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te rpjlucçãojiMa^ de Bilac
Curiosa historia de uma obra de arte
Quando Olavo Bilac fechou os olhos i luz

t mim.-, a sua gloria brilhava, como umi|, dourando, n pino. ti nussn pátria c u
ios>.i «.««.ii. u purla «iuc iniciara u vida li-riiri.i i-anlando ;i ". íòrle dc Tnpyr" 0 quoinjii- nciiaru em in«s;n historia, èm nossas
ndaí. cm• nossa natureza, thcma.s épicos,
iesc> «nliinciilue., — motivos cstlicticos,

Bltliainiu, depois de haver conquistado, nas
.Ir.i-, l"«liis ;i-. victorias, com a visito clara

futuro, votou-se ahiiegádàmchlo _ grandeT17..0.I civica, fm-jando riilhu.siasníos, esti-iilnudo ;i ciiragoin, disciplinando todas as
rihas «lü .iicrgiu nacional.
0 grande poeta, foi; nesse porlcnloso mo-
enf<>. «i palriula esclarecido, cujo exemplo

Il.vi.ii.i sempre o quo podo, neste paiz. em
cnbficio da N.iç.o, um lioniem de boa von-

ns botequins situados próximo» a ponlos deembarque, inquirindo ÜS seus proprietários.Anual, lembrou-se, um desses negociantes,'iuc um freguez deixara, em baixo da endei-ia,,um embrulho que ainda Ia eslava, e nãolora aberto. AbrJrnm-no, então: cu. mas-cnr»,

Um momento de tristeza
A mascam, sob ;t guarda dc llclios Sce-

jnger, permaneceu no Hio _ espera de I.uizLdmuiido e Martins Fontes o quando, cm-nm, os fados pcrmiltirainque os dous (toe-•as sç encoiiiriisscin na Capital l-_.de.nl_aquelle entregou a preciosa mascara ao se-guiulo, m,.3, no vcl-a. .Martins Fontes, mimaccesío dc pranto, declarou que não poderiaconservar lao dolorosa reproducção da lace

Desenvolvendo
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Etsirocção secuntla-
ria na terra f lumlnensB
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1 _m.ii-_.-_ dc Oi o. »>7_c, eximida velo escnlnlnr Mndoal,;,,, l.-nnin _
(!(1 (í icadúmià dc Letras pela poeta Liilz Edmundo

offere.ci-
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as esla não é a oceasião dc estudar, ein
us iiiluilos i- nos seus resultados, a aci,-à«'
íií.-i iln glorioso cantor dã raça o da pa-Flccordanios, agor... uma das homciia-
na i|iid lhe foram prestadas, na manhã de
.í.riiõrlç, rclataudo n bizarra historia 'de

mascara cm r.esso, moldada pelo escul-
»r Moilcslino Kanto.

mio se tirou a mascara de Bilac
Mil ido o consentimento da . familia, o es-ipliir. di- aceordo com os processos techiii-usuaes, executou ,«« seu Irubulhn. nias.Mou iii-hslii, em conversa. esV|uccidõ o seuP'»-. a gesso eollou-se foi-tcinentc ao rostomorto, dc modo <|iie o.Sr. l.nnlo foi obri-•i rerfiri-ér a uni processo cruel e violou-<•¦ Mini risco de arrancar uin olíui; um1,150 «Io nai-i.-ç ou da face, cõnsègiiiu. .;'«rCii. i-clíriir a masciirn, em que sairanilios
jiigiiilc e sobrancelhas.

mascara' \
ii.slnrrienle por causa da demora quc a fez

picni- im ior,lo do poela, tx mn.sc,.i'a feito0:'.-)i-, Modcsliup lúuito é umn olirn admi-
.'. oc ncincllianén pc-rfeila. detalhando

m, linli.is, signiies, cslygmas. Mas níio «;»•.' iiiasí-aia.: ,': a cabera. do poeta, como soa pel.i nossa rcprõcliicy.íln píiotó. ruphicn.
f.i-ü, «¦ ver Olavo Bil.íc morto, como nóst"»»--, numa triste monÜfl de 

'dezembro.

valor cia mascara
Rrllllciró ilesliuo dado n nuiscara de" '-'Inc, ..ii ,1 Academia dc Letras, pre-esculptor ceder-llic n sun' obramios Ile réis'. A illnsli-i; e«>iiip.'i-1 açlmii excessivo Inl pre.o c líiciiibriásIjijiuliii rio poetii (jili-zcritín conlestar nn'" •' " direito de dispor «Io. seu' Lrabnllio.dinheiro.

íilçiid
i-liu

üli.ini

morta dc Dilac <• suggèí-iu .1' Kdninndo... idéade confinl-a n guarda da Academia de Lelras.
0 destino definitivo da mascara

A1 niasciirii de Olavo Bilac foi, de necordocom a suggeslfio'de Martin.-; I-ontes. «lado(Jestino. ao qnc parece, definitivo,1 pois, :i ;ilde janeiro «lo eorrenlc anno, era litítr-c.ie ;'«Academia de I.etr.is.- pelo Ar. Goulart deAndrade, em nome de I.uiz -..diluindo.
A acta acadêmica, referindo-se n esseaelo,-diz qnc ri mascara foi entregue par.-,scr guardada pela Academia, lermos essestine autorisani duvidas sobre, se a Academiae propriel.iiia ou simples deposiliiria destavaliosa obra.

UMA VAGA NA ACADEMIA
GONCOURT

Projecto dc um monumfento
islmlaulus
lídiiiul
lfiill-0
dii .ã roitccuj
mil:.

ilesla capital qui/.erain. depois.erigir uni monumento ao poeta,1 Sr. Moilcslino Kanto. mas, ini.
(lc recursos, membros d .

,; Olavo. Bilae disco /daram dii ini--" <l(,s cslndiinles c qui/eram protcsliir"'aproveliniiienlq' da mascara extrai-¦", oy. K/mio, resultando disso, o «le
;p 

Jm.-ificiilt.-s. o abandono daquelle.pro-

isctilptor offerece a mascara
a um amigo

?í«.'!Slii5i) com esses acontecimentos, c«iiiiiiimli. (;ne (|iiiztt.«iseiu ruii(>iã)_ilar-lhc <>
M -i sua obra, o Sr. ModwRinii Kaii.oK!«-i)ii a mascara dc Olavo Bilac. a um"*?• 'iuc o lóra. tambeiii. do cantor
iid« 

'''S <!<: '''¦'•'""' u 1'octa .Luiz Kd-
s «'¦ ciiiisi(|(.j..,m|n () vhlor da obra, 3111111') lT- l«ilali.ui:i. resolveu of feria l-aii nm.i.iaiíi i|iieridoii aiiiigus de Dilac — o poc-aVF.Iuí.s I .inlcs, e., piirn isso. fez uma»?m i-s|icfial a Santos.
rtlcu-se a mascara do poeta'"' 'lue da fiuaiiiiliarà viajava paru1'i'iii-iuizera a barra e.'.soffria os

; niidiis «le mar alto, «iiiumlo Lui'_
„, t. 

''.;M1 |ii'"liiiulissima tí-isleza, veri-1 "-Oc deixará a uinscai-ii .dò poeto esque-
liulcquiin. biiíle lora beber 

'um 
caféms anles dc ciiibiu-car.

[Uidii a Sanlos,', correu, sem : demora,'üiiiilin. c envipii um dcspaçlúi aollclios Sceliiigér. roíiliirido-lhb ò cnso.
jçcvcai|(,.||,e „ (.„iii,.„|iiri da ninsi-ara, c'" "¦ pnrn ver sc ;i eiieoiilrnva.

um,,!,.

1 'mu 
i_

111:

mascara reappareceu-
, Ul»!

íciingci- enConlrou ii preciosa mas-cnconlrn'!'-'! -.:n dilficuldudc,dc-
 '"'Ioí!

Á morte de Henry Ceard
A íiolie.ia da niorlo do escriptor ilcurj'

Ceard só ngora nos chega. Vagou-se. deste
modo. uma segunda cadeira ha Academia;
(.««liieourt.. onde aquelle escriptor oecupiivu

a cadeira que parten-
ceu a Juditl.i Oauticr.
Moi'l«i- nos.74 iíniios,
Ilcury Ceard -era uma
das ifigu. as dum traiw
se ibe-iit curioso da
vida literária ma
Fraii(_a_ '(fará.terisiido
pelo gremio (loncourl,
pelas soirée.s Ae. . -Me-
dan,. 'pelos 

enthusias-
mou naliirnllslas. pelo
tlieatro livre!...

(. ironisla bouj.çvili-.
diãiío, diii-iinle. tiintn
annos Oac sú ' oc-
cupoii ile musica, de
letras, de pintura * o
de muitas oiitrns mn-
lii-icsl..i;jies da • intcl-
ligeii.iír; tendo publi-
cado Iainbcm loinati-
ces do periodo cíiíoi.i-
so do iiatiirnlí. 1110 e,
por isso mesmo, vsv-

csressiVós lias uolds que dis-
liiiguiuni a escola. No.tiieatro livre.uppare-
i-c.it eom llenée nlmnu-riii. «peija extraída do
cplcbic i-oiiuiiiec «l<«s ('.om-oii.it, e com Tonf
iioiír niomieit-, hi pèclié a Les renigm'K.
1'nelii. |)iiblieiiu versos nn lieinie t-lttnelie. o
.iHimamcnle den :i luz unia êòllcclaiíeíi .S'o-'nclik 

de, uiíerríi. ' 
''

_renil>i«. da Aic.iidemi.1 (ioin-oiiil. Ilciiry
Ceard deixa n nolavel coinpan-liia-dos dezrç-
duzidii a oito iijjenas. pois u vaga. de Ei.ni-
lc l.-j-gcrat não foi ainda preenchida.
—__*_— ' 
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A equiparação das Esco-
Ias Normaesatf Pedro II
Algumas palavras do autor do

projecto
ü deputado fluminense Dr. Pedro" Carlosapresentou na assembléa um projeclo con-tendo a Buggcstfio no governo estadual, paruque sejam dados os necessários passos cmfavor d. equiparação das Kscolas Xormaci.ao Collegio Pedro II. que, como se sabe,

montem o curso do n
preparalorios. Os in-
tuilns da iniciativa
transparecem logo, nn
simples leitura d o
preijectn, (_>nduzindo
a.s Escola» Normacs a
ampliarem o» .pro-
grammas de ensino,
desenvolvendo a» ns-
piraçúcs pela fucili-
dade de encontro im-
mediam dc institutos
cap.r/es. du n d o ao
jprofèssorndõ incJho-
res ensejos de exercer

maglslcrio cfficaz, o
projeclo procura, ao
mesmo tempo, s.itis-

a zer antigas aspi-
rações dos normnlis-
Ia». N ã o obstante,
(|iiizcmos esclarecer
convciiicntcmente to- Dr. 1'cdro Cnri,*dos os aspectos dos
seus effeitos-, procurando ouvir ò próprioaulor, da quem rnlhcmo. as palavras se-
guintes: -

— O projeclo de equiparação das Kscolas
.vormaes do Estado do Ilio dc .lanciro no
Collegio Pedro II- correspondi! a uma antiga
aspiração dos professores normnlistns fln-
itiiiieiises c senão dns professoras do todo o
paiz. E' o meio de riur-sc validade aos c.va-
mes prestados nesses estabelecimentos parao effeito de sun acccltação pura ;i nialri-
cuia nos institutos dc ensino superior. Essa
.{«sta preteusiio dos liorinalistas já tem sido
manifestada repetidas vezes. Km üllli, os
professores diplomados pela Escola Normal
de Xiclhcroy u .pleiteiu-am perante _. Conse-
lho Superior do Ensino;' Em 1917; os litulu-
dns pela Escola .Normal de S. Puulo livcram
egual procedimeiilo. Em 1918 c neste anno,
cs formados pela Escola Normal do Distri-
elo Federal solicitarain a ambicionada con-
cessão. Não foram satisfeitos cm vista da
exigência legal da apresentação dc cerlifi-
cado dc approvueão em todas as matérias
que constituem o curso gymnasial do Col.
legio Pedro II, conferido por esse cslabcle-
cimento 011 pelos institutos a elle equipara-
dos, mantidos pelos governos dos Estados c
inspccciüiiados pelo Conselho Superior do

I Ensino.
.0 desejo uos normalistas é, 110 cmlanto,

muito razoável. Para scr attendido, porém,
exige providencia dos governos locaes para11 equiparação das respectivas Escolas Nor-
mães ao curso gyimiasial federal, — bem
sc vi que sem h siíppíessão das disciplinas
technieus, essenciaes á profissão magistral
e que devem ter assegurada .1 necessária
lij..r_'rch'li_

Essa reforma tirará as Escolas Norniães
de seu injustificado isolamento, pondo-ns
em coiiilnuiiicaçiío «tom o ensino sejiiiidiii-iu
o superior, abrindo aos seus aluiniios per-
spectivãs de progresso em todas as dirècçõés
«In vida iiilelleclual, coiifcrindo-lbes miiior
prestigio, aos seus diplomas. Nâo. è. de re-
cuinr-se a deserção dos candidatos ao ma-
gislerio priírinrió, difficiiltando-se o recruta-
menlo do pessoal docente devido ao possivel
exodo para outras profissões. Os quc tive-
rem verdadciraincntc gosto pelo ensino iião
se negarão n exercer suas aptidões pedago-
giens. Ocssck c que :t causa dã instrucção
precisa. Dc gente dc vocação errada uos car-
gos públicos u povo está* l.irlo.

0 projeclo ítlludiilo visa a tu,iior, «lignifi-
cação do professornila primário, gi.uule pro-
bU-ina que picocciipa as nacionalidades ver-
daticirainenle desejosas de sç rcgencnircin e
dc progredirem.' Assim o que o .lapãò: emi-
cedeu como rcconipt-nsa íincional 110 general
Nòdgi. pela victoria de Porlo Ai-thnr. n nii'-.
meação dc mestre-eseola. Na-Argentina, an-,
tes «le scr presidente da lleinibliça, Sariiiien-
!n foi piofessov primário e, depois do t-er
sido chefe da nação, acceitou, como ífui
aeeesso, n designação para scr director dn
-iiis!.i".Ciiã(» primaria, iifim de conter o surto
do espirito ícaccion.-ilo que conspirava con-
trn a nova educação liberal du scu paiz.

. A medida pró;:osl:i iiitercsçií principal-
mente ;i Niclheroy, «inc 0 a nnica, entre to-
dus im capitães dos líflados. <|iie uâo possue
hindu 11111 cstabelerinieuio dc ensino equipa-
rado üo Collegio Pedro 'í*.

' 
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Jyplaáo
movimento

¦ novo |Sua Alteza Realmmm
iiarls em Poítuoa!
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A tentativa liniitotí-sè,
apenas, á exeGução dos

signaes GonvenGionaes
I.ISIIOA, 12 (IT. I».) _ N., madrugada dehojp fui <>. bocado novo iiii.vimcnli. r.volu-i-liinario, quc fnl prnmplantrnlv jugitlado. O

governo tomou Iodai, iih proviricnriai afim dc
Impedir qui fceijúer conseqüência.. Foram
pre_.i)( os nlWriue.. do Exercito IMrcs Falcão
c ISosua Veiei.

Kclna. rocego 'completo, c.tando o gover-no .cnlior da . Ilnnção.
A Icnlnllva revolucionaria limitou-se ape-na. a execução dc ti _nurs ('onvcnclonii.>K en-Ire illffcrenlt» pontos dn .-idoile.
I.ISIIOA, 12 (ir. V.) — Itevido aoi Insis-

tentes hn.it,.. ,|c alteração da ordem. «. ko-verno adoptou ncvenis mcdldan policia.-..-Na madrugada foram disparado, vários ti-ro. He «anhão como si,_ii_r«.
O fncl» t)k., teve importância, achandu-. ta «-Idade riu i-oinplet» hoccro.
I.INOOA. 12 (Ilavas) — Elemento» radi-cae». civis c mililares, tentaram um movi-menlo revolucionário.
-\ tenluliva, porem, fracassou. Todos osassaltantes -«stão presos.I.ISHO.t. Í2 (Havas) ,_ r_>jto ao amanhecer.-tppnr.rcram os priineiros signaes tle revol-fa. O governo, porém, dominou immeillta-menle o movimento, ficando nenlior da si-tu.çnn.
As forças que occiipavam a praça do fttm-

mercio rccolhcruiu a quartel... Os'rcroítosos,cnlrlnclieirailr.s na Alfândega, íiiKlr..m.
I.ISIIOA 12 (A. A.) - Na madrugada dclinie vcrffkjtiu-se mais nma tentativa revolu-cionarui. felizmente .ourada. Cliefiou-a oantigo ciipiliio Ho. trn da Veljfá, auxiliado iielotenente coronel .Iii.li_i.ino Esteve, e nelotnsior Pires EíiIcho. »
f» levnnle linha i-nr.ictcristic.-i radical-conimnnista.
°íf.r«¦"'tosog conseguiram ainda penetrarno Ministério da Guerra; onde ferant cerca-dos c presos, restabelecendo-sc a ordem «uníç acha assegurada pelas providencias intme-dtatas tomadas pelo governo.

*} herdeiro do throno ita-
(iano chega, hoje, á Bahia
FORAM PREPARADOS LUXUOSOS APOSENTOS

NO PALÁCIO DA ACCLAMAÇÃO
S. SALVADO». 12 (Ilhvns. —¦ A' horn cm

que Iclegi-npliiimos j.i se acham 110 cães .l««
por.n o governador do Estudo, o ministrod.is_ Relações Exteriores, o ciiili.ll.-iuliir duItalia. oiiirus pcrsóniilitliidcs e ctiorniu mui-
lldüo. que aguardam ,-i clicg.-iiln d«. í>t*íncip«_Cmheilo. iiiiircad.t iiarn lis '.' horas da inriic,

A eiiladc. ciiiii as -ruas enií.iiiuleii.'«bis, semostra fcllvaiiicni" .-iiiimada, sobielmlò nas
proximidades do cáes.

S. SALVADOR. 12 VA. A.) — O "Diário

pressão (jue tiveram dc tudo quanlo viram.
.v iinUc. rcalisou-.a 11111 jantar 110 palácio

do governo, t.fk-ivcido pelo Dr. 1'n'rcs Cal»
liion, güvcrundor «Io Estado, em (pio tonta-
1,1111 parle o Sr. ministro «Ins Relações V.i*
leriores. marechal 1'ictro lladoglio, cmbal*
xilíloi- «In llüli.i. nssim como toda o cerni-
tiva. si.-creliii-ios do Estado c outras alta!
autoridades. Durante esse .itiiiliir, ipie correu
e.tl nicln a maior cordial idade, tocou uma
r.vcellcnle drcheslrn, bem como u banda «_»

.0 chefe do çoverno manífeista-sc tranquilloizcndo que « população podo Ocar eonfian-te na estabilidade do governo.O signal combinado para o rompimento dnvolta err, ,.- ,u ..di» de-.um fo.aotão. a nuea. querevoiia Crr, _,- huhid» de-.um fOROotão,deveriam corre, pontlcr outros foguetões soltado» em vários pontos d.t cidade.
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O 1'tiliícii, da Aceltiiniiriio, oiide fornm preparados ftiitiscnlos dcslincido.i ti líon-
;cdit.jem de. Sun Altczii Rçitl c suu ciliniliSá

Official'! diz que a esquadra italiana queconduz ao nosso porlo 11 príncipe Umlicrtiideve chegai; ás '. horas ila tarde, «le boje.
O prográinuin de ieslns cm lioiúciingcm n

Sun Altczn scrã orgaiilsiido logo depois do
desembarque do real visitante.

S. SALVADO»; 1.2 CA. A.) -- ()s Srs. r-\-lix Pacheco, ministro das Relações Exterío-rcs. o Artlr.tr Heriiardes l-"ilho, dopõls dehaverem percorriilo. hoiiteni, dé 'automóvel,
as principnes mus desla «idade, cm que l««-lanj alvo. enlão. <h« siguificiiliia. hiouile-.-lações dc apreço b syiiipallíi.vpoc parte, dii
população, manifestaram n excellentc im-
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Devolvido á terra!
FOI INUMADO. A' TARDE, 0 CORPO DE "DÁRI-

NO DA SAÚDE"
"¦¦*(!¦ _¦ mt mm*m*mmmmi .

As afriicções e os desesperos da viuva Pereira
.-. todo esse caso triste que teve, agsou desfecho com o npj.1rcei1_.11to do cadaver de "Darino da Snude", devolvido n ter-ru pelo mnr, depois de liíntos dias. a figurada viuva desconsolada nttrniu n ..syiiipatliin en ntlúhção de. todos pela allilude'enlina qucassumiu. Desde a tarde trágica do desnp-

pifrec.monto, quando mais cresciam . os boa-los nlcrraclorcs, (pie Ihc chegavam aos ouvi-cios. alarmantes, a Sía. Angelina Pereira sereservou .1 um silencio expressivo,, que bemrevelava tis angustias e as torturas dn nucic-

0 Sr. ministro da Viação provi-
dencia sobre gratificação de

empregados da Central
Ao Ministério da l-uzenila. o Sr! ininislro

da Viação solicitou que .se.jn paga n diffc-
rencii da gratificação concedida 'pelo de-
creio 11. _l.IlilO; do 2 dc .janeiro de , 1920,
deixada de receber pelos seguintes' empre-
gados da Cenlral do ilrnsil: Manoel Fran-
ei.co de Assis, ajudante «le -" classe; Pro-
priáiio du Silva, 'trabalhador:. Dento ,losé
Siimpaio. njiidaiile «lò scguiiiliK ..losé Bar-
bosu, guarda ÇaiiKcllíi; Pedro líragn, prati-
ciitc Icçhiíicò; Aliiiiljiho Dantas Werneck,
i.rnbnlliarior dc segunda; Aquilino dos San-
los, ciivoiiqiici.o; Alzirn .losé Ávila, scr-
vente dc segunda; Alfredo Henrique da
Silva, ajudante dc .segunda, e Paulo Sciuia
r.il.èiro do Vai. iiiudiintc de secunda.

Paes e Beires, de fim em
Lisboa

Imponentes festas projectadas iin
homenagem aos valorosos

aviadores:

Desfilarão 10.000 escolares, en-
toando hymnor. patrióticos

LISBOA, 12 CA. AO — Por ordem do go-verno continuam sendo Ultimadas os prepa-cativos dos festejos officiaes em hpniena-
gem dos heróicos aviadores Paes e Beires,
hn dins chegados a esta capital.

.Conforme telegrammas anteriores, essas
feslas, promovidas pelo governo, terão ini-
cio lio próximo snbb.ido, dia esse ein qüc,
nó Te_roiro dò Paço, o 'presidente da Repu-
blico, Dr. Teixeira Gomes, conferira aos
aviadores as insígnias de Cnvilllèirps da Or-
dem dc Clirislo.

Em segiiidn, desfilarão deante dos aviado-
rcs as tropas do exercito e cerca de .10.001)
escolares de Lisboa, que entoarão hymnos
patrióticos.'^aquelle mesmo dia haverá o grande ban-
quetc official. offcrecido pelo governo'.da
Hepublica aos realisadores do "raid" Lis-
boa-M»e. o.

Alíiii dessas estão sendo organisadas ou-
Iras -homenagens aos aviadores, tnes como:
sessões solcmnes, rccepçijcs, espectaculos,
etc.,,isso sem sc tomar cm conta os espon-
lanços tributos eom que a população pre-
tenrie galardoar o arrojado feito levado a
cabo pelos dois inlcineralos "'azes" repu-
blicanos.
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A mnis recente pholoarápiiia darino da Snude"
'/ia-

onde quc a puiigiam. Nada dizia, evitandon.le ouvir (iiuics-quèi- cohiriiehtariõs sobre oía.-to cslraiiho. IC esse scu modo dc encarar11 s.|luação,, parn ella alTIlclissiitin, mais sctorna mlmirario, por demonstrar o esforço do»eu espirito, dominando a 'nioleslia 
perlitúi.ff? -que é pres.-) já lia alguns nnnos..f)uyimo)-n, assim, ã tarde, no aposento n

ritii... esta recolhida, na sua fiVilíu Arncy", n
travessa Ciniliu Barbosa n. 44. lfcpbusuya
I), Aligelina, depois dc uma noilc de visi-
lias, í5,s olhos sçini-cerr.idoK tendo a sei-c-
hidade >'iue a conformação tãò ~bein 

sabe. cm-
pi.:star tis piiysioiioniias. Eslava ao par tlc
tudo: as ch-cumstam-ias einocioiiiintes 

"em

quii fura í^ncontrado, já desfigurado, o cor-
po do in_ri\do; o.s objectos, que .lhe apanha-
ram dos bolsos e a romaria de amigos que,
desde a ttt.-tiiíiã, visitava-o na sala do íiecro-
lerio. K foi a. sim, bem informada, que Dona
Angelina, nceomiiiodando-sc. mellior- entre
«luas nlniofn .as, disse-nos dos traços càrn-
cleristicos dc '.Darino, na sua intimidade.

.'Ello não cru uni hoiucni; era, antes,
um snnto. Xtilic. c cm ttossa vida itouve a mais
ligeira dcsinlellif$cncia.

ÍE depois dc Ama pausa, olhando em alvo,
recordou:

O nnno passado houve muito peixe."Darino" partia b voltou com a embarcação
transbordando i!l« tainhas... Foi uma fcsln.
Nesta rua nno [houve quem deixasse de co-
mer tainhas... \

K num suspi<'o: ~
-- O que elle\dcu a mnis dessa vez, agora

nos vem frillar....
Proseguiu I). 

'«.Angelina, depois de breve
pausa: \Ultiinament. cu me nffligin ati saber
qye Darino tinhai dc ir pescar íóra da ba.r-

o rn. pois s«) |i'« clie encontraria peixe, o issodevido a violência dn corrcnlczii...Agora... só com cinco «filhos, nem seio (pie vnc ser de mim... Só mcsinó Deus...
. Uuí';'dós muitos amigos de "Darino da

Saiide." e que visitara, com oulros, o corpodo prestigioso -cabo eleitoral, assim nos
coutou, hoje, no necrotério do 'Instituto Me-
dico Legal, o modo como o cadáver foi en-coiilrado:

- Achava-se uma 'lancha da firma l'nln-1-oni, tripulada por vários amigos, fnzciido
pcsqinzas para o encontro do cadáver, quito-do o marinheiro Bãsiliò notou que um re-
Jiòoadol- da .Marinha, 'parando as iiiacbinas,
sc -approxiinava braudá/iicnte dc alguma
coisa quc 'liiiinv.i,

Teve o prcseutiinciito de que era o corpo
do nosso inallogrado amigo, e rumou paraaquelle .local.

Proxiínò ;i Griitii de impretisa'?Não, senhor; -longe, 'muito longe nies-
ano, pois n lancha que corre bem: levou
mais de nma horn n clicghr no ponto visado. li o 1'eboeador, esperava'?Não; esse seguiu Jogo, vingEra então..-'.

—:'-...'. o corpo dc Dni-ino. Eslava cm iior-
«vel estado 1

Do ventre fnltnvn uin iictlaço, outro tan-
to se -dando nns costas. Dc itm.brnçò —
e ern justamente o esquerdo, onde o infeliz
tinlm nm defeilo tine não o deixava dislcn-
dcl-o,— linha sido .irrebahnlo -.un grniuie
pedaço de carne.

Isso.;.
7- Era evidente: fora «feito pelos peixes,

pois a.s marcas dos dentes lá estavam.—,Eiu quc 'ponlo mais ou menos foi eu-
contrndo o corpo?

Muito atrás dn ilha Comprida. .
.Chegavam outros amigos de "Darino dn

Snude" e chegavam também grinaldas c fio-rcs ftilifii.-i.tc-K, eiiK|univ!o 1111111a das n.e-
,-iiis da sala do necrotério o coi-pii de "Da-
nno dn Snude", lendo duas yelns nceesas
11 cabeceira, aguardava-o momento dc ser
iinlopsiado pelo iDr. Rego Barros.

.'gem.

iiiúsicu do 1" Corpo da Policia, postada cm
fronte ao palncin.

Iléiiin cm Ioda a capilal grande animação
c. .xli.ío.diiiurio enibiisiiisnío por motivo da
ib.-giida. hoje, dn divisão naval ilníiianu ent'im viaja o j.rincipe lítnberlti, sendo muito
ncclqmados «> Ur. Arlhiir llermrdcs, presi-ili-nie du lliíptiblicaj Sua Altczn o prihcipado 1'ienumlc. a Italia, o Dr. I-Vllx Pacheco,
minh.t.ii das llelaçôcs P.xlct-iorcs, e Dr.
Ci.ú.s (_i'mon. governador do Kstado.
;-.... S\LVAI)01L.!-J.,'.\. A.í.._ .Um (lojj rc-«inetorei «Ia A Tjirde vi.ilôu -os Viposenlci.s do
palácio da Arelniiiiição. ilcsliitarios íi liosi.c-
«liigeiu do i>rinci|_í dn Picnionic c .rua !co-initivii, na ala esquerda, c o ministro Felix
l.aelicco. aliniraiile Penido e Dr. __.ern1.3Ie_
l-'illto, na ala direita.

.Trãbàlliou-sc ali activáiiícnfe durante Iresdins, dispoiido-sc. moveis c nhjeelos de orna-
mi.iiliicãp; bem como installaçóes completas
dc élcctriçidndc para iUiímiiinção c. serviço
icle;i!ioiiii-o.

¦'Os apiiarlniiiciii.i.s do principo silo unia
obri. prima «le gosto c arranjo artístico, ver-
(ladeira cojjccção de objectos preciosos e
mureis auligos e rnrissinios. em sua maioria
Iraziifos «Ia residência particular do Sr. Dr.(ióes Caimon. gijyci-iiítdbr do Estudo. .111<:.i(j'ieii(le. A primeira sala desta ala é mo-biliad:.. com moveis do século XVIII, vendo-
se mn cravo italiano ou "spineta". c inaisiuleunle uni não menos raro contador da«'liora. N11111 consolo h.i -.imii vitrine com
jóias antigas. Pendem dás paredes q-iadrosiissignudos por pintores italianos, duas ma-linbíis. de i'. ('éliiiiniit: inierlór o paisagem,«le liergnmiiií. A sala de .jiintiii-, coniâ estiitiinn.indn, é de magnífico cífeito. Decoram
a parede os iiicllióres quadriis do nosso
grande pintor Presciliano, e etitre cllcs umbellissiuio, inlitulad.i "Oração ú tarde".. Oíiiiibiliario é em eslyió'Luiz XIII. Vè-se ahi
nmn pejinda arca de jacirandá com inctnls-
lações «lc prata, tochciròs de prata c moveis
esl 11 flidos dc couro ."rcpolisse"'. Ail.-jiiiixcl/it
para iodo o serviço é dcjiratii antiga. Ilalambem curiosos cxcnipliircs tlc cerâmica
iiziil.'

Outro iiilçl-essitiilc .iposenlü é o gabinetede lrabnllio. Ma abi urna estante, com biblio-
Iliceu escolliidii sobre cousas da llahia. Sobro
a niesn' esláo espalhados os últimos nume-
ros de. iiiterc-sitiites revistas lutcionaes e es-
Irmigeiras. Nefttrii siiln vc-se 11111 retraio á
oleõ de 1). Pedro II. íjíiaiiild crcitiiç.t, da au-
tiniu dc um «iiiiiui- haitiano. dc aulanho. Hh
«'ninis quadros do Lopes Rodrigues c Prosei-
lilino. (Is moveis quc :i guiirilecciii sáo df
esl.vlo l.ni_ XIII. Vè-se 1141111 columna anti-
gn iislciitamlo uni laitipiidariii de jiratn cin--
zel.-ula. '

O quarto do dnrmitorio lem limai:preciosa
laniii, eslylo Luiz XIII, com doccl 1'ranjndo.
O leito é liem alio. As columnãs silo uma
rica obra de .jncilriitiilá. Sobre it mesa de
calicçeirii vè-se uma lâmpada rumn.íà. Xas
liiirciles ha pihliu-iis solire cobre, (Io século
XVII. é uma eopiii «Ia Virgem, dc .Ilupintei.
,'linv õiilros aposeiilos serão liospedados o

chibitíxiidoi- lliidóglio e seu- secretario, o
iiliuiiiiiite liiiiiuHli e oulro «.ifficial du casa
dò principe.

. Na' ali. direilii do palácio loram reserva-
dos iniigiiilicos aposentos paru o ministro
l-'elix Pacheco, constando 'de 

iim gabinete
(¦diu escolhida biblíothcea. O. quurto de dor-
mir que lhe é «Icstiiindo & bastante; vasto t
liiobiljiído coin peçns 

'trabalhadas' 
cm estylo

moderno'. Ha oiitros aposentos,: próximos
deste, onde se itlo.rnrão o nlmirniltc Penido
c o.Dr. Bernardes Pilho.

i—. mni» '.

Ileçpniposto o corpo do estimado Dnrio•Pereira .foi collocado 110 .ntaude. E com
Kt-andc ncoiiipaiilinmonto ' 

,realisarain-se en-
tão os funeraes. sendo o corpo do iirfeliz
íiuirilimo dado ã scpuIttVr...' ás «I 1|'. horas
da tarde, no cemitério de S. Eranciseo ,Xa-vier As despesas correrani por conta dn' fa-
iiiiíiii onlut.idn.

vEni torno do cstrnnlio dcsapparccimento
de Dnrio Pereira iiiimmcrns "blagiies" fo-
ram'engendradas.. Chegaram nté a inventai-
inquéritos e 11 transcrever ilcpoimeiilos quenao existiram c ([uc não «foi-aiii ouvidos.
Ninguém apparcceu em qiial(|iier das dele-
gacias distrietnes ou auxiliares depondo so-
bre d lamentável1 naufrágio dn lancha dc"Darino. da Saúde".'A nâo ser o quc o nia-,
ritimo Henrique wóltêz cònfidonciotl n anil-
gos, assim, como nolieiánips em _íriiiieií.imão, liada mais quc eucerrassò verdade cor-
reli sobre o tristíssimo sinistro.

Besta, ¦agora, apparéccr o corpo de "Ma-
noelzinho", a-outra victima do •naufrágio.
Ii é animado da intenção de cncontral-o
que pelo Lcblon c liavca lindam, cm pes-
quizns, Ires embarcações;-

O.Dr. Bcgo -Burros, tcejmicn t|o Instituto
Medico Legal, que fez a nittopsia 110 'Cadáver
do desafortunado "Darino dn-Saúde", at-
testou como "caiisa-inorlis" asphyxiit iiursubmcrsào. V;

Espreitava, por uma ja-
nella, o palácio do go-
vereador de Sergipe

Mas foi perseguido e, afinal,
preso

AIUC-Ui;'. 12 (A. A.) — A's'.22.liorasdo diu 10 do corrente, foi encontrado.,es-
preitando ,pò,r uma janclla pnrn o interior(Ia residência do prcsidcnlc do listado, Or.
(.Ir.açcliti Cardoso, um irrdividuo suspeito.Surpreliendido nessn ocensião por pessoasdn fnmilin, o referido indivíduo 'fugiu, sen-do porém perseguido c. n-final citíitui-ado.
Tratar.se do soldado Paulo Gama da Ca?ín,revoltoso do _8" batalhão, ultimamente' ox-cluido do Exercito. Esse indivíduo 110
quartel do 2S» batalhão, 110 dia immediato
«o da revolta, atlentou contra .1 vida ile umcompanheiro, ferindo-o com uni tiro de fu-zil 110 omoplata esquerdo.

