldeira , rie Alvarenga
Coninienjóraiitlo o 10° anniversario rio cn-snmeiHo rio Sr. Antônio Martins 1,-eniandcÍ,guarda-livros desln praça, c rie su». esposaD. Aura Ferrei.rn rie Mello Fernandes, serárezaria uma missa ein neção rie graças ni

próxima seguiidii-leirn; 8 rio corrente 
'ás 

0horas, na matriz rio SS. Sacramento!mmm»

C. CARLOS J. WEHRS
47, Rua da Carioca, 47

Junto ao Cinema íris — Tel. Central 4315
OPTIMOS

Capital 
Fundo rie reserva 
pcpositahUs:

em ec com .juros 
idem sDin juros ',,
idem rie aviso 
idem rio praso fixo ..„..,.'.'
por Letras a prêmio

Depósitos judicines 
^)cposilniites de ti'/rios o valoresTitulos por Conta de Terceiros ..Lucros c perdas
Diversas contas 

PASSIVO

.".tf ifoiVI?)
1111:352*533

7.'!.i;i!l:SWSH

2Í1.5H':8S9J;SI
48.407:8023023

Í72;225':3-16iíW
â;205':932?8lí
S.IIMíSW-Ckíí
3.(.l3:5ò7-S2K)

2I.23ü.í,I1!I589í

332;;'à3»":.íy6f!)ÍJ

10.000:000-*{ldO
S.O0!)ií30;'0'JU

5ü.,(i91:'18:!i'S7ti
662V,íi6SÚ'0ÍI

22.602:G7fiS07!)
,"l.986:7575018
10:400:09B?57-l

, . nj.n„''f' Jüneirõ; 5 ric Seíembro ile. 102-1João Itibeiro rie Oliveira ? Souza, presidente.;M, Moraes e Crslro eo-.lad.li1•iiiiijiiiiiiimtiraimiiíimiiii iiaiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiniiiiiiii '" '

94;43fl"i66l?5M

3:S8KÍM
21 .S. 723 :-13S5630

18.602 ;ÍI3Í7I"
t.00,í:l08?,ítl)
1.552:7.7(^1111

aJ2..ÍMí:5Hi?ÕlJ

nno.
n „ -iiHfliiiniiiiiHiníiiiiiiiiúiiiiiiiiHiiRiiiiiiiiiiiiiaUr. Koiando Monteiro }?f w'"^''^
Operações. B. Aires. 58. I ás xt^!1»—¦ m*m .—— ___.

Pedro Cor
„ ,_ ..„ Ex'mo. esposa, e o domenor Geraldo, filho rio Sr. Gonçalves Viei-ra, ri^ quem o nmphytrião é padrinho..— Promnvirin pelo Grupo Amigos do Cre--- e em homenagem á d."

rio Brasil, rcalisa-se amanhã um festival

i0 ínensacs. Local soecaado e V-i irú.-Õi f • """""'"» iJl:l° i'-upo .-\migos tio Ore
iaranjeiras 530 

!,0CCd'ui° c t>n«tciascl. I mio c em homenagem á datada independeu
* ein rio Brasil, rcalisa.se amanhã nm f«flV-n

Psanos
E AUTOMÁTICOS

Preços rcdttzirios e vendas faciiitndw

I R. M. S. P.
° (MALA REAL INGLEZA!

P. S. N. C.
(CIA. DO FACÍFIC0)

2 .JSS.XI^As saídas PAKA O SULs
0 ApMmÀnà  7 de lembro

HIGHLAND LOCIt .... 10 de setembro©PARA EUROPA: íl
ALMANZORA  7 de setembrog
_^_Í_ -¦•.-•:•.. 17 rie setembrorAADES :• 21 de setembro

ALUGA-SE
mn bom qnarlo tlc frente, cm casa ric fatniljl
a rapazes sérios de commcrcio ou banca.
Travessa S. Luiz Gonzaga n. 21.

PASSAGENS; FRETES E INFORMAÇÕES
S NO ESÇRIPTOllIO DA CO.MPANluv
S 51, AV. RIO BRANCO, 55

Norte 8000
baocsssssaosaoisss;

-maia* ¦-

Qsaocfojs?

Veríadeiro 914 fiíleio.
Rótulos em Allemão

CASA EJIER:Rua da Quitanda 3. (Esq. S. José)

ExamesProf. Alfredo AndradeLri.ua, sangue, etc.
 

"- t:ruKu.lv,,na, 7 

brinquedos""
Castro & Wnldemnr Praça 15 dé Novembro 42

\^____________^JiÉ-
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LEITURA PORTUGUEZA] "" ~~~

RDinni 1 V mns t'00^»"" ° noivo n fasírn NunPc Advoga no llio e na
DKiUUU í a comprar os moveis 4 \Vr' ^aSUrO mmeS Nid,!CI.0,.. 0iui,
rua Alfândega 09 — CASA MARTINS, 190. Alvares tlc Azevedo, '-'.'>.

_iinic3iiiiitníffniiiiniiMiitc2itiitiinnica:inixii]tiic3nmtiiiiiic3(ttiiiii!iia iitc3:tiiiri:iiiiC3!uti!iinnc3iiiiiiu*itic3is«i:ftitiirT}i:inrinnc>«atii!mffii!iiiriffimiiQK^i

CISO SUPERIOR 1 PREPARATÓRIOS
DIURNO RUA DO OUVIDOR, 50 NOCTURNO

E' O MELHOR: queira visital-o; procure informar-se. OUVIÜOIl, ,"i0 — I e lias-
dares, esquina de Io de Março.

linitiiniiiniiiiniininiinraintiiiM

BANCO MERCANTIL DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE E.M 30 I)E ACOSTO DE 1!)21

ACTIVO
.ACCIONISTAS: entradas a realisar
Correspondentes do estrangeiro 
CARTEIRA

Titulos descontados
Effeitos ii receber

¦-**
___—, ____,,„,  ,..

Professora de violino c '""!iica' c,":
, s" dn Institutolecçioiii, parliculnrmciite c em cirso na ei-dade. 1 ratar pelo tel. Ipanema, 33.

Coisas que existem, mas
que não sc conhecem:

O Üotel iio Corcovado eni Pnlneijis f^
as suns inodcrhns installações. •'S>':IS f:í;
rentes nos aposentos, nparlniiiciitós '¦'"",!¦',.
In rie 'banhos, n alimentação esníéradn, 0,1|f
rece n seus hospedes lótlo o còrfforte a '''
rie ura cliina precioso nue rcvitoia e 91'
uismo.

• :'k '. ,-__m
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A visita da es-
quadra ingleza

Uvas homenagens aos
liiariijos britannicos

Um Rrandc baile no Villa Britan-
nica-Club

neiiio honleni», os nosso» valorosos hos-
I,-les que fnrmniii ns fliiunilçOe»vilos Impo-
jiciilcs vaio» da inórl.hlin ila guerra Inglezn,
¦ cili.t.iin hoje, as innh carinhosos hoineiia-
mui prestado* pelo* «eus camaradas dn Ar-
ni in l,i brasileira o dn musa sncicilntlu.

As feslas ilo hontem tiveram um grande
ri:nliii «le --iliil.iri.',Iiiric entre os dous nai-
-*•, amigo'» o de camaradagem entre ns duas

llcallsaram-sc, hoje, tlurntilo o dia algu-
mm festa» em homenagem nos mnrujns In-
ijlcics, ciando marcado um grande bailo
fura esta noite.

Um nlmoço no Gorcovndo
S'o Corcovado houve, nn mclo-din, um

«ande almoço para 80 marinheiros britan-
nlcos. nuo furam acompanhados por dez dc
j.»ii5 camaradas brasileiros,

A partida dó Cosmo Velho deu-se pela ma-
nliii, no uieiii da maior alegria, «pu- perriu-
uni durante todo o percurso e ao ser ser-
üil" o apage.

,\' tnnlc ileu-sc o regresso dos cxcuvsio-
nlilas, o quc t"i feito sob ruidosa alegria.
0 titular da Marinha proporciona

um passeio
D Sr. ministro da Marinha, proporcionou

hoje, pc'a manhã, nm agradável passeio,-i-, Corcovado o i'ts Pai,-iriras, no Sr, .iimi-
ranle llr.uni. commandanie «In esrjundru in-
tln* c a officines dos navios <pic a com-
K"-'11'- ., ...

A partida dos excursionistas verificou-se
ii in I'-', da estação de bondes da Carioca,
•.nulo os nossos sjimpathlcos hospedes ncom-
panhaiios da diversos camaradas seus dn
Marinha brasileiro o ile outras pessoas gra-

Tendo subi-lo ao Corcovado, os excursio-
uisia. de I.i descoram pouco depois «lo meio-
iÍIj. sendo então servido nas Patnoiras uni
lento almoço, «pie correu alegremente.

A' tarde,' ns excursionistas regressaram á
cidade.

Provas sportivas
llcnlisaram-se, esta tarde, diversas provas

rporlivas em liomcnagem aos hospedes bri-
launicos, «pie constaram de saltos, corridas
• pc e outras partes lie atlilctismo, sendo
distribuídos diversos prermios aos vencedo-
ri-ç.

Alem disso, houve mais ns seguintes:
Kio Cricket Cluh — Nictlierov — "Match

di' football.
ltio Sailin; Club — Nictheroy — match

•lc foòthalK 
"

UMA FESTA TRADICIONAL
Em homenagem a Sio Roque, na

ilha de Piqueta
IU','iIImiiv"i'-ii nu •>„<ui.l.i domingo do me*,

II dn cinreiile, n trnill hainl fc-tn «le S. K<>»
que, mi ilha Ae 1-aqiiMn.

Deputo ile um Iriilun tnsViniie, que come»
çiii','i nn ilia II deste, «il»..ei-v,ir--.e-i nu dia
¦Ia festa o pi-gramma s-t-guintet

A» ii horns da iminhA — Alvorada com
tiros «le morteiro, A's 7 1|3 horas da ma-
rilia — 'Missn reiruda eom comintinhno «eral.havendo distribuição de nencrns o mapa»
.ini pobres. AS I] hora» da manh- — Missa
solemne, cantada o acompanhada a graml*
nivlicstni, sermão pelo apreciado orador sa-
Cl. p.uli. Dr, Armando Lacerda, A'» 7 113
«Ia noite -- »Tc Deum" a grande <trch.»tra
o a seguir síi-uulo por um elixiucntu prí-
gnrior.

HnverA, nn dia da festa, barcas extraordl»
Darias de hora cm luir».

O» festejo» externos constarão de uma
feira fra nen no campo du S, I loque, cnm
hurr.li|!lliihn* de prenda», leilão, vistosos fo»
gos de .iri li leio, bandas de musica milita-
res, etc.*. commissilo ougarladora de obolos e
pu-iiil.n solicita de todos om devotos o con-
¦•urso du sua generosidade, esperando queenviem donativos para n matri» de I'aqueti
a as ciitri-idtis do Itcvmo. vigário padre -Ma-
iioaI d'.\. Castcllo Ilranco ou parn a Ca*
thcilral Metropolitana aos cuidados do Sr.
Antônio Uuciros,

11» i i

A \01TE — Snblmdo» rt do Sotonibro de 1D2Í
¦-¦¦¦¦¦¦jajpMMi»MMMM_M_iii»ii--iiii iimi i tatmmtssmmmjtsm

tf

Uma mulher nio ae deve
casar com um homem que:

... clln não conheça ...

... clln espera reformar...

... não respeite- n suu independência ...

... não goste dc creanças c seja aiitipa*
thico...

... viva senipro de mão humor ...

... seja mais moço do «pie cila...

... não lhe conheça as inclinações do co»
ração,..

São estes os graves

PROBLEMAS DO CASAMENTO
«pie veieis solucionados por um clcnc«» dc
DEZ estrellas

SEGUNDA-FEIRA nn

PARISIENSE

OS SPORTS

'IIRASIL.FERRO.CARRIL»
Está, como nas edições anteriores, bem,

feito e cheio do interessantes artigos sobre
n especialidade a quc sc dedica, o numero
desta semana da revista "Brasil Ferro-'
Carril", publicação dc transportes, economia'
e finanças.

Uni grande baile
Itcaiisa-sc hoje, das S horas á meia-noi-

lc, um grande baile no Villa Britannica
Clul), cm liomcnagem á marinha ingleza.

Nessa fc-I.i deverão tomar parte 120 sub-
ofíiciaes (ia esquadra «iue se acha ancora-
da no nosso porto.

