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f. A. R. desembarcou hoje, na capital bahiana,debaixo de enthusiasticas acclamações
O programma das festas desde hoje até quarta-feira1^'M" 

-Í******3* _S
R?.Í£ÍV_?:J«W« Sr- Br. Góes CalmoS na-

Dejembarcpit, hoje. dp manhã, nn Daliln.c. princir-o I ndirrl.» do Sayoyn, herdeiro dotliroDO rin IlaUa. Desfizeram-se, pois oscnliladns erendos pelas nolicins ale Imiitcm
euo niianiinvam quo Sun Altcza Ileal nãoatsciljbarcaria em terras brasileiras. O her-(Rira «íi llalin snltou n;i Baliln c ali rece-
jheu, como nol-o di-
,'ieni ns tclcgrammns
abano Inscrlos, i:r;in-
<lc c calorosa dcnions-
tr.ic:ai ile amizade e
|j;nipntlila, na qunl
toninrani parte, irmã-
Inaalaii pelos mesmos
«cdIíiiiciiIos tle «• iiicc -
fa c profundo affccto,'t.s rcpiosctilniitca das
tjiitoriilitilcs letieritcS

ÍCülíiduacs, 
aa povo

rosilclro o ais ita lia-'•pos apie residem, nn--.«(Uilia cidade.
I Sò pétlc ser motivo
He Sialiale júbilo nn-
cional 

"o l.ieío que-acima rc; is t n m os.
.Prãfi.süai dc liaaja', nem
recenlcs, nem icntics,
íslafus que unem o
Drasil à llalin. São
Hiuito nntigos, muito
(orles a muito inti-
Bos, pois ,', Ilalia de-
irmos, em grandes
proporções, tos braços
frcsliniòsos com os
quaes se vão tlesbra-"fanalo ns infindos Ia-
tiliniiliiis do linde nos•Jcin, depois tic culti-
•radais, a riqueza e o
bem eshir. Us italia-
ros vcein collnboran-
do comnosco, hn mui-
tas dezenas ale annos,

oliaboraçãó,
nilO:se - seul ir. •iu>"
«mEiitC-.cm todas
manifestações da

nacional, nos
tcin siiio útil, benefi-
ca, proveitos.!. Uma
eorreiiliívtjltiinosa, e
que de dia pnra dia
sc _ròssn e dtignicn-
ta, se creou assim en-
•iCuj ilous povos o no fnteresse. de ambossustcnlal-a o cngrandcccl-a.

lavras summamcnte' iTo-tí^rccírdS P°s"
dias agradáveis que passara iiBrt.H'1llllanal,rn»ll . qUC •",SS1*ri* «CSttt cidade,quando nella esteve em julho.I rnta.
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Para escoimar do foro os
individuos ignorantes e.< í

deshonestos!
E IMPEDIR A COBRANÇA DE

EMOLUMENTOS INDE-
VIDOS

rumo ao
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0 embellezamento artístico da ci Ja„ dos Jardins
.;..:..:..;..;_;-'.•+•:.+

Enérgico officio do procurador;
geral do Districto ao Insti»''

tato dos Advogados
.nl.?a' !'(,0.P" recente sessSo do In-s itu to tos Advogados, o officio «balão. A
!u'™1,r,- ''"íí? ,Porein' Procurador aei-o*.tio Districto, tifficio osso que provocou lon»
ou. ile?'"_s 7-"rc ?ü Srs: n">"« Carneiro,Ol.vmpio rie Carvalho e Pinto Mmn. O pri'meiro. estranhando a linituagcm do ilo-cuincnlo cm questão, lembrou, nn • masníntenipo. que o Instituto nada poderia io-.cr
paru cohibiros abusos qne o Ministério Pu»illco sc confessava impotente pnra reprimir.-. ns alntis outros enalteceram a attitude tioür. Antlrc de l-aiia Pcrclru. que, com ntiuolleloirtcto. deinonstrarn o alto conceito cm iiueS. S. lem o Instituto.

O ofricio alo prnciiriidor «eral do Dislrictoc o seguinte:"lixino. Sr. Dr. João M. Carvalho Mourilo,M. IJ. presidente do Instituto dos Atlvii**;»-alos — A vigilância do Ministério Publicosohro os funccionarios da justiça, notada»mente ua parte relativa á cobrança tic orno-lamentos indevidos, tem sido quasi inerfi-*cnz. em alguns cartórios, felizmente muito
poucos cm que os eternos rumlnadorcs dostlctr-ilos forenses continuam abusando das
posições que o Estado lhes confiou, tisnandoa dignidade dn Justiça.

Sendo diffieil u prova desses abusos, ousosolicitar a alta Intervenção dc V. Es, emum ardente nppello que faço ti nobre classedos advogados como directos interessados
í^fiSSS^ SSfflBSK S$S- Sar-p,'ri,u,os ,,;' ,,r"5h!"",i;« G:m!,,,s
luntii* :...ií..: •..  »mii*_a,

•l-M'«l-M-«H-MH-M^'»:*»i-fr^

noyo regulamento de construcções estimula a archi-
jpgllft^l tectura e cohibe abusos iirr-.rwv^
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Fachadas diversas que, apanhadas, peln nossa olíjecÜ

Entre os cuidados financeiros do governoc ai descontentamento poiiticn do povo, nos

»tT, em diffcrenlcs pontosreiçrencla d drcliilectura iiihnn,, 
' dttciiiiicntain ti orientação reinante cm

Um sorriso do príncipe ümbcrlo, dirigido ás mnl-tidoes que o acclamam

Tclegramn
A waitn do príncipe UÍnbcrto'"agora, áBania, c ,.,„, QDSSC3 iR.los ,e c,mcõrrei... „,„

I está

_„.,  (iuc concorrem,omtrar.il>' «cala. ,ura estreitar « fortalecer taesKlaç??'. .Nao iicriniltiram, infelizmente, nsEWnslançias que o herdeiro da Itnliasuasse a capital do

-clegrammas trocados entre o go.vernador da Bahia e o presi-dente da Republica
s,