A policia procede n averiguações.
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Ecos c Novidades
Mão grado o ronvlle do governo bahiana

» mão unido i» embaixada p .ee|iclnnal, que
rol no encontro da e_iuadra que comum
s....ji, o nrlnolpc de I .tmonte, nilo ie dar*
..un*. o ilo-embarinn em lerras hrAilloli. t
dn lierdrlrn do llirom» da llalia, que h-
••im-crviir*. Incógnito n bordo, un porto ila
lliihln. Lnnionlmnoi itrofiiuUaniento as cir-
cuni.taucia. que lU-tlveritm, deito modo, us
movimento* de enthuilasmo d<> povo bra*
sllvlro, moviníuntoi justificados pela Inteii-
ia. antigo e ghirln.n cooperação da colônia
itnlinua nn progresso de tudo» nR ramos
du ncllvidatlo nacional, No Chile, na Ar-
aantliia a no Urugtio.v lalvex e«»a eoone-
ração não se enraizado tanto e naquelles
Ires pnlxvi as effuiflcs publicas e hh prn-
vai liicoiilíilnveli de nm acolhimento ver*
iladeirnmonto popular furam as mala jlecl-
.vivas durante a vlilla do herdeiro Italiano.
Dahi nfio podermos reprimir a Irlslcia quo
ii»* empolga, quando vomoi a esquadra,
que conduz n príncipe de Plomonle. afastar*
ne do continente sem que S.A.II. tenha
podido louvar n obra du colônia italiana
cm S. I .iiiln. no Illo e na própria .lábia,
unde essa colônia e meno» numerosa, mas
onde os seus esforços mantém o nome de
secunda colônia estrangeira, dentre ai quo
procuraram campo de trabalho profícuo no
IHKSO imi*. ... ,

O hicognllo dc S.A.II. fui participado
num railioRramma do Sr. embaixador da
Itália, de quc tivemos conhecimento esla
inniihá. Não era Juslo, depois disto, occuj-
tar a Impressão unanime dc trlstc/a e nno

ianicui.it* ns circumttnncini occailonacs qm*
privaram o nosso paiz de uma visita de
tão profundos alcances e que privaram aos
brasileiros o ensejo de «(unificar a gratl-
dão que todos di-vnnos á obra intellicciile
e progressiva dos italianos no llrasil. O
contado do príncipe Italiano com o povo
da nosso terra, deste modo, não pormlttlrá
qnc o futuro rei formule Juizo seguro u
seu rcspcilo. Por melhores, por mais se*
Curai, por mais calorosas quc sejam, as
informações dc terreiros não correspondem
nunca ás Impressões de visu, NAs sabemos
quanto eonvlcrnm no llrasil essas impres-
sões recolhidas pelo rei dos belgas.

l.ntrctanto. secundo jã sc adeanta, a
visita do principe herdeiro da Itália ficou
(.penas adiada. Que cila se renove cm bre-
ves dias, com os effeitos dc quc carecemos
e com a imponência que merece, são os
nossos c são os votos do povo brasileiro.

Ds m io mono

.. *-'

A lei dc oondcmnação condiciona) veiu in-
ricgavclmcnte nos forçar u um sensível avan-
ço em matéria dc seiencia pcnnl c correspon-
der aos desejos não sô dos nossos magistra-
dos como dc mestres c doutrinadores. dotan-
do-nos dc um i<ystcmo que tem offerecido
bons resultados no estrangeiro e quc vale,}
por uma iniciativa, melhor diremos, por uni
It-nliiincii próprio a sanear o nosso ambiente
social, evitando .-. multiplicação dos elemen-
tos do crime e as conseqüências funestas da
vida das prisões.

Kôra talvez uina leviandade affirmar-se dc
nute-inão que a nova lci ha de dar fatnlmcn-
lc os melhores frutos, lão complexa é a
analyse das forças quc nos trabalham e das
condições do nosso temperamento. O quc se
pódc avançar com segurança é que sc trata i
de um formoso ensaio que, oanlá, como que-
remos esperar, stja dc demonstrações mn-
gnifiens num paiz como o nosso onde o jury
é de tradicional indulgência, não raro -cs-
candalosn, nn apreciação dos mais feios cri-
mes, tuna vez qne os motivem, bem ou mal
provados, os impulsos dc paixão. Agora, com
a condemnação condicional, c tratando-se de
sentenças dc pena limitada, é embaraçosa
qualquer proplíceia, o que di á lei um ca-
racter dc experiência, quc em breve poderá
ser estudada e julgada. Feita, porém, como
é. a innovação cm nome das idéas victoriosas
da seiencia penal, tudo autorisa a suppor que
os seus resultados sejam exccllcntes dc ada-
ptação e que ella consulte de facto a uma
necessidade superior dc previdência soeinl.
O ponto está em que, para mais tranquilla
condição ric êxito, os magistrados a appli-
qiicm com descortino e largueza nuns casos,
com severidade e intransigência noutros, ten-
do sempre cm vista n intenção particular do
c.bnd.nuindb, mas tendências e espirito, que
•são estas nnnljscs que imprimem um cunho
tão seientifico á novíssima lei. dc longa data
ndoplada nos mais avançados paizes.

Se alguma restrieção, em principio, nos
fosse licito fazer nesse assumpto, apontaria-
mos, como o professor 

*EsineraIdino Bandei-
ra, a estranheza de se exçeptuarem dosbe-
ueficios daquella medida as condeninaçnes
de calumnia e injuria, porquanto nò_ parece
menos harmonioso com o próprio espirito do
instituto quc os condeipnados aos quaes a
lei estabeleceu prisão especial sejam justa-
mente os que não poderão invocar as vanta-
gens da condemnação condicional, concedida
noa criminosos de prisão commum. Demais' sempre nos quiz parecer quc um delicto dc
opinião encontra sempre melhor justificou-
va ou cxciisa ua explosão de um Ímpeto, num
impulso momentâneo, ou na irreflexão tran-* sitorin, do que todos os delidos de diversa
natureza quc a lci cm apreço comporta na
generalidade dc suas disposições.

E' impressão geral que
Firpo nunca mais lutará

nos Estados Unidos
Está tendo iniciado om encontro

entre Harry Willi e Dempsey
NOVA VOHK, IJ (U. P.) — li' uplnlío

geral entre os perito* cm negócios de box
desla cidade, quc Luis Angol Firpo. o pug -
lista argentino quc se tornara famoso e fl-
zero umn fortuna durante dnus annos nos
Estados Unidos, provavelmente nunca mala
lutará m.to pai/, depois de suo derrota de
honlem, A noile, no inalei» com o boxeur
de côr. Ilnriy Wills.

Lembram ns chronlslas desportivos quc
Firpo veiu aos listados Unidos com rclulun-
cia. afim de encontrar-se com Wills, lendo
concordado cm halcr-sa com o negro após
vários mezes dr insistentes esforços por par*
le do representante do empresário Tcx lll-
ckard, o Sr. .lunn Iloms, quc esteve cm
llucno. Aires negociando com Firpo. liste
declarou, bn algum tempo, quc estava can-
sado da vida de boxeur c desejava dcdlcor
Ioda a sua aclivldudc a oulros negócios em
seu paiz. Segundo tclcgrnmmn du Buenos
Aires, plrpo voltou aos listados Unidos sim-
plesmcnlc por motivos pntriollcos, pois dc-
sejava derrotar Wills c então novamente
bater-se com Dempsey c quc o campeonato
innndinl de box coubesse A sua putrla.

Firpo voltará á Argentina logo que fôr
liquidado o processo movido contra ellc pelo
pastor Chase.

NOVA YORK, 12 (U. P.) •- O empreso-
rio dc nintcbcs dc box, Tcx Rickord, dccla-
rou, hoje, qnc se seguem negociações parn
ii rcNilsacão dc um encontro entre o enin-
peão mundial .lack Dempsey c Harry Wills,
o boxeur dc côr, quc, hontem, á noite, der-
rotou Luis Firpo.

O Sr. Rlckard accrcsccnlou estor inteira-
menle satisfeito pela excellente fôrma por
que proredeu Wills na luta com Firpo.

Outra creança
abandonada!
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COMO ESTA FOI ENCONTRA-
DA NUM CAP1NZAL DO

MEYER

O SEU DESTINO.;.
O scu prlinrlro movimento foi dc susto.

Despertando, assim, em meio dn noite, che-
gnvnm-lhe nos ouvidos sons estranhos c le-
nuc*. Cheio dc curiosidade e invadi.Io por
csliipefiicçáo iimm-iis'1. ellc prestou muls
nllençáo aos sons. Já dislluclos, que o pro-
oecupavain, e que parcelam sair de uma gar-
ganiu. Mais uns minutos, e o homem, sur-
preso, eoinprclicntliit quc nquclt_ coro con-
(inundo e sem fim. que o chegou a alerrar.

A VIDA DOS CAMPOS
mm-mmM*mt*mmm»ma^mmmmmm m» mmmmm^*m*mnmmnmim t*mmwm

0 "íilm" das fazendas do Dr.
Geraldo Rocha ainda será cxhi-

bido amanhã e depois, no
Cinema Pathc

peta!

mmjnmmmmm

ilim nossa riliçi.11 de limitem j.i iintlclá*
mos que o Ur. (ienil.lollt._liM, iitteiuleniln
ás solicitações que lho foram feitas, rr.nl»

¦ 

* 

\

e\\ |i
o fll m iIrado em «uns faxèmlns, em Vn«*

Miur.is, no listado do Rio. cxlilhlçáo esta
que será feitii amanhã, ás 11 hora», no ri*
iieiun. Poliu, ü Avenida Illo llimieo, Nn
impossibilidade de serem expedido, convi*
tes paru Iodos que pretendem ver O que
sc apurou iiuqueíhis linj*' lerlllls. Inrns ter*
rns. resolveu S.S. não lançar iníin desse
melo o ilnr Ingresso o lotloi quantos quei-
ri.m ver n fila e quu estejam cm cumllçôes
di- poder vt-l-a.

A proposllo desse film. recebemos a sc-
giilnto enrta."Illo de Junolro, 11! dc .setembro de 1U24.

—limo. Sr. redactor da A NOITE. — Sau*
ilnçócs. I.i no vosso convcituiidn jornal du
honlem (ll-íl-lUIM). que uceetleii.l.i a dl-
versos pedidos, resolveu o Dr. Geraldo Ho-
cha fazer passar em reprise, no cinema
I.ithé, o film llrndo nns fuzcitdns deste
Illustre brasileiro, no próximo sabbado
(i:t.!i-r._l) ás 11 horas dn manhã. Como
Millo V.S., esle film Interessa a todos, desde
o mais ínfimo trabalhador no mais nilo
banqueiro, nfio st* no brasileiro como uo
estrangeiro, porém, como V.S. suhe, n hora
mareada ê imprópria, iiois nem Iodos po*
dem deixar os seus alfozeres ncsln hora,
que é o in»is trabalhosa pnra todos em ge-
ral. Por este motivo venho lembrar, pelas
coiumnns do vosso conceituada jornal, no
illuslre Dr. Cernido lincho, que nfio são só
os ricos que necessitam apreciar este bello

Iriolismo brasileiro; os po-1

E COM A PANCADA
DA BOBINA TEVE

MORTE IMME-
DIATA

Deve-io n inobservância dr pruibinto con-
telho o lamonlnvel ileinili. oceorrido esla
manhã no deposito dn Wcslern relçcropli,
ora cm muilnnça da rua iM Misericórdia nu*
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PENHORES?..
Menor juro _§. Maior offerta

. MIO _!! _EI 187, Kua 7 Setembro. 187»
bURIr. Hl.ttA II. Avenida r«t<_«. II «
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ERA1.VELH0S ii.MiGOS
Um operário osfnciuoia outro, eq

Realengo
lleiilc n d!n rui que on dou. ho.ntn. «»

itcsnvlvram, miueii mala mu iiduilu n,. ,
•miro com boni olhos, li, a .... 'i..i-, ,,nt „limpo »o piissiiin, Inngo «le te atugAivm _,
resenllniviitus do caün qual, in,ils sc |s .j.'
rftlinndo enlre ellvi n reciproco rai.n.r

Tal eslado de eouiat veiu ter, ngorj.oiw
cipurado desfecho, l-iieoulrniulu-ce n> ,,„,
ção dc IteitltiiH", Joié Iteriiardo dn Silva „'Augusto du A*sls. os velhos Inlmljim, nu', Urdóii a quu logo Irrompeiw entre mniioi
forle troca dò pesados insultos, após ,i tmÀ
JA i-niiiit iiiiatuiiu. cm l-itr» corporal, ••-,-'
que Irazlii i\ cliilura umn faca, incou.i .
vibrou dous profundai golpes n.» lltornx •
iilittt.iinn em llerunrilo.

Prntlendo o crime, o agun-ssor fiijin 4
ncção «In policia dn 'J.v dlttrlcto, »*m.|UMnt_
que n victima, banhada cm saugiie, ífl
Iranspnrlnda em luin da Central paru <
praça da lUpublIéfl e dali, cm imboliotlj,
paru o posto cenlrnl do Assltlencln, A.- onfit,
umn vc_ toccorrldo, foi Inlcrnaila uo Sanla
Casa.

Assis e llernardo sao operários o rctldn.
le» á eslrnda dc Murnmlu', naqucllt local).
jiide, lendo mpiclle '.'.'I annos . cttc 20;

., ___.-._. 1 _. .

O operário Anlonio Machado
mero 02, para ns novas Inslnllnçõos da nvc-
nidn Venczueln, no CAcs do Porto.

Contratada n rcnioçâo do material Ia w»
exemplo de pairioiismo i.rasneiro; os 110-; , empresa de transportes Jos* PI-
hres tnmbem precisam, porém, n hora '^" l„ 

C0ln èsSorlo á rua Coronel Pedro
é imprópria, e confiante no hom coração '"•¦ « » 

JggVgíipmi. aram.se varloi opera-
do irtusrc brasileiro que honra ns Irudl-1 *"£* ¦ 

^^^^0-camlnlião n 6U2
ções de nossa erra fosse ,liotn uma «ssno , , ^^VXna de cubo de chumbo, pesandoespecial 110. domingo (14-0-1821), para q u• munido um dos homens, notando
lodos quc ainda não viram pudessem apre- • •••""¦» l l0^ . ^Vn leiro Antônio Machado
ciar as hellç. ts prodiiüi. as neste torrão. *»¦£™.CJ»*$$%£ 

ffWpn^Z a

_,la_ «"llin str!,"j) 
°í_.aíd„ 

.ioda 
•í-blri.ra oftvchicul,. »....» «Ias pranchas

1'._ :*-5.J_-U."_""';»_ Tí._____ Wl.  do mesmo, avisou.Im cmeisla poderia ciita-

d4
Todo aquelle quc tem uma
noção perfeita de indumen-
taria só usa, 110 verão, os tc-
cidos leves c porosos como
a palha dc seda, o polm-
beach 011 o brim de linho da
—Guanabara —H. Carioca 54.

tmm

Esperando ipie o Dr. Gemido 
'Ilochn tome

cm consideração este anpello de um bra-
sileiro, que não pôde dclxnr o seu trabalho
uu hora cilada pura ver esse bello film,
subscrevo-me com nlia estima e distineta
consideração. — De V.S. Amigo Cdo. e Obr.
(n) Benedicto ilrillo."

Levada esta carta ao Dr. Cernido lincha,
o illustre engenheiro patrício resolveu, im-
incdialamente, nttendor ao uppello _i_U.i
contido, promovendo mais unia sessão nn
elegante cnsn de diversões qnc é o cine
Pnthé, depois de amanhã, á mesma hora
c nas mesmas conilições da de amanhã,
isto à, dando ingresso a todas as pessoas

o film, sem dislin-

Declararam-se em greve os tele-
graphistas da imprensa

canadense
OTTAWA, 12 (llavas) — lista declarada

c era plena execução a greve dos tdegra-
phistas da imprensa canadense.

O movimento não affecta a transmissão
e recepção dos despachos de caracter com-
mcrcial.

mnm
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Chapéos dos
melhores fabri-

cantes
O sortimento mais

completo — As ul-
timas novidades — Os menores

preços
"A CAPITAL"

A Casa mais importante do Brasil

.•1 creança encontrada em abandono,
num capiiizal da Meuer

era um choro de creança. Sábresaltou-lhc o
espirito; vacillou c vieram-lhe á memória,
num repente, os tristes episódios que a A
NOITE leni deseripto, dns reccm-n.1scld.1s
abandonadas por mãos criicjs c impiedosas.
Mas, emquanto assim se conservava incrgu-
Ihndo o pensamento, os gemidas da creança |sc reproduziam mnis vivos, mais expressivos.'-Erguendo-se, então, o Sr. Dcnclcciano Pin- l
to da Costa, ns mãos rui concha colhidas nos
ouvidoSi procurou precisar dc onde partiu o 1 ^„na que queiram ver
chAro da innocente. .Avançou até á porta c,"|"Ceaõ-«íe' classes
depois de n abrir, sentiu que a musica sun " 

' 
__i__iajr

ve daquellc pranto infantil dali não estava I
longe, E como se n força irresistível de um
ini.111 o nltraisse, o Sr. Deoclcciaitõ correu
para o cipiiizat existente nos 'fundos da
cnsa, n de 11. 118, da rua Ferreira dc An-
drade, Meyer.

A' medida que ia pisando o terreno, o Sr.
Deocleeiano, com maior certeza,' sentia, pai-
pilando, perto, .1 creancinhn. j

•Desse modo impressionado, o Sr, Deocle-
cláno, dando mais alguns passos, chegava
.10 Indo da chgcitndinbá. Ajoelha ndo-sc, co-
lheu-a nos braços e sentiu-lhe o calor do
corpo. Ein seguido, com muilo carinho,
transportou-a para casa. Ahi, então, poude"xaminnr a creancinhn: era parda, do sexo
nasculino c apparentava tres mezes. Envolta

em pannos c vestindo uma caniizinha, a
creança tinlia o rosto salpicado de sangue.
Contorcia-se o recem-achado, --"como se uni
mal o atacasse. Choramingava ainda, balxi-
nho, já rodeado por todas ns pessoas da
casa, (pie o nnihnavam, numa analyse mi-
nuclosa, agarrando-lhe os pezinhos, npnl-
pando-lhe o tronco c nlisando-lhc os cubei-
los.

.Mais tarde, os Srs. Deocleeiano e Agenor c
D. Isnbela Pinto ila Costa, carregavam a
ercanciiiha pai-a a dcieíjacia do. IO" districto,
ondo o entregaram ao commissario Archlme-
des, ali em serviço. . .

A desfortunadnzinha teve os soecorros da
Assistência do Meyer, permanecendo ató ã
tarde em casa do mesmo commissario, sendo,
depois, entregue ao juiz dos menores aban-
donados.

iV respeito foi aberto inquérito parn apu-
rar quem 6 a desalmada que abandouou a
creança.

par, adcantundó-lhe mais que fizesse ponto
de apoio 110 próprio caminhão. Ouvidos fe-
citados 110 aviso, Machado imprimiu novo im-
pulso a iiliivanca, quc, desviando a prancha,
deu margem u virar 11 linbinn, c estn, tom-
bando, vibrar-lhe formidável pancada, que
lhe òccàslonoü morte iminediatn.

Avisada, cm seguida, a policia do .*>• dic-
triclo, compareceu no local o comniissarlo
Clapp, lendo essa autoridade feilo remover
para o necrotério o cadáver do desventura-
do trabalhador, que contava 3.1 annos presu-
niiveis, é de nacionalidade portugueza, ca-
vido e resdonte A run Senador Pompeu.

Não foi esso, porém, a unien victima do
I desastre: Colhido tambem pela bobina, ficou' 

ferido 110 braço direito, embora ligeiramen-
te, um outro trabalhador, dc nome Antônio
Alves. *

jféft Ling .r!e fina
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A Cas.. mais importante do Urasil

Na sua sen ..mentalidade
., espera-vos

Segnnda-feiin
i_ro

Cinema Avenida

* Eu fix a barba esta manhã com uma GIL-
LETTE. E Você? '

mm*

. Ainda agora, temos um exemplo frisante
dós alcances da lei c dos seus effeitos libe-
racs, qiic foram nçcusados .a um réo. conde-
ninado por tef exposto á venda leite com
água. O juiz, Sr. Itenato Tavares, que assim
decidiu, allcgou que o acto delictuoso revê-
Iara, "uma certa perversidade", bastante
parn subtrair o contraventor aos benefícios
da lei. I

A exeepçáo, desde já estabelecida, vem
fortalecer a campanha necessária eni favor
dá saúde publica. Em diversas opportunida-
des temos querido despertar o interesse da
policia sanitária para a industria das falsi-
filiações, que, tenazmente, resiste ás vigilan- l

. cias c ús punições. De resto, a vigilância é :
ainda débil, entre nós, c os serviços de in-'
..pecção dc gêneros alimentícios padecem da
falta absoluta de organisação. Temos o La-.
boratorio de Analyses e só ali se créam em- jbaraços á livre mercando de produetos no-
civbs á saúde do publico. Não hn dous dias, I
tivemos cnsejb.de publicar uma extensa lista

. de resultados de analyses, que condemnaram
produetos.

Mas. não basta afastar do commercio a
coiiti-afucção nociva. E' mister punir o con-
trafactor, ganancioso c perverso. Por isso
mesmo .1 sentença do juiz Sr'. Renato Ta-
vares, excluindo da protecção do sursis os
falsificadores do leite, tem grande opportn-
nidade. Além de esclarecer os intuitos da;
legislação liberal, agora estatuída, a senten-
ça veiu suggerir a urgência de um serviço
melhor, mais vigilante c mais seguro de re-
pressão aos falsificadores. Nestes casos se
coinprehendem as excepções. Mas nos deli-
r.tqs de Imprensa, com latitudes extraordina-
rias, cilas representam um verdadeiro luxo
de rigor.

A que se prende a viagem dela*
ghlul Pachá a Londres

CAIRO, 12 (Ifavas) — Nos círculos auto-
risados affirma-se que o chefe do gover-
no, Zaghul-Pachá, foi a Londres, não para
negociar qualquer necordo com o governo
britannico, mas tão sómeirte para procurar
resolver as ultimas difficuldades que sur-
giram entre os dois paizes. Somente no caso
do bom êxito desse trabalho preliminar _ é
que «criam então entaboládas negociações
para solução completa dos problemas an-
glo-egypcios. ,1 ¦ mm» ¦ .

•aaNãose illudam
A Perfumaria Nunes sempre vendeu PER-

FUMES, PENTES E ESCOVAS a preços mi-
nimos e fixos.

Largo de S. Francisco, 25

KOLA S0EL
t o melhor fortificante.

Formula do Prof. Sarmento Barata, da
Fac.de Medicina de P. Alegre. Dep. Araújo
Freitas & C. e Rodolpho Hess & C—Rio.

Dr. JÜStellita Lins-Vias urinarias (vene-
rcas e cirúrgicas) Paios X. Labor. S. Josc 81.

Dr. Edgar Abrantes. TralnmTubereuloso
pelo Pncumothoriix. Largo Carioca, 18, 3 ás 4.

¦ i *-*mm* < , . . ¦'¦
Drs. Moura Brasil c, Gabriel de An-
drade ~ Ocuhstas — Uruguayaná, 37.

SÓ DEPOIS DE RECONHECIDAS
AS DIVIDAS DO REGIMEN

CZAR1STA
Serão iniciadas as negociações

franco-russas

Dr, Castro Auujo gBSgSSÍg
Hospital Evangélico. Phone Villa 2261.

mt*
Dr. ílayio Pessoa-Rjns. blenorrhagia e
eomplicaçoes. Sachet _1. 13 ás 1G h. N. 7217.

DR. PEDRO __
mols. internas. Cons.. fts

•mmm

- Partelro,
oras. S. JoSé, 16.

Dr. Manoel de Abreu ggjggfflg
pia profunda c intensiva (8 M A 200 kv.).
Evaristo da Veiga. 20. C. 442. *

mnm ¦

PARIS, 12 (Havas) —. Os jornaes chamam
a attenção do presidente do Conselho * para
a necessidade de que os Sovicts russos re-
conheçam as dividas Contraídas pelo regimen
czarista. O "Matin" diz que ns negociações
franco-russas começarão somente depois do
reconhecimento official dos Soviets e aceres-
centa que essas negociações realisar-sc-ão cm
Moscou;

O mesmo jornal publica uma carta cm que
o cx-presidente do Conselho russo, Sr. Ko-
kovtzroff, declara, contrariamente ás asser-
ções feitas recentemente pelo "Pravda", de
Moscou, quc a Rússia imperial jamais pen-
sara em preparar a guerra. Em 1914 — af-
firma o Sr. Kokovtzroff — o pniz nem sc-
quer possuia um fundo especial destinado á
guerra.",- i mn*. ¦

I»R. J. MOTTA — Recemchegadò da Europa.
Pellc e Syphilis. II. Assembléa, 56, 4 ás 6 hs.* *• —•**» * .

CASA LAMARQUE
Viagens directas para qualquer parte: do

mundo. Condições especiaes.
Av. Rló Branco. 14 — Tel. N. 68S8

CREPE 6E0RQETTE
de superior qualidade em todas as
cores -— 100 c|mts. de largura —

metro 49.800.
Preço de reclamo.

Casa das Fazendas Pretas

AZEVEDO & BRANCO
ALFAIATES DA ACTUALIDADE

1\. Gonçalves Dias, 64, 1» andar I'"onc C. 1212, ¦

MHfiBil Bb

ÁGUA FIGAR0 iSr.SSL.a
perfumarias, pharmacias e drogarias,

I 

EMPENHAR?
só na CASA G0NTHIER
45 RUA LUIZ DE CAMÕES 47

Empresta o VALOR REAL

UM FILM REVIVE A

CUIDADO COM OS OLHOS
EXAMES GRATUITOS DA VISTA PARA AP.

PIJCAÇAO EXACTA I)AB I.ENTS3 A
USAR. POR MEDICO OCIUSTA

Rua da Quitanda, esquina dn Ve.:i Cucic]
Aires — A ÓPTICA

0 estabelecimento de um serviço
aéreo regalar entre Lisboa

e as ilhas
LISBOA, 12. (U. P.) — Ò Sr. Pires Mon.

telro, ministro do Comnicrcio, approvou os
estudos referentes ao estabelecimentos de
um serviço aéreo reuniar, entre islã tspi-

Os factos históricos com suas personagens | tal o o Porto, Lisboa-Madrid e Lisbóa-Ilha
mais ou menos fantasiadaM. vivem na memo- da Madeira. Esse titular encarregou a umi
rin c na fantasia de cada um conforme a I eominissão formular as baseti du coucur.j
psyrholngia do estudioso ou observador. Dar-1 para o respectivo contraio,
lhe uma rcnllsação em harmonia ao do rlgo-.
roso que delles fizeram or. mestre» da hl_*|
toria é realisar a grande maravilha do século.
E casa maravilha sõ a pódc realisar o Cinema
e no Cinema o grande film da Metro distri-
buifto pela Paramount, SCARAMOUCIIE.

-mmm*-

Nao pense—
Adquira com vantagens LINDOS

MOVEIS

Le Mobilier
41, Rua Uruguayaná

A vista pelos MENORES PRE-
COS e parcelladamente com JUROS
BANCÁRIOS.

•mt*

0 anniversario, amanhã, do jo*
ven principe brasileiro Dom

Pedro Henrique
Completa, amanhã, scu IB" anniversario

de nascimento, S.A. D. Pedro Hertrique.
filho. do saudoso D. Luiz de Bragança c
neto do segundo Imperador do Brasil, Dom
Pedro, o Magnânimo. Visitando, lia dous
annos, este paiz, que 6 tambem scu, pelas
tradições e pelo muito amor que toda a
sua augusta familia lhe consagra, esta
creança teve oceasião de ser admirada de
seus patrícios, revelando sua intelligencla
viva c seu caracter adamantino.

D. Pedro Henrique, como dissemos o nnno
passado,' ao recordar esta data auspiciosa,
foi baptisado com água "carioca", daqui
í-emcttida especialmente com esse fim, a
pedido dc seu pae.

A NOITE envia sinceros cumprimentos
e votos dc felicidade a Sua Alteza, que é
detentor do titulo de principe imperial a
do Grão-Pará.

Horquina
melhor tônico para os cabelíos.

do Exmo.
Fèímula

Dr. Werneck Machado
venda nas principaes casas dc Perfuma... rias e Drogarias. ,•mn*

0 pagamento das reparações e a
acção do Sr. Owen Ynung

/As sonimas'que a Al-
<s á Belgi-

ciii o formoso fim
de Coimbramtm

__r^ _____! HH____H__' '^V
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Não deixe por isso o leitor de ir ver na
próxima SEGUNDA-FEIRA, no elegante CINE

¦ PALA1S, essa obra quasi divina da mais per-
; feita reconstrucção dó épico movimento' po-
; litico, dentro da qual se entrelaçou o mais
I ardente, o mais sentimental, o mais delicado
i e cavalheiresco romance de amor de que oso' interpretes soberbos os grandes artistas RA-

MON NOVARRO, ALICE TERRY e LEWIS
STONE.

n n
p itiui

Grande Venda
de SALI
i

DOS

-*.*ntrm i
Clinica te*

0 novo membro da commissão
directora do P. R. P.

S. PAULO, 12 (A.A.) — Na sede.da com-
missão directora do Partido Republicano Pnii-
lista, o senador Ataliba Leonel prestou, hon-
tem, o respectivo compromisso, assumindo
o cargo de membro daquella commissão,
para o qual foi eleito pe!a convenção poli-tica de 6 do corrente..

¦ '*'** <

ÁCIDO URICO -A_THRITISMO
RHEUMATISMQ-ICTERiCiA-CALCULOS

.MOLÉSTIAS DA PELLE É ECZEM/.
/FICADO ^SíBÍXlG^

Fala um eminente medico
Emprego freqüentemente o "Urolithico"

em casos dc catarrho da vesicula, dos baci-
netes, da bexiga, com o melhor êxito.

Rio, 10 de setembro de 1924. — (a.) MI*
GUEL COUTO. 'mm**

':_

BERLIM, 12. (U. P.) —
por conta dos julgamentos
lemanha deve1' fazer á França
ea. por intermédio do agente gei-al dajCoin
missão de Reparações, Sr. Óvven Young.
ainda náo começaram a chegar n_ poder dc_-
se alto representante dos Alijados', juntoao Rcich. .

O Sr. Young não pôde . precisar o-total
que se considere spffiçiente pa.rn saldar a
prestação devida a sett; do corrente, e que
montava a oitenta e tres miliyõcs de mar-
cos ouro. j
-¦ A Allcmanha não recebeu; nenhum, po-rlldo no sentido de fnzer pagamentos addi-
ilonacs ao deposito já effcctüado, de qua-renta millíõce de marcos ouro,

I

Vae aposentar-se o embaixador
da França em Roma

PARIS, 12 (Havas) — Noticia-se que o
embaixador da França cm Roma, Sr. Ca-
mille Barrére, requereu à aposentadoria, o
que vae dar logar o grande movimento nos
principaes postos diplomáticos da França
lio estruu-geiro.

¦ __«*¦ i

TODAS AS TARDES
de 4 y2 ás 6 % chá-dansante
na "A CAPITAL". De 5 ás 8
funecionará no "Robf-Garden"
o Apperitivo dansante.

Or. Reynaldo de Aragão, .
nhoras. _. Carioca, 1_. 1 ás . 2", 1" t- 6".

mmtm*

Perece, afogado, um commer-
ciante do Pará

BELÉM, 12 (A.A.) — Na oceasião em que
se banhava na praia do Cliapéo Virado,
pereceu afogado o estimado commerciantç
desta praça Sr. Armando de Almeida, cujo
passamento foi geralmente sentido.' mn*' i

NÃO SE CORRIGEM!
. . . —..«_,,—

Mais leiteiros presos por vende*
rem leite com água

IPelo Dr. Luiz Nunes Rodrigues, ciiimíco*-
chefe do Serviço de Fiscalisação do Leil.
desla capital, foram presos e autuados n.
30* districto polícia), os infraçtorçs*J)o. Wí .
de tAraujo, proprietário da Ielteri.i da ru»
Teixeira de Mello n. 28, c AuguUo LouwIW
Ferreira, proprietário da lciteria da rua <¦'
de Novembro n. Stó, ambas cm Ipanema.

mm'**

A VERDADE £' ESTA:
O PO' DE ARROZ

Um meio pratico © fa.
cil de se realisar

economias
E' um conselho que aproveita aos noivos,

c donas de casa, visitar a -
CASA RAJAH

A melhor casa de ferragens,, louças, crys-
tnes, trens de cozinha o artigos para brin-
des. Central 4772 •

RUA 8. JOSE' 118
BEM EM FRENTE AO HOTEL AVENIDA= _»!*>
Cera para assoalho ? Só "Jota"

ARMAZÉM COLOMBO — Praça J. Alencar
•OI

^^3^^^
REI DOS

UMPAMETi-F

Naufraga, na Itália, um "cutter"
de recreio, morrendo seis

pessoas
ROMA, 12 (A. A.) — Communicam de

Porto d'Anzio que naufragou ali um cuttej
de recreio, morrendo afogados Ires homen*
c tres senhoras. O facto causou doloros;
impressão naquclla cidade.

A PRIMEIRA EXPOSIÇÃO DE
TRABALHOS DE CÊG0S

NO BRASIL
Terminou, esta tarde, o trabalho de.arru-

mnção dos nióstrunrios da exposição de tra-
balilós que, nn segundo pavimento do Lyceu
de Artes o Officios. gentilmente cedido, sCrá
inaugurada amanhã, a nma c meia, de-
vendo reverter o produeto dns vendas que sé
fizerem em favor da Liga de Auxílios Mu-
tuos dò Rrasil.

Do catalogo geral consta uma secção ex»
clusivainente de trabalhos de cegos, encon-
trando-sc ahi objectos tle grande perfeição e
que nenhuma differcnça offercccm compara-
dos nos que são feitos por pessoas nomiacs.

A Liga de Atixilios Mútuos fará cxhihir a
planta do futuro edificio do asylo e offici-
nus dos cegos, nd mesmo tempo que loc.-irá
um "jnzz-band" constituído já de interna-
dos seus.

As cooperadorns da Liga trabnlharain. dit-
rnnte toda n tarde, ha remoção dc objcclos c
arruinando estantes, sem aúxiliàíes estrn-
nhos, embora a haturczh do serviço, e tendo"rente estavam madame Alaor Prata, ninda-•ne Barata Ribeiro, madame Fontcnelle e as
leinais servidoras desintei-cssadns o piedo-
as da causa de amparar os que não vOcm

dando-lhes casa, educação c trabalho.