Os salões do Villa Britannica Club estão
ilccorados cnm mu ilo gosto, apresentando
um bello aspecto.

0 almirante Brand vae dav uma
recepção

r.stá marcada para depois de amanhã, n
recCgíãq ipie. o Sr. almirante liubert Brand,
•iimmaniliiiite' em chefe da esquadra ingle-
m (juc ora nos visita, dará á nossa socic-
dade.

A recepção será a bordo do cruzador "Del-
Iii". oude eslá hasteado o pavilhão do che-
fc dá esquadra, e será das 4 1)2 da tarde,
ás li I 2 horas.

Comparecerão a essa festa autoridades do
liiariiiha, faniilins de nossa alta sociedade,
diplomatas, congressistas o outras pelsoas
padas.

Eecepção no "Dauntless"
O coiiimandantc e offieiaes do cruzador"tJ.inntless" darão uma recepção nos seus"òllegas dn armada brasileira o famílias

¦i;t iinssn sociedade, depois de amanhã, sc-•jiimln-,fcira.
Foram expedidos diversos convites para

cs.'-a recepção, que durará rias 4 1|2 ás 6 1|2
•Ia tardo.'

(Durante n festa tocará a fanfarra dc
liórdo.

Limousine Ford
Vende-., por motivo de viagem'

pnra u Etiropn, perfeito, em optimo
estudo ile funecionamento-, eu lei*
tão, pela ninior offerta, segumla-fei-
ra, ií» 3 hora* da tarde, na porta do
armazém do leiloeiro JÚLIO. O car*
rn estará a partir das 10 horas á dis-
posição dos Srs. pretendente», no Io-
cal «Io leilão.

mm»W^ I ' -¦—¦- lll -¦!¦¦¦

0 "Duca d'Aosta" em transito
para Buenos Aires

A Saude do Porto procedeu A visita re-
giilamentar ao paquete italiano "Duca
«PAostn, entrado esta manhã -procedente de
Nápoles, Gênova c outros portos de escala,
encontrando-o cm bom estado sanitário. A
unidade mercante italiana transportou pou-cos passageiros -para esta capital e conduz
muitos cm transito para Buenos Aires, a
maioria immigrant.s italianos.

6

Ll

m,

Uma senhora casada, que vivia ordinária-"ente longe ilo marido, preso a oulras mu-
ilicnn. iu mitigando a tristeza do scu isola-
menti) eum um "flirt." innofensivo, mas quo
«-*¦*—- t,f'a KUa assiduidade se
Hv.i'-^^s^JHPrWJSI tornou reparado. Para
!£f i-^vAAtff infelicidade delia tinha

por sogra uma ríspida
tenhora que lhe vigiava
os passos e lhe censu-
cava as tnilcttcs, quc
diga-se de passagem
eram verdadeiros mi-
mos do bom gosto, ele-
Itancia e riqueza. Por
sua ven, o lioriie do"flirt" não tinha mui-
tas qualidades a rc-
roniniendnl-o. Dali te-
sultou um ESCANDÀ-
LO SOCIAL de fuja
luta ella veiu a tirar n
felicidade de um «rran-
ilo amor, exactamente
como hontem cruel

¦I.0R1A SWÁKSON que ajudara o marido
vingativo u rebaixal-a"^conceito social. Isto é bello, não i ver-nade? _ se j|le jisscnnos quem é esna clc-

SantisMnin amorosa?... A divina GLORIA
JkVíNS.OiVj estando no corpo do seduetorMCA11D0 COUIBZ e no do homem final-Wentc amado UOD LA ROCQUE. Para poderlÁ?"" •nata belleza, lem o leitor quc ir SE-
v.in.FE,RA aos clcuantes cinemas AVE-MIU e 1DEALi .gj

mm»
lesfias _@ creanças

Or. Marlinho da Rocha Junior^
Na Universidade de Berlim, docente de cli-<W pediatrica, etc.

Çons.: run 7 do Sct. ,73. T. Norte 74»!•!«?..: Praia de Botafogo, 462. T. Sul 304.')

Mobiliários e in*
staIlações de
Escriptorio?

para :
Profissionaes
Residências
Companhias
Commercio

Bancos
J. PALERMO _ _.,
211 - SETE DE
SETEMBRO — 21?

CREPE GE0RGEHE
dc superior qualidade em todas as
cores — 100 c|mts. do largura —

metro 40$800.
Preço de reclamo.

Casa das Fazendas Pretas

0 "Hoedic", o "Infanta Isabel
deBorbon" e o "Voltaire"

vieram do Rio da Prata
Proàedentc de Buenos Aires, fundearam

nn Guanabara, ás primeiras horas de hoje,
os paquetes "Hoedic", frauecz; "Infanta de
Uourbon", hespanhol, e "Voltaire", inglez,
todos elles com poucos passageiros para o
llio e reduzido numero em transito. As
condições sanitárias desses tres paquetes
foram verificadas boas pelo medico da Sau-
do Porto, que procedeu a visita regiilamen-
tar.

Conde de Bomfim 598
O JÚLIO venderá em leilão, terça-

feira, dia 9, ás 4 horas da tarde, um
predio antigo, em centro de bello
terreno.

«•a*-

^tm»\mmmmr

EMPlAStRO
PHENIX

CURA .
ONSTIPAÇÂO.Jowiií

Ma-ca 1»
mcisTuapa

lí
«MIRAS

• ciidcm-se a preços reduzidos, fiinceionan-•i cin perfeito estado; encontram-se em cxPosiçrii
Aviculn•-si-no na rua 7 de Setembro, 3, Cooperativa

mm—Conferências evangélicas no En
cantado

,?„.Sr; AIn)e'*la Sobrinho farã, hoje, iis 7
do
asi
doj

íiirniii i Iloitc' na c8rcJ'"- 'Io evangélico do
lil»- ' ma'3 umíl clns sl|as conferências
li ; nssu-i-l-l-o moral e espiritual,•fauca 4 cnlradã.

ToHm>\™WmL
Formula do Prof. Sarmento Barata, da

Fac. de Medicina de P.. Alegre.
Dcp. Araujo Freitas & Cia. e Rodolpho

Hess .í- Cia. ~- Rio. _.

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

indicada nas enfermidades do estômago, fi-
gado c intestinos! prisão de ventre ò a causa
dc innumeras doenças, livre-se tomando PI-
LULAS VIRTUOSAS. Pílulas de Papaina o
Podophylina. Vidro 2$500. Rua do Rosário 172

¦' me** >• i - i.

sendo,

Movimentado o mercado expor-
tador bahiano

DAMA, 6 (A. A.) — O mercado expor-
tador continua movimentado.

A Directoria de Rendas arrecadou hontem
71 contos de impostos sobre a exportação
dos seguintes ¦iirodnctos! cacào, 5.700 sac-
cos; charutos, 3 caixões; calçados, 10 cai-
xõesi cigarros, 2 caixões; couros, 100 sac-
cos; pedras dc amctliystas, 16 caixões; pias-
sava, 123 molhos; tecidos de algodão, 1
caixiíô.

Üorridaa
AS DC i\MAMU - linli,-,,. .".«•, «In A NOI»

Tlt para ns corridiui du amaiilül, uo Jociiey
Club;

Samerllia — Tijuen — Venlurowi.
J»Mii«ry -1 Bahia _. Pimenla,Okapi — Olao - CnpjliM.
í>.,rvn?'w..r* -'«««Uno - Arlilía.Mlinl AU — l-omngaba — llnrcas.
?ffl£_«_i. *¦*•••'-*•¦•'• — Soberano.
APnOMtPTO - VB8TA — MOSQUBTIÍ.
««very -* Palmell.i — Pelrorla.
¦ MONTAllIAS H INrónXBR ™l* parco -'•fhiçAo lístr.mgclr.1 (\- prova eliminatória)',"",_:;!,'° "'eirus — Prêmiosi SiOOOÜ ellQOO) — .Ssiiwrillii, 3,'l Iiiiu-, d. l,i,h/,p.r.u"!P "" _P<i>nnmoiito. Uf a prcferlila doientendidos. Taiimyn, 65 Idlo».. C, llougthon,llamilariiienlo movido, um» nada devora pro*dualr. Tijuca, .10 kilos, .1. Sulfate. Vne «•«-trear t-m magníficos condlçilcs «lu prena*ro Pôde fanliar. Trovonda, t»l» kilos, C. Ver-relra. 'Anda um tanto cheia. A sua presençafoi resolvida A ultima hor_, Venluroja, 63uno», C. lernandc»,. Anda bem do preparoo também v«e estrear com alguma chance,uom azar.
3- pareô -- Olhelo — 1.300 melros — Pre-mios: .1:000? c 600» — Peque-y. 51 liilos.o. mian». Tirou cxcellcnle* prova. Apc/ar«ia distancia »rr peitnena, dlífkllmonto per-der*, t-emelope. 53 kilos. P. Ilnptlsln. Roga*isrmente movida, Vae ajudar <i seu compa*nheiro ile bo». Daronexn, 51 kilos. Nfio eoni-râ. Mancou hvntcm, A larde. Perdiz. 53 Idlos.

Ma correr*. Bahia, 50 kilos. It. Araujo.*».»«-condições cm «pie lem corrido. IÍ' mui-to ligeira. Tem Chanca jura a segunda col-
il**_?*£!• l>'»'«»-«a. 52 kilos, II. Cruz Juni.ir.r-abnllioii forte durante Ioda :« scuiaua Cse mostrou melhor do «pi. quando oatremí.Asar ylavcl. Ilcrôe, 5.1 kilos, O. Hurroso Ju-nior. Itetipparcce cm bous condições de pre-paro. Alguma chance; principalmente sc
houver luta entre os ponteiros, llrllliaiile, 51mio», O. Maria. Trabalhou regularmente,

íl* parco — Krllei-mann — 1.150 metrosPrêmios: BlOOOJ c 000$ — Plyuvo. 6,1 lil-
los. .Não enrrerã. Rnposão, 52 kilos.".losé Sa!-fnte. Ainda esta muito pesado. Achamos «tm*.
pnp cmquanto. n.idu fará ainda. Schiiiiniy, 511uilos. Não rorrerA. Gigante, 52 lillos, L. deSouki. Trabalhou com boas disposições eultimamente tem obtido colloeaçòcs na lur-ma. Rom azar. Oláo. 52 kilos. C. IVrreír.i.Nas condições cm que correu domingo noI)erby-Chib. „• o preferido dc iimilos enleii-
jlIdos.iCapntns,63kllos,ll; Cru* Junior. Andaliem de preparo, mns vae fazer corrida parno *¦•• eompanheiro. OIc.pl, ã.'i kiioj, W.Lima. Tirou optima prova. 'Ajudado enmovae e não desgarrando, como «lc costume, na
recta final, deve vencer.•I" parco — Cigano — 1.000 metros —
Prêmios: 3:000»» e OOOS — Noiva, lli Itilns.
B. Cruz Junior. ll«r|)pareco ainda um poucocheia. Os seus trabalhos foram moderados-
Olympo, 54 kilus. 3. Salfatc. .Vas condiçõescm que tem corrido ultimamente. 1'óde ga-nhar. Paulistano, 55 kilos, D. l.opez. Tirou
optima prova na distancia. IV depositário
de grandes esperanças. Andromcdn, -lfi hilos;
D^ Vaz. Anda bem de preparo, Ilmn azar.
Aristía, 52 kilos, c; . Ferreira. Apròmplòúoptiinamente. Tem chance. Ondina, -18 Itllos.
P, Haplistn. liem rie preparo e de snudc.
K' um cnygma na carreira,

i>" parco —. "Prova Clássica Paulo Cc-
snr" (6* eliminatória) — Prêmios: íi:0()0"-".
1:000$ e_320ÍOOO — Mimi Ali, 51 kilos, A.
Ilosa. Tirou excellentc prova. Deve ganhar
por ser a força destacada. Baderna, r.l l;i-
los. Não correrá. Haroneza. ;">! Uiios. Não
correrá, P.cni, 51 kilos, N. Gonzalcz. Anda
bem «le preparo. £' fraco para a turniii, Po-
rangaba, 51 kilos, I). Suarez. Tirou opti-
ma «prove. Ii' a candidata mnis viável ao 2"
logar. Parnnan, 01 kilos, se correr; .1. Ksco-
bar. Somente muito ligeira. Não leva rlian-
ce. Bnriiara, 51 kilos. Não correrá. Ilorcas,
53 kilos, It. Araujo. Trabalhou -bem. I."'
bem indicado, cbiíio unico azar ipara a
dupla.

fi" -parco — "Algarvc" — 1.7.10 metros —
Prêmios: 4:0006 c 80OÇ000 — Aymoré. 55
kilos, A. Fcijó. .Il-eappai-cce donois Ae lon-
go descanso em magníficas condições dc pre-
paro. Pódc ganliar. Nero, 52 Itllos, A. Rosa.
Regularmente movido', Umayê, 52 kilosi (',.
Pernandez. Anda tinindo-, K' depositado «lo
grandes esperanças. Jiuiia chnnec. Sohera-
no, 51 kilos, I). Siíarcz. K' n ultima vez
que vae correr cm pistas ciiricòns. Kslá nas
condições cm qne triuiiiphòti domingo ulti-
mo. Pôde também vencer. Nfngiiificcncc, 18
kilos, V. linptisla. Ainlit bem de preparo;Seu stud conta vel-a victorioso. liem inrii-
cada para a dupla.