Idas -
recebe

leiros

vi-
„,„„ :- .,. I)!liza onde teria tido
Si- i c verificar o dc sentir, em maior«tensão, toda a sinceridade dos sentimentos«e sympathia dos brasileiros. A sua recepção¦J-pn. estamos disso certos, nada ficaria " 

a«w, e,n grandiosidade e significação affe-
Wí.fs ame recebeu nas capitães dos outrosP«i«s aln continente, que acnha de visitar.
Ali!ví"n SC,Vtx] *rort«'n«>to. jinr isso que SuaAllf. llenl deixará de sentir, embora cm«içnçres proporções, a amizade doa brasilei-
n«i i "'""''cslaçocs que o principe está

¦ ,,'«''? 
',';' ial,'ia' 1,os '•cPrcscntantcs da,Wjerno federal, do governador tia Bahia e«mus autoridades, juntos tt;|ttellns que

l,„ 
- "ls seil1? compatriotas, durão a Sua"i'.\ imia uU-a ,'ippi'oxitiiada tio que seriasm visita no Hio a a varias regiões dou.oiio nacional, onde, por motivos diver-•os, mnis intuiia c a collaboraçã»'de brasi-ilalianos e, portanto, mais fundas

ilta.-Mülih^ 
'"1C C,lt''C "ÓS S°Sa a robrei C

'cmnf,1;""'',' " ""-Pnteclmentb faustoso, só
S."'C raze.'' volos l'**"'» lue das nccla-
ü!»M-fl«o esta recebendo na Bahia, e ajue
lírHh.,!*'',''' nlé -marta-feirai nasça no?»!) do throno italiano o desejo de, com
Wtó w Brasil!'S:U' 

""^ C n,1'is l,rolonSada

• A. II. i.cüeinliarcou, sendo recebi*«o com iodas as honras e accla»
matlo pela multidão

4'JS)0Í' U (Havas) - O príncipe
0 

' ",' sc,,nh!"'carA !ÍS 3 112 da marihfe
:o ií 

"" f,°,>*>;<•'<* eonvitloii o povo a"'«Mreecr ao desembarque", quando serão
flflnüiTi a". l,c,'del''P «Io throno italiano si-"-iil)as lioi.ticnngctis.

SALVADOIt, l"0 f.-\. AV) - O Ur. Góes
Dr Thi^ir!>d"r, d0 IÍS,a<I,,• «'vioiPao
1,1 ti. Bernardcs, presidente da Hepu-blica, o seguinte telesBamma:

''Neste momento cm que o Estado da Ba-
et, Á !%ur ° PeIa, ,,onra q,,c lhe * M*
r,,,. .", ;*.cp,.h,mentl> dos eminentes hospedesqne .iqi i vieram representando a nobre na-çno italiana e o governo de V. Ex.

Iiiiiics judiciários para qne exerçam oj
maior resistência nos excessos pretendidos cltrngain uo conhecimento do Ministério Pu-blico quaesquer faltas ale serventuários ale !Justiça |iara ser promovida a punição dosrecateitranles. A Procuradoria Geral contanindn com a cfficieiile coll.ihornçãn dos ili-
jjnos advogados mi sentido tic ser vepcllidd
do furo nm numeroso grupo dc individuos
ignorantes c deshonestos que, irifecclonaniló
a íititiosplicra judiciária ahi são tolerados
pela indilferença mórbida dò muitos e con-
Ira o preceito expresso ala Iri, que só por-niillc.o exercicio tia advocacia aos portado-les tle diplomas acadêmicos.

itenòvõ a v. Ex. os meus prntc**los d/x
mais alta estima e perfeita ctmsidernçõll. -•'
ta). AntYrti de Faria Pereira, procurador gc-ral do Districto Federal."

SS Alteía-neal o príncipe^mlferíotio 1 temonte, tenho a iramensa satisfaçãotic participar a V. Ex. a alccrin festiva. ,1°que esta

ircslricJri:
,nif

S (• a . ., ¦"»r>*-»la-tl

urinein 
' 

r0!'" 13 (IIaVi'^ ~ Sl,a Alt«a
leíZ! "nan.° *'c:'1)a tle desembarcar,

."•„"• 
<,e entaiiisinstieiís acclamações;

iimiPv, '"""' esl'avi* ''cplcto c em festa,
tm -s!Sffi^ d0,govcrno d0 Esta-

» 
' 

,orn è nal'9»«cs o estrangei-massa popular, cm que sc des-
!»eÀcohjuVt-"-e--!,rOS í,a C0,0nil. italiana,
«avain

iv,,„ • ,alllePlc com os nacionaes, ac-
Hrto „ .'•" v ¦ t'.n'u P.-TOente o princi pe Um-* '"• o rei Viclor .Manoel, n Itália e oirasll

«St» ^ & Sua Altcza o
desembarcou hoje, -iclalaiili'

"e, iimíu,!•""¦"^ -¦¦'-0-'''-'«'-s c ««-ÇlàTiiaÜà pela cnor-

:!i;iip cáes dc Ferreira, sendo recebido
¦-..,l:io c|iic a|i 0 ãaúnrrlna-n

SSftSS W*$&:** Altez.»;
"lut- •',. -'"/''^ ils Providencias afim
riiho. ,illtk !1 twra tivesse o maior

isllte TÜ-"' "''o, ainda, no cáes vi.tm-sc
!traoi,n, ,an'las de musicai forças de
"sociacs, ' 

flH*cson|ant_es de todas as cias-

mem,:íÍ?rV1?. EX,el'ÍOr CU"íprÍ'
„ .,• A' «• em nome do

S s\ 
TS enlc ,la KepnbHc»-

^»''«lo'«,»?"• !;i Í.*V A-1 - Chegando.»
* con nu 

".!U-'1,do, San Giórgio"''; confor-
**Cl.;"!!a'!,os.r!""'tem, o Sr. ministro
Jate, c„ „nmsl8rf,5°" ao P""':iPc de P'c-

fric io 1 ¦ ", "•? do ?'¦¦'• residente da Repu-
• ¦¦ se«Tin,ii' ' *'' aIegria com W- ern ac°-
di-, ;:?"ní.,a Passagem do illustre hospe-'pela t

?»i''"com1»„1"'f>síloir^ S' Ex- oeccntuoú o
Sbuciãr •*, ' a na(;ao sc vira «brigada a
1,1 na e-ani ,n? dc receber Sua Altcza
1 pl^Pilnl da Republica.