LADY
contináa a ser o melhor e a na-1

3er o mais caro
PERFUMARIA LOPES

Praça Tiradentet ns. SC c 38 e Bus
Uruguayaná n. 11 — HIO

Já usa o
¦mmm

Creme
BH_B_W««M""5J

P-_"

Illel
E' a nova creação nmericapa, o ereme il

Moda. E' o ideal para o toucador. BmWifiS
aformosela e conserva o cutis, dando-Iln* W
tom juvenil. Faz adhcrir ninHiiifiriimcnie »

pA dc arroz. No Pare Royal e cm todas M-,

perfumarias. _.
ii, i* m.» i . . iUma allocução de Pio XI de íft

frema importância para os
cathoíicos italianos

ROMA, 12. (Ü. P.) — Referindo-se »o-a«t
cnino do Pnpn Pie» XI, sol.irè « I'0]!11.*,'' „;"Osscrváltore Romano", órgão ilo»S
declara que a allocução do Santo '.", .,-,cj
de extrema importância para os 'na'r£L!.1
doa cathoíicos da Itália c a ultima l« ",,
a respeito do assumpto. A folha catiw»
assim se exprime: . tm,,"Não nos recordamos de unia c*w"
que n acçãó catholica ilâllána fosse ta^nr .
fundamente, experimentada, '"-"'V „. 0_í*certeza de que os cathoíicos italianos _
deeerão ás ordens do Santo Padre, com
sc tratasse' de um homem só," | ^

* ,.__»K*
_A4*WWT .1

*mm*
»:*.h~5..Xmj«:..x~k,í**m*"í*í**í'*;

! DRaPIMEKTADEmLOf
c sabba-jOnrivcs, 5 — terças, quinta- - - 

49
t dos. ae. 1 ás 5 horas. Affoiiso PMM*

X segundas> c> sextas, de 1 ás 3 n|":!13-,x„,

RHEUMftTISMÒT ^7^.
,1 pelos Drs. J. Moraes e R. Monteiro, W".

' cham. B. Aires 58, 2", dns 2 ás |,

í /,
_

(
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DETOOA A REPORTAGEM
DA "A NOITE"

Herança
«»» •/»

do governo
passado

Para occorrer a despe-
sas feitas sem a respe-

ctiva verba nos or-
camentos!

FOI PEDIDO* AO CON-
GRESSO UM CREDITO

DE 57.299.832.J381 !
loi lida. uo «xpcillchlo de bojo nu

Ci -ii.ii.i. uma mensagem ilo Kxueuti*
,,',, >,,||.'ilando d credito de Si.UDOiSXJíatil,
eni nue deverilo ser classificados pugumen-
tôj diverso» efl-.tii.-iilos em Wil o IDÍÜ,

Acompanhava bi.su mensagem a t>cguinlc
(.\ÍhiiK',io il; mollvos, do ministro dn Va-

¦ •'fonio, Sr. prc**iii**'nl.c ila llcpublicn.<—
1'elii 

'riicsourariá flerúl do Thcsouro c por
llilcrnicillú da linnco alu Ilrusil. furam ef-
rfccliiaiiias os sfjiiliilos piijínuicntos: juros
liaífis pelo ilancu do llnisil ui.* primeiro*'* 

tir-jiiiiiiais irlincslrcs de 11)21. :il)0:38S**iSpU;
¦itlciu, ai*- 'i "i" a- "• •»'. "s saldos devedores

ii.t t-V tt' movimento coin o Ituit.*.> tio Uru-
•jl, ll.'.'.'S:';H'l>,,:ili; juros de bilhetes do
Thiíoiiro. cmitliilns fie liccordo ciam o nrt.
•>,; 11. 1. ila lei u, l.4'IÓ, tie ,'ll ile dezembro"te'1021, 

2.flSl:.'l!lüÇ0l8! Idem, de letras c
uulai |i,-i-'iiioMi.-l:i,s. ;a cuilu prnso, filhilll-
(Us iiaã lermos dia arl. ó2, ilu iticsnüi lei.
LltóiliSílll.'!; idem, u comniissão tle 1 "j"
ilas noins promissórias n fiivàr di» ilauco
iio llrasll, ¦:¦ conla du onipi-estliuo dc
MU OfliiiiMluítlfli), coíitrnido por accordo de
"I th Julho de 1022, 1)5.000:0005000; total:
SÍ.!!99:8.T..*..8t. * -

li como nno eslava consignada nos ot#;n*
mentos pára álUl c 1022 n verli» por oiiale
(:.vtT*M"iii 4*i'i"i'.'i' tas nlliiiliiliis pagamentos,
tiipieila-t iiiipt-artancliis forain escrlpluráilns
rjnin ''iiiiipesas :t clllS3lfic.il'". Paru I'CgU-
i.iri.ii' a i's.»iipta do Tliesoiirõ, torna-se
*,ii*. nuv.*.*ai'iii uin credito ili: 
M.MSiÜ.TJí^Sl. total qne nbrnngc Iodas ns
iiiíiicioitiiilii-f piircèllus, afini de t|uc a rn-,
fcriila iU*.;ies.i sejn devidamente elas-.ifi- ;
r»ilu. Cònif. a abertura dc tal credito dò: j
Conde il' prévia nutoílsação legislativa, vo- j
;.n a V. lix. du promover' a sua obtenção.

." ii ii l»» r.o I nugressr* Nacional."

A Grécia na iniminencia
de nova rebellião!

Dous generaes presos por incita»
rem as forças armadas a der*

íubar o governo
L0XD1IES, '.-.' i ('. IM - ,\ Agencia Cen-

Irai Xcws i'iM*i*bi*u iiiii telcgra i nma de Albe-
nns iii/.'ii!l'i ipic angiiientii o descontenta-
iiiíiilii cíifre os officiacs fln exercito, deson-
Võlvciúlò-sc ain piam ente a itléa tia revolta.

Accrêsccnt.i esse tlespiíclló quc eslá pre-
V.ir.uln .'in motim que irromperá nor oceã-
siã,i ilas uiatioluas ilo exercito.

Seifiiiidu as mesmas ihfornmçõès .extravia-
r.im-sp importantes i|iianli:is pertencente!!
ai exercito, lendo sitio presos numerosos
officiacs*.

ATIIliNAS. 12 fl'. P.) — Foram presos
tloiis geuerncK ipic nssiünarnin o manifesto
iiíoitniido :,*; lOassüs armadas a derrubar o
inverno chefiado íielo Sr. Sofoulis.

POR DIFFERENÇA DE CAMBIO

Um credito de 76: 1S5$791 soli-
citados ao Congresso

Figurava nu expediente de hoje da Ca-
imra uma mensagem do Ministério da Fa-
zenda solicitando o credito especial de reis
ÍS:185?"!ll, ouro, para occorrer ao paga-mento d.i diffcrença tle cambio a que tem
direito a American Dank Note Company,
pelo fornecimento de notas de papei-moetla* Caixa ile Ainortisação no periodo de 1018
a 1920.

-i —O»
0 NOVO SECRETARIO DO IN-

TERIOR DE MINAS
Hontem mesmo o Dr. Sandoval

de Azevedo tomou posse
BI.I.1.0 IlÒniZÒNTE, 12 (Serviço espe-tial .dn A NOITE) — Eram bem certas as

previsões que se faziam em circulos auto-nsados sobre a nomeação do suecessor do
JJ* l)r. .Mello Vianna, que seria, e foi, o
VniTc oval t,e Azeve<*°» conforme a A
flUlTE noticiou cm commuulcado tclegra-
Plnço dc lionlem.

Nomeado, iioiitem mesmo, o Dr. SandovalM Azevedo tonifiii posse, afim de que não«Mircsscm solução tlc continuidade os ser-
ycos ji earg„ daquella Secretaria, cuja
ffista loi transferida pelo futuro presidenteoo Mtado com a cerimonia do estylo.—— ^#^

Mais um credito de 1.000
contos de réis para reforçar
i verba "ajuda de custo"
Ao 1» secrclario da Câmara dos Deputados,

! :,r- ministro dn Fazenda transmittiu a
^ensasem cm t|ut- o Sr. presidente da Itepu-
jj aa solicita autorisação para abrir o cre-«•ll? dc 1.000:1100.?, destinado a reforçar'a

OS ACONTE»
TOS MILITARES

Com n uulu «li* itit'ii|i.ii*iiliitlf» mural— A» iirai'iit qn» mi culliirnrum
uo lailo ilo» itviiIioi.ii» fornm

i'\i'liii<lu» ilo l-Arnilo
O Sr. ministro du (iuerra expediu an ehsfo

do li.'|iuiiiinii'iii,i ti,, Uuorrn o nos coniniiin-
diiiilcs do rcülfich a í.fíüiliiii- circulai' t"Allcndciulo ii «iiiti ns praças f|uc toma-
nrm pariu nos lavmites niilllares nvente-
incuto proiiiiiielndiis nus linlndos dc S. Pnulo.
Multo Grosso, Seriilpe, 1'iini c Ainu/.nnuu
|arni*f»ili»i',im liaiçoelraiuciilu con Ira as auto*
rldadcs c Instituições republicanas, vique»
cuias ilo compromisso n,',ie piertnrain ante a
pnlria, syinliollsníli) nn bandeira nacional,
tnllaiido, portanto, .1 cise juramento, ipic
deve, em todis ;n sIluuçCcs, ctin*tllulr pontodc Iiiiiii-.i pina I.uin. os militares, declaro-
vos ler resolvido níomliir cxcltill-na tl.-is fl-
loiras do ftscrcllo, pur Incnpiicldnile moral c
cnti'f.j(al-iis ás nuiorldiidcs civis paru us (lns
de justiça."

ZANNI NÃO TERMINARA O
SEU VÔO EMTOKIO

O intrépido aviador pretende fa-
zer o contorno aéreo

do inundo
TOKIO. |2. (•:*. i'.j — d Sr. Murpliy, dl*

retor do "raid" ucreo á vollu tio mundo,
linn está sendo tentado peto aviador hrgcn-
tino major Zannl c ipic se acha atpii, pre-
parando ti caminho desse piloto, declarou
a uin correspondente da Unilcd Press t|iic
elle não terminar.': o seu vôo nestn capital,
pivteiiilenilo fazei', f|iuiiitti possível, purn
rcalisar n objectivo du viagem.

A revolução
• .UU IM 'l.l.'ll!l'il1l,|l|lll|l«l:i::lll'i*,A,l II4I.I •!¦ MU ll**lllll III

Para exame das contas do ex-
engenheiro chefe da E. F.

Central do Piauhy
O Sr. ministro dn Fnzendn designou o '.'lie-

i't» dn comniissão do inspecção dé Fazenda,
nu Estado ile Pinuhy, Uêucdiclo Francisco
Kilieii-o. paia, 1:11111 o director Inlrclno tlu li.
i". Cenirnl dn incsiuo Estudo, examinai- a
pi'cstíif»âo ili contas quc serii feita pelo c\-
i'uccuheii'0 chefe da cotumisáãti cohstruclora
riu mesma listrada, .Miguel Furtado ilnccllar,
.-ifini tle demonstrar » exuetidão do sablo tlu
86ü:8t8$-J83 recolhido ho Thesouro.¦ m*** •
AO ATRAVESSAR UMA DAS

PONTES GYRATORIAS DE
VENEZA

Um automóvel precipita-se
ao rio

VENEZA, IU, (Hnvas). — Ulil automóvel,
conduzindo passageiros, procurava através-
sar límà das pontes gyratorins desta O-
iladci e o "eliauffeiii'", nãia purcebendo ipie
:i ponte eslava .-aberta, precipitou-se. com o
carro, no rio. Quatro pea-soa». morreram.

na China
IHING CAIU EM PODER DAS

FORÇAS DE CHEKIANG

Ai chuvas torrenciaes impedem
os combatei entre oi doui

exercitoi
SHANGHAI. 12 (llavas) — As fora-ns do

Che-liiiina. e.ipluraraiii lliliig o obrigaram as
Impa* de Kiaii-.Su a operar u retirada sobre
Cliiinaa-Ülinvt*.

SIIANCIIIAI. 12 (lluvns) — Rltfio tomadas
Iodas as dlsposictics pnrn salviiKiinidiir os
suliilitos csli-aiiKciios rcsitlciiifs nesta cidn*
de. Cercas dc arame faip,ulo foiaiu colloctt*
tias barrando a estrada ipiu conduz, iis con*
cessões cslriinüclrns.

Üs voluntários continuam n nffliiir v nio
reina nuiiliuinu npslcdudecin Shniiffhnl, tine
confia nas pravlilonclus o mrdld.i:. das an*
toridades.

I.ONDIUíS. 12 (f. P.) — O jornn! ".Mor-
nin;: l-ott" publico 11111 Iclcitruiiiinu ile Shan*
«liai dizendo t|iie uns liospllaes dessa cidade
estão senilii soecorridos oilòccntos feridos.

SHANGHAI; 12 (U. )'.)— As Kinndcs tini*
vas continuam n impedir os combates outro
na dons exercitais adversários.

A offciisivn dus forcas de filii-Sich-Yiinn
íolai-t! llivaii|',iu dõsôuyolyeu*sc iluraiitp toda
a uoile, mas 11 lenlativa tle quebrar a frente
inimiijii c avançar ainda mio leve exilo.

A praça de IIwiiiikIii ncha-su situada a
quinze milhas dc Shanglini.

Km previsão de uma crise imiiiincnle. a
Riini-da estrangeira foi Malmente niobili*
•ada.

Para evitar substituições
no serviço e abono de

ESGOTADA A VERBA DE AJU-
DA DE CUSTAS

E vae ser aberto um credito de
1.000 contos!

Do expediente dc hoje na Câmara con*
slavn unia mensagem tln Ministério fia Fa*
zenda, pedindo a abertura tlu uni credito
siipplenieiitur dn 1.0(10 contos, destinado a
reforçar a verba 24* diiqucllo tlepiiiliiincn-
lo da administração publica (ajudas tlc
custo), visto tal verba já sc ler tjuasi iu-
teiratnenlc ostjotndo com tis serviços dc fis-
cülisaçán du impostos u ser preciso desuu-
volver cada vez mais tacs serviços.

Como se deve proceder em deter*
minados casos, na Justiça

Militar.

Uma consulta resolvida pelo Sr.
ministro da Guerra

O Sr, ministro tln fiuerni expediu no pre-
slilenlc dn Conselho ale .l.istiçn dn 1* cir*
etiiiiserliiCHo jniiicinrla militar n scRtiinle
«viso:"Km i.rfitíio n. II tle 20 dc abril ultimo,
çonsnllnús:I". se n Códluo tlc OriüniisuçHo Judiciaria
o 1'i'ficcsso Mililur n|i|iroviitln por .Iccrelo
n. 15.003, ilo 211 dc iiimsIo tlu 11)22, reslrin-
itiinlii o sorlõio dos j11J7.cs, nu arl. 17, para*
iii-iiphn Io. uos offldncK em serviço nata sídes
das eiruiiinscripções tle justiça levo um vista
c.,vltor as substituições nas funeções milila-
res c o ennstniilc nbono de diárias;- 2°. eomo sc devo Interpretar o artigo ,'ID
tln ciliitlo Cfiiliüo;

8". se Qnllatinn, quc fica a viole Idloinc*
uns du eiipitiil ile S. Pnulo, deve sei- consi*
durada com sede nn S> circuinscripçãn judi*ciaria militar;

"t", se ,': justificável o abono ile diiiiins aos
officaes atiuartciadoii cm Qiiilatiuni finando
cm serviço ua sídc tlu ie|(ião e aos tln séitc.
desta t|tiiiiitlo em serviço nu mesma locnll*
dade.

Km sfjlução vos declaro:
t|iic. peln* sua ledacção, 0 art. 30 do men*

einnado Código nfio dá logar a duvidas
tltiniito á sua interpretação, pnrtpianlo cs-
Inbclccu qnt: "o official- sorteado para os
conselhos tle jusllça licarà, durante os trn-
hiilhos dó conselho, dispensado ilur. scrvltjos
militares".

Kmqunnto não estiver terminada a sua
missão, não poderá, salvo caso urgente dc
disciplina ou de necessidade do serviço, a
juizo tio governo, ser transferido 011 noniea-
alo para serviço incompatível com o do con*
sclho;

t|ue os IIo e •!" itens ala dita consulta se
neliani resolvidos peln circular ile II ile ju-
nho tle 1Í12.1. publicada 110 Boletim ilo Kxcr-
eito n. IHO tlta anno findo, pagina 1.15(1.']

NOMEAÇÕES NA GUERRA
Fòraiii nomeados por aelo dc hoje do .Sr.

ministro dn (iuerra: chefe tia (',* divisão do
Wcpaitajnentc tio Pessoal da (Iuerra o lòncn-
tc-corònel tln arma tlc artilharia Aristidcs
Theodorico tle Pinho, c chefe dc sucção do
serviço tle. estado-maior da 7a região mili-
tar. o capitão de infantaria .lulio ilo Souza
Cnusseiro.

Mais 500 contos para o Thesouro
Nacional

O gerente da Caixa Kconomica enviou hoje
para o Thesouro Nacional a importância de
500:0008o00.

0 SR. ANTÔNIO CARLOS SERÁ
O NOVO SENADOR MINEIRO
Foi escolhido pela com missão executiva

do P. It. M:' candidato á vaga aberta, no
Senado Federal; pela morle do Sr. Ucrnar-
,fo Monteiro, 11 deputado Antônio Carlos,"leader" tln maioria nn Câmara. As elei-
ções foram marcadas para 12 ile outubro.

1 mmm <
Não houve numero na Câmara
Por falta dc numero, não houve sessão,

hoje, na (Iam.ira. Compareceram apenas fa2
deputados.

A Liga ias Nações examinará
também a limitação ias for-

ças navaes
GENEBIU, 12 (Havas) — A sub-commis-

são tlc desarmamento, da assembléa geral
da l.iga das Nações, resolveu incluir no pro-
bletiia geral do desarmamento, a questão
da limitação das forças novaes. Eni vista
russo, h projcctiula Conferência tio Desarma-
mento examinará lambem esta questão.

A repatriação de familias bulga-
ras residentes em Odessa

SOFIA, 12 (Hnvas) — O governo resolveu
dirigir uma petição aos ailiados, sol ici laudo
que peçam aos soviets o i-cpatrianiento ti*
cento t- vinte familias búlgaras, residentes em
Oilcssn. us quaes, segundo comiiiiinicnçties.of*
ficiucs, estão reduzidas ii miséria.e vim sen*
do .victima dc máos tratos dn parte das au-
toridades locaes.

ttrlio 21 do Ministério da Fazenda — Ajudaoc custo - visto tal verba já sc ter quasimciia„u.„i0 csgotti,-!o com os serviços de•en isiiçiio ,Jus impostos e ser preciso des-amoivci^fatia vC? mais laes serviços.
/Tr,Vr»™ 1 «Ml» I i»—  na- ia.—-.. m*mmm E VINTE MIL METALLVR-
•virí£ Alj$TRÍAGOS EM GREVE

i"ii'i,'•¦¦¦¦' '¦ (Havas) O número tlc ope-
jjjW nictallurgicbs em gríve eleva-se a

Nomeado para a Secretaria da
Guerra

l'o
oi H in°rnC!ldo Haul lioilrigues Xavier 3"
^_^' «a .Secretaria dc listado da Guerra.-mmm
Installação provisória da.3"

colleetoria de GamelleiratÉ
,cin Sl''. '"'nistro da Fazenda approvou^"»-
«anii,, f|IJal o-delczado fiscal em Per-
(lin ,7 ¦ ', 1TI!"1<iou installar, .no povoado
lli "nild" "Ilibèirãd", naquelle Estado,
das f i 1>r,,1''Síl''áo, a 3." colleetoria de ren
tieirln !* em <"'ain ei loi ri»,;, reccntunienli!'M(lalsina (
hs,i

ente
para ler sede na villa pertencente A"5, cm vista da falta absoluta ds1 »« mesma villa.

Fixação da sede de uma coi-
lectoria

O Sr. ministro da Fazenda mandou ouvir
o delegado federal na Bahia; sobre o pedido
tio collcctor federal em Villa Hica e Barra*
cão, no sentido de scr-Ilic perniittida 3 per-
maneneia na Villa Uarracão, por ser ali u
sede da colleetoria.m»**
Desabam fortes chuvas sobre a

província de Quebec
LONDRES, 12. (Havas). — Telegramma

dc Sherbrooke, na província de Quebec,
domínio do Canadá, atiniincia que chuvas
persistentes estão caindo naquella região,
causando' estragos enormes ás cidades pro-
ximas, cujas ruas estavam completamente
inundadas. Diversas pontes tinham sido
carregadas pelas águas e as colheitas esta-
vam quasi perdidas. Calculavam-se em ml*
lhnres de dollares os prejuízos, até agora

Processo de exercicios findos
para pagamento a um Io

tenente
IDefcrindo o requerimento em quc o 1°

tenente Oscar Mascarenhas pediu pagamen-
to da gratificação a que fez ,i^s no perto-
do decorrido dc 5 tle junho a fi de dezem-
bro de 1923, em que esteve licenciado para
tratamento de saude, dc accordo coin o
art. 17 do decreto de Io de fevereiro de
1921, o Si\ ministro dá Guerra determi-
nou a organisação, pela delegacia fiscal do
Thcsouro Nacional no Ceará, dov respectivo
•processo de divida de exercicios findos.

a *m*** >

Um guarda-livros que não
guarda o dinheiro alheio?
JUIZ DE FORA (Minas)'; 12 (Serviço es-

peeial da A NOITE) — O liegocionlp Uni-
licito Bolti f|uei*4ÜU-se á policia tlc que o
guarda-livros Dias Vianna teria dcsappa-
recido com elevada quantia do queixoso..

. m»** ¦-

Para pagamento de differen-
ça de cambio á American

Bank Note Company
O Sr. ministro da Fazenda transmittiu

ao Sr. Io secretario da Câmara dos Depu-
tados a mensagem dn Sr. presidente da
Republica, solire a necessidade da abertura
de uni credito tle 7(1:1859791. ouro. para
pagamento tlc diffiTcnça du cambio a que
lem direito a American llank Note Company,
pelo fornecimento de netas tle papcl-iiinctla
á Caixa tle AmoHisiiçãoi tlc 1918 a 1920.

•Oa**

0 Banco de França augmentou a
taxa de adeantamentos

PARIS, 11 (Havas) — O Banco dc Fran-
ça elevou dc 7 a 8 % n taxa dos adeanta-
mentos.

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

hoje. -para a Alfândega, á razão tle 5Í-178
papel por 1$ ouro. O dollar cotou-se, á
vista, nesse banco, a 19*030 e a praso a
10*000.

0 cambio esteve em bo^
/ ip^feâo

S7iT6á*5 15132
Continuaram a ser .bastante promettedo-

ras as condições do. mercado de cambio, cujos
trabalhos foram initÍ>dp~~s\hoje com as taxas
impulsionadas. -.. ',

Eram. porém, um táh.to.Vensas as letras
particulares, tle sorte qúçífo mercado, logo
após a abertura, aceusou iirn p'equeiio abalo,
mas, em seguida rcvclou-sc nòv,;iiientc bem
estável. ' .

Os saques foram iniciados a 5 7]1G e
5 29;<14 d., melhornnalo a 5 29|6» c 5 1Í.J32 d„
com dinheiro a 5 1|2 c 5 17|32 d.

Poiico tempo se demorou o mercado, po-
rém, a melhor taxa, pois os bancos, que dc-
clararam sacar a 5 15|32 d,, recuaram a
5 7|16 Ai, a quc todos os outros operavam.

Depois, revelou-se o mercado calmo, pas-
sando a cotar-se o bancário a 5 7|l(i c 5 29|B4
ti., com dinheiro a 5 112 d., para o parti-
cular.

Os soberanos regularam a 538400 c 548, e
as libras-papel o 46SO0O.

O dollar cotou-se á vista tlc 9S970 n réis
10S030, c a praso tle 91910 a 108000.

Saques por cabogranima:
A' vista: Londres, 5 21|64 a 5 23|GJ: Pa-

ris. 8541a 8547: Italia. 8441 a 8443; Nova
Vork. 108 a 108080: Hespanha. 18332 a
18334: Suissa, 18895; Bélgica. 8504: Hollan-
da. 38850; Buenos i.Vires, papel. 38530 a
38540: Monlevidéo. 88360; Japão, 4$120;
niarco-rcnda, 28450.

Foram affixadas offjcialnientç at seguin-
tes taxas: **

|A 90 dlv.» Londres. 5 27104 a 5 15|32: Pa-
lis, 8533 o 8539: Nova York, 98910 a 108000.

A' vista! Londres, 5 23,61 a 5 13!32; Pa-
ris 8538 a 8542: Italia. $44(1 a 8442; Portu-
gal 8307 a 8320: Nova'York 98970 a 108030;
Hespanha;- 18323 a 18330: Suissa, 18885 a
18900: Buenos Aires, papel. 38515 a 38580,
miro, 88 a 88050; Monlevidéo. 88350 a 88500;
.líipfio, 48100 a 4St51: Sueela. 2W80. a 25B90:
Noruega. 1S380 a 18387; Hollanda. 38830 a
3*885: Dinamarca. 18690: Canadá. 98970:
Chilr. 18200; peso-ouro; , Syria, 8540: Belgi-
en. 8501 a 8505: Rumanlíi. Rnmnnin, 858 a
805: Siovaqnia: 8305 a S..08: Allemanha, 78
por triliâo dc marcos; 2400 a 288425 por
mnreo da renda; Áustria, 1483 a 1008 pot mil
coroas: café. 8540 a S542 por franco;- sobe-
nino. 538400 a 548: libras-papel 4<i?000.

O mercado dc cambio fuiiccitinou durante
o dio melhor inspirado, por isso que se res-
tabelcceu da baixa soffrida. Todos os han-
cos'passaram a sacar francamente a 5 15J32
d„ com dinheiro 5 17]32 d.

O mercado fechou firme li essas taxas, co-
iando-sc a libra-papcl, por ultimo, a 45*000

GESTO
Teivâlriío de
um negociante

Junto á esposa e aos quatro fi-
lhos, suicidou-se com uma

bala na cabeça
.IIIIZ DK FORA (Mirins), 12 (Serviço os.

prcinl dn A Norilv)'-- A cidade loi abalaria,
hoje, finii ii milícia ale uma tnigcdiii, do quu(oi priitiitffiiilstii o Sr. Antiiniia ile Araújo
Multa, ucKocliintc. ai It" ta ii- ui ciinhcclilo uns
círculos de sua prollssão,

llccolliuiido.se á mui rcsiilciiciii, «cm queiiiiiKiicm .suspciliisst' dn niiisii ultimou, o Sr.
Al flli.ii» Mtillu. quo inonivii á rua da liiipcVil-
Iri/, beijou a csiinsii ti irns quiilro filhos me-
norcs. o, sem dai' lonipu n inais, ilispurou
um liro un cabeça, rccclicu num bala quulim vnn.ii d craneo o proilu/.lu n morle in-
sllililiiiien.

Inipossivel será suspclliir so baila motivo,ai qual. paia uin ncln quu se lião JUíJtiflcn.

PARA VINGAR A MORTE DE
MATTE0TT1

. m * »i. i*

Foi ferido, a tiros, o deputado
íascista Casalini

ROMA, 12 i limas) — O deputado fa-cIsU
Armauiln CiikiiIIuI, vlcv-sccrotiirlo acrnl daa
i'iii'|iiii-in'ói's fiisclslns, iifiiba tlc ser ferido por
mu opera elo nue iltsimrou contra elle quatni
llros de revólver,

O iiiilor ilu iillenlndti, nn ser preso, decla»
rou que tinha querido vliiRar a morle do
Mnttfolll.

rntriMii^i. A UOS
yiíCmm

mm»

Deliberações da comniissão
executiva do P. R. M. •

0 novo "leader" da bancada na
Câmara Federal

RELI.O irÒRIZONTK, 12 (Serviço espe-
aiial da A NOITIC) — A eommissão executi-
va do P. R. M. indicou o tlcpiit.itlti Ilaeta
Neves pura senatloi* nn vaca do Ur. Camillo
de ilritto; Lauro tle Almeida Miranda e Pe-
dro Dutra, pnra a Caniara, nas vagas dos
Srs. .losí* Hraz e Sandoval Azevedo.

As eleições serão a 12 de outubro.
Tem-se como certa ,i indicação do Sr. Af-

fonso 1'eiiiia .lunior para "leader" dn ban-
cada minoira c "leutler" da maioria.' Nns rodas políticas diz-se assentada a in-
diuação do. Sr. Dias fortes, ncliial presi-
dente da Câmara, para deputado federal na
vaga do Sr. Antnnio Carlos.

Ainda o imposto sobre
operações a termo

As coiupiiis <> vcixliis poi-
meio tlc «oiTcspomlcii-

cia epistolar
No processo relnllvo á exposição feita

livia Alfândega du Vicloria, qtinnlu ã aircc.i*
ilação do ini|iiisln ti,- operações n Icriiio, no
listado do ICspirilo Snnln, o Sr. ilirCcIor dn
Itcceilú. ifloiiudo-sc a uni iliicüiiiciito tlc .'im-
firmução de cumpra o vcutl.i, pi-tilcrlu esle
despacho:"11 ilociinicnlo tlc ris. !l lem Iodos us ca-
ractcrislicns do conlruto, poilaulo, eslá su-
jeito ao sello proporcional (ii, "iii. paragra-
pilo I-, labella "n", tio dccroln n. M.iüll), dò
11)20). O imposlo sfibie operações n Icrmo
deve ser arrecadado cm qualquer porlu tln
tórrilorio iinclnnnl, oh-Jc sc fuça eonunercio
tios piodiietiis dc qitcjrnlh o art. 1" tlu ileere-
to n. II.7117, de TJ ila iniirçn ilu 1321. i: pclpfórina Indicadii no nrt. II" do, mesmo tlccrclo,
tlcvciítln o 1'CgiSIO ilua tlociinieiiliis tlc I.T_-'i
operações ser feilo nas repartições locaes ar-
lec.itladiu-as da União, dc accordo com o paia-
grapliõ único tio mi. |" do citado dccrcloi c-x-
cepto nu Districto l-ederal, t|iic sci-.i feito na
.Imita dos Corretores c r.as praças aonde
houve]' iiistlluiçõcs officiaes eom fuiieçõca
iilenlicas. As operações de compra e venda
effccliiadiis nos moldes du doCiiinenlo ilo
fis. :), isto ú, jior eorrespoiiticnclíi cjiislolni',
estão sujeitas ao pagamento ilu imposto, porser esta unia das modalidades da operação
:a ferino".

Vae servir numa junta de alista-
mento da 4a região

Foi posto á disposição do commandante da
4* região militar o escrevente do laboratório
Chimico IMinrmacctitico Militar, Oscar dc
Castro e Silva Scgond, para servir un junta
dc alistamento militar do inunicipio dc Pai-
myra. Estado de Minas Geraes ,

Tomou posse o vice-governa-
dor de Alagoas

MACKIO', 12 (Serviço especial da A
NOITK) — Perante o Conselho Municipal,
por não estar reunido o Senado Estadual,
prestou compromisso constitucional o vice-
governador. Sr. Luiz Torres, que por esse
Inotivo dirigiu um telegramnia no Senado
Federal, renunciando seu mandato dc seira-
dor por Arcígoas.

i atm» ¦

0 BURRO ESPANTOU-SE !

Dous vehiculos que se chocam e
um passageiro ferido

Cruzando-sH na rua Senador Eusebio.
cm frente á fabrica do gaz, o bonde n."
602, da linha Lins Vasconcclloo, dirigido
pelo molorneiro Manoel de' Souza, regula-
mento n.° 3410. c c caminhão n.° 1139. guia-
do pelo carroceiro Josi} Torres .Soares, ncon-
tceeu que, espantando-se uni dos burros
desse ultimo vehiculo, fosse o mesmo des-
viado e projectado. violentamente, contra o
bonde.

Houve, como í natural, grande pânico.
Serenadas, porém, as cousas. verificou-se
achar-se ferido pela lança do caminhão, o
empregado publico Ivo Guila, de 20 annos
e residente ii rna Souza Franco n.° 131, na-

1 da tendo sofirido, aléni tio suslo, os demais
passageiros,

O ferido foi «occorrido pela Assistência, e
a policia do 14." districto, verificando n
casualidade do desastre apenas o registou.

O ALGODÃO
. O mercado de algodão regulou, íiojc, eni'Boas condições dc estabilidade, com uni
movimento mais activo dc entregas e com
os preços sem alteração de interesse.

O mercado fechou estável c bem -inspi-
rado.

I atas» ¦

0 café permaneceu sus-
tentado

Funecionou o mercado de café, lioje, com
um movimento moderado dc negócios, por-
quc os compradores estiveram retraídos,
poucas acquisições fazendo. Foram modera
das as entradas c regularcs os embarques,
tendo a Bolsa Americana aceusado uma bai-
xa de 2 a 14 pontos nns opções do fecha-
mento anterior. V

O typo 7 foi mantido )t»los vendedores á
base tle 49.P800 por arroba, .tendo sido nego-
cindas nn abertura 4.154 \s»c,-.cas para expor-
tação.

O mercado ficúu snstentafo.
As ultimas entradas foran). tie 12.047 sac-

cas, sendo 10.717 pela Leopoldina e 1.330
pela Central. *\

O.s embarques foram de 1S.183 saccas,
sendo 2.G50 parn os Estados Unidos. 9.789
pura a Europa, 400 para o Cabo, 1.588 paru
o Rio da Prata e 75(5 por cabotagem.

Havia cm "stock", hoje. 260.102; snecas.
— O movimento verificado a pítoso, na

Bolsa, foi moderado Venderam-se iVa abor*
turn 14.000 saccas. Cotou-se para setem-
bro a 49*050, para outubro a 49Í150, para
novembro a .49.8350. para dezembro a, 498250,
para janeiro a 498400 c-parn fevereiro a
498500. compradores.

O mercado de café regulou durante o dia
com pequeno movimento de negócios.

Forain vendidas mais 4,095 saccaes ii tarde,
no total de 8'.249 saccas. O mercadoUecliçu
ifníco.., i

Mesmo quo, no momento, nio
pretenda comprar, V. Ex. devo
visitar as nossas exposições do

CHAPÉUS
AGASALHOS

CONFECÇÕES
São as ultimas novidades pelos

menores preços

CASA
FONSECA

7. Gonç. Dias e Uruguayana, 10

-«•i*»
Alterações nos assentamentos de

um official da Policia Militar
O Sr. ministro dn Cut-rni enviou ao seu

collega da Justiça c Negócios Interiores as
alterações òccôiTidns com o 1" lenente refor-
mado da Policia Mililur do Dislrielo 1'ciltnil.
João Joaquim da Silva Telles, durante a re-
volta de parte ala AriniKia; tle 18911 a 1891.

Os Homens e
Mulheres robustas
de amanhã tomam
hoje a

EMULSÃO
d® SCOTT

Dá-a Vs. Ex. ás suas crianças? j

M
W\\

'Jmm1BUtm*Ím**»mm*ISimm

mm**- A' VOGA
Pedido de aforamento de ter- -I,ícc:c;!?t-,!:.,:°vas,.í:oi.^ç°.c?. ^.^i^if

renos na Ilha Comprida
O Sr. ministro da Fazenda solicitou a

audiência de seu collcga tln Guerra, sobre
o pedido da Atlantic Itifiniiig Ctimiiaiiy of
Urasil, no sentido tle ser-lhe concedido alo-
ranicnto do terreno de..uccrescitlos tle ma-
rinhas, na ilba Comprida, próximo a Pa-
quetá.

Transferencia de um capitão de
cavallaria

O Sr. prcsidenle tia riepnnlfrà inhndou pn-blicar o decrclo transferindo o capitão Ali-
tonio tia Silvn Bocha, do 'l1' cstiuâdriio tio
1.1° regimento tle cavallaria independente
para o 1" do 15° também de cavallaria in-
dependente.

seda lisos e. tle fantasia cm colorido»
creatlos liara a nova estação

Continua o DESCONTO
de 30 "i" na secção de

Confecções.
Os mais lindos c recentes modelos de

Vestidos c Chnpéos.