7* parco — "Grande Premio Cuanabara'"3.01)0 metros — Prêmios: 20:00(1.5; ,1:0(111*
e 800Ç000 — Paullstn, 6.4 kilos, I). Lopes.
Ji falamos desse parelheiro no parei "Ci-
gano". Nesta prova a sua ehani-e. í bem mo-
nor. Aprompto, 57 kilos, J4 Salfate. Tirou
excellentc prova. Deve ser o vencedor. Mos-
auete, 54 kilos, C. Ferreira, Tem produzidooptimos trabalhos, que lhe asseguram lida
«•ollocação ao lado do crack. Vcsta, 49 ki-
los, C. Fernandcz. Nas condições em qucse tem apresentado. E' valente e deve pro-duzir optima corrida. Coruçá. 54 kilos. Não
veiu de S. Paulo. Avcllar, 51 kilos. Não
correrá. Ousada. 54 kilos; Não correrá.

8° pareô — "Kitcheirer. —- 1.G0O metrosPrêmios: 3:000$ e 000.Ç00O — Ilevcry. .lll
kilos, A. Rosa. Apromptou optimamente.
Deve ser a vencedora. Palmella, 54 kilos,
A. FeijA. Anda bem de «preparo. Corre mui-
to no Jockey»-]-». Piide entrar placé. Re-
gateira, 48 kilos,». Vaz. Regularmente mo-
vidai Pnrece-nos fraca para a turma. Velie-
da,' 53'kilos, P. Kálmán, Tirou excellentc'Prcrva. Seu stud espera vcl-a victorioso.
Também 6 bem indicada para o placé. Fi-
delidade, 50 kilos. I). Suarez. Vae estrear,
mas achamos quo a turma & ainda superior
aos seus recursos. Entretanto trabalhou
optimamente. Pretória, 52 kilos, se correr,
Lydio de Souza. Nas condições cm que tem
actltado ultimamente. Também pôde ser o
2" collocado. Major, 55 kilos, P, Zahal.-i.
Vae estrear em boas condições. Proinctle
muito para o futuro.

DIVERSAS — Não correrão amanhã os se-
guintes animaes: Baroneza (dois parcos)
P-erdiz, Piyuyo, Shirnmy, Baderna, Barbara,
Ousada, Cortiçá, Avellar e talvez Pretória c
Paranan.

'.:.A subscripção cm favor da familia
de Raul Astorga já está quasi attingindo aos
40:OOOSOOlV

Football
OS JOGOS DB AMANHÃ — São estes os

jogos annunciados pela Amea e -pela Liga
Metropolitana para serem disputados ama-
nhã:

Amea — Festival em beneficio do solda-
do legalista.

Liga •Metr<ypolItana — Serie A — Villa Isa-
bel x Palmeiras, n-o campo da rua General
Silva Telles, palpite: Vllla Isabel por 3 x I);
Andnrahy x Carioca, no campo <la rua Pro-
feito Serzedello, pnlpit-e: .Andarahy por3x1; Mangueira x River, no campo da rua
Desembargador Isidro, palpite: llive.- por2 x .1; serie B — Progresso x Bomsuecesso,
ito campo da rua Moraes e Silva, 'palpite:
Bomsuecesso por 3 x 1; Fidalgo x S. Paulo
e Rio, no campo da estação de Madureira.
palpite; S. Pa-ulo e Rio ->or 2x1; serie CRamos x Campo Grande, no campo da rua
Jookey-Club, palpite: Campo Grande- por2x1; Evcrest x Modesto, no camuo de
Iiíhaíim», palnite: Evcrest por 3 x 2.

OS JOGOS DE AMANHA, NA LIGA BASI-
LEIRA — São os seguintes os jogos da Liga
Brasileira, marcados para amanhã: Hotnfo-
go A. C. % FlaekF. C. cam""- da nin RIM'-
ro Guimarães, Aldeia Cnmplsta — Primei-
ros, segundos e terceiros quadros, Juizes do
Sul America. Renrescntanle. do Dois Ae Ju-
nho; "Municipal 

F; C. x S, C. Cántuaria,
campo da ma Jorge Rudge, Villa Isabel —
Primeiro», segundos e terceiros quadros;
Juizes do I-beria. Representante do Riachue-
lo; Nacional A. C. x A. C. Brasil, campo
do C. A. do Riachuelo. run Viuva Cláudio
Jacará — Primeiros, segundos e terceiros
quadros. Juizes rio Light Garage. Represen-
tanle do í; Brasil F. C. x C. A. do Ria-
chuelo, campo da rua Sá, Piedade — Primei-
ros, segundos e terceiros quadros. Juizes do

I nlfní. noprvsenluiito ila Africano) l.nslln
n» I'". 0. x l-nlii I', <:,, «¦ uniu. «Io Light Un*
rugu I", c, rua Aluiirlly, Ãlahguo —> 1-riinel*
roí a soguniloi <|ii«ilr.)*«. JuIhi do lbsiria
I;, C. JUipn-sentiiiilii «lu ?; s, íí. I.orena x
8, G, Ainerlenno, campo da rua llarno de
llapaglpa — Prlmolroi, icgiiiidos « lureol*
roa quailroi. ,lui-rs a> Sul America, lleiint?viitaiití- du VcrduniFlor do Prado F. C. x
Mavllii P, <;., campo dn Terra Nova, entra-
d» Nova d i P.iviiiia -* Primeiros c segundos«in...ti-.,-.. Juba* do civil s, c, llopretonlanle <!n Sul Aiitorlcai S. (J, Ouvidor % S
C. liln i; .'.iipriiiu. campo ilo Donisuccesso,. .1 ...-.i.. du mesiiio nome —, Primeiros, au*
Ruiitloa o terreiros quniliMi. Julr.ut do Rui»'•II I*. C llcproieMaiile ün l'lor do l-radojA. i'...Ingle/ •- liiiiiia.uiv V, c, csmiK) «Io
Modesto I*', c, estaçflo dc Quintino llocayu»va —• Piimetrus .* segundos •iic.Ii.i.. Jul»
ics do À(rlcann, llepreseiitante do Opp'ô-1
çnói A. c. Centenário .•¦ Cintra I*'. C., cam
I". da nm fleiiri«|uo Slieid, f.o.f.iilin dn l>-n
Iro — Primeiros c segundos quadros. Jul
zes do S. <;, Africano.

O PL.WIír LA LA" — Informam-nos nuc
não mui» Jogará na equipe do Villa Isabel
V, C. o jilayer (ÜI Teixeira (Lali) quc,nesse club. ohlcve asslgualailo» triuinphos.

O COMBINADO PAHAGUAVO NO FBSTI»
VAI. DO 1UI.KSTIIA ITÁLIA — t) director
du aporls «Io Coiiihinniln 1'ai'aguayo pede,nor nosso Inlermi-dlo, o comparcelmcnto dos
jogadores abaixo, ji-iianhá, ás !» horas, na
sido, Os Jogadores são os seguintes: Chi*
ninho, Mico, Pepctito, Toco, Nldo, Ismael.
Gentil, Mis, Augusto, Blsa. Oscar, Eurico,
Carlos. Slniüo, Carlos 11, Crua o os demois
reservas.

A NOITE [¦'. C. — Hc.i!isnnilí.-s«'. amanhfi,
o Jogo «..rfieial d» Liga Graphica dc Sports,
entro o A NOITE F. C. \ Bnptistn de Sousu
I'. C., uo einnpo rio Jornal rio Cominorclo
V. C, A nvciifda Francisco lilcnlho (pniln
Formosa), o director sportivo do A NOITE
I*. C. p(dc o compnrccimonto dos jogadoresabaixo, ás 2 horas:

Carjos; Jarb.is e Gimillo; Blaneo, Argeml-
ro c Fausto; Izzo. Morei, Corlol, I.iszt c.la.vnic.

Ilescrvhs; 7.mA, Joio Ceclliaúo, Mario, Nar-
hal c Adhçniar.

X. li. — O jugo rcalisar-sc-n, visto o Bn
pllsln .Je Sou/a, nlú tigorn, náu fazer a cn
lre«a ilm. pontos, conforme dissera. Por issi*so direelor sporlívo solicita o conipnrccimcnto
de linius os Srs. jogadores, umanhá, á lwira
acimn, no referido riiuipo.

(IS TI-A.MS 111) CARIOCA PARA O JOGO
DE AMANHA — Rcnlisnndo-se, nmnnhá, no
campo dn rua Prefeito Serzcdcllo, os matclics
officines «.'iitrc os primeiros e segundos qua-«iros do Carioca e do Aliriarahy, a direcção
sportiva do synipnlhieo elub «In Gnvca so
licita, por nosso intermédio, o comparecimen-
l«> rie todos o.s jogadores abaixo escalados,
sendo os do 2' team; ás 11 1 _ horas da ma-
iiiiã, e os do IVA I hora da tarde:

2" tcam — Haul; Barata c Ilossi; Nunes,
Çliicarlno «• Pcrcnhas Clodoaldo, llidóea, Del-
gado, Telnsco «• Sylvio.

1" team -- Vclloso; Raul e Móacyr; Mar-
cellino, Joppcrt o Moysés: Paulo Torres, An-
tucrpin; Milton, Oscar e Cabral.

Reserva: Pedro.
METROPOLITANO A. ('.. - Em reunião

semanal, n directóriii dõ Metropolitano re-
sòlveu tomar as seguintes resoluções: n) np-
provur o expediente; ii) recliflcar n acta na
parte que diz respeito no Sr. Plínio Boávcii*
tura rclnHváíhchtç ao piano; ei elogiar os
players que dlsptilarnín o mntch contra o
Americano F. G.j d) chamar attenção ns
«;ue faltaram sem causa justificada; e) to-'mar coiilicclínciitò rias circuliircs ns. ÍOO,
7SII e 530, dn Lign Metropolitana; f) agrade-
cer ao 2" secretaria pela offerta ao elub; gltomar parle nos calnpeonatns ric vollcy-bnll
ç • hnskcNiiiill promovidos pela Lign Metro-
-pplilana; h) marcar reunião do conselho de-
liberativn, nn pro'\im'a íe.rçn-feiva ás 0 horas
da nnilü afim de eleger o presidente"." S. PAULO-RIO !•". C. — Pnra o match dc
cniiipeifnnto do aiiianhà, com a valorosa équi-
pc «Io Fidalgo Fi C, n (llrcc<j.ãp?spoi'tivn dò
S. Pauio-ltio !•*. C. escalou ns tcams abaixo,
solicitando o eomp'árccim"ciit.ò de todos os jn-
giuPires, na sério social; sondo os do *.'-' team
ás II horns e os ido 1" á 1 hora dn tarde:

Os tennis cschlndos são os seguintes: Gcn-
lil; Lúlii e Daniel; i'aulista, Juyíne (cap.*) i»
Pedro: Lopes, Jucá, Elniii*, Lúelnilo e Alvi-
iilto. FJoróiitiuo; IIeiiri«iue c <l. Leite; Eu-
clydes, ? i.- Francisco; llyginó, lietinho. Ari;;-
lides, Manoel c JC urico. Uescrvns: Miguel,
Reino, Diamantino o Iodos com inscripção.