F1"'! liii)hii1Bil'a,dcceü <-'nm Palavras de ex-
«silciin '""'/"'o " ndalgiiin do governo

,,'o- 
*i..'ilidando 

o "drcndnought" "São
"in o Sr. ministro dns «Relações Ex-

„,i ;,:' f1,1 bo''<'", Pnrn saudul-ó nn IJahia.
êreJsn ,'•* "Slla Aliena; com afrecitiõso¦nardf» '(iui. ""''cias do Sr. Dr. Artliur
•""Hlon ü1'l1*íidcnle t'a Hepublica, e cum-™ muito cordialmente o Dr. Aíthu?

possuído o povo desta capital, que
fS» Y-yVx, n «listineção q,,e acabatio receber, testem unhando essa alegria emmanifestações de vibrante enthusiasmo diri-Ridas ao nome de \\ Ex. Permitta que ac-crescente neste telegramma o meu affe-cttioso aeradecimento pessoal pela presençano seu dilecto filho, que acolho com a mes-ma estima que e aos meus dispensada. Todaa comitiva chegou cm optlnias condições eestá convenientemente installáda, tendo oíistatio da Bahia procurado modestamentecorresponder á honra que lhe foi feita. Cor-diacs saudações. — (n) F. M. de Góes Cal-

S. SALVADOR. 13 (A. A.) - O Dr.Góes Calmou, governador do Estado, recebeuo seguinte telegramma do Dr. Artliur Ber-nardes, presidente da Republica:
"Palácio do Cattete — Sensihilisado coma noticia que V. Ex. acaba de enviar-me cmseu telegramma, agradeço a V. Ex. e aonobre povo baliiano a generosa hospitalida-«e que ahi dispensam a Sua Alter.a o prin-eipe do Piemonte e á sua comitiva, bemcomo nos Srs." ininislro do Exterior, embni-xudor da Itália c demais pessoas de sua com-

panhia. Consinta V. Ex. que lhe expresseunida o meu reconhecimento peln referenciaa pelo affectttoso agasalho que concede a meufilho, n quem dei a incumbência de levart.ambsm aV. Ex. as minhas saudações pes-soaes. Cordiacs saudações. _ (a) ArthurBernardcs." _
O programma das homenagens

hoje, amanhã, segunda, terça
e quarta-feira

S. SALVADOIt; 13 (A. A.) _ Foi elabo-í.ido peltí Sr. ministro Felix Pacheco, deaccordo com-ohgovcrnador, o programmanhatxo, que, por'intermédio do embaixadorUttdoglio, foi approvado por Sua Alteza Realpríncipe do Piemonte, combinando-o com oSr. almirante Bonaldi:
Sabbado jia"—. Pela manhã, passeio de au-tomovcl, ájãçlisposiçao de Sua Alteza. A*s 11horas, recepção da colônia italiana no Cir-culo Italiano. A's Í..30, almoço no paláciocia Acclamaçao, com ns comitivas de SuaAltcza e do Sr. ministro das Relações Extc-nores.7 .•
Domingo,' 14 _ A's 10.30, missa na Basl-Iica, deppjso Senhor do Bomfim. A*s 3 ho-"'.oa"wrde, festa desportiva no Campo da(¦raça. As 4 horas da tarde,-chá no ClubBaliiano de Tennis.

j ScgUflda-fcira, 15 —- Apresentação dee^mprlinenlos a bordo pelos Srs. ministrodas- Bèlaçoçs Exteriores, governador do Es-tado e cíg^aixador da Itália. Offereciinento
«C. lembranças destinadas a Sua Alteza. A*sA horas da tarde, apresentarão dos cumpri-mentos, a bordo, pela colônia italiana, e ou-tias pessoas gradas. A's 4.30 da tarde, re-cc|)çuo,novpalácio da Acclamaçao. A's 8.30d.i noite, jantart-a bordo do "San Giorgio",
Stfer^WP.^Süa Altcza aos Srs. ministrodas «RéJtçoes."Exteriores, governador do Es-tntlo.^ehlbaixadqr da Ilalia, almirante Penidoe i-fimmandantc do couraçado "S. Paulo"Teiça-ifeirai-; 10 _ Pela manhã, passeiomaritiniv polo Recôncavo. A's 4..10 da tnrderecepção nrt-Associação Athlcticn ala Bahia

Qiinrtii-1'çlrq, 17 — A's -1 horas da tarde,
fiiirdcii-party" cin colônia italiana no ClubBaliiano dc Tennis. A's S horas da noite Ibanquete a "jordo do "S, Paulo".

Em obediência aos accordos
de Londres

AS TROPAS FRANCEZAS VÃO DEI»
XAR DORTMUND. BOVHUM

E GESELKIRCHEN
PARIS. 13 (Havas) _ O correspondente do"Journal" cm Moguncis annuncia preparou-vos dns tropas francezas de Dortmuntl, Bo-

cliiiin c Gcselkirchcn para a evacuação des-
sas zonas.

PARIS, 13 /Havas) — O Sr. Young. agente
geral do pagamento das Reparações, è espe-
indo amanhã nesta capital, devendo expor,
provavelmente segunda-feira, á Commissão
de Reparações as primeiras medidas tomadas
pelo governo de Berlim para a applicação do
plano Dnwes.
— —• i <¦•_ ilis ni victima da

iam
Durante unia experiência

de soro albumina o Dr.
Gelly perde um olho

«lá 6 bem grande a lista dos martyres dasciencia. Ainda lia bem pouco tempo tive-mos oceasião de noticiar os soffrimentoshorríveis de um patrício nosso, o Dr. Alva-ro Alvim, que terminou perdendo tres dedos
__ cm conseqüência tln

sua dedicação ao cs-
Indo e applicação do
raio X. Agora, chega-
nos da França a no-
ticia do deplorável
desastre de que foi
victima o Dr. Georges
Gelly, chefe de clini-
ca dentaria do Escola
Dentaria de França,
c quo se tornou umdos mais notáveis
scientistas franceezs
pelos extraordinários
serviços prestados du-
rante a guerra, nota-
uilisnndo-se 'pelos
seus trabalhos dcrestauração bneco-fa-
ciai, dos mutilados
da grande guerra.