167, RUA OUVIDOR
¦^^v

Concurso da Fazenda
Funecionarios municipacs adinittidos pelo

ultimo concurso, acccitnin alumnos. Ouvi-
dor. Ni), ü" andar.
«X-jfàV>&lii*iZMi3!tií$Uià m

0a**«-
PAGAMENTOS NO THESOURO
Na Primeira Pagudoria do Thcsouro No-

cional serão pagas, amanhã, as folhas dò
Meio soldo, dc A n '/.; Montepio iiiilitiii* tia
Marinho, de A u '/., e Fiscaes tle consumo
cm geral,

FOI EXONERADO^JlVrCHEFE DE
SERVIÇO DO E. M. DA 8"

REGIÃO
Foi exonerado o eapilão Júlio tle Souza

Cousseiro do cargo tlc chefe tle secefio do
serviço de cstado-niaior tia 8a região niililnr.

*m»m-

Uma grande reunião dos Em-
pregados do Commercio,

hoje, á noite
Solicitn-nos n secretaria tia União tios lim-

pregados tio Comniercio a publicação da se-
guinle nota:'"A directoria da Üiiiiío dos Kmpregado;
do Commercio serve-se das còlúmnns gciiò-
rosas da A N01T1-. para convidar u classe
em geral a comparecer boje, ás 8 lioras da
noite, ii sua sedo social, á rua tio Hosario
n. 114, 1", afim tle tomar conhecimento tlc
importantíssimo assumpto, relativo a uma
mensagem enviada hoje ao Congresso peloSr. presidente da Hepublica. Impôe-sc o com-
pnrecimenlo tle todo empregado do coiliincí'-
cio a esta mesma reunião. (A.) — Armando
Siangia, Io secretnrio interino."

WTÍKP1II
Inl Em
FOGÕES nomTco^moder-

nos, ã gaz c á kerozene, sem pavio,
americanos, á vista ti á prazo.

- Xavier & C.
Rua da Alfândega, 119

Preços de importação
•ilTííiTT.i.nfJ.iiHIB11 P.W

QR. JORGE SANTANNA
CIUURfilA-fíYNECOLOGIA

Tralani. tias doenças tias senhoras. pelo
niel(iodo dà l>ier e pela tliallicrmiii. tt. As*si'M'|)li''.'i '.i'.i ili; 'J ás f, horns. .

De todos os quilates, garantidos, i
pelos menores preços • •'¦ •)

Secção de afinação de metaes preciosos ' '
VIANNA, IRMÃO & C. B0\FD*?.-'»

le m Sv
íAtili'.'.'! lispirlto Snnln)

^mwm*veitíMitR

O TEMPO
Temperatura de hoje : máxima,

27°,7, minima, 18°,2
» m* m -mm- 

BoletimdaDirectpriadeMeteorologia
Previsões para o periodo de 6 horas

da tarde de hoje, ás mesmas
horas de amanhã

Districto Federal c Niclheroy —. Tempo— Uom.
Temperatura — Noite menos fresca, man-

ter-se-á elevada de dia, com máxima entre
31 o- Dí) gríio.s.

Ventos — Predominarão os da còiiipoiiòii-
te norte.

listado do Ilio — Tempo —- IJoiii.
Temperatura — Noite menos fresca, man-

ter-se-á cllcvada dc dia.
Estados do Sul — Tempo — Continuará

bom no Bstado dp S. Paulo; pèVturliai-rSe-áno Estado do Paraná e continuará pcrliir-badu nos demais Estados.
Temperatura — Manlcr-sc-á elevada em

S. Pnulo e declinará nos doninis Estados.
Ventos — Dc norte ii lcslc, nó Estado tle

S. Paulo, rondarão paia o sul, no Paraná c
Santa Catliarina, cOni rajadas e conliiiuarân
de Sul, no Hio Grande.

Onda tlc Frio — A ontlá tlc frio quc ha
dias ficonipnnbanios, alcançou o Hio Gran-
tle tlu Sul, ili.-veiitlo pròscgiiii» a tsiia mar-
cha parn nordeste,

'«pipíH
pnrn operações de "

OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA
PROFESSOR *JOAO MARINHO
Calhetlralico da Foculdatle de Medicina
DR, CASTILHO MARCONDES

Assistente da Faculdade tlc Medicina
AVENIDA MEM DE SA 335

Entl. Telg Siincir - Tel. Norte Ill!l2-I(i.l»3
Os casos dc cirurgia são atleuditlos de

11) ás IU, salvo os urgentes, ijtfé scnlo a
qualquer lima. -

A INDEPENDÊNCIA
Mobiliário para uma caso, eom 31! pejas,

2.G50S -~ Una do Tlieatro n. 1. Tel. 476-C.

TMI-lI!N»Eo
J.pesar 

tle tiitlo ainda é a nossa fasa quo
tle mais biiriilo. . O niaitir sorliiiifiito. OS

mais vni-.iiidfis niulmes',) — LARGO DA CAniOCA — 9-
Souza ljiiptisla íi: C.

Pnst ilhas taxativas.
Tratamento da pri»
«•¦io de 'ventre ha-
lailual c, hepatites.

ji. humberto Gotuzzo •1*,c'w-«» ...a-.T
. , ... vosus,estorna-ao c íutestiubs. i bctcnijiro, 100. i) ás'» liou*.
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O* cigarros de tustüiagem «DBÍ3B-A IL/EOIO» do Dr. Nicolau Ciancio

Podem vir compral-os á Rua de Sao Pedro n. 128
Queiram avisar aos seus amigos

___ .. — -- —— ¦ -

I
tono*

i Mlr.i-iilfi lir Almelilu. Nnlr Miram ii 'I"
Almrlil-4. Cecília «««aa dç Mniielni «•

„ Maria lluín Noiva Hainlrlra. iinilnt" '
torto-, qu-» aiompiiiiliaram <•* ^nmlfí&Sída «na niíic. -wara, av* * Inní I-..SI-I. UM--
Muna im Ki»xsn«:.\. *••*¦••<¦•'••'.•'••
acua parente r aml(*«a paia aanlnlli a «ll
aa dc xotlniii «lla nue pai a '«MC*»»"-.* I»a
bIiuii inaitilfliii ¦.•delirar ua inalrla «lo a».
Sarrinenln (Avenida l'aaio*l, ••Wi^f"1
liado. 1.1 «Io eorrenle, n* 10 Iwrai.. Antoci-
lãn-lii »h a-irailcclniriiloa. roga-ío por uni
(-."teclai olmeiiwlo a illupeiiita de mynprl*
incntoa.

¦SES
Esperança Carolina da Fonieca ~ 

"" .--.«-.

Tlioniax «le.Araujo .Alin-hla. IJallli* K 
«t<ii* «dormlorca oa KMlMtluiilfa da llibli*. uiiiHii.«rii*.i» «,nr i

A miilln è o I.IVIU1 ilo» I.I*
vnos. t- im.s iipioht-iii.i um
fiiitiiile ."lano Divino i> liai
imiiIiimi, próprio ile um |)èiit«

«||. Amor Toiln Sunlii 111
Mu, ,'- o rc-iill.iih) d.' Irmlu
eeüc féllii*. «Io Hebriiic
ilrcitu. ele. portiiiilii iiimi
lm "lllhlln Ciitluilii-t." nuil
lillii Proletitiintc. nem «It*
mitrn i<'lli!i*.i).

IClIu & UMA SO*.' A

Í.uiw 

i.iiiiiiiuu -.««"-»*-» ** •-;¦¦¦ -"7 Aisnelnviío «le listudiin-
Aiiaust... Ciumllul. 

^nr"...e,,nf,,,h^ les IntÓrmiclomics «Ia
it.iinei, i iinalini. reitro i.iiu,.i>ii'. •¦•¦
nnúro e fllhor, Itonrlun. Tarciulo t Hlblla" i a nuici ....

-¦ -¦••¦-- -• ¦• -- mm-(|o ijuc aelioii i. su,-
puifclln hnriiuiiila.

Ok ''Eiitiitlaiites
nino ilc

<l n i* in j.jIIJí'
pedir.
OU f|lllll-
«|uer pes-
soa pó-
dc Ira-
zer Min

ÍTImmaX 

«le Araujo niniv...»,. .»•¦•¦¦•¦
Mirati.li de Almeida. Nalr Miranda «le própria
Alnu"i a. Cecília l.oa» «le Si.|.ioir« e Uiblia
Maria l*.n«» KelTO^^ro twfttom -oI>CCtf0

das Cnn-
ccllax 10.
si.ln I,
«Ias 9 As 17 liorai. diariahicnle..

NOVA YORK LONDRES

ii«_»«'»'«»',«'»-*»-l'i^
¦ÍmhiPHB^ *

Theodora Canalini
.Io*' Ciinnllni (ausento) • filho*-,

Aumi«t<i Cattulli.l. senhora e fllltos,
llonieo lamillni. Prilro CnnallnV *¦"*

nliorii c filho». Ilenrhiue lerc.ulo t
ifuhnra. Víeenle Hm.Ho. -eiihnra •, iiiiuu».
JcS* Ia tos ia wnliora c filhos (aiiaenle-i
par1U-p-.n. o fallecimcnto «le an.» i«v«wa
¦ií". ioari, avA e lilaavA c convidam para
Eonmiinhar o» -eu* reslot morto.**», ama-
MM"a do eorrenle. Aa ^motdu^M,
iaindo o feretro da rua l.opo».«*Jl»«*»«-._3'
(Jardim Roínnlco). par,} o ccinItçr¦o.pVSto
João HaptIMa. onteclpiindo us m-raderi-
•mento!*. -"Ermelindt 

Rosa de Almeida
(LINDA) , •¦ ¦; ...

Tliomax «le Araujo Almeida. Dal!Ia
, Miranda de Almeida, Nalr MHnnAa >¦*

Almeida, Cecília Hosa do SI«|U0lra e
Maria línta Kelvh llamlelro eonv dam

cTieus paieiites « úmlg»» para a*""'»'1"''
minsn ilc lii-ieslii.0 dia «mo para dcacaiiso
da alma:«le L Irm*. eunhai a. II» CiMjbri-
„ha HUMIÍ IN )A BOSA-vJ)": &$aWz
mandam ec elirar nu iiinlri/. do SS. haera*
n ento t Avenida PaíX.nO. amanli... aaliliado.
13 do eorreiite. .*.» 10 liorau. Antecipandoi «.*
aeradrclme.ilos. roKo-se. por um «-special
©riswniio, o dispensa «lo cumprimentos.

D. Leonor A. de Alambary Mon-
teiro de Barros

Evanecllno Monteiro dc narrps. Pi-
• nheiro e irmãs. Adetlna Najelme.ito

MÃnfelr* de Barro». IHMa MonlçIn»
A dc Harroa e Sylvio Monteiro. .*.Itar>
roTpaiticIpam aos seus pt.re.itc» c amigos
n fallecinienlo de sui. idolatrada mue. «o-

Krflfa".vré«.n...u.Vleaudo«,i.eseurótiito será real aadíi amanha, l.t) do corren-
U 

" 
? W hora», saindo o (entro da rua Af-

fonuo Penna n. 115. para o cemitério dc Sao

Francisco Xavier. ________—.

t.

ter':TyMi1

}£•}•*• i .'»¦¦'-.-;¦*. *.:.M^aftv

¦ n fj_H*-K9_M_Wj: _w

1ÈÈÊÈÊI
yj$Km$ifLW^

dcs.lr j:>

r a ni.
Mii. «|.ii«
i nslna i|ii>''iirtn hn tor-
luvas il in
IlUltil >l-|.'l -

IMS ll,'|,i.l'l
il., uiiirti'.
A i.Imi •>
iiuiitiil. A
terra \i-r.'i

linhit min
liclos jus-
Io» r tiniu-,
us rotinas
lums sci-fio
ivstaiirn.

(lus a «i.s
i.hciliuiitis
:, Õcii-i .t-;,-

,- idos o
nfio morre-

3l)R0eJ01AS
dos Lcüòcb do Monte Soecorro c
Oasa» do Ponhorcc. Oompnim-so 4'voiidcm-ao na JOAI.HERIA ÍNDIA-
NA, Becco do Rosário, 1. osquiun. ilo
Lar//o do S. Prancisoo, o üni*J,uaytt-
na, 110. Attcndo-ue a chamados
polo Toi. Norte 3111.- 'mmW-^ —----. --

L-üMOS

Um par _3 saiiatos eu tisrz-úpms para iiunu
CASA AZâlOR

$800 OUVIDOR 55

tmmmmym* wpiwpp ¦pq^^ «_mb

nin ji.mi.is.
onde "" "lísliiiliinle»'.' nins-
Iriirõo ür.iliiitninenlc ver-

ilitili-n tino estilo •,lu'ii'.'«*:iiiilo
is ipic iis-,Nlci,l it< niiifi-ii-iirii.s

llllfit-ii-j nõs (li»nlii-,„s, un
úi-auili! Suíno l.iiii". do Ca-

lil.'„..*i. ;', nm ,),, lltt-Mim II,lilll",
2':. KNTIlADA l-IIANCA li

SMO Sli T1HA COI.LIÍCTA.
i.lurni ilcscjn ii,l,|„i, ir iiiiiii lli*

l.lii, (iúile ¦ o faaér ilcsile SSflilii.
indo .•', .'uu l* de Março ll. I" nu--

dar; l.iv. Leile liilieiro. pc-fiido no
lotei Avi-nidi, uu nu nia Mac. Fio*

lii.uo. I.HI, etc. ou pri-K-unir o lli-pi-u.
ijcntiiiile ilu "Associaçiiii Iiiti-riincluniil Ks-

tiidnules da lüblin". nii Hei-eo iii-ini,-, iiidk.-.do
Succiirsne-t i-m ."IU piii/t-s. l-'i.(-llita*se :ios polui-s.

RIO DE JANEIRO
iMMamnittiiiKWiiimim^

l
Tenente Dr. Heitor Jo$é Vieira

ÍA 

viuva c filho, irmãs, cunhados e
sogra agradecem a toda» as pessoa»
nue 

"carinhosamente levaram o seu
conforto moral o acompanharam os

restos Ses dc sc. «tremo*» £?»$$?
fonfto. cunhado c (tenro.ten™«e Dr*H"™£
JOSê VIEIRA, c convidam*a^todos or pa

@LZ drte IS Srad..atemrça"eidrS
5Í&S.SoVrreote às • 1^ horas, no

fiman,e^paXJn t^do^os V/uT^ade-
eimentos.

^^llTIlÉcrdes ü vossa iiulcpondcn."!.!
Coni inaiii conforto c muií trànqüilllilade
Comprac hiiholes... mas dê preferencia
lio "MONOPÓLIO DV I--KI.ICIIIADK"!

AMANHA «>MOS
H. S CHF.T, 14

..^j_,v.-WSB(

iwniiiintimiiiawiaiimiiiniu»Hiiiiiimttiiniiii«aHiiiMii!itiiiia>iiiiiiinimnm!iiii;i(]nuiu
Anna Margarethe Grimmer

Gcora Rlchar Oriminèr c família. Ifeilwi-
acs flrhiiiner v filhos. Aoiiitn Hosa c fami-
lia. Zclmu Trcidler e familia « demais pa-
rentes agradecem, profundamente penliora-
dos, a todos «pie acompanharam os restos
mortaes d,« sua Ineisiiuccivel p Idolairada
esposa, mãe. avó c so-jra ANNA MA1 OAHL-
THE GIUMMER, e liem assim estendem ç..-
tos protestos dc «ratidão aos cpie lhes de-
ram o conforto da sua presença cm tao
amargo transe

AVISO MME. MAR0SINI
Nada tendo «pie ver com a pessoa quc an-

nuncia neste jornal, que está de viagem para
Europa, participa ás suas distinctas fregue-
zas que continua com o seu atelicr dc costu-
ra, íi rua Evaristo da Veiga n.2, (cm fren-
tc ao Theatro Municipal).

O PORTO. PELA MANHA
Chegaram: dò llelcm, n iiniiíiéte liiicioíiiil

"Itiiquiitiil". cum passageiros; ilc Cabo l-*i-i<>,
o Vapor nacional "Ciiningolii". com vários
gêneros; dc Minutos, o ixiqucte micion.il
•'Santos'*, t-iini pnssagelrnsj de liahia llla.i-
ca. o vapor inglez "Avonmcdc". com trigo:
de Norfolk", o vapor inglc"- "Tielosltc".
com carvão; dt- Cardiff, o vapor inglcz
"Rliimiicy", com carvão, c dc "Aracaju, o
paquete nacional "Itailuha", com passa-
gciros. mmm

i
Salathiel de Paiva

(lo eacrip/tirorío do Thesouro Nacional)

Os funecionarios «l'»uI'5rcc*0ria„rldo--
,„.,«.« Publica, do Thesouro Nacio-
^hTc,mp."'«i«J«s eon, ,!»(«;

m 7sa^nto^«^!^^on.

naru assist r a missa, que scra ju«• *•5'aw'si^-'
Luiza Calasans Cifre

Maria José dc Calasans Cifre, seus

t 

filhos, irmãos, genro (ausente), cunha-

dos, tios, primos e sobrinhos convi-

dam seus parentes e as pessoas dc

un8 relações para assistir a missa de sétimo

«ila que mandam celebrar amanha, 13 do

corrente, ás 0 112 horas, na »•»¦•«*«•« «0

Josí. em suffragio «ia alma de LUIZA CA-

LASANS CIFRE, antecipando seus agradeci-

mentos. -¦

Missa
_ Alfredo Augusto Pcmira dos Sau-

Mt tos, afilhado do extineto
DR* FERNANDO ABBOTT

•*-• convida os parentes e amigos do «:-

llhcto para a missa que amanhã, As 8 ho-

ras. mandará celebrar na matriz do Sagra-

dò Coração, A rua Benjamin Constant. l>cs-

dc jú. se manifesta 
'agradecido aos que com-

parecerem. ______—__————

Joio da Silva Nunes
(SÉTIMO DIA)

ÍAlda 

da Silva Nunes, João da Silva
Nunes Filho, senhora e filhos, e (•ui-
lherme da Silva Nunes, profundamen-
te gratos a todos quc acompanharam

os restos mortaes de seu „»wí°»t.fi«-
aoaro e avô JOÃO DA SILVA NUNLS
eonvldam os seus parentes c amigos
Sara assistir a missa dc sétimo dia que,
pelo descanso de sua alma, mandam celebrar
na egreja de S. Francisco de Paula, segun-
da-felra, 15 do corrente, As 9 horas.

Armando José Ferreira
(NEN6)

Francisco B. Antunes, senhora c
i filhos, cunhadas e cunhado commu-

nicam aos seus parentes c amigos o
fallccimento em Recife de seu inc^ue-

el^l cunhado o compadre ARMANDO JOSÉ
FERRKII.A, «¦ convidam a assistir a mjssa de
7*- dia. que mandam celebrar amanha, sab-
bádo. 1» tio corrente, ás 8 horas, na ma-
triz de SanfAnua, e desde já sc confessam

gralos

Coroas FLORES NATURAES)
— Os menores preços —

CASA JARDIM
RUA GONÇALVES DL\S. 38 - Tel. C 28»»

SIM ! "DIP" cura !ts;aaccarra:
patos «lo cão. Vidro, 4?. Rua Vasco da Oa-
ma, 12, Drogarias e casas de sementes.

Loteria da Capital Federal
Resumo da extracção de Imji*-^^

44'371  5:0(108000
G'395  a :ono.-sflon

17[420  * 2:0008000
14.845 ...... . 1:0008000

Sortes grandes—Centro Loterico

ia_a_LKeps
trançado

com
florões

PARA REPÔS-
TEIRO, LARG.
0,08, MT .3$500

Procurem por toda a pnrte
Já vem queimado !

¦itr —

(PARA VESTIDOS) |
Llnon, todas as cô-

res, largura 80|c,
metro  3$800

Linho Francoz, to-
das as cores, lar-
gura 100 c, metro 9$000

Cambraia de linho,
todas as cores,
larg. 1O0jC, me-
tro  8$SÜ0

Linho Belga, su-
perior qualidade
e todas as cores,
larg. 1m,20, me-
tro 14$000

Tussor de linho, to-
das as cores, lar-
gura 100 |c, metro 8$000

Sparteri
Folha  2Ç800

Eponge
Superior qualida-

de e todas as co-
res (enfestada)
metro  2$500

(Vendas por atacado e a varejo)

Na Casa
Pacheco

Rua Uruguayana 158 e 160
Esquina da rua da Alfândega
TELEPHONE NORTE 1244

mtmii.

Todos «iv

Rli.Sio "Qua-penteo"
JA CHEGOU NOVA REMESSA

Esh- prwliiiiÕM pi*«"lu«to. «i»*; f**'- » «•'«i"MM •*•• »»<"*•»« r""m'"

PRODUZ EM 60 DIAS
—'1.TC vem^ti^Q J^S? « 

rc ' ;" »»

iam dc.,c..,,..a a carosl.a Ul^^ft," '"^ ^»W™0 20$

ALPER & TROJMAN
RUA SAO .IOSK. 71-1* andar -Sala 8 - Trl. *pb. Central *llfl0

Al FfiFfl do Mureia, legitima — Kilo 9S800
 ini immmiiw Wr**-**---""" mmmxBÊtiiimmmmm

Tintas especiaes para im
pressão, preta

PrcferUlaa jior variou lornacs c
plii.ii. A i-rc-joii cilnveiileiiloa -

li. SMUH. Hun ilo Marcado,

tyiiotíni-
AI.IJINO

116.

MOVEIS
Sem escmplo «lc conloslnçao. a no»*a ca«

v- ii quc vendo nit-llion..s inovcla f mnl»
•jiirnt.. «iuc «|U,ilqii."r outra ¦f»?*'™**-: --

SbIom dc juntar inodorna»  ItMOSOOUJ

LEÃO DOS MARES
Itua do 1'asRcio n. 110 — Largo da Lapa

MOUIIAO *i AMEI1ICO
Teçam catalogo para o interior. Tel. C. 322

11 DE li
Allésnaos legitimou, com 8 peças,

300$000; Carteiras de couro, con
guarniçáo dc ouro dc lei, 25ÇO00.
JOALHERIA INDIANA, Becco dt
Rosário, 1, esq. do L. de S. Prancis.
co, e Uruguayana, 110. Attende*»»
a chamados pelo Tel. Norte 3111,

. .«lar--* —_

SENHORA OU SÉNHORITA
Pitcí.su-sv" nara trabalhar uo commercio.

Mõin ordenado. Cartii» a >'¦ I.. nesta re-
dacção.

20$800

19$500

39,15800

52$50Ò

Í'
¦i

!

MOVEIS MODERNOS
DE ESTYLO

% LIBERDADE
Vendas a dinheiro e a praso no varejo e por

atacado
Fabricas: llua S. Leopoldo, 77 c 79 e travessa

dn Universidade, fil P. X.
Deposito: 147, VISCONDE DE ITAUNA. 149

NORTE 319
JACOB SCHEINKMAN

«—— . mmm >— ——

Dr. Fernando Abbott

tMifiuel 

IV: NoRucira n senhora con-
vidam os parentes e- pessoas de suas
relações, para asslsllr a missai de 30
dia mie mandam rezar no-.altar-mór

da -egr-eta de S. Frpi.clieo. dc Paula (largo
de S. Francisco), ás 10 horas dc. amanha,
dia 13 do corrente, sabbadó.^or ¦•«««*»
sèii grande amigo Dr. FERNANDO ABUOli,
fallecido cm S. Gabriel;

João Bezerra Duarte
3» ANNIVERSARIO

* Mâc e padrasto convidam aa pessoas
âlade huo« relações o amigos do eatlnclo
•f 

Saro o missa' que em intenção de sua
J alma vne ser rezada amanha, s

êO ás 9 112 horas, na egreja dc S.

Í/im. Desclc já se confessam gl-atos.

Verdadeira
Liquidação

Joa-

Capitão Léo Midosi
A familia do capllio LM MIDOSI

? manda celebrar missa de 30 dia de
seu nnssiuneiito, amanha, sabbado, 13

« do corrente, áa 10 1|2 horas, na egre-

jlTdc São Francisco de Paula.

de roupas brancas para
senhoras, homens e cre-
ancas e saldos de artigos
de outras secções.

Grande variedade de
TERNOS E CHAPÉOS
para meninos.

Exposição no 1° andar

Cortinas de cro-
chet para giortas
ou jancllas. par..

Tapetes de lã para
quarto, uni

Cortinados de filo
bordado, alto rc-
levo, para crean-
ça, uni ........

Cortinados dc filo,
bordado, alto re-
levo, para casal,
um • ••••«•»»••

Enxovaes para noiva, espe
cialidade da casa

NOS GRANDES ARMA-
ZENS DO

Palácio das
Noivas

33, 85 e 87 Uruguayana
(CANTO DE BUENOS': AIRES)

Telephone : Norte 2875
______—:—i—i 'mmm • ¦

¦ "¦¦""_ 

O Luxo-O prazer
- Os vícios

Atraz cíclica corre a mocidade de
hoje na anaia de viver loucamente, e
não se lembra que o dia de amanhã
a espera, cheio de incertezas e du-
vidas. E* essa mocidade que vereis
em "Mocidade cega", a formidável

Sroducçâo 
interpretada pela genial

ary Carr, que o Prog. Matarazzo
vae apresentar na próxima semana

PARISIENSE.

Dr.Süvtoa Mattos.
cslieci.ilisln em «lenta
duras, pontes, piimls,
ci.iiJus c contos do <>ii-
ro, olitiiraçói!'!, cxlra-
cções sem dói-, moles-
tia«; Inicaes, 'cónçírlos

dc dentaduras «tiiebriídiís, etc. 1 Si-tein-
bro, 231. Das 7 ás 5. Tel. l.r,5*. ('..

A' PRAÇA

no
¦¦ —m»m -—

Alfaiataria

ALBERTO
50, Rua da Carioca, 50
Simplicidade c conforto

¦ «a<» ¦
CAKIATAC6Í." para tosses e
d Ali A1U Õ'm7 C BRONCHITE9

m

MEIAS
Todos podem vender Meias, mas ninguen*.

pôde offerecer as vantagens da

Casa Stephan
Nos preços, qualidades c variedade
Só vendemos boas marcas c «'utilidades ga-

rantidas.

12 Bua uruguayana 12
(Única Casa só de Meias da Capital)

... « mmm »¦—**** ¦

Hotel D. Pedro - Corroas I
Segunda parada adeante de Petropolis I' Telephone n. !) |

Clima ideal cm região inconiparavel

PARA MENINO
CHORÃO

FM» PERY
0 MELHOR REMÉDIO

irènriquc Pa-bron do Mo»
mes e João tle Oliveira Xe-
ves participam :í praça <n'.e,
por contrato celebrado t*m
2S ilc julho dt> corrente
anuo. devidamente archi-
Và<ío ua .Jhiiüi (loiniiier-
<-ial sob o n. í)<..r.>7. brgá?
uisaram u in a sociedíulc
coniniêrcial com principio
em 5 de abril, sob a razão
de

HENRIQUE DE MO-
RAES & Cia»,

a qual é suecessora c con-
tinuadora da firma TJrbario
4& Moraes, extihçtá portal-
lecimento do seu propric-
tario, continuando com o
mesmo ramo de nej-ocio de
tinturaria, com sede á rua
í de Setembro n. l"í» filial
á mesma rua n. 125 e oiíi-
cinas á rua Senador üau-
tas n. 84.

Kio de Janeiro, 12 dc sc-
tembro de 1924. j

Cabeleireiro para Senhoras
800Sn0O. Mensal; tratar-se com Sr. Mac-

rice. Hotel Gloria.
miam

SABBADO ? SABBADO ?
Ultimo dia da CASA ANTUNES. Liqui-

dnm-sc num só lote ou separadamente, pela
maior oflerta, diversos saldos de M0AS
de seda, fazendas, voilo, nieudezas de todo
preço, vinde imuiedi.-itámentç & Rua Sete 191.

Casa Sucena

MEIAS
Luvas, leques, bolsas, carteiras, rendas,, fi-

tas c artigos de fantasia, i\ preços barutis
simos.

LUVARIA GOMES
38 — RUA RAMALHO ORTIGAO — 38
Antiga Traveasii' S. Francisco

Liga Brasileira Contra a
Tuberculose

SOCCORRO GRATUITO
, Quem está' emaitrccenclo o fraco do peito

procure os Dispensados da Liga (Barão de
S. Gonçalo ¦•.¦84 e Avenida Pedro II n. 138).
Sc não ruder freqüentar os Dispcnsarios, ser"
Boccorridi. em casa (Icleplione norte 3930 de
11 liorils ús 2 lioras). Medico, remédios, in*
uic.*,\ei c leite grátis.mam

RO SALINA COQUELUCHK

Advoga no cri-
me, eivei e com-

mcrcinl. Eseriptorio — Assembléá, 71, 1"
andar. Tel. «"entrai 2295. Dâ consultas.

Dr. Alvareaga Netto

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES.— Oculls-
ta c professor da Faculdade de Medicina.

DR. APRIGIO DO REGO LOPES — Moles-
tias ilu garKanta. miriz c ouvidos. Do hospital
da Misericórdia. 99, rua Sete ile Setembro, 99.

100:000$000
AMANHÃ

CASA GUIMARÃES
ROSÁRIO, 71

A* LA GARÇONNE
Salão Mcriizzi, especialidade cm cortes dê

cnbellos á Ia «arçónne e ã inglfiaj » 
|*

especiaes para senhoras, crenças e m.iiicur'.
Riía do Rosário, 132, pròxinio a Avenida. _1 mami  _"
,v«»ri^».i«»'i-^"". ««¦»"«'»¦ w«»•>««*—<«*¦""T

A Moda Infantil
Casa especial de artigos para

creanças que actuahnente esla ta-
i zendo grande reducção cm todo»

os artigos por motivo de obra».
Queiram visitar este estabeleci*

! mento, a casa que melhor veste
'as creanças. „„,„/-. oi rs

RUA 7 DE SETEMBRO, 215
ma^r——rum~mmcmmf>m*»*~m~mm~»-~*Z_ 1— ¦ -aai» ' —" 7,..

AUER comprar, vender, conecriar «ra «w
M jóias coin seriedade? procure a ¦°»K
Vaíentlm", ma Gonçalves Dias 37, fone 9»"^

¦ m»m —*
Depuratlvo et""
nico tio »**!"•

mmm

130 RUA T-ARGÀ130
! íí*.?^!^^^^
t. * <jnpB^*y Jm' ,*»-*r*} ""*«*»•*» **^\b ^"PvT_fe

mmm
CAMA^DVDI? •'ARA INFLUENZA E
DAWAuKIrEi coNSTiPÀçoEs

KSSÜl-. \\0ifm, * •..l**

Antes de comprar calçados, vejam' os preços da
CASA AMERICANA

130 - RUA LARGA - 130

«Massilia»
Paquete de grande luxo

Para a Europa...'  13 de setembro
Viagem Hio|Lisbo.. cm 10 dias

Cia. Franceza ds Nav. Sud Atlantique
1 Av. Rio Branco 11-13 —• Tel. 6207 Norte

i MUITO GRAVE
a sua situação financeira? Equllibre-n com*
prando o que precisa na CAMISARIA FLU-
MINENSE, á rua São Jcué n. 8:

Meias fio torcido. 3 p. 2S700; Camisas de
linho e seda (reclame), 29$500; Camlaau
americanas (bom percal), 8$200j Meias para
senhora. LEDALINA (nualldade "tirinll'"!
r,S800. Distribuição gratuita dos "Bônus Bra-
sil". Sorteios diários pela Loteria Fulcral.
RUA «AO JOSÉ' N. -8

Telephone: Central 2262

Confecções, Vestidos e
Chapéos

ARMAZÉNS DO LOllVRF
1° andar servido por elevador

CARIOCA, 14

SANA-SYPH1L1S
Doenças nervosas e
fraquesa da vontade
Fr.iqu.Tsa pliyslca e de ide"-", <'"sa"^;

duvida, medo, indifferençn, triste», aal»*
tia, manias, sustos, atn«iucs, cte,if?.^g5fc
intestinos. Emprego . local e geral dt *¦»

ções ultra-violetas de Baçh o da uÍSm.
Iiclos méthodos mais modernos. )f• «¦*"
Cruz. IL S. José til. 3 As 5. Tel. i^J^.

DR. ALFREDO ALVES W$M
Ciruiiíião Dentista'. Rua Sele de Sct»*w**.

ri. 180, 1» and. Das 8 da manliã as J

Jóias de oceasião
Vendcm-sc, trocim-sc, compram-se c

concertam-se

6 Rua Ramalho Ortigão 6
A TURMALINA

Ex-Travessa de S. Prnnelsco"s^fiífisKPir
mr»tfr/*m i-

QUEREIS SER BELLA?
"tTsae 

ii preparado seientifieo dc bellcz.i
JUVALINE. Nas perfumarias e nu nm Bue
nos Aires, 131, sobrado.

noite Telephone 0. 1806*.
•*»mm-

FOIMOSIHM
KUA ÜU OUVIDOR. 136

Telep. N. 1.UÍI3
LUVAS. LEQUES, MLIAS,

CALADOS FINOS; ele.

TÔNICO SEM ÁLCOOL --. Pqruiula i* "
Rocha Vaz. — Amargo Estomacal. •*",,

Poderoso çstiiiiiilante. l°"K*
do cérebro»

.« I uni.-,,;, vi-\ iippetite.• nervos e

__ /'
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jl lUyUcZ. b I SlGUNDA-FílRA
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0 NA PRÓXIMA E5pera.VM . ma,i
tíella. n mais com-
movotloríi sonsaçflo

dc belleza no — Bili
*%itmi**%vm***wi*^^

9Ifffftnrfnoiin
IM taim

com o cncan-
tailor film por*
tuguoz 

ooo^3zt\*^;*1r_^
Am*-****tmWá *^*\ **i*t ****%**r*****m*}tsm*mw****--*r**Èm* wm*w*^maÊBmÊ^&K4*9_____p ^* *-^^^^, a^^^^M^^» ^^» ¦ ¦ * ¦-¦*^-»*"*r*%***s*

FITE D03 BHOBESI
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•

FEffiHfl Gúntinua coin o firme propósito devender seus artigos por preços reduzidos.
üfliitem contar os preços a&aíxo everificar a realidade destas vantagens.

**?>*'•.*'r**«**>?*****Tvt I
oooc cpoõCJ c oo o rcoc.ocvooc*o OOSCOOOOOOOOOOCXOOOOOOOOOOOOOOOOi

Mfiní do |»i"'n Miiliii Ioda* na ríirf* 
jllciiix (Im |»m***- wmI» ÁGUIA, l»n-_nvii-- bordada
)jriiis .li* |»»ru urdo ÁGUIA, hiigiictl-.- Ajour
Miio- ilo **••¦¦¦ iiHiito forle* cnm i-iMturu ,..,
Meia» .l<* p-»-**- •"*¦••¦• AttJÜIA com costura ,
Mcíuh dr Superior II» «le «-hcomíii
Hlriiih ilo fii» *!•' «feoiiiin malha finhaimn
Conilílll' «lo fitii--».-íi»i:t t-iiiiiUr.iiii fi-ltn*. r imrd:id:i« i, mão.
Cal.':.- -Io finliwiiiwi cambraia feitas « bordadas n mão.
Bolsii-. om couro, artigo fino
jy«ii- cín ¦«•il». Novidades, lindo-» ..itiiltlos
IVrfi.ni'* FANAL reclame
|Vrfumi" de Iloubípant » cNroHicr
Í.ocõi- ilu <-olv, qiitilqucr |»'rfiiiiu-
íl....'!'* Mniidnriíio .