OS TEAM- IX) RAMOS F. ('.. — Para o::
jogos dc. amanhã, contra o Campo Grande
A. ('.., no campo da rua Jòçkey-Clnb, o di-
rceção sportiva do Ramos escalou os se.giiin-
tes tcams, esperando o compnrcciincnto de
todos os jogadores:

2" team, ao meio-dia. na sédc -- Américo,
Caio, Moacyr, Leone, Oriovaldo, Souza, Gon-
çalves, Wnldeínar, Álvaro, ileiirique, Surráo,
liictte, Erolhide?, Miranda, 

'Manoel 
e Nasci-

mento.
1* tcam, As 2 horas da tnnlc, na sede —

Conceição, Capanenia, Cancjò, Bnffn, Olde-
mar, Galdino, Sebastião, Alfredo, Orestc.;,
Guerra. Queiroz, Ze.no, Abreu e Juvenal.

SPORT CLUB LORBNA — Renlisando-se,
nninnhn, o match official dc campeonato da
Brasileira, o director sportivo espera o eom-
pnrecimento dos players abaixo, no campo
«Ia rua Barão «ie ltapagipé: A's 10 horas —
Oliveira, Rodrigues, Izidro, Adriano, Nella,
Talisman, Vidal, Capilé, João, Sobrinho, Se-
vero, Antônio, Augusto e Victor. Ao meio-
dia — Nônô, Ormindo, Aguibaldo, Taquara,
Barcellos, Argentino, Silvino, Coelho, David,
Manéco, Camillo e Lyra. A's 2 horas da tarde— Aguiar, Cornelio, Pequenino, Joaquim,
Lima, Barata, Poleino, Oswaldo, Alberto,
Gaspar, Bahia o Carijó.

Pela manhã haverá uin jogo amistoso
com o quadro infantil do Canadá F. C, sen-
do o seguinte o team do Lorcna: Rodrigues;
Eduardo e Pedro; Emygdhi, Oswaldo e Jny-
me; Oscar, Horacio, Alexandre, Danillo e Sa-
muel. Reservas: Antoninho, Michün, BocCa,
-eziiiho e Gato Preto.

O QÜE R-SOLVÉÜ O CONSELHO TECH-
NICO DA 2' DIVI8XO DA L. B. D. — Emsua ultiiiia reunião, o conselho technieo da
2' divisão da Liga Brasileira de Desportos
resolveu tomar as seguintes resoluções: a)
upprovar -i acta do. sessão anterior; b) ap-
provar a seguinte escalaeão dc juize* c rc-
presentantes para o dia 7 do-corrente: Lo-
rena x Americano, juizes do Sul America,
i-eprosentantc do Verdun; Flor do Prado x
.tlavillis, juizes rio Civil, representante do
Sul America; Ouvidor x Rio Comprido,
luizes «io Brásl}; representante do Flor do
Prado; Inglez x Itr.niarnty, juizes do Afri-
tcano, repreisentante do Opposição; e) ap-
provar os relatórios dos representantes
junto aos jogos Cintra x Itnmiiraty e Rio
Comprido x Andarahy; d) approvar os se-
guintes jogos: Americano x Mavilis, se-
gundiÃ quadros, marcando dois pontos ao.
Áiiiericrino por haver vencido de .1x1; Ctn-
tra x ltiimarnty, primeiros e segundos qua-dros, marcando dois pontos ao Itnmaraty
em caria quadro por haver vencido de 1x0
e 2 x 1, respectivamente; llio Comprido x
Andarahy; segundos o terceiros quadros,marcando um ponto a cada uos terceiros
quadros por haverem empatado do um goal,marcar dois pontos ao Rio Comprido porhaver vencido do 1x0 nos segundos qua-dros; Opposição s Ouvidor, primeiros, sc-
gundos e terceirfls quadros, marcando dois
pontos no Ouvidor nos primeiros e tercei-
ros quadros, por haver vencido de 5 x 3 e
W. O. c maçar dois pontos no Opposição
nos segundos quadros por ter vencido dc
2 x 1 jVerdun x Caseadm-a, primeiros c se-
guiidòs quadro,-, marcando dois pontos ao
Vcnluti em ambos os quadros por haver
vencido \Y*. O.; e) multar em 30$ o Cas-
eailura F' C. por infrneção do nrt. 28 do
Código e Opposição em 15$ pelo mesmo
motivo c cni 10.$ Luiz Ignacio Vieira, porinfrneção do art. 52 do Código; f) íuspen-
der por seis jogos, por infracção do art. (11
letra A, os amadoras Luiz Riter e João Ba-
ptista.

Box
O MATCH DE BOX PIRTZE x WALTER

FA CAVEI. — Realisá-se, hoje, ás !>1|2 lioras.
o match entro Seppe Pirtzc e Waltcr Tnu

wi-l. do Centro Nacional de Cultura l-hyslca,A nm M.irl* o Burros u, ,17H.
O molcli serA cm 13 rounds de 3 minutos,ns Iiiviih de t ouça» «• a» venda» durai, ha*vendo tre» prova» preliminares.

Torncioi Infantil
CANADA' P. C. — O director sportivo

deste cluh sollrlla, por nosso iatiimudin,
o compurcclmetito «lo» Jogadores infaittl*.
liara um maleh amistoso com n sport Cluh
Lorcna, uo campo do Cluh de llegiitas Vos-
co da Gama, silo á rua flsrâo do linpugli.".
d tcam csculailii .'• o seguinte: Motta; Syl-
vio . Vlilnl; Pnsehoalino (cap.), Ilomin»
gos o Ariiiliiles; O.waldo, .Murillo, Norivnl,
Atíllu o Josú,

Athletismo
NO C. II. IIOQU-IRAO DÒ PASSEIO —

l',rali-,:iniln-si». amniihA, a competição ntlil.»»
Ilcn com o Club de Kcgnta» Vusc.i da (ia-
ma, m dircetnria do C. II. Iioqiuinío rio Pus.
seio comniiinica nos assocladns quc vão to-
msr narfu na referida competição que u con-
«lucçao se Inrá em bonde especial qno pnr-lirá da sede social, ás 7 horas da manhã,
cm ponto.

Cycliaiflo
CNIAO SPORTIVA DO I'IÍDAL — Rcallsu-

se, amanhã, no l.ehlon, as provas clássicas,
cm X'f't melros, cm récia, sem, impulso sen-
dn grande o numero do concorrentes. O
programm.i ficou assim organisado: 1" pro-vn — Oscar Caitcllões — Turma fraca —•
33.1 metros — Prêmios ao» primeiros collo-
c-iilns; 2' prova — Oswaldo Bittencourt —
Turma nuldla — 333 metros — Prêmios uos
primeiros c.lllocnrios: .!- prova — Alberto
Mendes (Sibilo) — Turma forte — .1.13 .c-
tros — Prêmios aos primeiro» collocado».
As provas nrima serão corridns cm lempo
chroiiomctrailo. As inseripções encerram-se.
hoje, na siido social. A direcção de corri-
rias pede o comparceimcnlo de Iodos os In-
scriptos na sédc social, amanhã, ás 7 1|2
ria manhã.

Pelota
SPORT CLUB U' DE CASA — Rçaüsa-

sc amanhã, na concha do Lã dc Casa a cuir
tlmiaçúo do campeonato da I' turma, entre
os ,-unndores Bicudo. M.ir.-itinha. Chico e
Choruto. A's 4 horas será jogudn o pnrlldo
cm 20 .pontos entre us amadores: Viradinho
x Centenário contra Charuto x Reacção. O
director sportivo pede aos amadores da I*
turma comparecerem na sédc á 1 hora «lu
tarde

Noticiário
CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA.— (Nola official) — llcalisando-se, hoje,

das 8 horas «Ia noite em dcnntc a soiri-e
dansante cm commcmnraçáo do 20" annivcr-
:.ario da fundação deste club, no Club Gy-
mnnstico Portuguez, a directoria designou
para perfeita ordem nos serviços as commis-
soes almixo: Porta — Manoel Ferreira. José
Ribeiro dc Paiva,, Narciso Dasto. Francisco
Marques da Silva, João Paim de Menezes
Caninrn, Jorge Paim de Menezes Câmara,
Carlos Ferreira. Armando Vielr ade Castro.
Dcõcleciano l.uiz de Brito. Arlhur Soares
e Carlos Gera Ides da Silva. Cónimlssâo de
recepção — Directoria, José da Silva Ro-
cha, Jordão G. Cansado Conde, .Manoel lli-
lnrio Faliião, Américo Mourão, Dr. Auto-
nio Ferreira Pontes. Musica e buffct - An-
tonio Bandeira «le Lemos c Mello e Edgnrdo
Loriv Batalha.
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MIHgAIS
llcjtaiii»'ie depois <!e flninnhiii
D, Dolores lieis, As H t;2. un mntrla «'•

Sanlu Aiilonin dos PobresI Hrn«t Anloi*!i»
Mcssliia, ás ll, ua egreja «Io Divino Salva»
doi', nn Plcdnilai Nino Itodrlgueii \'iclr,i, •¦•
l'i Luii Nnpoleflo DorPm, á*. ti, n.i eiirej» rie
S, FraiKlaeo de Pnu!.i; Alhorto lleliollo Vn».
lente, As 0 1|9, ira Iviiulelarln; D. líu.rilíri
dc Sotun Fei rei ra, As i>, nn egreja •!•» Ilo»•nrlo; D. Maria Frauclscn cia Assvciln Alilã*
nl. As 7 112, n.i capella do» Podres Bania*
bl tns.
-.NTERROn

Foram sepultados hoje:
No cemitério do S. Pinficisen Xa\1er -*•

Virgínia, filha «Ir Antônio Maria Rallo Ju-
nior, miro di> S. Francisco «In Frnlnhii, nu«
mero ,'tl ¦ Adclttldo da Silva, rua »!•>• Morro
ll, 0, cnsa VII; Manoel Loureiro, praia da
S. Gliriitovilo n, '.'ii"; AimuiIs, ti lin de Jo».
«lc Cnslro, ruu Visconde de Nictlieroy nume*
ro l.i.S; Alberto Coulinlio, Hospital d..* S:'m
Sebastião; Álvaro Francisco Sobreira. inorr-J
«Ia Provlilciicla sln,; Augusto Ferreira ilnt
Sanlos, rua Amélia n. 07; João Antônio VU
cento; Hospital da N. S. «In Saude; llibie*,
flllm de João Vicente, rua Barão Au S. Fe-
lix n. 25; Estcphanln Marques «los Santos.
Santa ».'isa du Aliscrlcoi-dia; lirn*, filho d-
Josú Rcynaldo Teixeira rie CnrvfiUio, ru_
¦Salgado /enha n. 03; Mario de Oliwlrn Un-
mos, rua Conselheiro Znchariiis n. 117.

—— No cemitério «le S. João Bnpttsla —*
Gilberto, filho - dc Anlonio .Martins, rui
Mundo Novo n. 132; Aracy Barroso, run 21
de Maio n. BI, casa IV; José Soares Cntlta-
Hospital Nacional «le Alienados; l.ulsa <•"'*
lazana Rodrigues, trasladada dc The:v-opn-
lis; Maria Francisca iii Rosai liospílal Hn-
linvinniiinno; Tiieolimln Moreira Sérgio, run
Voluntários «Ia Pátria n, SS; Carlota Caro*
Una Dias Kelly, rua Menna Rgrrelo n. 1411
.Maria José. filhn rie Augusto Luiz Gomes,
rnn Fari.nl n. (II, cnsn III; Maria Isabel d;»
Silva, run Pm roso n. '.!.">-!-. Mnrln Lconard»
Marion, rua l-éilrõ Air.ci.-i n. 10; Mario
José, filhn de Pedro Arionlco de Freitas, rua
Marquez dc S. Vieel-tc n. 'J2.

Foram trasladados hoje, para
America rio Norle, i>» rostos mortaes
Lnura Kchrncy, fallçcid.i lícstn capital
nm Paula Freitas n. lll, em Copacabana.

i*
de

Esl. de Ramos
I.M..
O JÚLIO ví>n<l€rá «»!ii Ipüúo, sct',un-

ila-ftíira, «lin 8, ús ü Im. da tnrdc, em
açu arinnzoin, ii Av. Rio Branco 183,
ci»l«.» cliic Iniimiiioiv, cm centro de
terreno, com 2 quarto». 2 gn!n<». etc.
Seni vendido pcia maior of feria.
Acltn-sc vago.

»_____i___lUSX5_B_nsB!BeOC(_«tf.