O Dr. Gelly, proce-dia cm seu laboratório
interessantes expe-nencias sobre chimica biológica, tentandouma reaççao de sôro-albumina pathologica,com ocido sulphurico. Não obtendo logo oresultado que esperava, o Dr. Gellv,

, < « o\i » «a
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Dr, Georges Gelly

, .,- --.. . o ur. lieuy, emum descuido muito próprio.dos scientistas,approximou-se do tubo de experiências pre-cisamente na oceasião em que se deu forteexplosão, attmgindo justamente ò rosto doür. Gelly um forte jacto de vitriolo. Apo-zar de soecorrido immediatamente pelosmais notáveis professores da Faculdade deMedicina de Paris, o Dr. Gelly ficou com oolho esquerdo completamente inutilisado.A dolorosa noticia deste desastre de mais•uma victima da sciencia repercutiu doloro-somente.nfio sô em França como no estran-
gciro, recebendo o Dr. Gelly de toda a parteco mundo as mais «confortantes provas dccarinho e admiração pelos seus grandes ser-viços prestados á sciencia.

O Sr. Silvino Silveira, que se acha actual-mente em Paris, visitou pessoalmente o Dr.delly em nome do professor Frederico Ever,clc necordo com a.fdfclcm tclegraphica querecebeu, tiattsníittinifo ao notável scientis-ta os sentimentos*'dôs dentistas brasileirosc os votos de solidariedade cm tão dolorosa .ciaerseacia,

l.tJrl,A-.a-,W,V_;

irrompeu uma campanha literáriacm prol tio remntlclnnicnlo cstliòticò tio Riode Janeiro, c lão emotiva surpresa causouesse movimento oriundo du intuitos pura-mtntc patrióticos c orientado cm nome danrte que os habitantes d.i velha cidade deaspecto colonial começaram a sonhar comas maravilhas dc uma grande capital siini-
pliiosanicnlo reconstruída ã moderna'.A cra brilhante tle abertura e alargamcn-Io de ruas, iniciada, na presidência Rodei-
Sues Alves, pela actividade juvenil do vclhai1'asasos, deu uma uova c mais bclla plívslò-noniwj jt cíSatle, mas não representou, ainda,o advclilo tia archi tectura. E", exacto quehouve, cutno, a incocciipaçáo ala hetieza c tia¦iiVi.jYstadc tios -.prédios, c qui» Olavoniilttc-,-
prortaoí-eiido Um.concurso tle fncbnda», queIni belleza c majestade resnitassein da ap-
plic.-tçao das regras cstheticas, mas os pro-pnetarios. em sna maioria, entenderam queos; cuidados nrchilcctonicos encareciam in-iitilmcnlc a obra, e o governo, no desejo da'rápida construcção das avenidas e ruas no-vas. consentiu em sacrificara arle á pressa.•Mns. ainda nssim. renòvoiido-se independeu-te de cânones architectonicos, sem, comlii-do, desprèsai-os, a cidade opiilentou tle mui-lo o scu patrimônio artislico, alcançandoclassificação entre as grandes metrópolesnotáveis pelo trabalho humano. Findo, po-rém, nquellc magnífico esforço, em que Sã-recia haver o impulso tle uma força aljitcl-natoria, entrou-se, no Rio, cm materia dearle applicada ãs cònslrucções, num crês-cente desleixo. Mesmo nas zonas ceutraesapporcçiam monstruosidades horríveis, quese multiplicavam cm mininttirns ridículasnos bairros afastados ou quo se sublinhavamem mao gosto e requintavam em estrava-

gnncias pretenciosas cm arrabaldes que sereputam elegantes, como Laranjeiras, Bota-togo, Copacabana...
Coutra esse descuido, procurando corri-

$l:°\ .''.ouve rcacção, cabendo A A NOI-li*, iniciar e freqüentemente renovar acampanha em prol do cmbellezamento ar-iistico da cidade, obtendo vietorias, cujo be-ncficio significaria lucro pnra a CapitalFederal. Lentamente, ganhando terreno deanno parn anno, n idéa de que o Rio deJaneiro deve ser uma cidade architectoni-ca e que a sua architectura devo possuircaracterísticos próprios, já não encontra op-posilorcs, tendo encontrado apoio nos pro-pnos círculos officiaes. Por oceasião decotnmcmorar o Centenário de nossa Indc-
pendência, em conseqüência da tenacidadedaquella propaganda, assistimos ao reno-vomento do cstylo colonial brasileiro e vi-mos surgir duns sociedades de architectos.

Com esses antecedentes, ao ser decretadoo novo regulamento de construcções do Dis-tricto Federal, procurámos, uo instituto,
que, nessa matéria, vae agora entrar cm vi-
gor, a parte relativa à architectura das fa-ch.idas.

A pintura das fachadas
Depois de determinar que os projectospara construcções de quaesquer edifíciossejam submettidos tt Secção de Architoctu-ra, paru examinar as fachadas visíveis doslogradouros publicos, o novo regulamentodetermina tambem que as que se caracteri-sarem por um unico motivo architectoniconao recebam pinturas a varias côrcs, queperturbem a harmonia do conjunto, deven-do as fachadas secundarias, vistas da ruaestar em harmonia, quanto «o estylo ícom a tachada principal.