•*

• • • • • • •

*****•**,*, «••¦,-%«¦
(.u.rliiiii. grande variedade. I.tiv.i- dr |.,llirn• «li* mais fino ijohIo. Erliarpr- v '
inili» lortiincnto. Krim-im iitiilnçií

nimlii) rrc.hcinos novo sortimento

l-ur K»*nilO" 19*00»
IH«IM.Ü
98300

lífíiOU
lll&llttll
7*001*

118001»
l-WM»
I..JHNNI
2H9000
lOfKNNI
2«„WM
I.19INNI
."*IMNI

«1 :.|H'.I«

desde
M

VÍlIld**>
• •

caixa
RòtlgcR llll ytliy -.*.' *-,*¦ ¦_ -*. *.. ¦......••.. ••,,-.„. ii,. |n-iiii--i ,, .iicii,.•..nio* ns modelos iIi* mui* fino çnslo. Krharpr- i» lenços ilr n^tnallirt
n innliir '* niiiift liiuln lortiincnto. Ilrinro**. iitiiinçf-n •- j»."-ol:«- (grande

• •) s.slll _ ****. t*t*t\***** m* •«--___ -)--_•¦!_>--._.! __

R«2 Gi3i1Pf.lve8 Dias 0. 75 — Telephone Centrai. 2893

ÜA PLATEÂ
VOTICIÁS"Olha ii i.iudrs" imjr -„ ,* jUSlj

.•ni pri
ií. llll', .'«iu I

VwBxiJWtweKa--gp
OCQOOOOC -
e

___nH_n________M___ianm^mhmmhmJ

| CABELLO CORRIDO |Até nas pessoas de côr '
I Pnr mnis crespo» ou niuliil udns quc sejam na calu-llo». ate nu***¦j uo. nu- pessoas «lc côr. ficam llso«. com o uso coiiliniiudo do I.Y,1*1 llll)l« — Preço IS000.
c

IDqmsilo 
wnil u rua Uruguayana n. 66 l'ERESTRE**I.O FU UO

o& t.ia. — ['cifumariii A. ÇAIÍRA FA GRANDE.

PELO ÇÒ IREIO. 58000.
Q\*Ê*Q*t*mi>*~*t)

Histeria da Confederação
do Equador

1'ki.o im n.vssi:s iíuamiàíi
A* veiidii .ni Iodas os livradas'.

COL088ALL?000

*$k ESTOU' CONVENCIDO
VESTIR A RIGOR
SO' NA ALFAIA-
TARIAYPIRANGA
costumes de Cashuira,
l.'.ii*?. sob medida, nadrõesmais m.iilenios. Avii.meu-

tos ric primeira ordem.
Cilossiil sorlii.ie.ito cm

calças tle cisiniiri. lisla-
das a :i'.».?noo.

Rua Marechal
I Floriano, 52

ir^***- Cuidado com os inii*
tadores

Sã • *ftatt&*BB*VX&mM

Viiiicriiitles cn» cliaptlos b.incciidi. eufei-lados, a -580(11». só ua Casa Mme. Ciouzcl.Avenida (lio Uninco, 17.1 (cínllold Aveiiidn). freutt! ,*io

LOTERIA FEDERAL
AMANHA

100:OOO$OOO
Por iRsnnn

SEGUNDA--FE1RA

Quem passa na
Avenida Passos?

Qiifm precisar comprar roapa» brancas
para corpo, cama c mesa, deve aproveitaresta única oceasião, com» poderão verificar
pelos preços it seguir:
Camisas peito de Unhe, de 1i>$000
.. •*•*¦,*¦ .*.. M000
Çamisa»s penal francez, de I9S500
,, P°,r- 12*500(anilKfis zephir listado, crépe de
r.22?!i»0 l>or 16SS0OCamisas-dc zephir inglez, de 25)000
Por. 19$5|0

Camisas de Unho • seda, de 38)000
_•"-,*¦•  28*500(.amisas de Unho e «eda finíssima.. 32)000Cuecas as mala baratas, artigo bom,
_ umr* 4)500
l.uecas cretone superior, uma 5)500Cuecas cretone fino, uma 6)500
Cuecas mousseline, ama 6)000I-yjamas Ikstado superior, nma..... 15)500Pyjamas lista c| gola fuslão. ama.. 18)500

SO* PAKA SENHORAS
Meias de seda. Iodas as cores, par.. 4)500Meias de seda, todas as córt-s r| cos-tura. par . . .  .... 5$S00Meias Ioda de seda. par 8)300Meias de seda, artigo fino. par 9)500Meias de seda. artigo fínissimo. par 12)000MelSR toda de «cda. c| baguet, par.. 12)000Meias fio do Kscossia. com baguet,

par. . . . .......; *i*,$(ioo
loalhu para banho, superior, orna.. 0)800Toalha para roslo. arligo hom, uma 2)000Toalha para rosto, artigo lorte. uma 3)500

2U:00*0$OOO
1'or lSfidd

pi bilhetes para essas ,'oterlassch-nii-se A venda á rua J. doMarco, 110.

******iNasareth. & Cf."'Bilhetes sem ngio. Rua do Ouvidor n. 91.ugom iodos os premios da Loteria Federal.lostodc venda tle estampilhas. .
"~"  -*-— ¦

TELHAS e TIJOLOS
Materiaes do 1» qualidade. Deposito daCerâmica SanfAnna

«0 - KUA FREI CANECA *- 450
itio de Janeiro

CASA TITO
«4 'TICA'»

I inee-ncz, óculos c lorgnons dos me-mores fnliricnnt.es. Uem montada offi-
S }}¦"'•' Concertos. Trabalho rápido e
£"£?.''!• •', ("'ande •iortimeiito de urtigos!•''•« pliplbgraphia'.

TITO, SALLES & COMP.
^TlfAVKSSA DK SAO FRANCISCO, 7

*******

21, AVENIDA PASSOS, 54.A
m

ARTE,
ELEGÂNCIA

— E-

BOM GOSTO
São os requisito'!

quc distinguem os
Mobiliários e as
Ornamentações da

RED-STAR
RUAS:

69 — Gonçalves Dia. — 71
82 — Uruguayana — 82

COFRES
Para dcsoccupnr logai*. vende-se dous gran-des, de duas portas, garantidos o prova tlefogo, por preto de oceasião. Rua Thcophilo

Olloni. 103. .
W^»i ********

ÍODO BlIASIbEIRO DEVE LER :A Educação Nacional""MJMp livro DK
J?ARIO PINTO SERVA

*****l-\ ¦ **m .Paraíso das
Creanças

Descontos de
IO

eni todos os artigos de inverno
ha 7 Setembro, 134 -Rio

Pita MOBILIAKIOiS
.lSptorins' Cadeiras com molla a 130?.Alfândega, 69, CASA MARTINS.

BOM
FUMADOR

nio quer mai) fumar oulro

PAPEL DE CIGARROS

«ItBRAUNSTEINfrire»-PARIS
Fornecedores do Estjdr,'Fríncet e das principaesfabrica» brasileiras para PAPEL ti* OIOAH*OM

cm Resinas t Bobinas
mn If i ******  *r**

*ag

Escola para Chauffeurs
Director proprietário Eng. II. S. Pinto,

Tel. Villa 5300
Série transferida da .rua Hiachudo. 383, pa-ra prédio próprio é Avenida Salvadoi de Sú,

193 A. e li. »
Curso rápido de 20 lições. Aprendei e se-

reis. independente.
¦ ****** '

Çvnhilir *¦•¦ c""hevH - CARLOS curou-setjyyuutt* (I_ n-anifcslaçacs da sypliills
(dores de cabeça) eom 3 vidros de l.uctvl
em 30, dias, gastando 128000.— RODOLPHO
tomou 10 vidros de outro depurativo em 3
mezes, gastou 35S0O0 e nâo ficou hom. —

LUETYL só cm bôos pharmacias.

SAI».', nine, ii >.'..|,n. mo -; -,lvj
meira, •. iovIjíh ti,, apiilnuilida na'rí.»ei..*».uiMl,..,./,,. .in,,, „ oltVsIc**
pilUlllll',1 dn m.t..Mt.. l*.ni".'i| ¦ !|*u...iimiicr, i. ..iinuii", ,!,• ínuslea .Ini festejado.•ri.lii.i.iiiii-, ..aiInuiies Kiiiitdseii 1'ralinia «•im. min IVnit.,1, iirncit-i Xnxiirelli, 0.<.:.i«lii>.i Mcncxas .. .1. UíMiiiii., \ i ,v|-i,i IICIrt rii.li afins, lilviilnl.i;. ii,, 17 ,*ii„dr«luas aiiotli.-oses. <>«|.,iii|,, -,„,, toiiiiioragemisMin .ilkirlbuiiiji Atiiilnllii niblmlip, rumiMisilnt pnpuli,', Allicrin Silva• ','.;. íi.i.d...•liiiii. d., niin.i/4'iii <*.\i\ tctreiiioln dc .'.nn''Miyiistu losIii; lioiionirii Ferrelrii calseliv-nitnlii do ãrninienii, 1'rariUUn rie Alii.d.lr.
Jlinlmeii, m>«Iui|ii pernuMlco, \:i»lm> vidal:llraalllnn l»aVlil-> tie Oiohnra, ii mulata -mr
niiiiii o (iiiçilr*. iii.iii,. de uiiii.r.'*, \r., •»• i;.*,i.les. .\v. demais papeis mirim, todos tis »»u-tri.s i-lcim-nin-i da couipirnlijai
A ''ru-iiUe'* da •'Miiiuisa"

l.eo|ii»ldo ItAcs fu/, hoje, "reprise" d.imui 'iippliiu.llilii ."..mediu ••Mlm.,:a**, qu,, fi-cara n.» cuia/ atí lerca-lclra firoxluin,poriju.'. n.i iiuarli..feira, deverá .•iiiblr. ilcfl*iinitíiiiie.iir. i'i scena no i;.irlns Gomes au.ivn pi'*ii ile liviial.» Vlamin "<i i!;,j,»i.'i"..Nf.i csncclnvuliis ti. ''Mlihòsa" t» priignlm*"'••.,'"', imfcixado por un. acto do "c.i.u-
.ei . pelos artistas ria companhia l.cópoTdt.(•met.
Ilii.nenncem »¦¦ Clul, Vasei, dá liumn

•¦"••<¦• i- i-miipimlil... de revistas tio l lu-a-i'" ll ft inibi Ica prestará umu honicivaitcman cluli Vasc» .ln Gama, o cnníjieflu tlcf.iotl.all du iiiiiii. passado, ,* ,,tlct:i -,-.-rí:o
iletlicidiis us (luiis sessftcs. l.ína Dcnioclc.iiiii.r.i o numero dc football voslititi a.-liiiis:» foiim emblema social c apparcccriicm srciia s.*.>im ,lc/ corlstus niiu Inirâ.i ** ...ii-iiiriuç ih» valtuiisn flnb.
A eiearsà,» Viriato Corrêa

Iji-eelicn.*.". ., M.-uinl.> Iclccr.niimu:
v.,r .'...,• —.,, .'''"'«^'sação da Kscola
iX ,„, w''lu'"¦'-¦•}*•**¦ ty*r*'iii "ni sessãoso.PHiiu-.- Iloiivi» vnrins tllscursoi a nuc VI-na .» ivspimtlen.- An alumuns rccchernin-iiV

çom (mIiiui. o flores',"
Cum panhia Virli-rla Soares

A companhia Victori;, Soarei roninieino*rou. iiiite-hontcm. com umu fesla encanta-
W.ri.-ii? ,,,",le!,;'v Pnnlvèmarlo. HniiKliín
2.Í.Í.. ¦"'. ° •"!fr,,*« artUls» cômico patdcib,;çmi lesado c t iredor «lesse sjuu-uihie.» ,o..-J.inl.» nacional dc -opereta*., offereeeu ..ossons tontr-itatlos c a um grupo ric comida-los. •orniilislãs, artistas e cscriptoiv.s ll.e.i-Iraçs. un; "pic-nic". (|uc sc realisou eni Ja-caifpa-íuii. no Metiro dos Artistas, llranrião.-.«mrinho f sfüii.compunheiri.s foram mu.to
cumprimentados pelos Süecessos quc vimconquistando.
A lyrica olflcial

,ul uS1 ía-h r n"c cm ri-''1' P*'l"'"**r a empre-sr Mocchi far« cantar domingo, & noite, aopera brasileira."Salduncs", ctu*» suecessot; recente para ser esquecido. Nesse.dia, cmmat inte , u companhia lyrica official can-lar., Manon". Osespcçtacuioa dc hoje «amanha, no .Municii.il, serão, respectiva-
L,íê"t';mCU^.;','r!,,h'e 'for"' « "Anima ale-gre , em récilas de assignatura.
O empresário do Trianon e os aeaa artisUa"As noras de Mme. Briohne", a encantardora comedia qua tao grando suecesso vemfazendo no Trfanonv a ponto do ser ion-siderada como uma das melhores peças alirepresentadas, ainda hoje sé repete * nasduas sessões liabituacs do elegante theatrl-nno da Avenida. E ,para attestar esse siic-cesso transcrevemos abaixo a tabdla nueo empresado daquelle thealro, Sr. J. n.Maffa, mandou affixar nu caixa do seutheatro: "Aos Srs. artistas — Pela presentevenho trascr aos Srs. artistas a minhaadmiração e felicitações pela maneira intel-iigcnlc com quc vem cumprindo os seus«leveres. dc modo a apresentar ao publicoque freqüenta o Trianon as representações
çonseienciosas e homogêneas tlc peças quc4anto tím sido applaudldas não só pelos fre-«montadores deste thealro como por toda aImprensa desto capital. ,Va qualidade dcempresário do Trianon, cumpre-me agrade-cer ii todos os Srs. artistas da companhia
{iue presentemente honra o meu theatro essal»oa vontade, tAo. rara nos tempos tlc hoje.r. desde ji confesso-me não só o empresa-rio. mas tambem o amigo e admirador —
(A.) .!'-. R. Staffa."

O "Dia do artista"
Novos espectaculos commemoralivos do'Dia do Artista" e em beneficio da Casa dosAxtistas vâo rcalisar-se este mez, iiesla, ca-Pitai. A 15, no Recreio, será'representadaA la garçonne", cm-"travesti" c aindaum grarnie acto de variedades. No S. Pedroestá sc preparando, .cgualmcnte.-um' grandeespectaculo, coin a collaboração dos artis-tas -da companhia lyrica do .Municipal. Sãoespectaculos atlrahcnfcs e sympathicòs, poisse destinam a amparar a grande obra d.iCaso dos Artistas.-

Companhia Franceza de Operetas
.li estão conhecidos elenco e repertório.'cxcellcntes ambos, da companhia francezade operetas que-virá fazer uma curta tem-porada no- Lyrico, cm icomlilnaçàV-coni asempresas Lombnrt e José Loureiro. A estréadesse conjunto artístico.. que ora está fa-tendo (rande suecesso em Buenos Aires, seráa .9 «leste mez. Na' lería-feira serã aberta,'no Lyrico, uma assignatura para 15 recitas,

pura a qual terão preferencia os assignan-tes da Velasco.

"*\." •¦''•'r.*-n'.'.*Ji',-*--m*'****s*iju*

Thoaíio Eocraio nS^à.)
,\*1*,. -.***.*. ||(|.j.. _____," A-Mf""1"1) il.i.rilo lii".».|..a.|li-lri.

OS. O E n A L D O 8\ . ..'i.>i'*ii>-| iovImiiA' LA QARÇOMNE
J _*M_ --o...,,

• ^í**^í*****-**-**^**^

PALÁCIO CLUB
Grande

*— DE —
LÃ HlvNYIN*., illvótla llalinna.
I.A MCIIYT.V, c-ivli-tu ai-gcntiiiu.

mmim
f\rt*)U\ lic-|»iiiiliii!;i, ,'iinmiailiii-a

na» kiiiih i*ri*at;õi>H

.l/ií/vVi Cnm pi — ('.armem Mendo-ta

Mnrínoyn — \bbt — II. Lnfilli*

MitsrUc — Htzy lltmjoiir — Birihi

Miss Dnlly — MunorUta.

2 (U'(•huHtriiii — FHut'» Ranil —
HarrV KOSAKIN.

Sr-itntilo.f,*:,» — ESTRCAS
'3mr~>riv>^^" 

IZRALITA~JÁCOB*
R-,pcciulisla —

•iue. Altiu.de d.i.
!Vli'|il.oiii'. II. \|.

íi-itJ1

Ciitlisln, manirure é pctli-...ul... iin ,....-..i ,1o ia....lias.
;::i.m.

SEWKS® n^'mmj''ML'mmmMlfíst.i tristcY :.*! Minsn
sílH re*"r."»<i *,ào dolorosas 1irregulares? Tómc Cápsulas Sim enltr.mt 3

(Ai.i.il. Subi..... Arruda). App. I). N. S. I'.f
n. 91. It. 7 ile Seleiiibro ns. III (* 81. Droj». E
llubcr <• r.tiiine. Tului 7?000:. I*

ÍIYEÉPHÔ-PHATO

¦ ' S*fc>l&t \*. 
"vE--.- '1; ¦'••• *,..' sifri: %\ ¦'¦1$áÍgP0Êfz:

¦w\z& x* aaaa

aaa
" L/VTAÇÃO
• GRAVIDEZ

CRESCEINÇA
DAS CREANÇAS .

Laboratórios M.ROBIN •
IS.rua de Pols»y - PARIS ?

t

>• iuoii t *.,:¦<irsi: X k.WrJO, Uu 1144.119II J.I..U*****

VARIAS
^o! contratada para a companhia do Trio-non a actriz Rosa Cadete, que fez parte dacompanhia Aura Abranehes', :-*-~-~ Está marcada, para terça-feira a pri-meira, no'Republica"da revista "Chá e lor-radas". ,. -¦' ,
t-~ Trajano de. Mello Moraes, academi-co de engenharia c qne ha pouco, ng.com*

panhia Oduvaldo Vianna, deu, no Trianon,ao publico uma demonstração lisonjeira dosseus pendores para o palco, fez amios. hon-tem, o que foi motivo para receber inhiWmeras provas ;dc affccto. A* noite, no res-taurante Tavares, Mello'Moraes, retribuindoessas manifestações, reuniu um «rupo tleamigos Intcllectuaes. academictis c ioriíiilis-tas, num lauto Jantar; em que foram troca-uos significativos brinde» entre o nntilveí-sariaiitc e seus convidados.
ESPECTACULOS

HOJE,, ás 7 % c !• %
AS NORAS DE

MME. BRI0NNE

CASA DAVID
RUA DO CATTETE N. 101

Compra moveis, pianos, etc, é a quc maio-
res -.vantagens offcrecc aos seus freuuczes.
Compra pelos melhores preços, cosas mohi-
liadas, crystues- metaes, tapeçarias, etc.,,t'o-
ca moveis modernos por antigos c vende
qualquer quanlith.de tle moveis a ilinheiro e
a praso longo. Attende com presteza a dia-
modos pelos telephoncs 13. SI. 729 c Villa
5242. Nolebe.n. Nãn façam negocio sem con-
stilt.il' o David, pelo telephone.

Dr. FRANCISCO piKAS 1 garganta
Professor tlc. clinica de f NARIZ

nu Faculdade tio Itio. J OUVIDOS
Cirurgia •— Physiathcrapia du especialidade:

R. S. .losí 111 — 3 ás f» h. — T. C. 4025
¦ ¦ ***. i

Hoflicks
IV Malted Milk.

¦ÍM-bL
LEITE MALTAD0 H0RLICK'S I

A melhor dieta para
convalescentes.

^m Construeção Hudso.. ^^H
JB Modelos 1925 com ^^R

***************i<at*á*\ _. .„.., ..*»j.'__í__jJBÍHw-

Mil
EMPRESA PASCHOAL SEGRETO]
THEATRO CARLOS GOMEB — A's f

L. Fróes — MIMOSA .
THEATRO JOÃO CAETANO — A*s 8 -V,ímmm$m>*mm
-B-J^gfLp- GUEDES

•Httri'.t*.

EMPRESA THEATRAL JOSÉ LOUREIRO
Espectaculos para HOJE.

REPUBLICA — .Comp. Portugueza tle
Revistas — A's.7 % c 0 vi 

"'
—— TIRO AO ALVO —— '

PALÁCIO - Comp. ALVES DA CL'NHA-
BERTHA BIVAR - A's 8 % - Ultima

semana de AS DUAS CAUSAS

Empresta-se dinheiro
eoiniiicrdnes c ;.
cos. Informações

T"" " "I

^_n&r w**m*mK*\ \

Lfjwk-'

sobre promis-
soti.is a firmas

pnilieiilarcs. Juros modi-
pelo Phone Villa. 4021.***m

A^^
•Vende-se

PÓ
0'ARR0Z JZ*.

Í \T Superior
A .melhor nualidi.dea preços conimiuis.

¦-**«••»

Píignm-He «valor. Coni- ¦
pi-am-sc Brilhante» até
.•i còiitos-o kilatc. però*
Ias. platina, ouro. ele

Leopoldo Strass, 109J Av.l
R. Branco, 1" andar, sala 2.

MOVEIS DE ARTE I
DECORAÇÕES INTERIORES I

TAPETES MODERNOS ¦
Tendo rm visla a qasllds-t*. ..« nosae* |ir<*tn» Us ¦

SEMI-RE O» MENORES, porqua tu-in fabricamos ¦
nn dlrrclsaieato lmr*rtam-M. ¦

L.AWPRO MARTINS «C? I
03 • Ouvidor - 9b 4}. • Onrivci • 43 ¦

ixxrc-''v*oorv- .x:* x>--.oo>_300oooooc)C)Ooooo

m ^^*í~m P^;"Í^*^0

j CX3CxT^<_DOCJC>C>-OC3C
in

oc>oc«oooooooooooooo

COPACABANA CASINO-THEATRO
H 0*J _T 

* SEXTA-FEIRA
A'.s -1 liiniis: "NO AUGE 1)0 PRAZER", film Metro, por Mary

(ion, Norma Shcarer e William Collur
A's •_•_ huras: VARIEDADES NO PALCO.

Poltronas, 2$ — Camarotes e baignoires. 10$000

HOJE
Alden, llunttey tíor-

GRILL-ROOM;— Todas as noites
IAZZ-UAND.

— Dinrr e souper Uansants. —
*,*7->X^ritoa.MiAai><«l><«Mfc^»^»»»Mn»^^iMi^^»rii»»aMMMMBM^BMMi ***y
0CXX3OOOOOOOOC>_X_<OOOOCX3CXXDOCOOOO0

Mimo Mmmm
\\v*Para purificar e enriquecer o sangue e forta-

lecer o organismo.
__ ._, .o ^^ •

***m**t**m*m*mmmm****w***^

RADIOTELEPHONIA
Phones baratos para audição clara Artigo aücmão

R. PETERSEN & CIA. LTDA.
RUA BUENOS AIRES, 178

¦-*CT_--M««igMM««BMBKWMMM«iii iu»inii,i i i.i...ii,_c_3_a_agc^__t_;?^g^aTO»--

LUSTRES E
PLAFONIERS

O melhor c o mais. variado sortimento cm
diversos estylosRARROSO, WINTER & 

RUA 1)0 ROSÁRIO, 153******
ASTHMA, BRONCHITE

ASTHMATICA
Os i.cecssos agudos cedei» promptamente,

11 espedoração c facilitaria c a calma sobre-
vem con. o Pó Indiano rie Giffoni. (Vide c
modo rie usiir no rotulo). Para os casos
dirouicos. ('attiiH Indianos de Giffoni. Nas
bons pl.iirtiii.cins c tlrogurius. Deposilo: —
Drogaria Giffoni, rua 1" tle. Março n. 17.
I.ic. 1). N. S. P. ri". 33. de 2Ü-4-190-0 e uu*
mero 180. de lli¦-<.)—911.

Pianos c aulopiunos. Peçam calalo*
gos a R. Ferreira & C. Rua
S. Fi-.. Xavier. 383. T. V." 3908.
Grandes pensos.*****

PRÉDIOS
Quem tiver prédios para vender

cm Botafogo, Laranjeiras, Callcte,
Flamengo, Copacabana e no centro,
queira procurar o leiloeiro JULIO,
em sen armazém á Av. Rio Branco
183, tel. G. 2300, quc tem muitas
encommendas dc prédios para resi*
dencia e para renda. E' quem aclual*
mente tem vendido maior numero
de prédios.

111 •" ¦ ¦ ***** ' -

Doenças nervosas, .estômago, intestino
f ria .nutrição (aitbritismo, diabetes,obesidade, rlieuiiiatistiio). Moderno ira-
jumento pelu diètclicá e physiolhcrapia(duchas".'banho tle Iun c dc sol, luzultra violeta, ele.). Dispõe de um bemnioiilndo serviço no Sanatório Hio Com-
pririo. para doentes internados. Cônsul-
Ias Ide 3 ás f». Largo ria Carioca, iív

Agua de Coloii.a
Schm.tt

A Agua de Colônia da moda. De-
lícioso Perfume-Exlra concentrada.
Algumas gottas no lenço substituem o
melhor perfume. Excellenle para o
banho, combate o ávido urico. Pôde
ser usada como loção porque c iun
maravilhoso tônico. Pecam c exijam
esta marca. .

Para tirar manchas tla pelle, rs pi.nlias, sartlas, verrugas e pellevelha em oito dias, use"Agua SchmiU''

Os "Produetos Schmitl" cncontrain-sc avenda nas casas: Ci.io. Perfumaria Avenida,Lnmbcit. Perfumaria Nunes, Garrafa Grau-de, Orlando llnngel, Drogaria Rodrigues,Gesteira, Patilino Gomes, Phannacia ò.ltc-te, A Faceira c Pnulo tle Paiva.
Pedidos a Cnsa Scluuitt, llua GonçalvesDins, 51-sóbrailò. *******

Vm urinarias ££?, Taà.-Íca\ wy?m
, .-, rhagiu. fratamento tluimoléstias venerens. Dr. Belmiro Valvcrdè.Largo Carioca, 10, 1 ás (i.

TO"
Dri R. Pitanga Santos"^ f™. _, . ,.. -. . colons, rectumc ônus. Tratamento especial das liemorrboi-das, sem operação. Passeio, 56; sob., de lás4******* -'

1874—-1924
A «Drogaria André, commemorando seat»0" anno dc e..isteiicin. eslá hdndnudo suatlistinetn clientela com preços c*.ccpcionaes.llua 7 de Setembro n. 89.***** ¦ **im**r*^-^*******mm*mimtm*mi****^imi^*i\

SACCOS DE PAPEL
rua do Lavradio nn*.Vendas em grosso úmero IOI». *****

*****
Dr • Fernando Vaz *^-r*-«*ftião do n.Ul. lerildUUU » «* S. Fco.de Assis.

ri»
, n. ..„,... CLriiigio geral. Diagnostico o traiam0, cirurgl*eo rias nffcccíies. rio estômago, intestinos evias bilja.es. Ulero. ovados, urethra. bexigae rins. Trai", rie, cn.iccr. hemorrhngias, turno,

rés do utero e da bexiga pelo. radium. As.senlblíu *.'/, Ites. Ci IJomfim. -C8..T. V. lil-S.*****
DOENÇAS DAS SENHORAS

Dfsiippiireeeiii con, o uso da IBATIMOL1NU.
app pelo D. N. s: p. sob o n. 10H3. Nasulinrmncins t- drogarlns e na rua Buenos Al-res 131. sol».

HA MAIS DE 40 ANNOS
hxiste o-Klixir tle Cnmoniilla Grnnjo. pnrnd allivio eflicnz rios ipie soffrem. rio cslonui-

go. fígado e intestinos, Expcrimentae e te*itís n prova.- -' ,

LEILÃO DE PENHORES
S3 DE'-SETEMBRO - CASA DIAS & MOYSÊfImperatriz Leopoidina n. .4***** **

llua

DA IOQ ULTHA-VIOLETA. VtXli,"ftlW3 Cabellos. Fraqueza a__-_irub-rculosc. Anemia. Assembléa C4.ii is k.OK. PEDRO MAGALHÃES.

SECÇÃO IxNEDITORIAL

loias
r*m Leo|:

Dr. Ernani F.
nhoras. R. S. José,

Alves
10, ás 4

Cirurgia geral c
docn***is rins se-

c 30. Tel. N. 718S.

0 Medico Homoeopatha da Familia
ILtlit.1'10 tlc I9L'J. augnienlntlissinin, t» 2üS0flO.Indispeiis.ivcl ás pessoas tpie se traiam peliihomsnpatlii... — ALMEIDA CARDOSO & C- RUA MARECHAL FLORIANO N. 11, RIO.

Dr. Rego Lins.JJ"Mctlieo o operador. Vias
.urinadas. Partos. Doen-Cas de sei.htiins. Cons. Av. Hio Branco, 170.Iles.tl. Bamblnn, 37. Tc). Su) 811___ '******as

Coiiipjiiiliiiis <ie Navefíiiçfíe.s
Ycn.le.n-sc. urgente. 5(10 metros correntes

^—%- .'</•:-.:¦ ,.* . M\^m~l. /í**fmm\

^m*t, ^^; £l I

¦ l^RlAISv < _K-'-:__i ¦
^m*9^: ¦_l»'-í**3__P__i Hl
mw*r ,*• vi\'WLm, iA*\mmm9*\
W^ ** í"i./\ W'-'mmYk*X'**\\\W***^m\ .Hl

JOÃO LOPES TEIXEIRA
GERENTE DO AO 1° BARATEIRO

Completamente restabelecido
grave enfermidade, nos cuidados
Sr. Dr. Miguel Couto filho.

de uma'
do líxmo.

„'-_-£'¦-_-_¦,-_.-'¦¦:, •ífií&Süti''. liâ__.' í '¦»-____ -j» ^ í~m__.- ,. i> _; ^;.. j í .•¦ ^_^ _,_.!,. y, _ít_
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NOITE—' «nvin.f»li'n. 12 i\« Relembro «fo Mg*

-fr

-3*Confecções"l-"* HOIIT

ÜSTt&pííe Wé muito _
«Afíctóha d èejfe^ e eoSfcrto JfeTcasal

atualidade que se èiícoTítFam os; 7 idéia riiüiio vaga da' arte é eifru....-; -... „.„
l.:fomente .vtndp-íe se podem apiffeçiar devida

mente. rifoggjifo '..^'J>«(ÍlflBPWf 'r

fSft fmpfâvnnU-Sanitários
.. 4\.. mt*mm.mSmm /'AiiniilauiM

****W • • mm- ''aili m ? idéia limito vaga 'da' arte é eipletfdír düs cores.'
..Tapetei Congoleum Sello-de-Ouro cm milhares^
ft'N5d é pár ci

l't!e casas por lodo o pai/. Senhoras como Vs. Sa.,
«iue amim a" coisas bellas ao mesmo tempo que
ísão cuidadefas com'o neu dinheiro, compram o*
ífapeiei Congoleum em logar dos tapetes tecidos
betnpre cheios de p». Encontram quc são mam
ílrescos, mais limpos e artisticamente bcllos. fa
I" Ds Tapetes Congoleum Sello-de-Ouro são unia'forma melhorada dos tapetes agora extrema-
[mente populares tanto cm Londres cnmo en»
¦ Nova .York. . ,Te;iu uma superfície li>a, sene
[costuras, c esmaltada a notavrl tanto pelas sua»
'cores bellas que não desvanecem como pela su&'
—litttncia contra os iiiítcto! de toda a espécie.'

JPadrões pata Iodos os gostos ?f-,
,í lia um deienlio para' cada necessidade e paia
cada go^o. Motivos Orieiitaes soberbos para aj
mias e cHeitos lloraes deleitaveis para os quartes
tle cama. Ig^Wtj^i^iWii^i^'»*^

j5f!As iepiõducçõts cni branco e preto que mos-
tramei n'esta pagina apenas podem dar unia

''!'f 4 Ajn*V&" >' '¦
'mm» *s~ m %\ -t% m

jj Os fTapetes ConRoIeuin iiõ feild» tíaWi'sa
peça. A sua superfície firme e lisa não pode dar
abrigo a pó, germens ou insectos; substancia»
Vileoias c líquidas nia podem penetrar. São im-
permeáveis e não apodrecem. Um minuto cnn»
t:m pano humido deixa-os frescos e limpos co:u»
«juaiido noves. ^rtií^<5i*e|j**NM||l(»M«r ***
I" Os Tapetes Côngoltüm Síllõ-'de-'Ôurõ Rc.ini
perfeitamente estendidos sem que tenham que
ser' pregados ou grudados de forma alguma. A»
i.-.rrias ou cantos nunca se dobram ou levantara,

¦j centro nunca fica ondulado.

Vaiem annos hojei
Os menino* 1'ranclsco e Oellla. íjllie»

dn Sr. 1'ranclíoo Lemos; coronel (iodofredn
1'liitn «In l'iiimi'ca, ciimmeivlaute em tlins-
llnn. Minas; Sr. Lul/ do 1'ranga o Mlvu.
iiiiiiii.iii.nii. dn l.lo.vd llriiidlulru; a menlnit
.ruevrii. Illha do Sr. Anlonio .loaqulm de
1'rella». ilo coiiimcivln desla praça; h mo-
iiiiiii Yvonne, flllin «Io Sr. Abilio Lonlelm.
Iiiiireluiiarin riu Agencia l'lwinelal tle rol'-
lugiili D. Ileiirlque I'. lisberard. ¦

-Vai. nnnos hoje tf senhorlln t.eellla
Diirrolo. filha du viuva Dr. llurrelo DurAo,
irmã rins Drs. Dcelo o Kiuisto Barreto o
iln Sr. Celso llarrelo, funccionario do Irl-
bunal do Contas,
CASAMESVOS

lim Nictheroy rcallsou-se, honlem, o ca-
aainentn «lu senhorlla Isaura Cândida liar-
rocas* Iliba do Sr. Manoel Fernandes liar-
rocas, commerclauto nesta praça, o «le dona
lleruilnia Cândida Barrocas, com o Sr. João
lirnestn de Suiizii Coelho, funccionario do
lliinco PortügiicH ilo llrasil. «lesta capital.