_r-*-i__t _W__ DnnJimr-i.ir.M.-AiYf-it^i1

mm—MOVEIS
Bello leilão

183 Av. Rio Branco
O JÚLIO participa á su„ gentil c

selecta. fregnezia qne, Eegunda-féirn,
dia St. m „ horas da tarde, venderá
cin seu armazém, á Av. Rio Branco
n. 183, ao lado do Trianon, bellas c
modernas guarniçõe. para smlão cie
jfintar. dormitório» de casal c de-
inoiselle. Muitos movei» a%_Isoa.
('rupo-i de couro. Piano. Tapetes.
Louça», metaes, eryslaes. quadro» a
óleo c aquarclla, <?, emfitn, muita
meiideza de valor c objetios de arte.
O catalogo será publicado, amanhã,
no *'Jornal do Comincrcío".

n Puramente ve_otol fí
Kocoildüo por asilnciiTes uedlcotw

c_L_K-i&nrsiKui
—sm—r•-

A tombola em beneficio da agre-
ja de Nossa Senhora âa Con-

ceição de Ramos
iRni beneficio das obras dá egreja de No-mmi

Senhora da Conceição; de Ramos, foi orga-
pisada mn:! tombdta quc se exli-aiu, hoje,
com a Loir-ri'i Keiieiai, flciihdò iunrViidfl a
iintrcgn do.s 'prcmlós parn amanhã, 'lio ailr-i
ilnqúclle leinplò, á farde e n noite, locando
diiniiitc o ae!» limn haiída do imisie:*..

No mesmo logar haverá leilão de preti-
das e oiitror, ai tri
fnfició dos mesnv

L-tlVO:
»i inliülos

nalmeiitc em he-
ÜgiOKOS.

STOPYL
do Instituto Rraslleiro de Mlcroblolo»!»

Para rhruncõlos, espinhas e cravos
PÓTE5SOO0

NAS CASAS 1)13 CIRURGIA -
DROGARIAS

-> -istms» i

gmes mm
NO 1

Jockey Club
-_nM_n-Hn3__MMM«nilM_MnHH_a_rr/

I Muitas pessoas ignoram «pie ho espaço dí
|2 horas os restos <ie eimiiila, ilóre.i, etc., iplc
I ficam nos iiilcrsticiiis ti'"i deiltos éonieciiin
| a fcrnicnlnr, lista fcrinentn-.-flo c ''íiii.' é a
| cansa da carie dou «lentes e du mão hálito.

Usando o dentifrieiò piedic.iual Odorans evi-
tã-si! csla ac,,-i'i,i prejudiciai, liasliini nlgti-

! nins gotlas iiiiiii eopo liagiia. Coúipro bojo
j mesmo uni vidro, pelo preso módico de
i HjIlOO. Pnrii auxiliai' .1 limpp/.n «los dentes
| use. a pastn Odorans 2'iúflO'J. A* venda eu-
I lodii a parte.

["Brazilian American'
IÇjitròií, desde hoje,

mero desta semana dn

As conferências de amanha dos
Estudantes Bíblicos

Esses estudantes realisarn, amanhã, á tar-
de e â noite, á ma Luiz de Camões 11, 22, as
suas conferências publicas. A' noite falara
o estudante Manlcy sobre o seguinte thema:"Não existe, nem nunca existiu, o Inferno",
conferência que será seguida de muitas pro-
jecções lnminosas.

A's 11 horas realisar-sc-A, ria encosta do
morro da Uren, a cerimonia publica do ba-
ptismo para os novos estudantes.

11 circulação, o nu-
1.,,.. ..i,,,...,,, mi. Ji-.izill.ii.i'c\mer'cuu",

Miigazinp miiílcrno, publicado cm iuglòz,
sendo; j)«»r isso, o iiiiieo em nossa imprensa,
o "Bràziliaii American,", fiel ,-m prograiii-
ma que traçou em seu primeiro numero, ha
leinco nnnos, divulga amplamente através

suns paginas, os íioss.os-prõhJèiiinscconoinlcoi
o financeiro::, ar, nossas fottUií) ile riqiiezií;
a nossa vidn social, tudo, enifim. (luanto
nos diz respeito. Circulando liirgahiente ne
exterior, preví-sc facihncntc o grande ser-
viço que esta magnífica revista presta- ao
Brasil. O presente nunicro contém a Meu-
sagem apresentada n»*- Congresso estadual «if
Ceará pelo Dr, Ilrlefonso Albano,

mstn—— —
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| DR. PIMENTA DE MELLO I
•jj» Ourives, 5 — terças, quintas e sabhn-.*.
T dos. «le 1 ãs li horas. Affonso Penna, 4í).»{»
X segundas e sextas,, de 1 ás 3 horas. X
{^4mJmj..;..j.4.^.{hJ,.,..;i..<->.-.'-"£.•:»..,..,•,••;.. .,.;.,; 

"

LICORES

São os preferidos por todos os apreciador»»
de bebidas finas

-m—t»*—

ELfiTi
A melhor agua do Colônia e a mais'barata.'

A' venda na
Perfumaria Hcrtenec

123 — rtUA 7 DE SETEMBÍiO — 12,1
¦ ¦¦ » 1 «-¦— — ?-•-«_>?©•-"*• 1

Ür Cs^rrís Aiau'„ --"¦UHGÚO;ur-, casoro A.aujo aMen prtvnds.
Hospital Evangélico. Phone Villa 2261,-mm—
-_WH"Ha_MB«ia__ki-i . .. ._DOKA8Dr.A.0urique Machado

. OLHOS Trav. S. Francisco 9. T. C. 509¦* Assistente da Santa Casa do Kio de Ja-
< nciro, ex-adjunto das clinicas dos pro-fcssõres: J. Meller e M. Sachs, dc Vienna

E. Krückman e Sílex, de Berlim.
Exames de olhos pela Ilotfrcilicht 1

com a lâmpada de fenda dc Gullslrand-****1"1" 'mmmtmvsmim
1 tmt». ,,

A assembléa de S. B. P. dos In-
quilinos

Realisa-se no dia 10 do corrente ás 7horas da noite, na sede da Sociedade Benc-ticente Protectora dos Inquilinos, A rua Sc-nador Pompcu n. 1.1, sobrado, „ sessão ad-ministrativ-i mensal. E' a seguinte, a. ordemdo dia: apresentação do balancote corres-nondente ao trimestre de junho a ngostofindo, nomeação da commissão «i. assumpto»'diversos d* interesses sociaes.

0 2o recital Angela Vargas Bar-
bosa Vianna lí

Conforme antecipamos, supposln o «silo
do primeiro reellaí da Sm. Angela Vargas
Barbosa Vianna, a nossa sociedade tem oc-
caslão de aprecial-a almla uma vez 110 pro-ximo dia 17, ás 5 ihoras, 110 salão do Insti-
tuto Nacional de .Musica, _,' este o pro-
gramnia da crendora, na árJUi dc dicção, do
Caçador de Esmeraldas:

1» parte — 1 — a) Heil-lrt, flores e pln-mas — 'Monsarnz; b) Lcttrè d'amour -~ Gé-
raldy; II — Poesia — -Montene-tro'Conleiroj
III -- O Cysiie o a Rosrt do Lago — AdelmarTavares; IV — Une demande o ir mariage —
Kcydeatt; V — Vozes il*Al"ric.i — Castro
Alves. 2" parte -- I— Robes et Mniite.ii'.:* —
Zamacois; II — A vlhganç-i da porta —
Alberto de Oliveira; III — O Momento dò
Amor — Guilherme de Almeida; IV — As
Ires irmãs — Luiz Del-flno; V — Les Suceda
de Bébú — Mme". Jenhy Thénard; VI — O
Corvo — Trarincção do Edgard Poe. por Ma-
clnldo de Assis, ,1a parte. — I — Maldição —
Olavo Bilac; II — Chiffonmjttc — "Maria 

JÍ*.
genia Celso; III — Prancesca de Iliminl —
Dante Alighicri; IV ~ J.e Veiit — IlaratV
court; V — O Caçador de Esmeraldas *¦•>Olavo Bilse,

:»___*.. -ii- -.,.......• ¦ ..,:• ;.--..,
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a wniTE — Sabbado. fl ilc gotcmbgo flc 102*

Ã temporada lyrica do IPELA ASSISTÊNCIA HOS-
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militares
VI» procurar, no Acre, o paradeiro

d» Ur. Turlano Melru
MANAOS, fl (A. A.) — Consta que «erA

r.rnnif.ad.1. hoje, tinia expedição mie seguira
vu.ii.-. <ln llio llranco, afim d« Mbcr qual »
deitlno tmnadu pelo Ur. 'lurlauo Molrn.

O quo o Dr. Carlos Co»\n vao fnrcr
em Sanlo*»

S, PAÜIÕ, fl CA. A.' •**¦ Como nòtlel.inosi
ii |'V. i.urtoN Conla, procurador criminal •¦•»
riinuMIcn, cm companhia do Pr. Caminho
Pilho, vae ninanh» a Snntoi, onde ouylrA o
tentiito rebelde ,\ry Crux, «i«e ali i-slft cm
tralanicnlo no Hospital da Santa Casa.

Novo* vôo» sobre Porlo Tiliiriçá

As diversas festas com-
memoratlvas

I mu fKpool^ão «lc Jornacti o revhlai
brasileiro» no Uruguay

Cnmmcmorandn a data. da Independência

Municipal
"Fautto" — Gounod

Nem íínipro canla liem quem quer. e liem
mcimo filiem in-de. NA° Mbomoi qual A o
|)a_ll 011 IIJ1101IIH0 IIO IVIIUr ni-.M-i.n_n.'.

quu liontem lucilou «orro o pennnclio da
Fausto, braços nlierlnit parn a Margarida. A
.,_._,I..I.. A _...« «lin. IA lieln fll» lili IU' llll'11'O

PiTALAR
MUSICA

do Brasil, serA Inaugurada amuMifl, na «i-
dade da Salto, nopubllca -,'» l'™ÍP»ã/0R(lo
patrocínio do eODtul brasileiro ali. Dr. Ma»

Io dc Aievoilo. um» «««n-ifuo de Inmaes

S. PAÜIA « (A. A.. -
aviação do l-.ncrcito fez

A esquadrilha de
_,„,_.  . .. hnjo novos vftos
•obre aa posições dos relirldei, em Pnrlo
Tlblrlçl, lioiiibardcanilo-a» com c.xccllcnlcs
resultados.

Umn romaria n IVnlw ile São Paulo,
vin acejto de unira*

S. PAULO, fl (A. A.) — O Cciitrn 0|icrn-
rio Cstho.lcii rcallsani ainiinliii .una grande
romaria popular ii histórica egreja dn Penlm,
em acçflo de «raças peln terminação ila ro-
Tolta. salniP. us romeiros, íis 51 j_l lioras da
manhã, dn matriz do Ilrnz.

Keftigiurnin**e na Bolivia, os foragi-
doa d»' Porlo Velho

re

\~

MANAUS, fl fA. A.) — Seguiram pnrn o
Rollvia o Dr; Mario Ileso Monteiro, sua se-
oh-ira c uma filhinha que sc acliavnni fo-
i agidos cm Porlo Velho.

O (|in. hc sabe em Belém (Io que so

passa em Mamios
i;i.LI-.'M. G (A. A.) — Ao regressar de

Porlo Velho, onde fora buscar viverei pnra
os 'rcyollosos. foi preso em Manaos, o te-
ijchfe n*.niiinilo Ahcckim.

O Dr. lídgard Hego Monteiro embar-
cou. » bordo do paquete "I.nhin", no porto
de MaiNios. eom destino a cisa capitai,
aeb.iiidu-se seu irmão Mario refugiado cm
Multo Grosso, no município da Santo An-
tonio.

.— Deixaram o porto d* Manaos, ante-
hontem. ilc regresso ho llio de .laneiro, os
dcstro_.ers "Sergipe" e "Matto Grosso".

Outra missa cm acção dc praças
S. PAUI.O, C (A. A.) — No Santuário

du Sagrado Coração de Jesus, realisa-sc
jimanhã, ás !) horas, uma missa cm acção
ile graças c solmne "Te-Dctim" pela lermi-
nação d.i revolta nesta capital. O neto scra
assistido pelo Sr. Carlos dc Campos, presi-
dente do Estado: secretários dc governo, fie-
neral Eduardo Sócrates, commandante «Ia
região militar: altas autoridades federaes.
estaduaes, municipaes e religiosas, além dc
çrinric numero dc famílias expressamente
convidadas.

Após a cerimonia, no pateo do Lyceu
formarão todos 03 nlumnos do internato e
externato, devidamente iiniforniisailos, almi
de prestarem uma homenagem ao Dr. (.ar-
los de Campos.