As figuras, cartazes e letreiros
As. pinturas decorativas ou figurativas,ao alcance da vista do publico, só poderão

HpwS «"¦ S'C.P0ÍS «¦•¦•PPnwados os scusdesenhos completos, em escala mínima dc
i;ri,Í!,M°, as,.fac,]«dlls, é absolutamente
prohibidn a collocação de anniincios. ad-mittindo-se apenas placas, tnbolctas ou lc-Ireiros discretos, referentes ao negocio, pro-issao ou industria exercida nS edifício.
íl,orí„e_,,t«r Prejuízos á esthetica da cidade
aa. lied,f,c'-°_ os et«iros, quando collocn-
.i. k8?- gJrades' bnlaustrados, ou mtirctcsile balcões devem ser constituídos do letrasisoladas, a juízo da Directoria do Obras

ctonica*- do novo predio ,1s drs já exlsleníc'.os motivos nrcliilcctoiiicoi tlòverão icr nasparles em contaclb, cnhcõrdaiicia c remateconveniente, afim tle üvllarii variarão t« m*i- i.« ,„, dança brusca tle nivel, exigintio-se, lambem. I „' 
" 

„ 
u*i.,,,i!'».'CNtaili.s_para duas ou mais

o loi-iie.iauieiito das molduras, parn que cy-.:>-.nnii tcriiiincni uo plano normnl is fachadas.
0 espaço entre o aiinhamento

do edifício e o da rua
O espaço niinlino enlre o alinhamento doedifício c o das ruiis será: nas avenidasmnrginncs aos cannes dos tios Comprido",Trnpichciro. Jòíiiinii c nas ruas cm aberturaenlrc jt Avenida Pastem- u ;, Fortaleza tic"«. João. tle .'I metros; nus avenidas iiuifèi-nnçs nos cannes intcrccplorcs tln IJngôii lio-diigo de Freitas. 4 metros; no contorno des-sn I.itgo.i, mis Avenidas Allautica, VieiraSouto c Del rim Moreira, Ta metrôs; naspraias, nos jardins ou logradouros liltora-noos, nos districlos dc Gavcní Copncalwijit cl.ngfln, a pnrlit* de Botafogo, Inclusi.íe, tresmetros.

Prédios dc dupla fachada
sc-.ln icrrnillidns cònslrucções em lo-it-nliiiiii iesliidiis parn duas ou maisin rachadas voltadas pnra tod.is-cssas

• '•' ¦ !'!l)lli«-|is

P.remios ás fachadas artísticas
Com ai fim de foniculai- a cdiCicriçfio d«vnljit* archlteclonico c apurar o gosto pt-iasfechadas artislicãs; scr.ia) erendos nove pre-i-iios-aniiuii.es ini dinheiro, denomlnadoa'*.,

..Prefejliira do Dislriclo Federal", e d.ish-1». *'

.inialos da •rega.tinle maneira: Clasife vfa ~*h
Rrcdips cónslrüidns na zona Central: 1ó pre-v 'Jf,
lll in
premiu -
premiai -
Clii'-.*' 13)
liiiiio:

(mctlniha dc oui-ó);1.*'
110 i'nieil.illa.i.tlr prnfnVf S*

15:01)0*30011roioocsooo
CjnCORnOO (medoBiã de bronze).— Prédios cnnsli-iiitlns nn /nua tn--1" prêmio _ _ljfl!)0*>0W. (nicalalliadc nino»; 2» prêmio -^*fl:0fl,'l?!(li)0 (medalha de

inala); ,')> premiu --''¦T:000-?0(KI (nrtdallia dl> >»'*
(Oonclue na 2* ifegina)

-*m:'-

CoíIísqo fremendfll
Sáo seis as pessoas feridas

0 desastre de hoje na Praia de Botafoqo

m

Sc existisse ali; no movimentado ponloem quo a rua dc S. Clemente confina coma praia tle Lolnfogo, uni inspccloi- dc vclii-colos, dirigindo o transito, certo não suteria verificado o desastre que. ús 11 horn^<!n mnulia prendeu a attenção" tle tiunntns aelle assistiram no seu desenrolar brutal.Assim, descia aquella run, cm carreira vc-loz, o auto particular ii. e.51'1, dirigido

uumu
eçtt,

pbar-

confusão iiitlcscriptivcl; Ajirovcliando-se dei-ia. o inotnrista, emliora ferido na cabeetlesiinpareccti, indo medienr-so
macia.

A esse teiitpo, o commissario Costa e •'-",''*; •,119"'*c.s,, delegado, autoridades do **•
iiistncto policial, compareciam «o localrio»•nnndo ns providencias precisas. Minutos de-

m\

101

Para assegurar harmonia de
conjunto

N^VArea resultante do desmonte do morrodo Castello, ou cm outras quadras da Pri-meira Zona, sferã pcnnittido que os etlifi-cios apresentem fachadas que se liguem edesenvolvam no mesmo estylo, de maneiraa dar n impressão de que a quadra é consli-tijida por nm so edifício, ou por,-grandesetltlicios. Nno sendo isso exigido, na partecentral da Primeira Zona, será obrigatóriaa subordinação dns linhas orchitectonicastins tachadas dos prédios a serem construi-dos a de um dos prédios contíguos, sempre
que ns construcções abrangerem lotes dc me-nos de 20 melrosjle frente. Se a construcçãoou rccotistrucçiio-Mj-e.* logar entre prédios,cujas linhas nao'|tonvcnha reproduzir, pormotivos cstheticos&hqdcri*. atloptar-se facha-

'H 
cl,ct;av:ini tr'!S amb.ulaucias da An

¦JBP ^ ^^' J*^ í* _*^?" :'V\T ¦¦.;¦:*. -..¦ '¦*"<_"¦'" 
j/F

BfejL \l ^B- -y ¦ '^__fF-. ** wT-^- 
'"9Ê WtvTm** a-Ht-Ã ^^^*T^*wf*\^Íl*wn^tí**w*V^'y*À':'''-—'' ¦'''¦:W'«-í'

^^KX-;<i_________\^__w 
'"'¦'!_& '¦" :'L'*Í*^*^*^mr^*W*^*\ *w^*\ —*^*MuÊÈih*J*^i'-' '"^^^^'VíÃSaBlWH "--*¦'¦'*'¦ ¦*«K^a__H^^^t%í' ¦"¦' .--'..*' jt-"5Aí^lH_Í_^_v _H_^LV
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¦mi

lu^uV1 PTOPríc>W.9i o Dr. Bicallio Killio,
ar." i-llV.Ví1 como piisstiííeiros o.s seus amigos
¦¦,.' 