IIcíiIImiii-sc hoje. na maior Intimidade.
o casamento rio nosso prezado companheiro
«le redacção Horacio Cartler com a senho-
illa Irarema l'urtado dc Andrade, filha do
Sr. Lul/. 1'lntn 1'ereira do Andrade e da
Sra. Maria Luiza Furtado de Andrade. O
acto civil foi testemunhado, da parte do
noivo, pelo Sr. desembargador Atoulpho «lc
Paiva e pelo llr. Ilcrherl Moscs, c «Ia parte
«in noiva pelo Sr. Dr. Anlonio Uibeiro da
Fonseca o senhora. Serviram de padrinhos
«In noivo na cerimonia religiosa o Sr. Fcr-
nnndo de Faria .Innior c senhora, e tia
noiva 0 Sr. general liezerril Fonlcncllo e sc-
nhova. .. _ ~Contrataram casamento o I>r. César lo-
var «lu Vascóncellos; filho do Sr. .losc Can-
«ililn do Vnscoucollos, nosso collcga «le lin-
prensa. «• n senhorlln Nice Ayrosn «le Mo-
racs Silva, filha do Dr. Gustavo do Moraes
Silva. ,, „lifrccluoii-se. cm Dlvinopolis, cm 8
do corrente, o casamento dn .senhorita Odet-
te Pereira, filha do Sr. coronel Antônio da
Costa lleroira c dc D. Maria da Costa Pcrci-
ra, com o Sr. coronel .loão Notini, presiden-
to da ('Mimara Municipal o chefo «Ia firma
Mllteline Notlnl & C.
yÀSCliÍESTÓH

.100*000

%Note os preços baixo*

ISO*000

200*000

CaHnc*oH rte lft forrailoM rte sofla..
iVeNthhiH de Med» todaH jih cores,

desde 
GRANDE SALDO DE CASACOS

TIDOS DE MALHA
Cniia» dc dúvctliiò de seda a ...

Ultimas novidades em lenços e eeliai'-
pes de seda

Renards, Pelles e Boas
Royal - Store

187- OUVIDOR -189

AGUA PU RG ATI VA
DE

SIR JAMES MURRAY

RESPIRANDO*
COM UMA

0.40 x O.íi'2 OíôOft
0.02x1.37 Ü8Ç0OO
1.83 s 2.7.'. ior.$ono
2.75 x '-'.7.*> JõS^OOO
2.75 s 3.(ili 200*000

0.02 x 1.83
2.211 x 2.75
2.73 x 3.20
2.75 x 4.5»

sg;ooo
126*001»
178*000
25O-3000

SctllO CÍC OüJtÕ) Congoleum Sello-de-Ouro ao metro

l

m
MWètéAíisticos

í£m * ¦

O rnc>tno nialcrinl fresco e limpo que os {apeles mat
.rm hordas «i ««-sr quando sn rtefeia cobrir o boalaa
:üiii|.lc'.anientc c vera com lm85 e 2m"j de largura.

Veia ao seu vendedor que lhe mostre os Tapetes
Conroleum. Os aeniiinos facilmente se identificam pcl»
roluto Sello-de-Ouro que sc encontra em cada tapete.

Companhia Congoleum Cia Delaware),
Rua Theophila Ottoni 36 • 1*.

Rio de Janeiro Tel. tforttttri*

Kstá cnri«|uccido, desrie o riia 4 do cor-
rente, com o nascimento rie uma interes-
sanle creança. que recebeu o nome do Bdü,
o lar do Sr. César Copie, official de gabi-
netc do chefe dc policia do listado do Hib,
c dc sua Kxina. esposa Sra. Hierondlna Ca-
nejo Copie,
FESTAS

Tapeçarias ag Preços de Reclame §g Tapeçarias
. .n-.n.-k.L qiiiifpj/c f*n«ní»lm«i. <lf"if?r. . , -. _. !_-•-_. u**^j

CONGOLEUM
Crclouc para rep«sterTo\ mt
Ileps IrançatUi, larg.. 0;80„ art
Kgoirgc para nMjoxteiroSk ml
lipohíjc cnn liai'ia,. mi
Ktaniihe íantasiii,. latv,'-.. 100. mt'.....

•JSODll

:í*IOii
«ülfflll

.'íflIOll

tAvetes

Sello de ouro
Sortimento ccmpleto. I*rero» corrente»

Capachos, desde .....U-hh'^ 3?7fl*
Tapetes' para quarto. , ...........^. 17*600
Tapetes para gmpo '.'i...;«áj 32S009
(iuarni(õea para cam* c toilctte,)
Cortinados, Cortinas « Stores

O Club Gymnastlco Portuguez marcou_o
dia 21 do corrente para a realisaçáo dç
mais uma elegante "tnrdc-noite dansante ,
quo offerece aos sócios c lixmas. familias.

O.s preparativos para essa reunião dc
niundnnisnío foram já Iniciados, .afim de
quc nada falte para o completo cxtto da
mesma, que promcttc rcvcstlr-se de brllhan-
tisuio. , .

A "jazz-band" Borja* e Barnabd ja foi
contratada para acompanhar as dansas, «uc
terão Inicio ãs 3 horas e terminarão as 8.

!^-Ksti 
despertando enthusiasmo o ena-

«dansnnto a realisar-so no «lia 14 do cor-
venta mez no Club Dramático Anriarahy,

' genlilmcnlo cedido pela sua directoria. Fa-
zem parto, ria comniissão organisadora as
senhorita»: Maria rie Azeredo Coutinho, Ma-
rictta Gonçalves; Maria da Penha Mendes RI-
beire» c Máriaiiha de A. Coutinho. A com-
missilo já distribuiu muitos convites.
HECÈPÇ6ES

íine fantasia,, Jatig'.. 100- inK ü""»  .- - .--"•-—¦

A. WOIVA RüA DA CONSTITUIÇÃO 22
_ .- - •-¦- _____„^^^^^____^^^a
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Pastilha VALDA
na boeoa _,'wiiüírtae-uos 

do frio. da humídads, des microwcsi
L.«'í;nifmannÇ.ôes1.antÍ8ePtica8 d'°slo produeto \áafãlr.lf^0 nS8 reCant0S ™* ™Z*moA

m V«A™?ÍGa'Santai dos Bronchios, dos Pulmões \• tornai os-h* refracterios a todas as iSffiSçÔM,congestões o contágios. *
. Omnças, Adulto», Anciões

compras rnimenioiameote e tende sempre ueiiaiso de mioAS VERDADEIRAS

Pastilhas VALDA
^ cujos sao vsndidas somente em latascom o nome

VAJLDA
VENDA POU ATACABO PO».

NOSSO DEPOSITO GERAL
165, Rua dos Aíidimoas

RIO DE JANEIRO
FBRREIBA. BUÜSLÍC*

I
SO' HA UM LEiTE DE JWAGNESIA

O DE F>|-IÍL.I-1I93fabricado pela Ghas. H. Phillips Chemical
Co. New-York

¦1
m» m* mawm*

Clarea os âènfest]
fiefesca ayradaxelm^
a Docca-
, C^nprechjáff
aié pelos
petiçes:

i"j ijífc.''-

-^5g=—"^fss^ x'ti n "w9**

PRÉDIOS
VENDE-SE

aito» á rua Miguel Ferreira 95 e 97
(estação do Ramos), serão vendidos
pela maior of feria, amanhã, cm lei*
lão, ás 4 horat da tarde, pelo leiloei*
ro GUSMÃO. Annuncia detalhado
no "Jornal do Commercio".i-mam—

Faz annos', bojo, a Exma,' senhora D. Na-
! lividade da l?reita» Tinoeo, esposa rio in-
i dnstriat Sr. Antônio dc' Frcita» Tinoeo. A
annivcrsariniite receberá, as pessoas ric SnaS
relações no jialacete Mourisci, iiArcniaa
Vieira Souto, no l.cblon, residência de iu-
verno da familia Tinoeo,
ItAXIFESTAÇiiES

No Ministcrio ria Viação, onde cscreC as
fnncc.lcs <le official de galimctó do Sr. I-ran-

1 cisco Sá. o Dr. Armando 'Duque Estrada do
! Barros foi alvo, hontem, de;\ima manifes-

lação por parte dc seus amigos o collcgas
de sen-iço. pela' xua rccentc_ promoção a
chefe ,de secção da' Repartição Geral dos
Correios.
ENFERMOS.

gPJMÃgÃ PÈirmõk FABRICA PE ARTIGOS 0EI1TABIOS de MUNDOà

A SUPREMA BELLEZA! qno tudo domina
conscicuil-a-»o VV. EEx. com o tratamento e
produetos da ACADEMIA SÇIENTIF1CA DE
BELLEZA. Massagens, para tirar as rogas e
menton, desde 19*110. Limpeza da pelle,
para tirar espinha», pontos pretos, etc,
desde TS.IOO. Ondulação Mareei. . Lavagem,
cúrle « pintura dns cabelio» em toda* aa cô-
res, com a duração de 2 annos. Destrai«:io
doa pcllos pela Electrolise. Afiaamenlo das
aombracelhas. Manicare, Tratamento doa
seion. lteducção do ventre, «los braços e cor-
recção dgs fiirmas. Resposta; mediante sello.
Rua Sete de Setembro 1««. Rio. Catalogo gra-
tis,

¦ mtam —^—.

SubincUido que fora a delicada operação,
aclia-se já cm franca convalescença, na' casa
ric saud<3 Dr. Crlssiuma, o Sr. Mario Gnnçal-
ves da Silva, filho do Dr. Fernando Çnieries
Gonçalves ria Silva, advogado nos auditprio»
ricsja capital,
YIAJAXTES -.

JX VIOTROLA
VICTOR

FIEL REPRBGUCT0RA DA Í0Z DOS GRANDES MESTRES

PAUL J. CHRISTOPH CO.
OUVIDOR, 98

RIO

I

¦^¦^¦¦•«^^^¦i^i*!' ¦¦"¦

tia ura

U'elo "Orania", que deverá chegar A Gua-
nabara na próxima segunda-feira; 15 «lo
corrente, regressa ao Brasil, cm companhia
de sua Exma. família, o Dr. J. A. Costa
Pinto, secrctaii ogcritl do Centro Industrial
do Brasil e director gerente da Companhia
Sesiirança Industrial, que representou o
nosso paiz na Conferência Internacional do
Trabalho, ultimamente reunida em Genebra.
LUTO

Falleceu, hoje. pela manhã, a Exma. Sra.
D. Leonor A. Alambary Monteiro do Barros
Pinheiro. O scu enterramento rcalisar-se-ft
amanhã, saindo o feretro, ás 10 horas, da
rua Affonso 1'cnna n. 115, para o cemitério
de S. Francisco Xavier.
MISSAS

DEÍJIATORIO ELECTRICO EA-¦ DICAL „ ,:..-¦ „Tira oa p»Il«s para sempre, rremiado con;
O Grand Prlx- Re^iosta» mediante se.llo a
Academia Scientiflc« de Belleza. Hua 7 ric
Setembro 166. Rio, Catalogo arratis
amme*ammmm*m>m>mmmmmi

BRINQUEDOS
Castro & Waldemar Praça 15 dc Noccmlira tf

Pr. Eurico Villela: M.ols. ints. 7-.ao Itaj
07, ás r. horas. :i", 5" e ubs. fel h. eu,

i0m0a
CAMPESTRE

Amanhã, ao almoço: peixada do forno
«om pirão, tripas á moda rio Porto, cabrito
com arroz do forno. Ourives, 37. Tel. Nor-
te 36(i0.¦ mam <— ¦

Formosurapora
o cabetío

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

dos, nariz c garganta. Consultas de 1 as 5
Assembléa, 60.

i mmem ¦
_.... Um par rie meias p*. senhora
Iftdlflfl cin qualquer côr. Perfeito e
VVWVU resistente. Não estrague scu
dinheiro comprando-as por preço inferior.
A' Elite Carioca T. N. 4742. 288 Av. Mem de Sa

miam

CALÇADO "DADO"
À MAIS BARATEIRA DO BRASIL

Avenida Passos n. 120
A Casa Guiomar não querendo comparti-

lhar com as outras casas nos lucros fabulosas
com que são vendidos os sapatos encarnados
abre preço especial para este artigo e paru
este mcz.

As raízes do seucabeHo
estão enfraquecidas por
falta de nutrição. V. Ex.
verificará que o recons-
tituinte mais agradável e
o preparadomaiadelicio-
so para o cabelio, é o ..

t cabelio
do

Mb ds Pará
São as preferidas para todos os

trabalhos de construcção civil e
naval e as mais bonitas para

obras de marcenaria.
Visitem os grandes depósitos da casa Ma-

noel Pedro & Cia., onde encontrarão Iodas as
qualidades pelos preços mais insignificantes.

Rua Figueira de Mello 237
1 mem :——————

Bunwlow. Quer conslruir ou reformarV Quei-

Para alliviar a indigestão
v preciso remover a cansa, os ácidos peri-
gosos, ou o excesso dc secreção ácida no cs
toningo. A Magncsia Divina inslantancamcn
le ncutralisa este ácido, facilitando assim a
digestão normal. Usa-se com beneficos rc
sultarios contra qualquer perturbação csto/
macal, sendo a mesma aguda ou chronica.
Todas as phnrmncias c drogarias sempre tem
a MnHiiesia Divina, cm pò ou comprimidos,
deliciosamente arcimatisada.' .'-.J,;-"

Aon. D. N. S. Pi n.l.fi85, 24Í8I2V

Reza-se amanhã, ás 9 horas, ria matriz
de SanfAmia, missa de setuno dia do.fal-
lecimento da senhoita Carmen de Andrade
Pinheiro. —-

Fina pellica epcarnada salto L. XV
Rigor da Moda

5 0$000
Pelo Correio, mala 2$5S0 per par.
Remettem-se catálogos lllnstrados.
Grátis para o interior • qaem oa socilitar.
Pedidos a

JÚLIO DE SOUZA
i mem •

Hm '*—*» ~*< ' ^^NB^B

"FRAGOL"
O pó ideal para
frieiras, assaduras,

broloejas, etc.

Evita o suor e tira
o máo odor. -

Lata, 3$. Pelo
Correio, 4$.

Nas perfumarias,
pharmacias e dro*
garias.do Brasil.

mam
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Nome i\m distingue

as mais bellas e melhores canetas e ladeiras
PAUL J. CHRISTOPH COMPANY

Ouvidor 98 São Bento 45
Rio »Sâo Paulo
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FABRICA de TECIDOS de ARAME
e ESTAMPARIA de ZINCO

Bancos, mesas, cadeiras, viveiros
para pasaaros. Arame para cerca*.

e gallinheiros.
CARDOSO & FUMO

BUENOS AIRES 102 — RIO

AZUL O VERDADEIRO BE3T8UIIWÍ
DAS BARATAS

Experimentem a sn* ««£«
Vende-se em tedn a P«n«

I -_.- ««.:.;*•••» ensina a falar fran-
Joven parisiense cez em 90 u^es, sem
sutaque estrangeiro. Preços modlços. Mme.
Massony. Rua S.. José, 54, 2" andar.

A Perfumaria Lapenne
Ptevine aos seus freguezes que aos sabbados vende com grande redticç

todos os artigos de perfumarias e objectos para toilette e presente.

9 RUA DO THEATRO 9

Gurai-vos...
"Não vende" barato quem

quer e sim quem pôde.
Visite V. S. o

Paraíso das Meias
134, Rua Uruguayana, 134

LEILÃO DE PENHORES
19 DE SETEMBRO — JOSE' CAHEN

Rua Silva Jardim, 7
msatm1—I —'

DRS. H. ARAGÃO E A. MOSES
Exames rie' sangue, escarro, urina, vacci-

nas, etc. RUA DO ROSÁRIO N, 131, piox>-
nio & Avenida.; Tel.. 448U N*

...pelo NATURISMO!
Regimen de alimentação, exercícios, hy-

glene e fortificantes naturaes: GUARANÁ
nuro para intestinos, estômago, esgotamento,
fins, etc. - Café de Cevada, alimento sabo-
roso e mais barato. — Extraeto de Malte, to-
nico enérgico c fácil. — Plantas medicinaes e
Livros dc grandes Médicos que ensinam a
cada pessoa curar-se a si próprio com pouco
gasto e sem perder tempo I R, g. José 23.

mam
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IDóe-lhe 

a garganta? I
gargareje com agoa morna, aal I

Dioxo^en. 1

Prisão de ventre
Evita-se tomando ao amanhecer e á noite

SAL HEPATICA
Experimenta o

DOENÇAS VENEREAS — Trata-
menlo e

cura radical pelo nco-silbcrsalvarsan c inje-
cções mcrciirlaes indòlores,. diatliermia o
raios ultra-violeta. Dr. Cocio Barcellos, ex-
assistente ria Eac. do Med. Das,9 ás Jl e
das i. ás 11^, Tel, .C 38C1,' S, Jos^.fidj,

ÜRSENOVITA
O mais prodigioso tônico

matm

HEPATINA N. S. DA PENHA. Infal-
livcl nos males rio figa-
rio, estômago c iclericih;

STUDEBACKER ULTIMO TYPO
Vcnde-sc a dinheiro ou prestações., A

Salvador dç Si, u.. l?3.s Tç].. y.. S:i.0?;,

Leilão ou Particular; Nlnfi"^ 'ffjfpdllitó
on [comprar sem procurar o lu«'•»[•„ coio«
Rua S. Josó n. 57:jCcnli'|il.^8- «r\\ auto»
plelo «le informações, photog a >»" »ÒM|
movei para levar o preleiidcoUJ^J *

l ^Mefm-4—" . « A

Blenorrhagia ctorow*
suas complicações ^

Orando exilo com o traiam»ilo dc„^
VOPROTIN dcscoberla do prol• > ' 

;i,rias •
lim. A' venda nas principaes u -. Df,n
l?liariiiácias. DcpOsito «era : A"¦, )t tifr

ÍS, 137, 1" andar, íi>!:} M> &h P^!-"":

In-» \
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lis uma rez deirotaiiol
ENFRENTANDO O CAMPEÃO NEGRO HARRY
WILLS, O BOXEUR ARGENTINO DEIXOU-SE

ABATER POR PONTOS

m—_________m______—_nmmmmmm*—*mm**mmm
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rodos os "roundt" da gran d t luta foram favoravala é10 "Panthara Nagra"
uTST HonOKEN, New Jerse.v, 11. (U. P.)
nTôuglIlsH»» Lul» An«el Firpo e llarry

\Vllli,.'l»,í u vào bater as des horas da noi-

I"'

liàê hoie. «llio <¦"¦" ° MÍMlntc peso: Fir*"„ ii.,; Wills. 07,04.
1 iiFST 1IOI10KKN, New Jcrscy. II. (ü. P.)

Sc •" imKlIWas Luis Firpo o llarry
iúiis bitiiri.nl oi quinze "rounds" sem uma
uucio i'"i "knoch-oul", n deelsio não
udrinis em New .lersey. Nesse caso, a
•rnitrt) Press" antecipará o juiso que o

fim"1" tbrniiista desportivo, Henry
rirrrll í"l'p 'lo dwenvnlvlmentn da luta,
íaail «egundo todas as probabilidades, se-
Ji tanilvm a do Jury encarregado de de-
{idir n pcle.1"-

VOVÀ VORK, 11. (U. P.) — O match Fir-'Will-. 
lennlnoti no dcclmo quinto round,

¦a que nenhum do$ adversários pudesse
un«r o oulro por "linoek-out". A opinião
ítrsl i «ue o jury decidirá em favor do ne-
jro, que levou vantagem no decorrer de to-
jo o combate.

VOVA YOtlK, M. (V. P.) — O chronlsta
desportivo ri.. United Press, Sr. Henry Far-
reli <!"«' assistiu nn match de box entre o
íriéntlno Luis Firpo c o negro americano
ilarrv Wills, o qual terminou sem decisão.
dplnmi pela victoria deste ultimo, por pon-
to,,

SOVA YORK, 13. (U. P.) — O match de
lios. re.ilis.ttlo. hontem á noite, entre os
pgfiíiitsi Firpo e Wills, nio foi ganho pe-
lo ullimt. por decisão do juiz, senão pela
maiori.i da opinião dos chronlstae despor-
llroí "i"'- se manifestou a favor «Io boxeur
tlc còr.

O encontro teve logar no Estado de New
•liriíj-, exactamentò através do rio Hudson,
mi frente á cirtatlc dc Nova York. De confor-
inldatlc com ns leis «lesse Estado, nenhuma
«leclrai p4do ser dada jiclo juiz, portanto
em uni match em que nenhum dos lutado-
ns é vencido por "knock-out", não ha de-
cisio, a não ser a dos chronlstas «lesportl-
vos, que assistiram ao match, cm redor do
tinj.

Comquinlo não iioiivt-sso decisão do jul»,
no iiinkli realisado hontem. á noite, os chro-
nislas manifestaram-se unanimemente a
f.vor tlc Wills. O negro ganhou todos os
loiinds, tom excepção rie um cm que liou-
ve empate.

Cimn a United Press descreve o encontro:
Primeiro round: — Nenhum dos com-

batentes, ao iniciar-se a lula, mostrou dc-
lejo dc enfrentar o adversário com energia.
llarry Wills, que teve a iniciativa dos ata-
ques, fazia-o evidentemente precavido, pro-
curando conhecer a força dc Firpo. O ar-
gcnlino, por sua vez, poucas vezes se arre-
inessoii contra o negro americano. Nenhu-
nu vantagem para ambos.

Segundo round: — Firpo foi posto no
Ubhilo rir.as vezeo. llarry Wills, tendo son-
dido u força de Firpo, lançou-se contra
file. com fúria, npplicando-lhc successlva-
mente dous riircctos, que o puzerani no
chão. Grande cnthiisiasme da parte'da as-
sistencia.

Terceiro ronntlt — Terminou, com plena-vaaUgem, para Harry Wills. Ao soar do
sons. Firpo chegou ao seu "canto" muito
cansndo c em visível situação de inferiori-
dade.

Quarto round: — Os combatentes entra-
ram em "clinch", no meio do rlng. Firpo
ataca fortemente o corpo do adversário.
Sovo "clinch". Wills entra com a. direita
,-,o ijiteixo de Firpo c com um "swlnging"
da direita, machuca muito o corpo do ar-
Sinlhio o toca de preferencia os rins. Tra-
va-es um corpo a corpo. Firpo vae ás cor-
davSôa o "gong".

Quinto round; — Continuam os "clinchs".
0 juiz chamou a attenção do preto Wills,
que continuou a martcllar o corpo do ad-
rersario, mesmo depois de ter soado a cam-
painha dando por terminado o "round".

militares
nu im «¦imni-j.MiinpiWifft

Sexto round: — Nova séria de "ellnches".
Aluda a Iniciativa doa aUqitra coube a
Harry Wills, Firpo procura reagir, ma» re-
celie innumeros golpe* no corpo e dous dl*
rectos na face. Durante esse "round" Wills
aparou as investidas do adversário, com a
luva.

Sétimo round i — Wills martella os rlni
de Pirpo. Este reage e appllca a direita no
negro. Entram em "clinch".

Oltav.» round: — Esle round distinguiu-
se ainda pela seria interminável de "clln*
ches" provocados por Firpo, que, desta ma*
neira, procurava furtar-se. aos golpes vio*
lentos do seu adversário.

-Nono round: — Wills domina, porém
Firpo reanlma-sa • começa a atacar furto-
samente. Um golpe da sua poderosa dl»
reita alcança o queixo do negro, que nio

pareceu sentll-o. O argentino procura
ctim toda a energia reconquistar o terreno
perdido. "

Décimo round: ~r Firpo evita encontrar
o adversário, fugindo ao alcanee dos seus
punhos. Wills tira vantagens de um corpo
a corpo. O ataque attlnge de preferencia
o corpo e a cabeça de Firpo.

Undecimo round: — O jula intervém
para evitar a continuação dos "elinches".
Wills bloqueia e alveja incessantemente
os rins do adversário.

Duodeclmo round: — Luis Firpo eomeça
o round com graade violência, applicando
um formidável directo no queixo de Wills.
Este afasta-se e sorri. A assistência ap-
plaude. Wills' ataca com a esquerda e a
direita no corpo e cabeça do adversário.
Entram em "elinches". .Firpo pendura-se ne
corpo do adversário.

Declino terceiro round: — Pela ultima
ver, Firpo tenta reagir contra o cansaço
que o domina. Mas a superioridade do
seu contendor c evidente. Wills parece

sentir os terríveis murros que o argentino
atira contra elle. Durante os tres minutos,
o negro ataea de preferencia os rins e a
cabeça, castigando o argentino liarlara-
mente. Firpo, sem agilidade, llntita-sè a
defender-se. Itepetem-sc alguns fellnches".
O publico começa 'a perder o enthusiasmo,
desanimado de uma decisão por "knock-
out".

Décimo quarto round: — Completamente
despido de interesse. Wills procura por
todos os meios anniquilar o argentino, ana-
tendo-o dc uma vez. Este, com um» guar-
da fechada, nio sc offerece. Harry wills
visa ainda com toda a energia; a cabeça,
rins c coração. Firpo defende-se, pren-
«lendo os braços do nejro. Ligeiros "clin-
ches". Golpes sem cfficlencia de parte a
parte. A assistência fria, certa de um des-
enlace sem brilhe. '

Décimo quinto round: — Depois de uma
luta formidável, em que, evidentemente, a
vantagem foi do negro americano Wills,
terminou sem decisão o match com o pu-

illsta argentino I.uis Angél Fifpo. Com-

O commando da» torça» lugar» menti-
tonada» ara Ponta Croata

CimiTYUA. 12 (A. A.) - O coronel Pirei
Almada assumiu o commando das força» 1»«
se acham acantonadaa em Pçnta Urosia, ne«-
te Estado.
O inquérito «obre a ocrnpaçlo do

Telegrapbo
S. PAULO. 13, (A. A.J — O delegado Dr.

Alfredo de Aails, que preside e parte do
inquérito sobre a oeeupaçá» dn Telegrapho
Nacional, tonou • depoimento do capitão
Bernardo Espíndola Mendes, que está re-
coibido ao Hospital da Sanla Casa, grave-
mente ferido.

As snas declarações foram longas • mui*
to interresiantes. O Dr. Alfredo de Ass»
ouvin também o major Januário Rocco, do'
Corp* de Bombeiros; o capitão Salvador
Moya, o tenente Soares e o tenente rebelde
Deodato Fernandes — nm do» offieiaes que
tomaram aquella repartição.
Onde morava e cm qne »e empre»

gava nm tenente do ExerdU»
S. PAULO, ia, (A. A.) — A respeito do

tenente revoltoso Eduardo Gomes, qué, em
lelegramma anterior, demos como ex-empn*
gado d« casa Stolie, houve um equivoco:
quem trabalhou nesse estabelecimento dt
artigo» photographlcos, foi o 1.* tenente
Henrique Cardo Hall, que dava o nome de
Iticardo Fischer. Esse official. pronuncia-
do no Rio, por estar envolvido nes aconte-
cimento» de 6 de julho de It32, refugiou-se
em S. Paulo, assim conseguindo essa collo-
eaçlo.

Ricardo Fischer residia num quarto da
officina da casa Stolae, í travessa da Fa*
brlca, n.« t. Eslá aparado no inquérito que,
em sua companhia, moravam os offieiaes
do Exercito capitio Juarei Tavora, que era
conhecido por Octavio Fernandes; e o 1.*
tenente Vietor Cesar da Cunha Crus. que
attendia pelo nome de Dr. Vietor da Silvei*
ra Ease» offieiaes estavam, como seu com-
panheiro, pronunciados no Rio pelo mesmo
delicto. e tomaram parte activa na rebellião
de julho deste anão,
Onde »e encontra o general Azeredo

Costa — Quem veiu ao Rio foi
o aen ajudante do ordena

S. PAULO. ia. (A. A. — O "Correio Pau*
llstano" publica o seguinte:"Nossos prelado»1 collegas do "O Impar
ciai" e da «A Pátria", do Rio, noticiaram,
ante-hontem, qne o Sr. general Azevedo
Costa, commandante da columna do Sul,
quo acaba de pOr em fuga oa rebeldes, eon-
tra' os quaes. operava no interior do Esta-
do, achava-se no Rio de Janeiro, com o fi-
te de eonferenclar com o Sr. ministro da
Guerra, cobre a marcha da* optracSes.

Ha evidente engano na divulgação dessa
Notiéla. O general Azevedo Costa acha-se
á frente da» suas tropas, tendo ante-hon-
tem mesmo dali telegraphado aos Srs. pre-
¦identes da. Republica e do nosso, Estado,
sobre a victoria'que acaba de obter,

O equivoco de nossos prezados' collega»
resultou de se achar no Rio de Janeiro sen
ajudantf de ordens; que para lá effcetlvd-
mente seguiu, para coníerenciar còm o Sr.

| ministro d« Guerra." •'¦

a^VikVUp.^ do Ama««,M
Cabe aos chronistas desportivo» dói jor-

naes' dizerem quem foi o- victerios». A
respeito não ha duas upinidea. Tcdes atri-
buera o triumphe a Harry Wills.

NOVA WORK. 11 (U.P.) —• Sobre á per*
seguiçãe que está soífrcndo o pugilista ap-
gentino Luis Angel Firpo, ,.• . famoso .pro-
motor de encontro* de.-bM, Sr. Tex' Ri-
chard, declaron á United Pres» o, seguinte:

"Firpo está encontrando a' pemeguiçfte
que soffre todo o pugilista quando começa
a ficar famoso. O pastar Chase e os seus.
sequajies tentaram impedir todos os ma-
tchès importantes sempre que foram anmin-
ciados. Elles aceusarám Dempsey é Wil-
lard de prevaricação e conseguiram levar
Jdhnson á cadeia. Ha sempre uma mui-
tidão do sujeitos intransigente» que desc-
jàm despojar os pugilistas de todo o di-
nheiro que ganham, Eu mesmo sou pro-
cessado cem veies cada anno.'' .

OS ESCOTEIROS DA GLORIA
A commemoração do 4o annhrer-

sario ie sua fundação
Será domingo ¦próximo, 14 do corrente, o

grande festival comrnemorativo do 4" anni-versario da fundação do Grupo Escoteirona Gloria, fie que é presidente honorárioo Ilevmo. monsenhor. Luiz Gonzaga dourino, vigário da respectiva parochia.0 programina, cuidadosamente confeccio-nano, consta do seguinte:
1* parte — 1°. "par.i a frente", canção demarcha, de Goulart tle Andrade e. musica

|« Ainlon Lyra; 2". Entrega, aos escoteiroslinidadorcs, rias cstrellas dc anno de ser-viço; 3-, Prova "ü. Aleida.de Oliveira Bar-ws»". Luta de scnlp; 4

Uma conferência na Associa-
ção Brasileira de Phar-

maceuticos;; ;
Rcalisa-sc, hoje, ás fl 1|2 horas da noite,

na Associação Brasileira de--Pharmaceuticos,
mais uma sessão ordinária; •'•.':

Ilnrantc essa -reunião;'-'.o Sr., -professor Fer-
liando Gross fará Uma conferência sob o
theina "Nova concepção do ferruin magne-
ticum". , •, ..- '. .*om

tres, são demais", jogo; 5*. "Lembranças
"Dous chegam;

ío passado", dobrado, pela banda de' iriu-siea dus Escoteiros da Gloria; 6». Como.seMina e desarma uma barraca; 7". Prova deHonra . Xlohs. Gonzaga do Carmo". Caça aocnjpòo; 8». Luta de gallo (eliminatória parao titulo tle campeüo e disputa da "Taça Es-ooteroS da Gloria"; 9". Pyrainides huma-nas. . '
2* parte — 10°. "Rataplan", hymno dos

;sçotçiros do Brasil, letra c musica dc B.uilni, sócio honorário dos , Escoteiros da
[.loria; ll». Entrada cômica; 12». Prova
i> ,,'!, Campos Farrula", Luta do bastão;'Jj bngaiio", dobrado, pela banda de niu-siea dos Escoteiros da Gloria; 14°. Provatia. honra "Centro Social Feminino", Cor-»M (Ie tunnel; 15°. Prova "D. Maria rias"ores blbas", Luta do cavallelro; 16°. Luta

_ pilo (final); 17°. Entrega da "Taça"
J, prêmios aos vencedores; 18°. Hymno dos«coteiros da Gloria; 19°. Desfile.t.ssas festas so realisaráo ao ar livre,leutlo inicio ãs 3 1|2 da; tarde,, no parque"a matriz da Gloria, no-largo do Machado,

mm

CENTRO COMMERCIAL

Senador Pompeo 32
Solido predio de cantaria,,em

terreno de 6m,80 x 35, próximo á
rua Marechal Floriano, vende*e,
amanhã, pela maior offerta, pelo
leiloeiro JULIO, á 1 hora da tarde.

RUA DO CATTETE
,218,220 e 222

Vendem-se estes prédios em belloterreno, medindo de frente cerca dei» metros por 44 de fundos, ao lado«o America Hotel e em frente a mamiwcpie dc Macedo, em leilão, ter*
Sffiv'16' *x hora' pel° ,eiUoeiro

«CINE.MVNDIAL»
Offerta da casa Braz Latiria, recebemos o

numero de setembro desse mensario . iilús-
irado de artes, letras e diversões, qué sé
edita cm Nova York. O,'sèu texto é deveras
interessante, , trazendo, além disso; lindas
pliotofjraphias sobre assumptos cinemato-
graphicos e sportivos.

Est. de Ramos
Vcndc-sc o pequeno predio, «fn terreno de

10x50, á rua João Romariz, com caixa «Pagua
decimento armado, fossa, nova e solida
construçção/ pela maior offerta, em leilão,
seguilda-feira, 15, is 3,horas, pelo leiloeiro
JULIO, cm seü armazém, á • Av.. Rio
Branco, 183.

"CARAS Y CARETAS'*
Magnífico o ultimo numero desse brilhan-* maRazioe buenairense. que a casa ,Braz

7e" Kentilcza de nos enviar. Todos os fa-
v^manilano-sociaes occorrldos na capital«o 1 rata vim tratados com carinho, vendo-?!' «inda nítidas grasuras sobre a visita dopnasipe Umbcrto a Buenos Aires e sobre
^acontecimentos dc S.Paulo,, •

mm .
Uma festa no Club Dramático

do Andarahy
t-nia commissão composta das senhorilas

r»,rr tde Azevodo Coutinho, Marianna A.wutinho, Maria da Penha Mendes' Ribeiro e
Mi,-- v Goaçalvé8; está organisando um chá-
fiS-8-..' P31'" depois dc amanhã, no Club'^mstico Andarahy.* eomraissão jí distribuiu vários convites
iiT. íss*. ÍMln elegante; «jue terá inicio As•«it» Üa urdér

A PROPÓSITO DA CESSÃO DE
MOVEIS DO SERVIÇO DE ALGO-

DAO EM PERNAMBUCO
Em resposta1 a um-aviso" do Ministério1 da

Agricultura em que. este solicitara . fosse a
Delegacia Fiscal, cm Pernambuco aütorisa-
da a lavrar o termo de responsabilidade que
deverá assigiiar o governo daquelie Estado,
no acto de recebimento dos mobiliários, ac-
cessorios, machinas de escrever,,' material,
arreios e insecticidas pertencentes ao ex-
tineto serviço de algodão no alludido Esta-
do, o. Sr, ministro da .Fazenda declarou ao
seu collega daquella pnsta que, não se tra-
tando de cessão dc immoveis, caso <|ue dá-
ria logar á intromissão do Ministério da Fa-
zenda, a execução da providencia solicitada
cabe. em face do ' Código de Contabilidade,
ao Ministério da Agricultura, sob cuja ju-
risdicção devem permanecer áquelles bens
por continuarem a.lhe pertencer.,1mm -

Foi prorogada a data do en-
oerramento do saldo

de 1924
Attendendo.á extraordinária concorrência

dc visitantes, a commissão dlrectóra da Ex-
posição Geral de Bellas Artes rtO corrente
ahno,' deliberou prorogar o referido certa*
men até, o dia 23 do corrente mez.

referida exposição .estn rã, assim, diária-

revoga o decreto quo ereou l
Guarda Civil

BELftM, lí'(A. AÀ — O coronel Bar-
bos». governador do Estado do Amaaonas,
revoíou o decreto que ereou a guarda civil
do Estado, composta de 100 praças.