Para divertimento dos feridos em
Mogy das Cruzes

Tendo offcrccidn, a meiados de julho, ao
hospital de sangue, iiistallado cm Mogy das
Cruzes, um apparelho ciiicmatographieo "Pa-
Ihé-Baby", eom vinte filas, para divcrtimen-
tó dos 

'soldados 
feridos, o Sr. 1.. Gaudin,

director da Socicté .-"raiico-Brésiliennc, com
sede á rua Hodrigo Silva, 36, recebeu agora
uma carta do Dr. Carlos Kugenio Guima-
ràcs, major-medico c chefe daquelle estabe-
lecimento de saude, na qual se lhe agradece
a delicada c sympathica offcrta que serviu
para que os feridos e doentes pudessem, nas
próprias enfermarias, ver a passagem dc fi-
las recreativas e instruetivas.

¦ _<aa» ¦
O QUE E' DIGA-SE:

mVAL
E* o melhor pó DE ARROZ

»• revistas dn llio da Janeiro c rio todos oh
listados do llrasil.
O Grcmit» Lllcrnrlo Bclbciicoiirl du

Silva realisa uniu sci>aão
o Grêmio Literário lletbcnooiirl dn Silva
illtn miiunliu uma sesjAo cs roo •

dlnorlfl eominenioratlva da Indepeni eni a
do llrasil « em homenagem ao sen patrono.

A's li l!2 da noite, na sala "Pereira do
Carvalho", ten. Inicio 11 isssio,-fftiondjl1 uma
conferência o professor Ach lies M*»»™
Alves. Ilecltario poeslns patrióticas o pro-
fessor Rdinundo Silvn Bastos e «J "«"'n'"
associados: Olfia dn «I^W&l^K
tri/ Vianna Pro ro, Hercilio Salazar, Marina
Plmento 1. Hilda Uibeiro Usrre •..£_««"»!£
Vianna l*relre. Manoel I_ones «-•'•'•f"?',™:
cio Alves dn Costa. lUymundo llodrigues
Mario Grll.O. Rduardo Lopes llodrigues o
Álvaro Alves de Araújo.

A fcsla no Gymnasio Ver» Crus

Commcmoramlo n dnln de nossa Indcpen»
denciii. o Gymnasio Vcrn-Cruz realisará amo»
nli.i. A I hora «In tarde, nm sclcclo jirogram-
mn, ..rganisado peln direciona. (I Sr. coronel
Dr. Homero Mnlsonclto furA uma conreron-
cia nllusivii á ilnla. , _ „ , ,

1'ni seguida. 11 "Athletica \crii-(_ruz" dará
inicio as provas sportivos, que sao as sc-
,-uintcs: Snlto em distancia, salto cm altura,
corrida do ovo, liands-bnll, peléco, çst.-ifcla.
corrida de velocidade .corridn de resistência,
corrida do agulho, cubo ilc guerra, na boca
il.j porco, laço da gravata c prova ,< do &0-
lembro.-"* O "Departamento Feminino to-
m.-irá parle cm nlgunins provns. 
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2 nrod ucçües c 10 números no palco
Preço 2SOOO

2*e3'FEIRA no ÍRIS
RIOHARD TALMADOE cm

Triumpha sempre o mais forte
Interessante producção da Metro, 6 actos

WILLIAM FARNUM em .
Uma Aventura Extraordinária

Magnífica producção da Fox-Flhn, cm
li netos

NO PAIXO (3, fiel h»> .
1,08 CA1AFFAS — duetto cômico
CASTAI.DI — cantora lyrica
JECA TATO — com surprezas
GIIRI-IKI-MI -- celebre ventriloquo

Numi-ros completamente novos

4' FEIRA
TOM MIX em

AVENTURA OALANTL
da Fox-Film

PEItCY MARMONT e EVA KOVAK em

AMIGO TRAIDOR
da Metro

acto, Milinmi*- pela escala doi açudo», tinha
a vo« quo pareci» nm chocalho, bem 011 mal
comparando. A «.ilMenels, sempre generosa,
quix, comlndo, spplsudll-o, cm parte, ma»
nao o conseguiu porque ns galerias entra»
ram a arrastar os pis, com algnaei do pra»
leitos, que ameaçuvam engrossar-se. Dam
por demito o lenor procurou equilibrar»»,
cniitniulo dlscretnmenlc: mns 11 primeira im-
pri-Ksfln não so apagava, inorco dcisn |»y»
cholõaíà eollcctiva que todo n mundo -ço*
iilirec. ilc modo quo o lenor. tnlvc/ digno «10
njinlnusòs. neste ou iinqncllc lance, «cimo
pela mia vo/,. 110 menos pelos seus esforços,
11IÍO logrou senão um silencio Inuiilgcnt".
Man, "voyons, n'y ponson» plui! , como dl*
j-io 110 segundo acto a Sra. Madalelno llngg.
cnmlnbando para a caixa das Jóias, ^amlls
alirir o colrlnho, como ella fe_, que sempre
algumas jóias havemos do encontrar no
"1'niisto" de honlem, nue já está ardendo
com certo brilho de pedrarias, a eançRo quo
vem d* entoar a artista franceza, com mm-
tos applausos do publico, o a arla niovimen-
tada dcanto do escrinio. com aquellas pas-
sagens de notas quo «Margarida vao fazen-
do com agilidade é limpldea. Temo» tam-
bem o Mefislofeles que nos deu /alewsky.
K* verdade que a aua vor. nio so quadra
multo no •¦spertlto,•, como cl e próprio
reconheceu far.endo Justiça il critica do Pra-
ta: mns, como se traia «lc um verdadeiro
nrlistn, dc uma voz liclllsslma c do timbre
..vellmindo, c sempre multo ensalndn, o pa-
pei, com o seu desempenho, nao deixa dc
ser delicioso, e 11.sscg11r.1r-o «Uo ds repre-
so.11l.1rao. conquistando repetidos applausos.
l.i pela voz. jã pelo jogo secnico. O barytono
Segura Tnllien foi outro elemento de sal-
vnção com u romanza do terceiro acto, ç »
Sra. Tamara Bellaclii. uma russa que nos deu
uma Siebel notável do plnstlcn e de gargan-
lo. Concorreram tambem para indcmnisa-
cão dc outros desagrados. Clelia /otti c
Antohoff, c ainda Maria Oleucva com o seu
eorpo ilc bailados, c os coros. Demais, do-
minou sempre o espectaculo, Inspirando a
confiança geral, a batuta do maestro Cooper,
-- II. C.

¦ *¦*•*¦ ¦

0 movimento da Beneficência
Portugueza, *.o mez panado

«iirsàlo o me/, findo po.olhçrnm;ío u»
hospital da rim Sanlo Amaro 170 «¦*!.¦»!'
Unham pawndo do mcz «Ptnlor;!^ »"»•
ram 15fl. íolleceram tres o ficaram IDO em
tratamento. . ,¦¦*..,„ .1

Nos ambulatórios da sociedade fpram at-
.. ¦_ am ._._..,..ll._i,l_is il.* ini(li_*lil_l <__*•>(en

AutlIrR» rfo» «fiiinnoi do

profesior Cftífi//»*''*"
FranAmanhi.. .(oiiii««o. 7, » P™»"0^»'™"

cisco Chíattllo I terA eustío .do oír«Noei
í anreolatAo das ««««is w J», 

• L« V" Jaiidlcao dos soui •hiiimu. Ia I«llno. I " •»•

sndldòs 00U consullunles do medicina ;.c»
ral o U8I. de cirurgia. FUeram-se 8.6]J
rnmtU-ús diversos, &.HS njwci.cn. londt»
100 de neo-salvarsan, 78 liitorvençOes.clrur;
ricas. I ."Ot lavagens vcsleac». 31» anniionçoc»
de clcclroloala «ernl. 4H radlographlas,. 100
nnalviòs. art7 tratamentos dn bydrolheraniai
71 .ie máasothcrãpln o :>7« de odontoliigm."Foram fornecidos •J.fi'18 medicamentos »
doente. Inlirnãdõ» no íinsiillal o 1.478 aos
externos. Ai despesm dc pharmacia clc.a-
rám»io .1 I0.IO1T8M0, durante o .mk£ os
gastos gemes do hospital, a ilmOaW..

Foram iiilmiltlilns 400 novos socijis. <pie
nnaarnm 101 líuOü do Joln do nilmisMio. Hes-
«o* novos associados. 281 são empregados
no commerciiio, SO commcrclanles. dous cs»
liidiintes, sete imluitrlacs, dous enfermeiros,
oito motoristas, 11111 constiiictor. nm Janti-
neiro e os restantes operários. Sao menoic»
de i!0 annos 1.'I5, entre vinte e trinta niiim*
lf.t, enlro trinta e o quarenta 9(1. e os res-
tantes têm mais do 40 annos de edade. Um
ó natural do» Açores, 44 de Avelrn, G2 do

dn larde, no salSo „- ..-;.. ,
gndos no Comnicrcio, o eu] 1 nrogn»nma
como se vae ver, flllraçiite, 10U todos o» as-
meios, eslA assim constituído*1 1. L 1- parta do t/inocrtlno. o*¦ va.
8111, pela menina Eunlco Paes Danrctp lj^J
l« parle do Concortlno, op. 70,81 li. ««"gíg
Clelia llniigcli «',-.}'.$* « ui"h T. r c':o •>• vioiti. lenhorlta Clara mock ',1"rr,*
?í 

"simal.. 
c.n U maior, llacndel.«nlioriu

|í|ordnll/a I^ocadcllo Oulnmrtesi •> — •; ;'
;i„'c lb.,,,1.1 do Concerto ... 7. lodc.aen •

Pita Ami.. França Amcrlcanoi 0' -•• ' °J ''.",
I"mns («ralei <-:t Hohdo filognn . J 

l« l««»«j
íciiliorltn Mlmlra do Vollo Açla . .
pnrle do Concerto, op. 1 2, ,h,.>f"?k'V j
enrdo AragãoiS' t.,**»*1»"..* Ji".1^'1:. |.¦f..i  .....1...,. 1.. 1. .111.1 Irnnea: «" — '

|As normalistas diploma;'

Realisou-se, hentem, a sofemni-
«fade da colfaçúo do respe.

ctivo gráo
A mu» em acçio de graças e i

cerimonia do Instituto de
Musica

'A_ 
professoras iiiiinlcl|iiifi, qm. U|ju

ente concluíram o enrio na i-àcoi-, \ír.» ____._-___.___•_¦>» I...1.I. 1,, _-..!._ ' '¦*
receberam, hontem, wlerruicnuni,",

Braga, 19 de Bragança, ires ne uaawuo Kran-
eo, 31 de Coimbra, qnatro do Lisboa, cinco
da Sliulcira, l>2 do Porlo, 20 do Vianna «Io
,-.1!(j_.ii« ju a. \ .ii» n.>_il de 'Irar. os Mon-

llulmy. senhorita Gloria ¦;•••"¦•"-,,.., w.
pnrle da Sonata em ri maior, *>«"""•• JK
nhorlta Luola Schulsi 10' - « «'»0' A.^
hlcli: IO Oriental, Cnsarcui: c) üansçs TO-
ganes, Tlvadar Nncliiit, senhorita lom IU-
5,,,,'h- - i-.p-r.io í»i«,^Il_St:
nhol
tos
nhorlt
nal do .....h«.... r- • •"Yj.••_•„•, 

|\„„ian

a, I.aIo, seniionia .tiarni "l ""'•-, -
. jo. _-' Prelúdio o Allegro, Pugnanl, se-

« Nadlr Soledade; 13! -- Adaglo e
/• _._.__>. _.n. •_.! inranr. OO. ia, Ji»"

Perfumarias
Antes de comprar, veja os preços na casa

Orlando Rangel

HOJE 9 hs. — AMANHA 3, 5 H. 8 e 10 hs.

O REI PASTOR
Super-producçüo da Fox-Füm

10 NOI^RO^O PALCO
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LA REINE 
UTR_3$oo»

A 11AINHA DAS ÁGUAS DEjCOLÔNIA
Perfnuiatia Mascotte — P. Tiradentea 18 e 21

—— ¦

tes o 05 de Vi/eu. A eutrada de soclns no
mcr. findo foi a maior qne atí boje sc rc-
gistou na sociedade, desde a sun fundaçilo.