•')',,dln,1,elro'<1? -8 m'"os' engenhei-o. traba hando actualmente nas òlírás dalagoa Rodrigo de Freitas; c Alvar» JJarbalíioliclioa Cavalcanti; «comincrhliini,. ,i„ «_),-, „¦„.

tia diffeieiitc, que.*fI_!'futuro,'sirva de nn
ílTIin 'inc t*iPrti-lJ.M- ..'it«l._-'.ii  -> :. .

t'OS, e residente nn ilha do Governador.¦Ao chegar ao fim da rua, o Dr. UicalhoMIlio procurou diminuir a velocidade qúelevava o seu auto, para fazer a curva o ku-niar a Avciiida.Mns, ao que pai-cce, não lheloi possível obter esse movimento tum a«™?*«i;iit_V*]:iiP!,uez. .\essa oceasião, rodandoem vclocidnde excessiva, avançava o autode praça ,,. ,.20,1, cujo molorista, l-'laus noMiiriano dc Caninos, ao ver a,.proxi,„nr-se o
parar.

outro vehiculo, não teve lempo diDeu-se, assim, a collisão tremenda
M Violência do choque, ,«. íl0 estrondo

,'consctiiientc,.oS passaseiios dc ambos os

tencia
mento.

que, com. urgência propi-i.r ao mo-...transportaram os feridos nara' t»'osto da praça da Republicii, onde Sm•'"'•corros ,]c (,uo careciani: uu*rimAlém dos passai-eiros do nuto 6.5Í3, quelerimcntos gencralisndós,' ••>*"1roccberahi
íoffi tambem

do choque os
iviajavam nt»

rerain tis consequencins
£W"".tcs marítimos que

José Theopliilo dn Rocha, branco, de ''8
C'."',, 

C"a,-l,°' ""-"V1.0** •• rua Cunha B&f-osa n. ,7; quç soffrcu ferida eontusa naca 
ççn 

e IrncUin, tio braço dircilo^Dnrvàlvar slo ,1a Silva, morador ;i rua Iirei i_a*n"ccá' ' 
;.'"';¦ 

^V'1»,."" «nno e joelho direitos¦lose {.oiistiinliiK, ila Silvarua Senador i-.uzebio

drjio aos prédios vfiin*os.-«_ve_dò poss h -I lo- tanm™*?,assase,ro.,ie i,,,,bt's ns ;"'- Os v<

domiciltada, A;
cmitusôcs^peln eoAíe^^^*
riores c inferiores.

Os vehictilòs ficaram
stipe-

:^í'

policia do
-IO !t aVCSíeilaJ,

loliiliiicnle iiviiriii-•JislficVg 
iusliiurpu im

iu';- -.¦'-.
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Ecos i Novidades
, Ihtl «ia Mate a quntlo dos «mprettlmes
lo HRrclnnsllamo publico, cam desconto»
•m folha. Ni« ê (facll tncMlrar ns termos
dt um aceArdo rapa* ds servir sos interuus
gere»», rampfcheadendn.is nelle, sem du-
vida alfums. n cnmliate Inflexível A agiota-
gem as» repartirei.

I'«f«rçsM>i» diversos pirtldarlns ilss ms-
dliUt radicar» em guerrear até mesmo »« »••
Mi.isçflf» dt rl»s«e, que, mediante dcicon-
loi a isrsutU», offtrtctm serviço» do «illu*
trncls, dt flsaçss * dt pequenos tmpraill-
mo» ao funccioiialismo. Acontece, porém,
qua o nonte-plo foi suipemo ha Íamos
¦nnoi e, dali, vinham o» favor*» <|ua a» ac
•ociaçlie» dt classe estabeleceram. Surgiram
na Ornara farlot projectos d* rtorganlia*
(io do moate-pfo. Discutido*, remendados a
adiados durante muilo lempo, aquelles pro-JkIos se amiiUamsram, por fim, num sub-
ilitutlvo. <iut a Camsra approvou a «mel-
ttu so Senado. AU tioje, poròm, nem notl-
cia» m»la appareeeram a respeito. O asem*
plu ds Prefeitura, que eilatulu o inonle-plo,

cm beneficio do qual funeclonam ns penua-
,nos empréstimo* chsmsdos rapMoi, além
de etclarecor o assuniplo, serve para de-
iiinmtriir a negligencia do legislativo f«-,
deral a propósito. Se o projecio, entregue

1 no exame do Senado, nin presta, que se ela-
bore nutro. Mo é que A lógico, natural e
sábio. O fine se tem feilo i o que nio se
coinprebendr. As conseqüências ahi citio
nns múltiplos aspectos da agiotagem, que
«turmenla os servidores públicos e contra a
qual lutam as ordens dos ministros.

Nós nâo lemos nenhuma preferencia ei-
peclal pelas associações de classe. Ma» a
verdade é que ellas constituem ainda o uni-
eu appello dns funecionarios em momentos
de cri.:e. Se, ao mesmo tempo quo comba-
tem os empréstimos com descontos cm fo-
Ihs, os poderes administrativos se esforças-
sem pelo projecto de monle-plo, elamoroia-
menlc encalhado, ainda se explicava a sua
altitude. Do contrario, nin. Está bem visto
(pie quando falamos cm empréstimos temos
em mente apenas os das associações de das-
se, pois nunci escreveríamos nada que pa-
recesse uma longínqua allusin optimista
aos agiotas, que emprestam a 10 •[' ao mes,
fórmula ostensiva do usurpacin para a qual
devia haver meios de pnníçio no Código
Penal. A* relações dos institutos de elasse' cnm os funcionários não podem ser equi-
paradas aos abusos innomlnaveis da agiota-
*em. Emquanto nno se restabelecer o mon-
tc-pio, não ha nutro meio de soecorrtr o
funccioiialismo nos momentos dt aperturss,

, s quo eslão sujeitos como toda o cente.
•**

Se nSo chega para agitar a cidade, basta,
no menos, para cnchrk-a de presentlmentot
e vaidades a nova divisio em zonas, que
filtrou, desde hoje, em vigor.

¦ Nota-se qne os interesses do fisco mnnl-
ripai promoveram, por merecimento, alguns

l trechos dos subúrbios a sons urbana, acto
¦pie deve cnchel-os de orgulho, sem duvida
alguma. Depois que o Meyer, por exemplo,
tidoptou cabello A Ia garçonne, sapatos ver»'ínelbns e ademanes fidalgos o depois que a
Min população náo precisa mais de vir i cl-
tlnde para comprar em bons magazines a
para npplaudir os melhores fifmt, não se
comprehendia a divisão antiga. Has ha, na
distribuição de zonas, detalhes curiosos,
como aquelle que transfere os morros cen-
traes para os subúrbios, mas cautelosamente
exclue Santa Thereza, Tijuca e Gloria, colll-1
nas qne entraram para a noblliarehia na»
cionhl, desde ns remotos tempos das lutas,
pela Independência. Do qualquer sorte, as
promoções obedeceram ao critério do mere-
cimento c vale a pena registar o respeito à
justiça.