S. Exi teelgraphou ao governador Dr,
Souza Castro,'ao» seguintes termos: "Tc
nbe a honra de communicar * V. Ex. • que
¦por determinafle do general Meuna.Barre-
to, commandante do destacamento do norte,
em missão especial do presidente da Depu-
blica nos Estados do Pará e do Amazonas,
assumi na dia 3ê de agosto findo, o carga
de governador deste Estado, iwr não b te-
tem querido assumir, o referido cargo os
Sr». Antônio Ayre» de Almeida Freitas,
vice-presidente da Assembléa, c o desenvbar-
gadór Antônio Gonçalo Pereira «le Sá Pei-
xoto, presidente do Tribunal Superior de
Justiça, e substituto» Jegaes do IDr. Turiano
Meira, que se acha em logar ignorado.

Aproveito a opportunidade para apresen-
tar u V. Ex. es meus protestos de alta
estima e consideração — (A.) Coronel Bay

.mundo Barbosa."
Nomeações e exonerações. pelo go°

vernador militar do Amazonas
..BELÉM, 12 fÀ. A.) — Telegrammas1 a«ptl
recebidos do Amazonas, dizem que o coro-
nel Barbosa, governador' militar, 'esronerou-
o official de gabinete 'Syllas Itego Monteiro,
nomeando para substltuii-o . o jornalista
Paulo EleuMierio, e que eguaimente nomeou
o bacharel Paulino Brito Filho secretario da
Junta Commercial,

Voltam, de Manáos dous hydro*
aviões

BELÉM. 12 (A. A.) — A bordo da chata.
"Cuyabâ". chegaram ao porto desta cidade,
procedente de Manáos, .dojs hydro-aviõcs
que haviam sido levados aquella capital
pela expedição Menna Barreto.

i Os pilotos tenentes Danilo Nétto e Hey-
naldo de Carvalho voaram hoje sobre a ci-
dade de Belém nesses apparelhos, indo até
a cidade dc' Soure, fazendo b percurso cm
duas horas, -

Ali foram elles recebidos .festivamente,
regressando <& tardinha para esta capital.,
O ex-commandante do forte de Obi*

doa embarcou pára o Rio
, BELftM. .12 (A.' A.) — A bordo do pa^
quete "Ua-hiá" embarcou para o Rio o ca-
pitão Osear Nunes, ex-éomniandaiite do for-
te de Óbidos. .'•''_..¦¦,. ; .
Dons destroyers promptos a zarpa*

rem do Parn
. BELÉM, 12'[(iA..".A-c)'..— Acham-sei no por,-

to desta capital, aprestados para. partir
para/ o porto dessa cidade, os destfoyírs
"Sergipe" c "Matto Grosso^, que aqui che-
garam, .procedentes de Mairáos. Naquella
eapítal ficaram, apenas ò "Bairoso" e o
VPoconé''.
Ou alumnos do Lyceu dp' Sagrado

Coração, de Jesus agradecem a
hospedagem, durante a

revolta ,
S. PÃÜLO, 12 (A, A.) — O Lyceu do Sa-

grado Coraüao de Jesus prestou hontem
uma brilhante homenagem, ao secretario da
Justiça, Dr. Bento Bücno, em agrndecimcn-
to pela. hospedagem dispensada aos seus'aluniitos, lia Hospedaria, dos Immlgrantes,
quando a 6 dc, julho ultimo, tí edifeio. da-
«lucile .collegio-'foi atlingido por uma iiranh-
da dos revoltosos,- A's 14 horas; 6 ga,rboso batalhão do Lyceu
desfilou pelas ruas dá cidade, indo formar
no largo do palácio,- cm frente á secreta-
rin da Justiça, e, ali, depois de prestar con-
Uiréncl», 'foram cantadas varias canções ci-
vicas, ,

Saudando o Dr. Bento BuCno, falou um
àíumno, enaltecendo a acção enérgica rio il-
lustre secratario dn Justiça, que. de- uma
das saéadas rio edifício da respectiva «cçre-
taria, respondeu a esse discijrso, dizendo que-
nque.Uas congratulações dos meitres c alú-
mnos do Lyceu, eram das mais gratas que
ali tinha recebido,-'depois que S. Paulo se
vingou d«- affronta. Eram as palavras do
seu orador bondosas de inals para quem
apenas cumprira o seü dever o valiosas em
estremo para quem tinha ainda «le o'cútn-
«rir.'. -

' ti brilhante oração do Sr. secretario da
íustiçií foi muito applnuriidá.

Deixando u secretaria da Justiça, os álu-
mnos d<> ^ceu. foram á HospedaHn.de lm-
migração para'agradecer, no director dn

OorridM
DIVERSAS—A i.rnmptaraiu hoie, em opli*

mas condições, Sonhador e Pocitos. «nd».''1
foram pittitados pelo jo.key Alberto Fcljo,
quo os dirigirá na proaiina reunia...

—— Jaçeiisn lambem apromplou noje
em eundlções latlsfaturlaii. ...

Prtltirla, monladu pelo Joeltej IJI*
ciirilo f.nií. tirou exccllente provi na uls-
landa da ml ili». . •

—. Barbara e Ilrllhante. juntos tiraram
prova na distancia' do 1,500 melros. g»
nhando Barbara por pequena dlfferançn.

—• Antclope apromplou hoje au lado «o
fruayé, n» distancia de 1.750 melros. Este,
que continuou a correr, arrematou nem •
Ilnal dos 3.109 metros do Grande Prêmio
Pr. Frontin. *,*.,__

Leblon e Salerno apromptaram noj»
na distancia de 1.750 metro». Houve quem
mareasse 115" para Leblon e 117" para Sa-
lerno. ...

Perdi» também tirou cxeellente pro-
ra na distancia de 1.500 metro».

—— Rever», .montada nelo Jockey Ar-
mando Rosa, também tirou optlma prova
na distancia de 1.750 melros.

Moonstone trabalhou forte ao lado
de Meyer.' do qual ganhou por vario» cer-
pos. _•'-'.Eclypse, Juntamente com Ramalero,
tiraram optlma prova na distancia de 1.751»
metros. Eclypse chegou multo perto de Ra-
oialcro.

—— Salvatus apromptou hoje com boi»
disposições. - 

-Tleo-TIco, montado por O. B0"'
tirou regular prova na distancia de 1.500
melros.

Regatelra e Gigante, depois de exer-
citarem-se na fita, partiram juntos de galo-
pe forte e percorreram a distancia da ml-
lha. Gigante deixou Regatelra a vario» cor-
{IOS. Beni trabalhou forte a distancia de
1.500 metros, montada por N. Gonzalez,
qucvserá o seu piloto domingo próximo.

-——Também trabalharam forte: Capa-
taz, Okapi, Lanius, Baderna, lamhere. Mo-
reno e Bragança.

O hábil' jocVey Carmelo Fernandez
montará, na reunião de domingo jyoxlmo,
Metrópole, Antclope e Moonstone.

—- Pedc-no» a direcloria do üerby-dub
para avisarmos ao publico que o primeiro
parco da grande reunião de domingo será
realisado impreterivelmente ds 12 e meia
lioras. ...

¦ —— Os entendidos do Maracanã palpl-
tam nas vlctorlas de Perdiz,' Salvatus, Le-
•blon c Antclope. 'Ha também grandes cáN'-
ranças na victoria de Moonstone.

Football
OS JOGOS DE DOMINGO E O RESULTA

DO DO PRIMEIRO TURNO — Os clubs que,
nos jogos offieiaes de depois de amanhã,
se vão encontrar, assignalaram- os seguintes
scores nas. partidas do turno dos campeona
tos e tpr,7cios deste anno: America x Fia-
men$n, vencedor Flamengo por 5x1; Hei-
lcnieo x Botafogo, vencedor Botafogo por3 x,2; Brasil x S. Christovão, vencedor São
Christovão por. 7x2; Vasco da Gama x
Andarahy, - vencedor Vasco , da Gama por

x 0; carioca x Biver, empate de lxl;
Americano x Progresso, vencedor Amérl-
cano por 2 x 0; S. Paulo c Rio s Bomsuc-
cesso, vencedor S. Paulo e Rio por 2x1;
Esperança x Fidalgo, vencedor Fidalgo ,pbr

x 1; Hamos x Everest. vencedor Everest
por 5x0; .Modesto x Independência, vence-
dor Modesto por 6. x 1.

ÒS TEAMS DO HELLENICO PARA O
.I0Ü.0 COH O BOTAFOGO — A direcção
sporüva escalos oa teams abaixo, solicita»-
«to o comparecimento no campo, do Flumi-,
nenje, do 2* team, á* 12 1|2 horas em porf-
to, e do 1* team ás, 2 horas.- 2* team —- Fia-;
vh»;'--Aguiar e Forte»; Oswaldo, Camillo e
Alonso( -Ramo», Octavio, Legéy, Couto e
Luiz. Reservas: Ripper. Hugo, Vlvinho, Ctn-
tra e Cid. 1° team — Jorge; Dario e Pintar-
cho;. Cesar, Costa e Antenor; Coelho. Mario,
Lemes, Olavo e Sarmento. Reservas: :ls
ninei e Braga.

MAILLY E OLAVO nEÀPPARECERXO
DOMINGO — O tsam do Helleoico apresen*
tar-se-á no jogo dè domln-go com o Botafo-
go, completo, com o concurso do» valorosos
players liailly, um dos nossos Melhores
keepcrs. e Olavo, admirável forward.

A NOITE F. C. (Nota official) — Reali-
sando-se, domingo próximo, o encontro da
Liga Grarhica de Sports entre o S. C. União
x A NOITE F. C, no campo do Fidalgo
P. C. em Madureira, o director sportivo do
A NOITE F. C. pede o comparecimento de
todos os Srs. jogadores, ás horas abaixo,,
nn Estrada de Ferro Central do Brasil:

A's 11 horas: Alexandre, João, Ceeilísno.
Mello, Narhal,' Aíhemar, Gomes, José Fran-
cisco I, Francisco II, Mario, Virgilip, Cnm-
pos e João Cbrysostomo.' - ,-A' 1- hora da tarde: Carlos, Camillo, Jar-¦lias. Blanco, Argciniro,' Fausto, Hélio, Zázá,
Liszt, Izzo, Jayme c Morct. '¦

¦ N. B;— O mesmo director pede aos Srs.
jogadores o seu comparecimento- no logar
acima" indicado, ás horas . marcadas, assim
como avisa que c esse o nosso ultimo jogo
do campeonato, sendo, por isso, de grande
responsabilidade. ¦>'. .',-¦¦ '',-

AVISO AOS SÓCIOS DO INDEPENDÊNCIA
—- Rcalisando-se no próximo domingo,. U. o
jogo de campeonato da Liga Metropolitana
com o Modesto F, Ci-, ho cannpo deste, a di-
reetoria avisa a todos vis associados e jàgo-
dores que sairá um- bonde' especial da sédc,
á rua Costa Pereira n. 51, ao' meio dia.

•DS TEAMS DO INDEPENDÊNCIA PARA
OS JOGOS CONTRA O MODESTO — .0 dlr
rector sportivo pédc o, comparecimento dos
playcrs abaixo escalados, na. sédc, an meio'dia, para seguirem incorporados, em bondes
especiaes. para o cnmpo do Modesto'F; C.:
Vianna, Ernesto. Roberto, Alvlm, João, Vai-
rão, Samuel, Freitas, Americti, , Floriano,
Acyra, Prospero, Barncbí. Machado. Bari-
fouse, Beni, Neves; fivencio, Niío, Juvenal,
Oswaldo, piorislate, Hamilton. Rodrigo, ChU
Ço, Fernando,. Aristptelinò e \ Severo.-

Athletismo .

«i campeão paullMa San Clovannl, trhimidian*
do na 10* round. por puiilos. S.Mre» aeha.se
agora em magnífica wrin». revigorado o p»u
rápido e terrível "puuclr. abordado eohre
o assumpto, declarou nada temer do africana,
muilo pelo contrario, disse qus nunca sa
sentiu tio satisfeito coma agora, e qua lar*
imfaensQ pr»,»er em faier funecliwar • aeu
double^incto". Sobra a pusslbllidade do
darrola, dissei "li' vousn em .que ainda não
pensei, e continuarei nin pensando", O
match de fundo será precedido de duas pro.
vas preliminares. Já se achando Uma i.rga»
nlsaila cnlre Eusebio Máximo x An«rl
Ila ri
OS PREGOS DAS ENTIMDAS —_*•_»maior
divulgação enlre nõs, a direcloria do Club
da rua Marli e barros resolveu baixar »•
preço» das localidade», que serão es teguln*
lest cadeira» numerada» 10$, o»delra» »lm«
piei W, geraes 3*000.

O Jül2 — Sobra o Jula que atbllrara a
lula ficará deflnltiramcnle reselvldo hnjn,
pelos llllgsntes, se o Sr. Jo«n Sherre on Ou*
meielndo Taboada, ambos «onheeedowt d«i
"o*tlerHH

lieotisme
OXD DE REGATAS UO FLAMENGO — O

direclor technico d» aeaçáo eommunica an»
escoteiro, que haverá domingo Instrucção le-
chaiea para os que nio foram escalados para
o Jogo de fotlball, de: 1 — teleiiraphla Mor
•e; 2 — promplo» soecorro»; 3 — foguel-
mi • cozinha; 4 •— jogo», e 5 — gymMs*
tica.

Para o Jogo contra o Grupo Pereira ta-
nler foram escalado» es seguintes teirinsi
Team A -*¦ Pinheiro; Rnehinha e Nogueira
(eap.); Edmundo, Gil e Orlando; Penaforte.
Agenor; AUlIba, Domingos o Hélio. Team B
— Waldõ (eap.); Rangel e Horta; <julm,
Pereirlnha e Aura; Jayme, Mario, Luit, Nel-
son Azurem e Joio Oliveira.

— Os escoteiros escalados deverão estar
no club ás 7 horas da manhã de domingo, 14,
impreteriveimente.

BaaketbaU
NO HELLENICO A. C. — Realisando-se,

hoje, o jogo official eom o Botafogo F. C,
a direcção sportiva solicita, por nosso in*
lermedlo, o comparecimento dos jogadores
abaixo, no campo da rua General Sevcriano,
ás horas rognlamentares: 2* team — Laurin-
do, Dario, Antônio, Eurico,. Iglesla» e Ra-
mos; 1* team — Couto, Flavlo, Garcia, Os-
waldo, Abeilard e Bcllarmino..

C. R. DO FLAMENGO — A eommissão de
baskct-hall pede o comparecimento, sem
falia, dos seguintes amadores e todos osí
inscriptos, para um rigoroso treino, quo se
realisará, hoje, ás 8 hora» da noite, no rink
do clnb, á ma Guanabara; Rlzco, Mario,
Paulo, Saintivc, Fclix, Donald Stough, James
Rowan, Dario, Machado, Aloysio, Alberto,
Julio, Barradas, Costa Lima, Silveira,' Mo*
reira e Nelson.

Noticiário
"Ò PÚGILtSMO". DE TACIANO DE OLIVEI-

RA E DIRCBU MIRANDA ROSA — Preeo-
nisaudo com enthusiasmo o box, como factor
preponderante da educação physica, os es-
criptores Taciano dc . Oliveira e Miranda
Rosa acabam de publicar, em S. Paulo, o
livre "Pugllismo", que constitue um hiato-
rico completo do violento sport, nlím de
offcrcccr commentarios. detalhados sobre as
suas regras e as suas .vantagens.

Os que nos dão o prazer de acompanhar
a orientação desta columna, sabem' <|uc nua

ÍANHÉHHQJUNEBRE
MIMAI

RMim-ie am«nhí! i
D. Maria Lamhertl «sralrti, As V 113) De

Rrmelliul» R..«u do Almeida, ás lül D, l'.v
peráoça CUrolIna da Fonseca, ás 10) Joi*
Jusé Avelino Coelho, ái 9| na matrli du Sa*
cramvutot S»Ulhlel <le Palv», á» • III) D»
Anlonio Oruli.t* Lopes l.lnch, ás 9 l|í; Br.
Fernsn.li» AIiIh.I, á-. IU| Uuii(alo Pernamtea
da Silva, As 9; Dr. Frntsn.li> Abolt, á» Vh
na egreja d» K. Franelscu d» Paula; D. Ma*
rliiitn» Soares da Sllv», ás,» P2; na egreja
do .Senhor do lliunflint Domingo» da t.nsla,
ás 10, na «grcls do Runiriu; D, Maria d» Ne*
grl, ás 0, na egrejn ilo Hom Jesus, á rua tle*
ucral Câmara; Jeso de S«nii» <:ar«t.is.» Ju*
nior, ás tf. tu matrli da l.ni; D. Ailrtnlda
Faria dc Alinrlila, ás 0. mi egreja de S. .lo>é,
á run liaria de Motqelta.
KNTRKROa

Foram ecpuUadot hoje:
No ceinilerio de li. Francisco Aailcr -—,

Heiminie 1'ina Fragoso, rua Maxwell nu*
in.T.1 179; Maria Gomes rua Nery Plnhcl-
ro n. «7.; Anlonla liabcl llrigúrla llcllimii,
rua Prefeito Scraedello n. 31U; Rita Hos»
Medlna, necrotério.do Instituto Mídico L«-
gal; í>arlo Pereira, idera; Aida, filha dd M»
varo de Maraei, rua I). Julia n. 65; Out*
Ihermina, fl.lia de Manoel Francisco Jiora

Çis, 
rua S. floliertn a. «1; Jacy Velloso da

1'lndade, rua Machado Oiellm n. 01; Adal*
pho l.upe» da Silva, Hospital Central da Ma*
riaha.

—i No cemitério de S. .loSo Raptistã *¦'
Odaléii, Ti'.<<* de Elisiaria lluymiinda, roa
das Piiaiiüpciras n. 2": Antoulu íVneira.
Hospital da Ufiiefkrncie Poitugneen; Bea-
Iri» Carvalho de Sousa Oliveira, rua Carlos
Sampaio u. ãi- Archimino Pcraba da Foa*
soca, llosiiital Nacional dc Alienados; Maria
Neleaa Guimarães, rua lítddock Lobo nn*
mero MS; Patiliua Luis» «lu Jcsns. avenida
Epitacio Pessoa s|n.;'Adelia Palma, rua
Joaquim Silva n. 75.

—— No cemitério da Gamboa — Caiba*
rina Flamaghaa Albrechl, rua Jorge Rudge
n. 110.

—- No cemitério da Penitencia — Joaè
Carneiro da Silva, rua Bella de S. Joáo nn*
mero 93.

—— Será inhttmada, amanha:
No cemitério de S. Francisco Xaxier —»

Augusta dc Alambary Monteiro «Io Barros.
cujo feretro sairá, ás 10 lioras, -da rua AT*
fouso Penna ni,' 115.

marn*

Rua Humaytá 231
Vende-se. este solido predio, eom

aceommodaçftea para familia de tra*
tamento* em leilão, amanhi, aabba*
do, im 5 1!2 horas, pelo - leiloeiro
JULIO. .

UM MELHORAMENTO NO IN-
ST1TUT0 LA-FAYEnE

Inaugura-se no dia 14 do corren-
le o Jardim da Infância

O Instituto La-Fayctte, ultimamente, tem
conseguido realisar mivitos tnelhorr.mentos
nos seuo planos dc ensino.

Assim * que, no dia 14 do corrente. eer4'
inaugnrado um pavilhão para jardim de
infância, no Departamento Feminino deste
Instituto, á rua Conde de Bomfim n. 186.

. Trata-se de um grande predio em fôrma
ca morremos de amores peto box. Sem lhe.[de prisma hexagonal, de 5 metros de ai-
desconhecermos as vantagens como factor, tura, dividido cm quatro amplas salas e
do aperfeiçoamento physica, pela movlmen-1 um grande vcstibulo de lã metros por. 5.
t.v"i que força e. principalmente, pelo, re- j vcstibulo esse perpettriieitlur a duas pare-
gir.icn que estabelece, sempre o achamos, des parallelas do prisma,
entretanto, aviltante como factor moral,I São essas salas destinadas a aulas de
lambem indis -isavcl nos sports. A luta| musica, desenho o jardim da infância.,
sportiv» é nol.e e cardeal, nada tendo dal Nas salas véem-sc quadros negros rasga-
commum con» o» espèctaculõs de. barbaria dos cstheticnmonlc nar. paredes, preparada;-.
dos circos romanos, em que a victoria con- por processo especial, como se fossem re-
sislia no completo annlquilameiitò do ad- vestidas de mármore colorido,
versario. Entendemos o triunipho sportivo Ao centro do vcstibulo central destaca-sa
como o supremacia de um homem onde um ei planisphcrio, moldado cm cimento, cujo
grupo de pé, em completo vigor, sobre outro relevo colorido dá idéa dos planaltos, mon-
homeío ou outro gnrpO «as mesmas condi---tanbas c planícies, por onde correm os
ções e 0 boa não permitte epie isto se dé, principaes rios brotados de fontes nrtiO-
porque-a victoria consiste fundamentalmen- ciaes. O telhado tem a fôrma de uma pv-
te .em deixar, o'vencido por. terra, abatido, ramide hexagonal apoiada no prisma que á
sem poder reagir e aviltado pelos golpes re- i a ferina desse pavilhão,
cebidos noi rosto. I Por dentro predomina o brancura dn fe-

Mas, se assim pensamos, nada nos impede j lhado, das barras das paredes e do chão
de elogiar.o "Pugllismo", onde os seus nu- todo Cm cerâmica fina.
tores, dentro do seu ponto de vista, esgota-1 Em torno do predio vêem-se os an-ore-
ram completamente o assumpto, iá dlscutin-: dos e jardins simétricos.
do brilhantemente, já offcrecenffo estatisti*; Para a solem
cas perfeitas, e já commentando regras e convidado
dando «oníelhos. 'deral.

O "PuBilismo,'' c um livro digno de maior . mm
divulgação c, estamos certos, náo haverá
sportmau arregimentado que não o procure
ler. '-¦'•"'-'.,

,1 rn***' ¦ ——.

nitlarie da inauguração foi
o Sr. prefeito do. Districto Fe-

mcnte;"ã"b'èrto>7 5a» 
*1Í 

ás 5 hora» «tá tarde,, qiielle; estabelecimento o carinlioso acolhi-
até aqneile díâ. mento que. tiveram ""ali.

NO METROPOLITANO A. C. — Para o
campeonato de athletismo do rorríntè anno,
instituído pela Liga Metropolitana, foram
inscriptos pelo .Metropolitano os amadores
abaixo mencionados, c que concorrerão ás
provas ¦ também nbaixo descriptas. devendo
os mesmos, amadores comnorecerem á série
do club todos os dias úteis, á noite, até o
dia 19-«lo corrente; nfim.de se entenderem
com-o director dc sports: Jayroé Máia Arru-
da -fytftélajr racc —- 4(Kl e 1.000 metros;
corrida rasn.de 100, 2fll> c 400 metros; Wal-
demnr José Maria — Solto cm distnncía,
lançamento rio peso e disco;. Cai-los Concei-

.cão ,¦—:..Corridas rasas rie-lflO e 40D tnetres,
lançamento'dii-peso'e disco; Carlos Bossa —
Corridas rasas dç 100 e 200 metros;'Ernesto
Nogueira dos Santos c José Fernandes Viel-
ra Sobrinho — Corrida de 400 meros; Eu-
ctvdcs Conceição -- Salto em altura; Será-
phim-Lobo — Corridn dc 100 metros, lanéa-
mento de peso c disco; Antônio Joaquim
Machado ^- Lançamento do peso. disco e'dardo, c Jtivohal Queiroz — Corrida de fun-
do,-800 metros.

Box
O GRANDE 

"ENCONTRO,.DE 
AMANHA, NO

C. N. DE Ci P. '— RIO SOARES VAE EN-
KRBN.HSÍR O CAMPEÃO AFRICANO AR-
ÍHDR CUPIDO :~ Os afflclonados do bos
terão oceasião di- iissi.stir. amanhã, no Cen1-
•tro Nacional dc Cultura Physica, sito á rua
Maris c Burros ,n, 378, tuna optipia- e c-no-
cionante partida-'internacional,-entra'òs valo-
rósos pugilistas Rio Soares, brasileira, 'e. o
t:anip?nó ria Afrien, Arttíur Cupido. Arthur
Cupitlo não teve aitiibi ensejo rie «lerrionstrar
no publico carioca õs seus attrlbútos".-jpugilis-
ticos, Apparecflu. em publico apenas uma. vez,
tendo como adversário, Albino Alonso, .h
quem facilmente venceu.' E' tradicional, com-
tudo, a sua . fama nos rlnss estrangeiros,
principalmente no' Sul da Afrlcn, onde & eon-
siderado' Conio un. hosendor dò impeccavel
tecbnicii e grande .eombutivldadc, Cupido está
oerfellnmclite compenetrad > da sua victoria.
tlio Soares vem se entregando cuidadosa-

. ihchte n. rigorosos' treinos. A ultima vez• exercitou no campo do-America F. Ç.,,contra

ARTIGOS DE SPORT
• -. Tapetes enteados

_HAOT. CAMPOS Jfc O. MRUA SETE, 8 4
Mala» e movei» de Vlme ¦

Nós
vendemos

mais Barato
am só?!...vej0 falleeimento do presidente da

S. P. doC. aV.
Por lima eommunicaçno recebida da

União doS- Proprietários, tivemos, informa-
cões.'de quê o Sr Gonçalo . Fernandes da
Silva, recentemente fallecido, pcrtcntila _ A
Sociedade Prolcctorii th Commercio •_»• Va-
rejo, ria qual era presidente."BOTAFOGO"

Roa ElwaMaciado n*7
Vcnde*s« este rtingtiifÍ«r' :pj^% iliaC^iwiptt^RMl;im aceommodaçoes. para família dei- >me.',-'£„_.: -

Crepe iiiRrrftcain laixado,
j metro. . ..'•'•> ."• . • ... • •
' Crepe S«?tim Friiheez, mfc*

tro. . . ..... ......;.. . . .
I Crepe China toda» m cur<v,' 

metro, 15Sa00 c. . ;V. .
!F:viha «o«ía grossa, m«tro.

PiJ<». cwrünatlo, lai-g* 4.20,' rtir-lro. . . . i. .,.... 
'.;.¦. 

...
A'.«iaih«tl{», íarg. 1,60, met*.

com accpmmoctacoc»: para
tratamento, em leilão, quarta-feira,
dia 17, ás 4 horas, pelo leiloeiro
JULIO.

¦ » •me*» ¦.

A Âssociiação Protectóra
dos Céffos vae approvar

seu» estatutos
Rcunir-se-á domingo proxímth li, á^ 5

horas da noite, a Associação Protectora dos
Cegos Rczcscte "dó Setembro, Cm 'itsscmliléá'
geral extrnOTtlinurin, para ouvir á< leitura tie
seus. estatutos e fasér n ' i-espectiva votação
e approvar o redacção final.

Essa reunião será iia sede sociaL-á rua
Real Grandeza n.'142. .'• —'.——— i ms»** ¦ ¦ ',..,.

DUAS POR DBA
Fma ao almoço outra ao jantar, i a dwe

indicada nns 'enfermidades- rio estômago;, fr-
gado e intestinos; prisão.rie, ventre c a cansa
tio inntimcrns tloonças, livre-se tomando PI-
LULAS -VIRTUOSAS. Pílulas de Papalna- e
Podophyllha. Vidro 21500. Run do Rosário 172' 

¦ i '¦' 
¦ ***** ii in. i -Estatuas vivas

ROMANCE EMPOLGANTE
Em todns ns principaes livrarias c no de-

posjto: R. do Carmo, 35 — !•
. r' . ¦ m*mv ¦"""'

Quentin Romero pSe "knock-out'*
o boxeur americano McCann

INDlÀNÒFOLiS,,Indiana. 12 (U.P.) —.O
boxeur chileno Quintin Romero derrotou,
hontem, no quinto round, o piifílllstn ume-
rtcano-McGánn, por nin' "Unoek-out"; te-
chni.ct), cm um match ric box realisado nesta
cidade- -, .,

me, p«r.

29$60O

389000

18$90&
12$909

ii$no»
39909

10990O
SO* fíVRANTB. A LlQVlDAÇAO

CâSâ «ERVA
46 Rua Carioca 46

-BARATO JDÍS VERDADE
—-i.i , . 

" 
.1, i ,i m****—...-* ¦—— i 

'. 
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«A ESCOLA PRIMARIA"
Recebemos o n. "I. nono Si d'"A .'Escola:.

Primaria", revh.tn pedagógica publiciidii• »6r_» •
a direcçãòdc inspeetores'escolares do Distri-.:
cto Federal. O presente nlitncro' que é cor-"-
rcspondeiite ao mez tle agosto'próximo pas-;
sndo traz o 

'seguinte 
suuimario: O- pretoneci» 

'¦
to dii gráliridnde, redacção; A cruziiria sanla,.-
l.eoncío Corrêa; Primeira leitura para adul-',
tos, J, S.; Dns complementos numéricos,
Abilio Burros rie Alencar; Dias «le trabalho,
S. It.-. Tres Palavrinhas, Mestre Escola'; Uf
çôesde eousns, Cucilria Dias ('rus; Etli.caçãD
do 'bomem e do cidadão, Othclo ttcis;.'Histor
rin, Jonathas Serrano; Ccofir.i;>,hia, Otheiío
Rcls;..I.int!tiit 5lnteriia, Noemia Eloya. einah
Mni-t.ini; Arittimetica. Olympia do Coutto-;
Scieneias pKysici\s. c natui:aea. lí,-. Bhimc'.'******

2

V
'áâUÈÈu-- ' ¦¦": -•¦'•- í 

'¦''• ¦'-¦''
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EMPREGO DE CAPITAL-

ÍBES PRÉDIOS
Vcndcm<8C on dou* grahdus pr««-

dios. á Intl. dé Snnta Thereza ns, 41
c 43, a:n«lã cm constnicção, dc ci*
mento niTttíino, éíiirrt 62 comiitodos^
nroiórJo parn ranatorio oti hotel,
opfirítor.iimto ailnndo, cm leilão,
amanhã, çuh!>?do, úa 4 horu», nelo

Jleiloeiro JULIO. «:

.¦Ui3'ji':-,tíi-.j.. -

V'í>'l,4

¦¦%

vk

i
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H maior conauísta de
uma pene classe

Dezenas e dezenas de con-
, tos dos patrões para o

Hospital dos Emprega-
1 dos no Commercio

NAO SENDO ACCEITOS OS TER-
MOS PROPOSTOS SOBRE

A MEDIAÇÃO

Oi Estados Unidos nio reconhe-
ecrão qualquer governo revo-

lucionario de Honduras
WASHINGTON, 12 (U.P.) — CtinUn, ile

fonte lialia dc credito, i|iie o i'iu'uri'i'nailn
ilu iii'|{iia'liis ilus Estudos Unido» em liou-
duras. Sr. Mnrifan. recebeu liifàtrnceoes ilo
MIuMcrln du l-.xlcrlnr nn sciilldn ilu lazer
miIiim* mi «enernl revoliicliiniirin Cerrara ilo
i|iie sc nAii forem nccellos ua tvriiiux mn-
postou «obro a icdlcao, us ..Muilo» Unidos
iiAii iimlerAu reconhecer qualquer tfovcrnn
iiim* ellc patrocinado.' 

— i ***** 

Jiara 

a victor!» lio que elle
lista o mais alia compiista
ls rcMiltailir; obtidos foran

Um appelio da "União" aos seus
elementos, por intermédio

da A NOITE
!'• i i ihíi ii.i*. Empresados il" Commercio
iíli.íci.. ii.i prostitua •>e,!iiivla-felr.i, os Ira-1
IhíIií:. ii.'iii n iblenc/io de donativo» neces-
§aV.<>*. ií InMiiltaçila ilu Rraiiile hospilnl sa-
ilíoríii nu i.ttlnciü nnilc funecionou o Mi-
»irlii.. ila VlcvItiirH. na Praia Vermelha.
Cedido pelo jjovèrnn para esse inclino tini
ét iitlliila.L* Mirial. InlciTiinípcntln-os, dc-
fido ii situarão aniirninl provocada pclns
acontecimentos qno se verificaram cm Sao
faulii. a mesma liiMituicúo se sente ninpn-
tada pelo apoio da numerosa classe dc quo
_ <*rj.an. contando corresponder íi sua canis-
tlativa. dc nioiln n converter em realidade,
íenlro de iioiiro tempo. » obra portentosa
fue «c destina aos que labutam no com-
Jereiu desta cidade.

. •Fazendo-nos esta afflrinallva. o Sr. Ho-
taelo Plcórelll. itresfdóiilc dn Uiilt... dos
fenipiesadas dn Cnmmercln. historiou lon-
«aniiMite a primeira phase tia campanha

vlclõrla do que elle reputa a mais" a da sua classe,
foram valiosos o rc-

•tféliiihires ile que o commercio do Rio tle
janeiro prcIllHln e apoia a iniciativa <l«

¦At'. Hospilnl Sanatório dos Empregados do
Conimercln será. pois. o «rande lar da nu-
BicroMi família do onimcrelo. disse-nos,
yro: .v.uiiitlo, n prtisitlcnlc tia 1'niãu.

«OA «'MihIoi. IctrlinicoH para a adapta-
••áo «lu i-vpalacio ilo Miiii«tt*rio

«l.i Agricultura
Altribuldns à competência dos professo-••cs Ora; .losé 'lc Mendonça c Chapas Doria,

ds. esliuioti tecltiiicos para o trabalho mate-
ricl dá a.hptnçíio do Hospilnl Sanatório,
tio cs-piilàelo do Ministério da Aurlciiltiirii,
tiveram (irandc avanço ficstcs nltiinus dias.

'Estudai minucioso; impor, não pequena
•ei*!..* de observações "in loco", requintando'-
¦c ambos us especialistas no sentido tle
ftjbi.--, pos trabalhos da Installaçâo, o_ liiaxi-
tno conforto o dn liygicnc c '» mínimo de
atâincndiu monetário. Gradaçõcs dç luz,
lempjn.tiiiii. nibaijeni, ventilação, ludo me-
recdii estudei demorado. Desta fôrma, tendo
* União dos Empregados do Commercio
Interrompido o.s trabalhos para a collecta
te donativos necessários, devido á situação
creada pelos acontecimentos em S. 1 aulo,
fceni assim soffreu dcscnnliiiu idade a obra
enercica e dominadora para que os oinprc-
gados do commercio destn cidade tenham
2 sna disposição um hospital ontle retem-
feerem as forças perdidas.¦JJciitro tlc poucos dias. os professores Uia-
«as Doria c .losé dc Mendonça concluiruo
oírçiatorio dos seus trabalhos, sendo, a sc-
culi*. entregue »o Dr. .losó tlc Mendonça
jUleJIoádu i.iissão tlc elaborar o regulamento
Interno ilo grande estabelecimento liospi-
falar. . , ., , . •

•\pc'is a apresentação do referido relatório,
e das plantas respectivas, a União iniciara
immccliatameiil2 as obras da installaçâo.