A tbcsiitinirla arrecadou a quantia de n-is
°(i'.2n.»fl80 dns despesas de mordotiiin no
mez dc julho findo, que foram ¦custeadas
pelos Srs. Condido Sotto Maior Teixeira e
Hasillo Consluiitiiio üuerra, tendo ficado as
do mcz do agosto a cargo do benemérito con-
s.icio Sr. Francisco dc Sourn Costa, e an i o
uiez corrente a corgo do Sr. Joso da cosia
Sortrcs

X»*capella da sociedade foi celebrada *
missa nnniial cm suffragio do .grande lie-
r.cmerito Custodio .losi dos Santos Coimbra,
assistindo ao acto a directoria c graucie
numero de amigos e companheiros do extin-
etu, enlrt* os qunos se notavam os directo-
rcs dn Companhia A ritos Fluminense-

IA directoria da sociedade tombem tomou
«arte no funeral do veneiaiido educador e
sacerdote, monsenhor Moreira, o decano dos
iindres portuguezes no llrasil, que lia ii.as
falleceu naquellc hospital. No acto dn cn-
terramento, a mesma directoria da socíedn-
ilc representou a sua congênere de Santos
e deivir. sobro o ferciro duas coroas de fio-
res nãturaes, uma em seu nome, outra por
aquellu sua co-irmã. r .

Ha reunião de quinta-feira passada,.rol
deliberado prorngar nté o rtja 15 do corrente
mcz o praso pnra acceitaçao du* propostas
de novos sócios pelu tabeliã anterior.

—"- —

snhn. senhorita Nalr Darros M-art In» Costa
lil- -• Árias húngaras, op. 22, II. *\. '*•;"»'•
menina Almlra Silveira: W -/> 

£ « 
"il-

,(a sonata op. II. llccthoven b •'•:. " 
,^s

nal), do duõrtclto. op. fll. 
|»8>/""e!^t Nilir

t\i, senhor tas: Marina n-IIcs 1 em a, .>.. 
y

...rtiiis Costa Almra Silveira, Maria,.>•»-¦*

Scbiilz. .Miinira Veiga. AnnltA 1 1.1.1.••
l.ucia Violinos

S* Viònlali^ fiuin-arâes. Clelia tangei o

Eunlce Paes Barrclo

Foi transferido o "match" inter-
nacional de polo, de Mea-

dowbrook
NOVA YORK, 6 (U.P.) — Devido á chuva,

foi adiado o match internacional de polo,
que devia reali«ar-se hoje cm Mcadowbrool,
nara o qual fora especialmente convidado
o prineipe de Galles. Diversos embaixado-
res c altas personalidades americanas de-
viam assistir ao interessante jogo, que será
cffectuado na próxima terça-feira.

Um novo armazém em Merity
O Sr. Manoel Vieira, negociante c capita-

lista em Merity. fará inaugurai', amanha,
nei.*'a prospera localidade fluminense um
armarem de seccos c molhadoe, sendo que
o acto inaugural terá caracter festivo e
nara clle forain convidados vanos commei-
ciantes locaes o representantes dos jornae?
ilcata capital. _ 1

Precisa de dinheiro ?
_ Tiuturaria Alliança dá em dinheiro, no

acio da entrega da roupa, o valor da mesma.
II Visconde Bio Branco, 38. Tel. 5..0I C.

—"-*• " 

6631

Todas as
Iru a _.jr .le
côes, '.'.ül"-.

**HI» ¦-
devem ter cm casa a
_i*r.i Dr. Lustosa, cou-
Tubo para 10 applica-

maes
ílenlcs,
Exigir es!a marca

mmm

tanHou o Sr.
Como a imprensa lusa se refere á

viagem da esquadra italiana ás
colônias portuguezas

LISBOA, Ü .C.IVi ••- Os jornaes desta ca-
l'iitiil, referindo-se á projeclada viagem ila
ct-quadra italiana ás colônias portuguezas.* fazem notar as ni.ibiç.os da Itália 11 ves-

.píilo ile Angola c pedem ao governo que''reveja as concessões fcilns sobro terrenos.
e.fim (11- evilar n infiltração italiana ou
iillemà, .m: dizem ser pcrigósn.¦__ ¦ mim 

João «as

TERÇA-FEIRA

lQO-.i
Inteiro 8$000—Décimo S800

loteria lo Estado Oe Rio
VENDE-SE EM TODA PARTE

Moi 3(1 íltes
Pelo Sr. João Mcnc/ei, çiue se

stinnSc morar em Paquetá, foi pago,
hontem, pela Casa Gaúcho, a rua
Chile, 3, o prêmio de 30 contos da
rxtracrão da I_olcria de Sanla Catlta*
rina, dc 2» do mez cassado, e que
miihi. ao numero 11.587. 

Mais uma Sorte Grande vendida
hontem, r*-*-a *"e»»*8_____,

CASA ALMIRANTE
7147—CAPITAL — 20:000?000
TERÇA-FEIRA — 100:0008000- u. no mo, por síooo

K* a Casa que mais sorte vende.
A-rnida Kio Branco, 157. — .T. BellucioJ

VERMES usem ABR0L

Telcgramma dos concessionários
ila Loteria de Santa Catharina, rc»
cebido nesta Capital, communica
que o possuidor do bilhete numero
14389. daquella loteria, premiado
com 70 couto» na extracção dc quin-
ta-feira ultima, 4, foi o^ Sr .João
Cucas, residente cm Joinville, Santa
Catharina. mmm

GUTISOL REIS — Evita c extingue todos
os parasitas eIrritações da cutis; fixa o po
de arroz c realça a belleza ! Nas perfuma»
rias e pharmacias. Deposito: Ourives, 88.

¦ mmm ———

Delegados do interior paulista, em
comniissão, na capital

S. PAULO, 6 (A.A.) —' Foram declarados
em commissão, nesta capital, os Srs. Drs.
Samuel da Silveira. Juvenal Piza, Aristides
Pinheiro, Durval Villalva. respectivamente,
delegados de policia em Araraquara, Cai.u-
pinas, Pirajú c S. liernardo.

Effeito .segurp. Xão
macias e Drogarias
Andradas 50 .Norte.

lo..ico.
Pedidos F.

211'.'.
mi* 

Nas Plinr-
Spiiio. li.

CONTRA SARDAS, PANNOS,
RUGAS, CRAVOS, ESPINHAS

E MANCHAS DA PELLE

POMADA BEfMV

Dr. Aristóteles Dutra g
1- scuilisirio, Assembléa, .'!0. A's
l.cs.. Hotel tios listados.

Doenças. Nutri-

JERSEY da Fabrica ATLANl'1-
CA: garantida nas co-
res e. na malha. Se-
cção dc varejo : Ituá
7..de Setembro, 107, 1..
Tel. :C.-1540. ......

mmm
8YPHILIS

horas.

<(Caras y Caretas"
A casa liraz l_alirii. acaba de Receber o

"Canis y Caretas" de 23 <Ic agosto, com -nina
rc»oii.igem.completa sobre a visita de. Sua
Alteza Ucnl o hcriteirô"Italiano--á-Rcpijfeliçu
Argentina alem ile todos os seus amplos
serviços de artes, literatura c informações
il lustradas,

mmm

•mmm-

tratamento c.ficns. o absolutamente indolor,
faz-se com o BISMOXYL. Nas pharmacias c
Drogarias. Pedidos F. Spinó H. dós An-
dradas, 09. Norte'211'J.

., -^mmm •—'¦— i—1—m

10067
5o contos

Vendidos no Rio
Foram estes os nu-

meros sorteados na ul-
tima extracção reali-
sada hontem em Porto
Alegre pela acreditada
e poderosa
Loteria do Rio
Grande do Sul

A mesa da Câmara paraense
BKI.KM, 0 (A. A.) — A Câmara dos Depu-

lados estadual, cm sessão preparatória, pro-
ceden á eleição da sua mesa, que ficou as-
sim composta: presidente, ür. Ignacio .No-
inteira; vice-prcsidcntcs, Drs. Moraes har-
mento e Luiz Barreiros; secretários, Drs.
Manoel Lobato o Dencdicto Frade.-ao*. 

uu-1
IIIHl
rotnccllvo grau.

(.01111110mprunilo » furto. s. Jovem (j.,
carioriis Icvarmn & cfit-Stn diversas mlcnS
diiiles. ipiii tiveram granilo coneorrthcl] i
correram niilinniHunen.c.

A missa om acçilo do graças
A primeira íolciniililado conuneinoraliti

do íacto i\ue liln grutu lin-*. í, Isvartn il
Ias A effcitu, pela inaiihà nu egrejn il. (,.,
ilelaria.

O acto teve Inicio As 10 lioras, eom jri..
de concorcncia de famílias, ulumua _ it £„
cola Norma) e outras pessoas gradai, (t*|,
celebrante o llcvilmo. Sr. conego Pranelx»
Ue Almeida.

O templo estava uccoauo cem muito.,,.
to. com lindas flores, vcnde*sc as tHtiumi
altas autoridades municipaes r t.nnl||j«

Ao Kvangcllio subiu ú triliiina a Ite_tl-r.v
Sr. coneg» Dr. Olyinpio de Castro, que «Jti»
envolveu brilliaiilcinnilc n su» orarj.) .0*).,
o llicma "aleus meus t-t barinina", ütnmè.
Ii-nmlo ipie "ludo devemos procurar e,
Deus, imsso Pae, nosso Senhor c nosso Cm,
ilor", pois "licllo está toda a Imite ila vloi',
S. S. Itevdiini. follclta ns jovens i-Ju.i...
ras sobre cujo fiitiiro forimila .-> mnis tr-
ilenUrs votos, iiiilieiiiidi.-llivs o caminho i|t>
devem sempre Irllliar para serem iiidi i
imli-ia e. a humanidade, nrrancantlo ilriiin.
«,11 a horrível clioga do niial|iliabcllsmo,

Durante o aelo no coro, uma 01.lt._t1
de professores tocou varias pejas sacra».

A solemnidadc do Instituto d.
Musica

A* noite, realisou-se. no j.iím.. nolir. <i
Instituto Nacional dc Musica, n cerimoniaéi
coilacào dc gr..o. A solcmnidade leve iníc:.
ás 8"lioras. sob a presidência do Sr. din-
ctor da instrucfi.o publica o com a pretri..
ça «Ie alias outoridades, congressislai, i-..
tcndeitlcs, familias c oulras jicsviíis {n.

Como oradora da lurina, falou 1 leniic.!.
la Antoiiiii Tcsciro de Caslro, cujo tliscur-i
agradou francamente.

O Sr. professor .lose Itangelj dirce! -
da ICscola Normal, como pnrnnymplio dn
novas professoras, produziu um longo di..
ciirso, durante » <i«al. despcdlndcic dn
suas jovens nlumnas, procurou demonsliif.
llies, o papel que cilas iriam representar
na sociedade, formando 0 espirito c n ca-
racter dos futuros chefes do familias e dai
futuras donas tlc casa.

Ambos os discursos forain vivamente 11
plaudidos.

Outras solemnidades
Durante o dia e a ã noite du liontem. rei.

lisaram-se outras solemnidades, do caracter
intimo, comniemorativns da ullima clifi
vencida pelas jovens patrícias par., o «s
ingresso no magistério.

_s moças «pie liontem coibiram |rao, .!•
cciieram durante o dia muitos ciimprimea-
tos e outras homenagens, mostrando _e con-
teiilcs c esperançadas com * missão que
lhes vae ser confiada para o mluro.

Muitas dellas forain ainda í. h.cola Ner-
mal levar as suas ul íiiihs despéuldu.u
respectivo funccionalisiii.i c Ai collegas "11

fiearam. .__ 

a .__..1L_._. do platina verda-Seringas e agulhas (lcill T.UER e L0
TV -
nlios.

marca especial, em todos os taina-
CASA HEHSIANNY, Gonç. Dias. a*.'mmmm

-*»«»-
CULTUANDO A MEMÓRIA DE

PINHEIRO MACHADO
O Centro Civieo Pinheiro Machado, con-

forme vem fazendo todos os annos. desde
a morte do seu patrono, realisa 110 dia 8 do
corrente unia sessão solemne em hoinènag _íu
á memória do inolvidavel chefe rçpubli-
cano. . .

O acto se realisará no salão nobre do In-
stituto Nacional de Musica, ás !) horas da
noite.