Em toda a obra humana ha sempre uma
fnllni. porém, c a fntalidade irremediável
não quiz fugir A regra. Na discriminação nâo
encontramos a zona que mais atribula a
-policia: n zona estragada... Ser* que o re-' 
gni«mento promoveu também a zona estra-
cada ?...

Savhkoff itcoitaMo ai ra-
cfaMi éoÊ Savkh^esaevie mw9 vviima

0 famoso caudilho prefere a dieta*
dura dos trabalhadores á dos

generaes ignorantes!...
MOSCOU, l.'l. (U. I>.) — O celebre reu-

dllho tiavlnkofft qua ha poucos dia» ÍAra
condemnado a morte e tivera commulada
essa pena. devido i recommsndseld do
Tribunal da Justiça do Soviel, enviou ao
jornal Mlosta", uma declaração, do presi-
dio onde se acha, explicando a raiao de
sen reconhecimento ao regimen soviells-
Ia.

Savlnhoff dis " todo» nos devamos nnlr
pelo bolcheviimo, pliyilea o moralmente.
Rn prefiro a dlcladura dos trabalhadores
A dlcladura dos generat» ignorante»".

«> famoso agitador foi condemnado por
ter cooperado eom o almirante Kolebak a
o general Deneklne, ns» campanha» anil-
revolucionaria» chefiadas por ene» offi-
Hat» do regimen imperial contra o So-
vlet.

PENHORES?.
Menor juro $ Maior ofterta

L>lCA II. Avenida Paasae, II L
i mm ¦

Procurando um aooordo to-
bro a paaoa antro Por*

tugal a a Haapanha
LISltOA. 1.1 (II. P.) - Partiu para Ma-

drid a delegação hespanhola que veiu a esta
capital, afim de negociar com Portugal um
accôrdo sobre a quesito da pesca. Ainda nio
são conhecidos os retultsdos dessa gestão.

PARA PASSEIO
Elegantíssimas lemos on

costumes de flanella, palmbeach, palha do seda, brlm
de Unho, etc. Na — Guana-
bara — It. Carioca, 64.
¦ mm i ii..

54

Dr. Estellita Lins—Vias urinarias (vena-
reas e cirúrgicas) RaleTos X. Labor. S. José 11.

i mm i i ¦ i
fir. E. Pitanga Santp«opemf6es.Dpen.
vi-; do n.vitim u AmiK. Passeia Se, de 1 is 4
DE. EOD. MSÇTTI - Viés drinarles-
Cirurgia geral. 13 de Melo. 36. 4 As 6. C. 100%

Dr. Reynaldo de Aragão. clinica se-
nhoras. ff. Carioca. 18. 1 âÍT 8, 3", 4" a 6".mmm"— • ' ^m^ i ~^^™^^_^-^^__^___^^

Dr. Alfredo Herçnlano- vias urinarias
—llua Rosário 106, Io and., das 2 ás 6. N. 3589.

UMM\m\\m*mmm

Dr. Flavio Pe8SOa~R'>>s, blenorrhsgla e
complicações. Sachet 21. 13 ãs 16 h. N. 7317.

Dr Castra Ai auto cinuROUO.VT, VUV« AkmUjO clinica privada.
Hospital Evangélico. Phone Villa 2261.

mmm
Dr. Manoel de Abreu ™SSZ
pia profunda e intensiva (8 M A 200 kv.).
Evarlsto da Veiga, 20, C 412.

Sarmento biresi Brito Paes
ftlíeítam a eqnMfca aérea

Rorto-amerieaaa
LISDOA, 13. (U. P.) — Os aviadores Bri-

to Paes c Sarmento Beires, que acabam de
regressar a esta capital, apôs a realisação
do "raid" de aviação entre esta capilal e
Macao, dirigiram um telegramma de feli-
citações ao general William Mitchell, do
serviço aéreo dos Estados Unidos, pelo exi-
to do vflo do clrcumnavcgaçlo. realisado
nelos officiaes americanos, Smlth, Wade c
Nelson.

PARA OS POMES E RICOS
«IE USAM ÓCULOS

As lentes quebradas, em óculos, lorgnons
c pinec-nes serão substituídas, gratultomon-te na Casa Vieltas, até o preço de 31000, e
as de maior importância soffrerão este aba-
timento. Por exemplo : O publico que está
habituado a pagar por uma iente

10$000, pagará 7S00O
as de 4$000 „ 1$000
as de 3$000 serão grátis

Deseontando-se sempre 39000 da totalida-
de dos concertos.

A CASA VIE1TAS garante que as len-
tes oculares e todo o material empregado
na sua secaio de óptica sio de primeiríssima
qualidade.

RUA DA QUITANDA, f»_ mn .

UM GE0GRAPH0 ALLEMÃO NO-
TAVEL QUE NOS VISITARA

Devendo chegar cm meados do corrente
rnez ao Kio dc Janeiro o conhecido sclen-
tista prof. Alberto Penck, presidente da So-
ciedade da Gcographfa dc Berlim, homena-
gens especiaes scr-lhe-So prestadas pelos, gcographos e geólogos brasileiros. Assim è
quc a Academia de Seiencias resolveu no-
mear uma eommissão para receber o prof.

Pcnck e ncompanhal-o nas suas excursões.
Essa eommissão 6 composta dos academi-

cos, Drs. Eusebio dc Oliveira, Daniel Hen-
riingef; Everardo Backeuser, Betim Paes
I.cme, Ferdlnando Laboriau, Araújo Ferraz e
Mario Souza.