O presiilí-nle «Ia União faz um ap*

\ peüo :íos empregados «lo com-
mercio

' Continuando n referir-se á campanha que
«crá reiniciada nn próxima segunda-feira, o
presidente da União dos Empregados do
Commercio tlisíc-nos ainda:

-- Não temos duvida sobre a nossa vi-
doria. Avaliamos perfeitamente o alcance
lias nossas responsabilidades. Tudo calcula-
mos. medimos, apreciamos, incluindo nessa
eonta os aborrecimentos pessoaes, pela pre-
tnéncia dc desejo de vermos installado, quan-
Io antes, no polacin existente na Praia Ver-
Biclha, o hospital, que constituo a mais jus-
ta aspirarão dos que meditam sobre o in-
fortiinio,- a miséria c o abandono.
•'•Somos cerca tlc cem mil, c o hospital não
te destina somente aos sócios da "União ',

tnas a todos os que labutiiin no eommcr-
cio. Este faeto. me anima a fazer, o seguinte
¦ppcllo, por intermédio da A NOITK: Que
todo associado da União, para exemplo fruti-
¦Hcador. compareça á nossa thésouraria e rc-
fcisie como donativo para o hospital a som-
»m equivalente a um dia dos seus ordena-
dos,, phgar.ilc.-o como puder. Assim foi feito
pclo pessoal tia firma Affonso Vizcu & C, c
assim tem sido feito por outros cdinpannei-
ros inlclllgcntcs. Desejo que, ao comeino-
«irmos, chi' 30 dc outubro iiroximo. o Dia
do Empregado, do Commercio'', a dirccloria
2a' 1'nlãd possa verificar que esse oppello
fpV attcndidò por todos os nossos, conso-
*¦$">'' ...

-O Sr. Horacio Picorelli concluiu*.
-- O hospital é para totlos. Que todos o

eoaiíijiivern',:'pois, na mcditla do. possível.

Èiirníferisticaa «lo "Grande Livro"
. — Pnra evitar confusões...

Nas Sapatarias
de Luxo
Píça-rOX»

0 MAIS AFAMADO CALÇADO
!)E LUXO

Para sua ga-
rantla c x I j n
sempre, eslam-
pado a fog»,
na sola, o sc-
guinte ca-
rimbo

í;.FoK

Fabrica de Calçado FOX
RIO DE JANEIRO

0 LIVRAMENTO CON
DICIONAL .

Um quo requereu o beneficio legal
Den cnlr.iil.i, hoje. i.o .mliio du tdriicini

Pretória .-riiiilii.il, n ttouiiliito potlcuo nobie
a nova lei tio llvriimciito cniidlrlniiiili"Sr. Dr. .|nl« d« tcvuelrii 1'relorla cri-
minai. Eiiiliiillítn HinAn ih- A-.»iimpç.'.i., por
san ailvinimlo, no pniccssn crimo que rrs-
ponde líoito Julâo c no qual llio rol «poli*
«iidii n pena do 90 dia» de prl.uo.ROiniiroJul*
2n do recurso de apiiellaviln, quu as leis llio
ntisótxnrahii vitm requerer « liennlolo <w
snstiuiiifin dn puna qun Ilu* foi Imposta, nos
Ifermus do ilecrolo n, tO.583, dc II do cnr-

Seiiilo, cnmn i, n finalidade dn instituto
Invocado n redenipçllo dos qno Iropoçiirain
a primeira ve* no» dcflrnoi do crime, nao
r justo. Sr. Dr. inlz que se imitlliic parn
a vida publica, o Infcllx moço quo o desti-
no alralçiiou. ntlrando-o nn oscoln normal
da criminalidade, na tilirnse da um doa lia-
mlnares da escola positiva, nn conta-lo dos

! proflc-íslnnacs do delicio, matnndn-lho os nn*1 
iiiraca esllmnlos da tioncslldade com Ino
rsrllitar a reincidência. ¦¦

Do cültulo doa autos rsl;\ rfialldo os sen-
tlnmntos de piedade c probidade* daqucllu
qur Invoca a hundade da .luslltja. «em Jii-
mais ter revelado perversão on corrupção
de rararter. .

\s condlçoc.i indlvidnaca e as clrcnmstan-
cias que cercaram a sua actuaçSn, são ,il"
ordem a permittir a applleaçiio do snlulai
inslitulo quo têmpora o rigor da ijlra Tria
ila loi. nio. 11 de setembro de 1924. fof-
— I)r. remando l.yra."

A JUSTIÇA DA HISTORIA

0 transporte do corpo de
Jean Jaurés para o Pan-
theon constituirá uma das
Gerimonias cívicas mais
imponentes que Paris haja

testemunhado

NOTICIAS RELIGIOSAS

A leste de S. Roque
lU'cill**ii'c.<*. diMinl» «le jjmanliíl, na lllin de

•iiiii IA ii lrmllrl.mi.1 fM fl «Io S. Homg
lím viam dn, BüforíOi «» «oinmliwHo nr-

Biinlindorn dn f«*»*tii «ua lem A ire nlo o"m 
i, vlmirln nn-lollo llrnnen, an solemnl-

findos íerilo um hrlllio inniiir quo o» «loi un-
"Tla^'"^'!.!....!.^ do musica, tralwlhoa
pyrítwhlilco!*. IvilA'» de prendni e Iwrroea»
'"!" 

(.ompnhln' Cniiltiroírn, .••WlwM^j
ustes netoN roll«lot.oi o (oillvom InrniciT.i.
do hom eril Imra, nn suai mel
barcas, seiuln «íue, n ultima,
iiuelA /iti II Imras dn nnlto.***** —

f

PERFUMARIAS
Indague, anlcs; de comprar, ns prrços de

Orlando Rangel--83» Assembléa, 85
"A CONFEDERAÇÃO DO

EQUADOR"

Um telegramma do vice-presiden-
te da Republica ao autor

O Dr. Ulysscs Brandão recebeu do Exmo.
Sr., vicc-prcsitlcnlo da liepublica o sejjiiiiitc
tcicRrainnia:"Sinceramente grato remessa sua "Confe-
tlcracão tio. Equador",' tão bem acolhida cir-
culos intellectuaes do paiz. Sobretudo aos
pernambucanos o sen livro interessa como
evocação de uma phase brilhante da historia
da nossa província, onde n espirito de liber-
dade c independência sempre vivazes sc con-
scrviim como reserva moral impcrccivcl.

Abraços. — Estacio Coimbra."
1 «ia» ¦
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DEFENDA-SE!

0 PRÓXIMO CONGRESSO DE
OLEf EGETAES

A industria paulista terá ampla
representação

De regresso de São Paulo, onde esteve a
serviço da propaganda do próximo primeiro
Congresso Brasileiro de Óleos Vcgctacs, o
Sr. Dr. Bertino de Carvalho trouxe a cer-
te/.a dc innumcvas c valiosas atlhesões de in-
dustriacs c classes c institutos daquella Uni-
dadé federativa, onde lhe foram óffcrccid.is.
para amostra na próxima asscniblín, iiinos-.

1'AIUS, iiHosto tU. I»„) •— Os socialistas
c outros partidos radicai'-» estão sc prepa*
rainli» para l'a/cr dn traiiifercncla do corpo
dir.ltían .Imiiís parii o "iMnlheon" nina das
rcrlmonlas cívica i mnis jniponviilos que Pa-

ris haju tcstemunbu-
tlu, doido o iMilcrrr*
de Vlctoi\. Hugo. lia
lilncü gerações passa-
ti.is. Comi) todos so
rocdrdnin; ilaurós, •>
itriinili' orador do so-
fíiilismo, foi assnssl-
nailii rm julho du
1014, quando liberta-
mente pregava contra
a guerra. t'm estudou-
lc exaltado, hoju im-
pune, nmtou-o u tiros
tln revolvei*.

Quando agora, dc/.
nnnos depois, n Ca-
mara c o Senado np-
provaram a lei «pie
manda transportar os
seus restos morlaes
pura o 1'iintln'oii,
grandes tributos c
homenagens foram
feitos fi sua memória

ile homem sacrificado por um nobre ideal,
mesmo por aquellcs que haviam sido do nu-
mero dos seus Cortes inimigos. Ksscs reco-
nlicccrnm nelle um gigante intvllcetiinl. apai-
xonatlo pcln bem estar da Humanidade.

A ultimo voz t|iic houve cerimonia no Pan-
llicon. foi quando o corpo do Soldado Dus-
conhecido repousou por alguns instantes sob
as suas nimbadas, a caminho do Arco de
Triumpho. cm Ift.i). O coração tle Guiiilictln,
o herõe tln resurreicão da França, depois da
delineie de 1870. foi collucado no Pnothcon
na mesma oceasiao.

Uma das primeiras figuras históricas a re-
ceber a honra do Panlhcon foi o trágico Ma-
rat, assassinado no banho por Cartola Cor-
day, no lempo da grande revolução.

Tendo sido iniciada a sua construcção. eni
17(11; dcslinandti-se o edificio a Santa Oe-
noveva. padroeira de 1'arls, foi torniiiiado
cm 1701 c transformado em túmulo para os
•patriotas. Voltou a ser ainda um templo de
Santa Genoveva, depois da restauração dos
Bòurbóns", mas. cm seguida á queda dc Nn-
'polcão III, ficou definitivamente o. que o
hoje, cemitério' dns grandes liomcns. cm si-
final'de reconhecimento da pátria.

¦A sun alta cúpula c visível de Iodos ns can-
tos da cidade.

Entro ns grandes nomes que sc acham no
ü-nntlieon estão: Voltalre, Jcan Jacques liou-
scau, Mirabcau. Laziirè Carnot c o scu neto,
Sadi Carnot, assassinado como presidente da
Itcpublicn cm I-.vão, cm 1801, Victor Hugo c
ICmile Zola.

Quemrecebeu70
contos

A Cosa Gminlio, n a«n««lltn«1ii «gen*
riu «1«> lot«TÍ«ii dn ruu Chile II, recc,"
lirii tloH vonrcaaionurioit «lu Lolcriu
ilo Sanlii Catharina. Iclcgrainma
ii.mnHiniiiiiiilo ler «ido pago por
«*li«'«|uc do Ilanco Sul do Iirasil, cm
Florianopolia, o prêmio de 70 con*
Io» da cxtracçüo daquella loteria, em
•!• do correnle, do Idlheln n. 14.389,
wiido a melado parn u Sr. Armando
Seliroiidermarck, agente em Join*
vllle, c metade paro o Sr. João
Cura», daquella cidade, que a recc*
In-ii por intermédio do Banco Na*
cional do Commercio.*****

NA RÚSSIA
iiiiiii.M«..«-.i^).í..(t.)iw.,,,..i«"+,Vi;l,'.';,''*")'.-*-p*«.^

bolshevista
0 QUE DIZEM OS ADVERSA

RIOS DOS.SOVIETS
A fome, o terror, as persesuiçô^

religiosas, as prisões, as
deportações, etc.

CRNIinilA, agnst.i. (A. A.)
du "ICuteiile" Inienmelonnl cunti
ccira Inlvriiiivltniiil, rm (lunclirn i
|h ii Imprensa, ns fiCXuinU'»

«i l'.uitrtn
n 'IVr.

, ^"lallllt.
liifurm.-iW

.sobro n sitiiiivrto Interna dn llussla' ^
Apesar dn prcteus.i liipiiili,^,,, ',, 

„Ivcrgeiielas nascidas no mí., ,1,, .,,.,.!'

Inaugurou-se um curso de mor-
phologia musical

Poi hontem inaugurailo. fis t 112 horas
dn lardc, na sido tia Kscoln Arcangc o Co-
reli!, ii curso dc inorpholofila musical, uel-
lc está enriirrcgado. este anno. o professor
Pnulo dn Silva, um dos jovens musico', «pie
sc impiixcrani no magistério, exclusiva-
monto pulo seu valor, .

Ksse curso que. pela primeira vez, c fei-
to dessa fôrma, no llio. será dn inestimável
utilidade para todos ns que sc dedicam a
carreira musical, quer seja Icecionando, ou
sein como concertista, on mesmo pura os
intellectuaes que desejem conhecer us foi-
mas da composição musical. .

R" este o programma do curso : I — A
melodia c n rytbmo. Uix de accciltuaçiio,
tio movimento, do repouso, da Iqnalidado.
A phrnse. Analyse. II — As furinas musl-
la-s. scu histórico e principnes escolas. —
.\ Canção, o Moletlo, o Madrigol, u luga
(caniioiics, lliccrcari). Suite, a Sonata, a
Svmplioniii, a Musica de Comera, Tlicnin va-
li.ulii. a Cantala, o Oratório, a Opera, o
Drama u a Comedia Lyrica.

. *** ......
O QCF. K* llttiA-SE:

SEVAL

"0 |-arlii|t
<*% 1't'laf.íf.

liai.um mm'"iniuuniv

K» O MKI.HOll PÓ PE ARROZ

Em artigos para homens, camisaria, trás dc pròductos c sub-praduetos de dlffc-
ilianelíiria. alfaiataria, perfumarias, ríntes plantas e fruto» brasileiros, entre os

•P "„L 
„"i.„-__ ..ronnrni» t* «mae» fi«»ra a manteiga dc coco, suçcedanco

meias para senhoras, creanças liral 3_, ,nai,te._i. dc gorduras animacs, e
homens

AS

COS liO
BATEM O RECORD!

Vejam alguns preços :
Meias tle seda para senhora, todas as

côrcs, com costura 4S800
Camisas de zepliir inglez .38500
Camisas tlc crepun. . .... •.-... a3$800
Camisas dc nioiissciiiie, listadas.... 14?800
Meias fio Escossia para homem.... 18700
Meias de seda (superior) 48500
Meias fio Escossia (estrangeiras).. -18500
Meias seda "Águia" jjfjjOO
Gravatas de tricot c seda 28900
Gravatas (seda italiana) ......... 28300

Gravatas papillon (seda) ..._...» 28900
Pasta para dentes (Paty) 15300
Água Colônia Extra 88000
CAPAS OE GÀBAI.DINE 1258000
Ternos dc tussor inglez ;.'. 1748500
CONFRONTE COM OS DE TODO

O COMMERCIO !

Rua do Ouvi-
dor, 134

(ENTRE AVENIDA E HUA GONÇALVES
DIAS)

multo mais saborosa, refinada o hygienica.
it»** I I

A MAIOR
EXPOSIÇÃO DE

Collares de pérolas
E

Adereços de brilhantes
Os menores preços

«cria ADAMO
Av. Rio Branco, 140

Esquiiia:tie Assembléa

'A directoria da União dos. Empregados do
KÍoinntJri-io, no sentido de evitar confusões
dewrjrr.davcis, solicita-nos a publicação do
seguinte: O "Grande¦¦Livro", destinado, á
eiíllííelii dc donativos para as obras da in-
étüllai-ãn dõ Hospital Sanatório do ex-palaclo
dn Ministério da Agricultura, não tem si-
jfliilar. Dc cana dc marroquim branco c so-

.brecaiaa tlc 
'niadrcperola, 

possuo os dous an-
Sítios- d.i abertura c a lombada cm verme-
llio, Sna iiaitliéiiticidatlo ss verifica rápida-
mente coin a leitura'de sua prinicirn pagl-
lia, onde se vem as assignaturas dos Srs
Affonso Vizcu, José Antônio de Souza, Atito-
nlo nibeiro Scabra, José Rainho da Silva
Carneiro. Alfredo¦ Mayrlnk Veiga c Josc Fa-
lii-ino tle Oliveira, devidamente reconhecidas
pelo tabelliã» Dan-.azio, que. para. isso. apôz
o respectivo üinetc. A '"êgulfl ..vêem-se; cm
sentido líofizòtltal, ns. nssignnturas dos Sra.
.•ÕKíindíi líibciro. Horacio Picorell) e Ar-

ftiamio do Virgilüs. As listas especiaes, tam-
K&ih devidamente* rubricadas, contem, como
o ¦¦••Grande Livro", a ' 

pbotographia do cx-!»-
lacio do, Ministério da Agricultura, cm suas i
iiagiuas de frente e. no verso, n seguinte dç-
ilanieão civi caracteres roxos: "Aviso — As
6'&min!ssôesi portadoras deste "Grande Livro |
limitam-se somente á collecta de ossignatu-
ras Os recebimentos dar, quantias subscnptas
serTo ícilos posteriormente, mediante re-

cibo especial o. anUiaiticado nela União dos
Kmprecíiidus do Çónixüpreio do Rio de Ja-
iieiro."

filiação nominal das firma» com*
.|*.'.: merciae» e individuacs que, sub*

screvèm'-quantias para o
V Hospital Sanatório

¦:,* Se.íundc.i inforuiaçcícs officiacs que obtive-
mos ttos.Srn. Antonit) Jiistino Pereira e Adc-

• jíiio Arser.io Pedroso,, 1" c 2o tlicsourciriis
ida União dos Empregados do Commercio, é
-« segninte. a relação nominal .das firmas com-
ínerciacs c individuacs tpie subscreveram do-
iiaiivos para'a'obra-dá. installaçâo. do Hos-
•pitai Sanatório,: quer .no "Grande Livro",
tjiicr nas listas especiaos, devidamente nu-
thcnticádas: Pereira Carneiro at C, Ltd.,

•60sOÓOÍ; Solto Maior at C, »0:0005; Zenlia
Ramos & C. 1:0008; Krausc a*i C. 1:000?;
$aritos Moreira 

'&',.€„, 1:000?; Castro Lopes
_.'¦ Brandão, 1:Ü00Í; Sampaio, Avelino at (..,
j:0(l0í; Augusto Vaz & C, 1:0008; Affonso
ÍKÍzcu' & C. 30:000*; Souza. MaClindo & C,
ÍÍOOOí; Irmãos Gonçalves & C, 1:000?; An

Largo S. Francis-
co 24^26

"Revista da Semana"
Maisjürnsbello numero.põe, amanliã, áyen-

tia a "Ilcvista da Semana". Neste, «|uc. já
boje, tivemos o práíér tle folhear, apresenta
o luxuoso semanário minuciosa e variada re-
portagem. nllotographicn, relativa ao movi-
mento social e mundano dos últimos sete
dias, merecendo especial attenção os aspe-
etiis> publicados referentes á • estada. da cs-
quadra ingleza, entre, uós, u á comniemora-
ção da data da nossa independência, Uma
brlibanie còllábprãçáo literária; _como sem-
pre, completa o encanto dc mais este bri-
Hianto numero do cònliecido c querido, beb-
domadario.' ****

__^ '

Artigos p^a Homens
Roupas

.matiza*
Toalhas p^a

| Rosto»Banho
-i

ii
i-

A REVISTA-BOLETIM
RIO-COSMOPOLITA

(DE ABSOLUTA NOVIDADE 1'AUA A AME-
IÍICA DO SUL)

Cumprindo u rigor scu firmo propoaito
dc bem informar os Srs. hospedes do Itio

; th* Janeiro o publico ein geral, chama a nt-
ttnçfio dos senhores negociantes advoga-
dos, labclliâes, médicos, dentistas, propric-
(arius de casas de sande, collegios, etc, para
a sua interessante c ntil lisla de firmas re-
commendadas de l* ORDEM, das quaes se-

4 rão publicadas até seis dc cada ramo, devi-
damente scleecionadas entre as melhores.

A distribuição da Rcvista-Roletim RIO-
COSMOPOLITA, *aae publicará o movimento
dos Srs. Hospedes desta Capital, será _ra-
tnita e profusa, c/i todos os quartos e sa-:
lões dos melhores Hotéis e pensões do 1°
classe, do Rio de Janeiro, em todas as Km-¦baixadas, Legaçõcs. Consolados, Clubs, As-
jkociatões, llilillotliceus, Navios, Estradas dc
Terro o principaes Hotéis dos Kstadoa c Es-
trangclro.
Administração: A. ItICCIULI & Cia.

RIJA RAMALHO ORTKiAO, íl
Sala 2, T. C. VI

¦ m** 

MUSICA

i-imiiiiuiiiita, coiitiniiain Icnsiu
cnlre os seus clíofca, \sajgnaln.
mente o dcfluoiitoiiliiinoiilii do
iiui.i. io dc agentes nveumlnVIua
las.

(M dudo* soviollcos relativos *, hi„xí,„.collicila deixam prever uma novn ,-riSc 1,
fouio. Não olistnulc, os sovicls rc«aln!ram continuar a o.\portnçiín Ans etttitlipie.* lhes procura os recursos iiccesjnrloi^i
nniiiiitcnviai) do a,ppiirellin niJminis'raUv>.
suvictlcu e de Terceira Inlornaclniial osoviets uprwlani-sc cgualmeiilü parar..Usar, custe n que custar, o plnnn <h> Irànoil!
çâo dc tributos uos ngrleuilorcs, iiiid «.,.'.ram parn ente nnno nina nggravaçno ijòiseus viiciirgns.

O rcgiineii dc terror nggrnvini.j» forte
mente nestes últimos inczes; cxpulsÃo i-iit.
portacAo em ninsna, doj csludanto nrislo
de numerosos professores de cseolns *n
províncias, execução dc grande numero dt
presos políticos, O prosegulmciito dns p«.srgiiiçõe.s rellgiotsas í confirinndn P"lci Im.
pn Nicolas, cbegatlo rcccnlcinculv dc Um.
cou.

As perseguições contra ns operaria; >.}.'
conflrnindas polo protesto du.s tirganlsaçòrí
Moi-i.-ili.stn-. c syndfcalos francezct, '.asi^i».'
Ia-se. cmflin, a prisão dc iiuuicmsoa ctin».
iiici.ciaiilfS russos bem como ili niuiloi
agentes comincrclnes cslrangelros sul, ,
acusação tlc ceplunagnii econômica.

As compras tlc nrinohíciitos pelos sovielj
no estrangeiro, cnntiniiaiu.

O "llureaii Intcritaclonal dn 1'raballio",
com sede cm Genebra, vem de piililicar, vii
o titulo — "livoliição das condições tle tra-
baliu» ua Rússia dns Soviets" — um uólo
relatório que prova, com precisão, a siliu-
ção lamentável d.i classe operaria ni lluj.
sia.

Notemos alguns pontos essenciaes, O v.u
tado cninmiiuisla paga muito menos a stui
trabalhadores do que ,t intinnlria privada;
Os salários permanecem inferiores nn cpie
eram antes da guerra. \s rendas iiulhi-
duacs dos operários, diminuirani, ns inA
pesas geraes niigmcntarnni e n cust.i ili
pròducçfio i ninfe elevado n-j llussin *)>>
nuc cm qualquer oulro paiz; Somente a'
subvenções do Estudo perinlltcm fn«r-i!
face a tal situação. Mas lia o propósito ilt
supprimil-as. prcschtéincrite, n (|iia- i.n. liai-
xar ainda mais o.i salários.

De resto, os salários theoricos são ni
pratica, raramente, reccbjdns iielõs ciperá-
rios. ICxistt; lio paiz liiiia crise intensa t!<
falta de trabalho. Os .socorros nu-, sem-
trabalho são irrisórios e ás forinaliiladci
para rccebcl-os lão eoniplicadus, ciiil* j
mnlor parle dos dcsocsiipailos prefere n-
niuiciai* a elles. O mesmo acontece com as
pensões aos inválidos o com os lUiíiiros, so-
clncs.

O professor soviético Stein. acaba-.tle. pa;
blicar iíni livro sobre a pnlilica coiiimir-
ciai e ns tratados connncrclncs da Itussi.i
soviética. Ia'-sc ali a formula seguintç:,''A|
luta pela revolução mundial foi . ciiiilinOfl
sendo o objeclivo principal c final da su |
politica, ao passo que a Ial;. para recoã,
quistar um logar coiivenieiite no mcrcadi
mundial não ê scnãoNun meio para alça*
car aquclle fim". *****. -

1:0008; The Dentiià Mfg. C. Brasil Ltd.,
1:000*?; Luiz dc -Rezende, 1:000$; 11. Formo-
ziiiho & C, 1:000*?: (iriuide Manufactura de
Fumos Vchtín, 2:000$; Leandro Martins S: C,
2:000íf; Moreno Dorlido ít C.,-2:0008; Fon-
seca Alves & C, 11:000$: Wernci*, Hcck & C,
2:000.?; A. Muscarcnbas aS; t.., 2:000*5;. An-
tonio da Silva Pinheiro & C, 2:000*; Ma-
noel Dantas & C, 2:000?; Oscar .Machado
& C, 2:0008; Alberto Daniel & Filhos,
2:000.?; França, at C, 2:000?; Vlllas Boas
& C.,'2:000|; C. Jardim K C, 2:000*3; Com-
panhia Industrial S. Paulo e Rio, 2:000$;
Machado, Gama &C, 2:000$; Carlos Conte-
vllle' & C, 2:000?; Heitor, Gomes & C,
!i:000ü»; Hcrniano Rarecllos Si C, 3:00(1$;
Arp a*i C,'5:000í; Siqueira Jorge & C,
5:0005; Companhia Souza Cruz, 5:000?;
Vieira Chaves & C, 5:000?; Mendes Cam-
pos & C, 5:000$; Borlido Maia & C, 5:0001;
Caldeira & C. 10:000$; Companhia Ame-

Fabril, 10:000$; Dias Garcia & C

2» FEIRA no IRI8
RAMON NAVARRO, ALICE TERRY •

LEWIS STONE cm

SCA RAM OUCH E
. Mctro-Parnniount
BUCK JONES cm

O FILHO DO FOGO
Fo.t-Film • ' 

.
NO PALCO — GRANDES VARIEDADES

;* Preço •— 2SOOO'****•

ENCONTRAM-St A

Preços de combate
NA

A DEPRECIAÇÃO DOS TÍTULOS
OFFICIAES ITALIANOS

0 commendador Marco Limen-
tani vae responder a processo
ItOMA, 12 (U. P.) — O .contmendador

Marco Limcntani,' gerente ;do jornal, "Epò-
ca", que é subsidiado pclo banqueiro Bondi,
esteve hoje na policia .durante várias .lioras
para responder ao imiuerito.intaurado pararca Fabril. 1 :i t*s; u as niirci i cc, u.,

i ÍÓ-OOOS- Guínlc llrinãns 20:000$; Mayrinl ]«Pu««.«l.a».' rcsponsau).itiaiies. no caso. oa
! S 'í. r óii.nnní rcistn Pereira & C depreciação dos títulos officiacs ua Bolsa.
'¦SftÂ^*;iS_h-2?'W-,i iHHlk* Hlmo & c" A policia, apoderou-se dc; totlos .os .'livros

r. :""2;L,?cabra & C" 3U'I,OOÍ> I1"nc & C" e documentos do Banco:'-Mas Bondi; O Sr.80:000$000.
O Banco do Brasil, assignando no "Gran-

de Livro" a importância de 10:000*?, fez a
seguinte .declaração, assignado pclo Sr. Cin-
cinato Braga: "Sendo, o maior accionista do
Banco do Brasli õ (,'ovcrno federal, que jã
concorreu com n offerta do prédio cm que
fuliccionará o Hospital — este Banco só ás-
signa a importância dc 10:000$. —.(n> Ciu-
cinato Braga, presidente." _

Nas listas, também devidamente .rubrica-
dns, subscreveram importâncias ns seguiii-
tes firmas commereiaes c individuacs: Al-
ves Irmãos & C. 500$; Pereira Bastos & C,
000$; Flavio Novaes & C, 500$; A. Kcrla-
man & C. (Ouvidor, 18), 500$; Fernandes
Mourão & C, 500$; Alberto Esteves & C,
500$; N. Marinho & C, 500$; Artliur Pc-
reira dc Castro, 500$; C. A. Carneiro Leão,
100*; Frederico Greve fOuvidor.^lífi). 100$;
Cardoso at Veiga, 100$; M. Castro, 100?; An-
tonio Bríinò, 100$; Ferreira Garcia & C,
200A; llaslro &. C, 200$; Moreira. Irmão
& C., 200$; Kastrup at' Émalmgp', 200$; M.
V. tlc Souza, 200$; Arnaldo Gomes & C,

00$; .1. Pompilio Dias, 500$; Frtfitas Couto

Bondi é_ uma;.das ^figuras, mais; eminentes
dos meios, financeiros _c •industriaes, o qtie
não! impediu, ser ellc chamado' á presença
das.autoridades para explicar a conipartici-
pação do scu estabelecimento ¦ na questão.******** *

Mais um premio ile

100 Contos
eerá vendido, amanhã, no

Centro Loterico

Lipíajão

CASAY08K

Rotlsserie Progresso
PÍIEÇOS ÜAZÕAVEIS

U — LAKGO S. FUANC1SCO - "
i *****

Os concertos du S. tlc C*
Musical

Não lendo podido oèíjainsar o concerto
que ia realisar no tlia íl do corrente, eni
homenagem íi íiiehiòrin tio saudoso maestro
Leopoldo Miç/ucz. a Sociedade? dc Cultura
Musical deixará tle prestai- essa veneração
publica mi tulenlo do notável musico bra-
süeiro..

Aiuda este me:;..porém, ii Sociedade fa-
ri. executar um concerto, alem do qne terá i
logar a 27. dedicado áo maestro César
FiV.neli.

Foi transferido o concerto
du ntaeslrina Jotinidia So*
dré, no theatro municipal dc

Nictheroy
Por motivo dc foiça maior, foi adiado

para o tlia 20 do corrctitc, ás 8 l|2 horas
da noite, o Concerto que a festejada mães-
Irinii .loanitlia Sodré. sob os auspirios tia
Cruzada Civica Fluminense, devia realisar
amanhã» sabbado, no Theatro Municipal tlc
Nictheroy, cm beneficio, das familias tlo.s
soldados fluminenses mortos oii invalida-
dos no. combate contra os rcvoítosos em
S. Paulo.
—' 1 mm* ;—-

Grande iicsuldação!
Colossal stock de voil es*

tampado, padronagens ma*
ravilhosas, artigo fino es*
trangeiro um corte, 20$.

Meias de pura seda em
todas as cores para senho-
ras, homens e creanças a
3$500 e 4$000, em liqui-
dação para renovação de
stock !

Saldos em artigo fino!

| Chile 25
1 General Galdweü 320

EAIOS X E ULTRA-VIOLETAS^
Tralaincnlo moderno é iritlòlor dos tç.'«.

mas, uleferns, fiiríiiiciilos e doenças dn.pciloi
Plióiograpliias (raios X) enj.dpiiiieilioVDr.tti*
niasceno tlc Carvallio. S. .losé l:i*. T. (.. u-o-..
'• i 

**** '—T^

Grande incêndio em um deposito

Ml

R, Assembléa 22 a 26
ESQ. R. CARMO

JERSEY Saldos da Fabrica de.Todos
os Sanlos, cm cortes c cm
retalhos. TlicbpliIJo Ottoni,
93; 1"., proxinio da Avenida,

***** '
U«<1vAa*_l_ Curti-' sem operação pclo Dr.
nyaroceie. i,CI,nit*.0 Ribèifò, nm s. JosA
1» - \" and. Tel. C. Üfi3.1. • '

R.SACHET,4

Pncs Corrèít & C 1:000? Casa Lcõ_initi,*& C, 5005; S. Carvalho & C, : 00$000.

Uma exposição de arte allema
O pintor Theodoro Heiibergcr,' rcccm-chc-

«tido ão Rio, insliillóu, no edifício do Lrcòu
do Artes e Officios, unia exposição tlc. árli

|c de arte applicada allcpiã,. que scrà inail-
gurnda amanliã, sabbado, ás 3 horas da tarde,

0 escriptor Viriato Corrêa home-
nageado pela Escola Normal

de Belém
-.'--BELÉM; 12 (A, A.l — Foi solemnciiicn-
te recebido pela Fàscpla Normal o Dr. Vi-
riato Correia'. Penetrando no edificio, alu-
mnas c professores receberam-no com pai-
mas e flores;. ," Reunida a" Congregação, falou cm nome
dos.professores o Dr. Livio Ccsar, que pro-
feriu longo discurso, estudando a persona-
lidade literária dc Viriato Correia.

Em nome das alumnas, falou a pfofesso-
rnnda Luiza . Amorini, que fc;: bellissimo
discurso.

For -firo falou Virialo Correia, produziu-
lo a sua oração.grande cnthiisiasnícj, quan-

• 'o sc retirou o homenageado foi conduzido
,lé a porta pelas alumnas c professores da-
quello estabelecimento.

de algodão, em S. Luiz.
S. LUIZ. 12 (A.A.)  I'm ¦¦rnmle uk(«-

dio destruiu o deposito tlc algodão «n )'.*.!.
bricaMamifaetora do iniiiiic-ipi.' ile (.lisios.
ric propriedade do Sr. José Cliiiiiinriics •"'•
íiiòr.. .

O prejuízo foi total. "'

Espinhas ? EUXÍR 
'dTÍNHÃS

TAPETES E OLEADOS
para mesas, corredores c. salas. Cortina.*,¦slòrcs e capachos,
O melhor sortimento — Preços rcduzidÚA
CASA RAUL CAMPOS

EX-SEGURA CAMPOS ,
RUA 7 SETEMBRO, 84

IMòvçis dc vime, malas, artigos -d
viagem e sports

O MAIS ADHEUENTE
O MELHOlt PÔDE ARROZ****

Incêndio em um deposito de óleos
da firma Matarazzo

S. PAULO, 12 (A.A.). — Num comparti-
mento tlc uma das dependências tln grande
fabrica da firma Matarazzo, cm Água líran-
ca, óiidc sc acha installado um deposito
tio óleo,, tleclrcm-se honlein, ás 7 horas dn
noite, incêndio, quo foi ipresehlido a tempo.

Avisados os bombeiros, estes comparece-
ram rapidamente, extinguindo o fogo,.cujos
prciui/.os estão avaliados-cm 30 contos.

¦ ***** . '

Eu fiz a barba esta manhã com uma
GILLETTE; E VocÈ ?

¦ m*m

!B. I. C. Meias de pura
seda de Lyon
As mais durável;

EXIJAM A MÁRCIA
IMPRESSA

ARTIGOS DE SPORT
ROUPAS PAKA BANHO

CALCADOS FINOS - -iui-nos raddcte

CASÀSPORTSMAHi';??:
******

Constituídas as mesas da Cama*
ra e Senado paraenfes

Cn nia ra J'^.1"'
nlciíCll os !,rs'¦DELEM, 12 (A.A.V --.A

ilual,- na sua ultima sessão, .
Ignacio Nogueira para o cargo tlc sc i 1
sitlente, Ikiicdieto Priulc c Manoel bowi

para secretários. ... k .
O Senado. elegeu ipara seu_ presiticum,

Sr.Cyrlaeo Giirjão c*. para i'içç-|)''tf.'. »
os Srs. Acaluassii Nunes c .Alves 

¦ in'

para sceretanqs os Srs. Abel ClicrnuM*
Apollinariõ Moreira. ^^ __i
ti L'' iriitüincnlo garantida ''"J" cPyorrhea,e^^,I.vc.i,.ii!.p.'.if'r;

Gouç. I)i«s. hl- r"
P. — Manoel Uiiarte,
Irada Rosário. 'A**, n" « sidibados

*****I das Colon»Águas ii?
ú a Ilaiulia.

Perfumaria Um®
llua-du T1'lK'aU'ü,

LOEB E LEOPOLD REMOVIDOS
PARA A PENITENCIARIA

DE JOLIET •idos
"' «'ll^||ioCHICAGO, 12 (UiP.)

Loch e Leopold, pilo cnuiu ",*- •••:- 
rf.)endo joven millionarío KranKs; ¦ ?J."al ,in ri

tina c incsperadanjciile removido*. « 
j,

deia desta citiade fiara a Peni.tenCi.»»1.
Joliet,- aigcnüidos h escoltados 1»"
guarda armada.

forte

iaS-íia/Sj
V'- #- í :-__^ _>i J-;