FUMEM

Trocadera
C,,a Souza Cruz I

0 REGRESSO DO GOVERNA-
DOR DE SANTA CATHARINA

Tezouras Vitry, £* tins. ,,;scai.w*;i-
LOS E ALICATES para iinlins e pelles. CASA
HERMANNY. Gftiiç Dias,

PROVEM

Os que procuraram, o mez passa-
do, a bibliotheca do Gabinete

Portuguez de Leitura
üm agosto ultimo, a biliothec,. desta asso-

eiação literária registou a freqüência dc
1.081 pessoas, leitores e visitantes, c for-
neceu aos seus af-sociados c subscriptores,
pára leitura cm domicilio, 38-1 volumes dl-
vçrsos, sendo 204 em portuguez, IIO cm
francez e 84 em outros idiomas.

Como offcrta, recebeu a sua secretaria
42. números de revistas nacionaes e estran-
geiras e 37 obrai de variados nssumptos.
entre us quaes -,ic ultimas publicações do
"..nnuario rto llrasil" que, desde o inicio
f/a -empresa, vem enviando ao Gabinete lo-
tias as suas edições.

Além destas, destacam-se as seguintes:
da Bibliotheca Nacional — Diecionario His-
torico, Geographico e Etlinogrãplíicò do Ura-
sil, eommemorativo do Primeiro Centenário
da Independência, publicarão do Instituto
Histórico; Geographia do lirasil, publ. (Ia
Sociedade de fieographia dò íliq clc Janeiro;
Documentos para a Historia da Inde.penden-
ela,-vol. I. publicação d.i liibliotheea Nacio-
iit.1 íc outretí livros.; do Sr. Manoel Soares
de Orncllas — a Grande Tabeliã Ornc.llns;
dn Museu Nacional do nio —- Archivos. .Io
mesmo Museu, vol. 21"; do Dr. Ulisses Brim
Hão — A Confederação do Equador; Dr. Mon-
corvo Filho — Primeiro Congresso Hra.si-
leiro de Protecção á Infância (li* boletim;
do Sr. conde de Pinheiro D.oiningties —,f':*"
millo e Peleja» de um crente; do Prol. 1-cr-
reira da lios» — Por amor do Portugal.

Más digestões
€01110 sc coiTigem de

immcdiato
O excesso nas refeições, como o abuso das

bebidas, é a cauea freqüente das más diges-
toes, acidez, dores, e estômago pesado. Pou-
cas pessoas dão a este facto a importância
iiue elle merece, pois moitas vezes delle de*
correm transtornos graves. Os médicos pre«.
crerem, nestes casos, nm bom blcarlionato es*
terizado quo é agradável, efficaz, allivia o.cs-

r^S^n^St^^^o ^TmiiibcauV'. logo, de '.rlirielo sobre

As (estas que se preparam na !
capital do Estado

lT.ÒftIA'NOPOl.!S.rM~{-A.&->....—. Foi orga-
nisado o seguinte programma para à reeií-
pçâo do Dr. Hercilio I.uz. governador do
Kstado, que chegará proximamente a esta
capital, procedcnlé da Europa, onde esteve
em licença, em tratamento de saude.

Dia da chegada — esmolas e distribuição
de pães, carne e farinha aos pobres, pelas
damas rie caridade; recepção no trapicho
municipal, por todas as commissôes, senda
que a cotntnissão central irá buscai a bordo
o Dr. Hercilio Luz; saudação na Praça lü
de Novembro, pelo orador official; prestito
cio trapiche muuicipal á 'rèsidenca do ro-
vernador do Estado,. 11.1 praça'D. Etelvina
Luz"; á noite, illuminação na Praça 15 tte
Novembro e ná Avenida Hereilio 1-ilz. han-
das do musica, cinema «o ai- livre, "niarclic

Café Cruzeiro
O PREFERIDO
, «mmm 

A "NAZARETH BELLEZA" E
AS SUAS BRUXARIAS

Um antro varejado pela policia
cearense

.•OI.T.U.KZ.., C fA. A.) "- [\ policia des-
éoliriii lió bairro ile Meirelles u/11 anlrp onde
vario-, exploradores 

'dá cradulidado-puhli.cn s«
énlrügaviihi à pratica de bruxarias o fçítiça-
rias. effccliiàhdò a prisão dc 21 indivíduos,
sendo novo mulheres.

A "bruxa", qne so prestava aos manejos
dos psetítlo. feiticeiros, é conhecida pelo
nome de "Nazareth Belleza", natural
Pará e com' 2'S annos de edade.

mmm

Quem vendeu hontem
SOO contos

jâ se sabe que na extrai-

ção, hontem, dos 5oo contos,
da Loteria do Rio Grande do
Sul, foi premiado o n' 663i,
vendido aqui no Rio.

E sabe-se agora que- ah

grande prêmio íoi vendido

pela Casa Gaúcho, a acredi:
toda e felicíssima agencia dt I
loierias da rua Chile, 3, qm
assim àugmcjita o scu grandl
registo de prêmios vem,
nas varias loterias.

lidos

do

MMaçã"
iMuis _iii'esci-.plar-dessa., revisla do Cou-

sclbeiro XX foi poslo em circulação. A ver-
ve e o bom humor rcsaltaiii a cada mo-
mento de suas páginas, que, além do ínais,
so apresentam com as secções habiliiacs lias-
tantes desenvolvidas. Presta ainda n espi-
rituosa revista significativa homenagem ao
prineipe Cmberto, cm excursão pela A nie-
rica, c ao general Badoglio, ministro itulia-
no acreditado junlo ao nosso governo.

A capa 6 uma cspirlluosa e interessante
charge ao beijo.
..,.. i' ¦ mmm -

\y' ,'.. ,,é urh CHEQUE,

CómíiVándo

LOTERIA sida BAHIA

ja c tão aconselhado, se deve procaral-o cm
vidre*, bem fechados e não em caixas ou pa-
rotes do baixo preço.

Elixir de Inhame üe-_Tn-da°rtnICC9

"Vida Domestica"
O numero de "-Vida Domestica", a rc-

vista preferida em todo lar brasileiro, que
foi posta á venda hoje, é o mais brilhante,
o melhor de todos os até aqui apparecidos!
Nelle ludo se encontra: literatura, modas,
eincniatoRiiiphia, theatro, tudo!

"Vida Domestica" está magnífica, sob to-
dos os pontos de vista, contendo esplendido
texto, no qual figuram Coelho Netto, Osório
Duque'listrada, Uuclellno Freire, Dcnato
Travassos, Mino. Cryshiilliéin.c c muitos ,'ou-
tros nomes il lustres. Traz. ainda, varias pa-
ginás ilhisirádas a cotes, das quaes ein^o ou
seis com .. retrato de totlos os artistas dò
Municipal, I.eiii-se. emfini, "\'ida Domestica"
e ler-sü-á a confirmação do que dizc-nios.

E, além do mais, l'Vida Domestica" é ge-
nitin.-imenlc brasileira, dc assumptos nossos,
e para ser lida cm nossos lares".

o mar. ... _'•'"¦• ,
Todos os municípios estão concorrendo

eom Krandes importâncias para esses les-
teios, reinando em todo o Hstado geral con-
tentaiYiento pelo regresso do Dr. Hercilio Luz'
a Santa Catharina.

mmm
Dr. Jayme Poggi,Moléstias de senho-

ras, cirurgia geral,
3", 5" e sabb, 3 ás 5 horas. Rua Marqueu
de Abruptes, 192.

i _¦¦__¦ ¦ '

O MAIS ADHERENTE^ .„„«,
O MELHOR Pó DE ARROZ

_M».-— *

Eslatoas Yivas

Manteiga KILO 9$500
Casas Cruzeiro

DO ESTÔMAGO $SWm
SAS. ítAIOS X. Dr. Kenato dei Souza Lopes,
prof. Faculdade, li. S. .Toso 39. Vol. Tatria 33.
—, ;— . ,mmm ¦

ROMANCE EMPOLGANTE
Em todas aa. principaes livrarias e no de-

posito. H. do Carmo. 35 ¦=- 1*

ESTÁ REUNIDO, EM PALER-
MO, 0 CONGRESSO EU-

CHARISTIC0
——-;»» *>«-»*> ¦ ¦

Como transcorreram as cerimo-
nias religiosas do segundo dia
PALERMO, ti (U.P.) -- O segundo dia

do Congresso Eucharistieo. ora reunido ncsla
eidade, correu sem nenhum incidente digno
dc referencia, tomano parle tias cerimonias

!:'

A fabricação de calcado na Cas»
de Correcçáo

O Centro dn Industria _<le 
a|í«J"^

C.ointurreio dc (louros mandou I"" ' .''„
follielo. «le duen^e^unt^c^,
mcíiòrial que dirigiu ao s*. pn ^
lU-iiublica. proleslando contra a " «

cia dos detentos da Cnsii .de /¦"";1\'"1 ,
fàhrieairão de caletitlo,;dcstinado a ouUji
estabeleeinieutos públicos;

Aos que soffrem dos

¦

Não se deve comprar óculos ott pUW-g
sem primeiro fazer examinar a visa., u.
co estabelecimento que possue >;"•**,*"",,

cobrar. >* A Óptica, «"
Buenos Aires.próprio sem hrídíi

da Quitanda, es(|iiiiia de
mmm

Mais uma ponte sobre o rio Pa-
rahyba

. S. PAULO, 6 (A.A.) -Foi P™"S»
_o....dia 10 de outubro próximo <\^"^ <„„.

quo f*jr-:m
nionl"'

ie"l'...

Navalhas suecas 3 coroas, n. 31,
legitimas, réis 18.?Ó00. CASA HERMANNY,
Gonç. Dias, 54. Pelo correio, 19-5000.

Uma reunião dos ferroviários da
Leopoldina

pic^e«4_iii_ál(_ííttútrò dos Ferroviários
da I.eopolditisilTiiTrvíSyrrretmc-UliS^ ás
8 c meia da noite, em assembléa. extrao
liaria, cm sua sede, no largo cio Rosário nu-
mero 'Ai, sobrado, para tratar de vários in-
teresses geraes.

religiosas iiühlei-òsas pessoas, tljê todas¦ i.iis
cíastieS sociaes. . 

'. . . i
Causou gráiide eiitlinsiasiiio o telegrsiiiliiiii

recebido do cardeal Gasparrl, secretario 'de
listado
do Papa
uma soe'
dos Homens .Catholicos

UNHO PURO
directamente da fabrica ao freguez só

DAVIDS FRÉRES
Av. Rio Branco, 114*1». Tel. CÍ1902

i( ..bèTlunr chiti propost.is .
sentadas, .para o iorncc.meniçu.iU.
gem da _upereétrúçtura m-*.?,n,f?,aj.-'íffi*
sobre o rio Parahyba. na estrada do M"
ile.Campos do Jordão,

mam

914 allemão
Ll-filTIMO (NI.-0 5ALVAF.SAN) .^

I doso 0.13 Tubo Rs'.  .jjCB*
(IPjõ-l

l'i;5W
Veiidcsó P*

- llio

Condecorado pela rainha da j
, Hollanda

I-LOUIANOPOLIS. 6 (A. A.) - •- Por u1b-
.ivo.de. lhe ter sido concedida pela rainha

da
Itõ

da* Santa Sé, approvando, cm nome! da Mollanda a hoiiíeaçãb da "Cavnlleiro da
a Pio Nl, a idéa de instituir uq-.ii I Ordem do Cirande Nassau", tem sido muito
ciedade sob » deiKimiint.i.ò de União » felicitado o coronel Carlos Hocpckc .lu-

II "-¦ 0,30 "
IU " O.l.i "
VI " 0.H0 "

V " 0,75 "
VI—"^—ttjíW?—!____
Pelo Correio mais &_..

atacado -- CASA HliRMA?
Hua Gonçalves Dias, o.

. -n»a- '
Lista do corpo consular estran*

geiro no Brasil -'.
O Ministério das Relações Exteriores *^

de publicar 
"a lista ofticial, organisá»

juniio ultimo, do Corpo ÇonsulM cir

geiro no Brasil, lista da qual nos. °.

enviadas, gentilmente, dous exenu^i^
¦ mmm • _ ~~Z 

uma
I-u fiz a barba esta manha cora

GILLF.TTl_.-li Você?mm '-
PRODUCÇÕES MUS1CAJES

., .,.._••, .•...„„ .vil i-iciíi V- ** ...W'
ónhecida compositora .pntricm i'- • 

,„
raiMariath cit'fe.rcceii-n.os cxcinp'"1¦• ji(ll
suas novas prõducçoes niusiçacv^ ... „,"Ave Maria", musica «ff™^?^'^

pior,
sas
Tte

valsa-canção;vento,,:

í*-A_f_j-V ..'«:..¦.:•:*,*.-•.. '*--» . . '. < ,'"_f "•. .-*' i*