A Sociedade dc Geographia também pro-move grandes homenagens ao visitante.» >nea» 

Rapaz curioso
Km Nova York nm rapazinho ao aalr de

«m cinema ris na porta nm homem, de es-
fetura regular e forte que elle togo reco-
nJjceeü como tendo o sf amado Tem-
Mis da Fox Film. Olhsndo-o muito, dis o
rapaz: ~ Eu conheço-o ha multo tempo I —

. E' possível, de onde T — Do Rio de Janeiro.
— Isso não pôde ser; pois m en li nunca
fai. — Sim, porém, via-o coaatantemente
nas fitas cinematographlcas, Tem Mis ria-
se. —• O Sr. estí duvidsndo e nSo acredita?!
Pai» veja pe!» etiqueta da minha capa de
Borracha qne também i de li da Fabrica de
Henrique Schtyé da Avenida Gomes Freire
dezenove. Para evitar as falsificações todas
as capas desta casa levam a marca resistida
no interior ds capa com o nome do pro-
prietario. Em seguida pergunton-lhe • rs-
paz:, — O Sr. é essado 7 — Porque fazes tal
pergunta ? — E* porque quero eassr-mt e
desejava ssber algumas particularidades do
mesmo. Diga-me com franqueza que tal *
isso.7— En to direi: nos primeiros tempos
não é li multo bom ter a gente de mudar
de vida e seguir nm novo systema 1... Tado
isso cansa incommodos I,,, Mas, depois...
Ah ! depois Iv... E* de nm homem se en-
forcar!...—Bastai Jamais me csssrel!.,. "*»

A TENTATIVA REVOLUCIONA-
RIA, HONTEM, EM LISBOA

- **m*mmmm .<*

Os culpados serio implacável-
mente castigados

LISBOA, 13 (U. P.) — O governo orde-
non is autoridades competentes que pro-cedam a rigoroso inquérito sobre a sedicão
de hontem, afim de apurar as responsai)!-
lldodcs c castigar implacavelmente os cul-
pados, afim de evitar a repetição da intran-
quillidade do paiz.

doenças Dr. A. Ourique Machado
OLHOS Trav. & Francisco 9. T. C. SM.

Assistente da Santa Casa do Rio de Ja-
neiro, ex-adjunto das clinicas dos pro-fessores: J. Meller e M. Sachs, de Vienna,
B. Krückman e Silex, de Berlim.

Exames de olhos pela Ilotfrellicht e
com a lâmpada de fenda de Gullstrand.

*

Colhido por uma barreira, em
Merirjr

Foi soecorrido, i tarde, no posto Central
de Assistência, o trabalhador Sebastião dc
Azevedo, de 21 annos c residente em Meri-
ty, o qual quando, hoje, trabalhava numa
barreira situada A avenida Nilo Pcçanha
nessa mesma localidade, foi colhido pnr
enorme bloco de terra, ficando com o pi di-
relto fracturado.

Após o curativo, Sebastião foi internado
na Santa Casa.

¦ mm i
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Preso, depois de atropelar!
A VICTIMA TEVE O CRANEO

FRACTURADO
Pela manhã, na rua Frei Caneca, em fren-

to ao Quartel da Brigada Policial, o autr
de praça numero 6.196, dirigido pelo moto
rista Joaquim Francisco Teixeira, porlugue:
dc - 40 annos dc c-dade, colheu, accident.il
mente, a sexagenária Franeisca Laeavn
viuva e domiciliada A nin Salvador de SA
n. 55, pro.icctundo-a á distancia. Com '
(•ranço fracturado e com ferimentos genere
usados, a infeliz mulher foi levada par
o Posto de Assistência, da praça da fiepu
blica, onde lhe ministraram os soecorros ne
cessarios, findos os quaes internaram-na m
Hó«pital de São Francisco de Assis.

O chauffíur, quo mora i rua do Riachucl*
n. 61. foi preso o autuado, não obstonta ar
affirmações das testemunhas que são una-
tiimes quanto » causualidade do atropela-
mento, ~ !: ...-t.,r'.__,»4."-'- '::...-.fi^Jt-

SlMÜ
Regulador Gesteira i o
Remédio de Confiança para tratar
Inflamação do Utero.Catafra do Ute»
ro. Oesarranjos daMenstruaçSo, Anc-
mia, Palidez, Amarelidio e Oeiarran»
jos Nervosos causados petas Moléstias
do Utero, Hemorragias, Dores cColicas
do Utero eüvarios, Ameaças de Abor-
to e Hemorroidag causadas pelo
Pago do Utero Inflamado I

H$eRegulador Gesteira)

Vao ser resolvidas, pelos
tribunaes allemães, as re-

clamaçftes dos Hohen-
zollern

BERLIM, 13 (U. P.) — Os membros so-
cialistas do Laudtag prussiano teneionam
nvover uma campanha afim dc obrigar o mi-
nistro das Finanças a cumprir a sua pro-
messa de permlttir que os tribunaes liquidem
as reclamações dos Hohenzollern.

O órgão trabolhista "Vorwncrts", tratando
desse assumpto, diz: "'Passou o tempo do
escândalo, mas milhares de trabalhadores
ainda vivem do parco auxilio do governo"

mmm"¦ •mmm ¦
I snliA inal*9 Para homens e senhoras.unno ingiez Metr0( J6f500 0urives 67§—¦ mmmmm»"GUARDA-MOVEIS"

'Sob o patrocínio do industrial Leandro Martin»
(Chamados : Ourives, 41. T. N. 1500

f

0 V00 DE ZANNI A'
VOLTA DO MUNDO
As proximns étnpns do

grande "raid"
TOKIO. 13 (U. P.) - O Sr. Murphy, sc

crelarlo do major argentino Xuiini. nn viagem
cni redor do ininido, i|ue ura rcalisa eKke of-
fida!, entrevistado hoje nesla ('«pilai, disse:—> Náo posso .util.ilim-ntr Iraçar de uma
maneiro dvfinlllva a rAIu que n msjur /..mui
seguiri, pois ninda nSo conferoneiei a res-
pello com as autoridade* japonexas. Acredito,
entretanto, que /anui furA escola* cm Pcklu,
Miikdrn o Tulku, llirnchlna, Osuka e Tukn-
rosava e, provuvelmenlc, scituIrA em teu
vôo na dlrcccio do Kurlles o us Ilhas Aleu-
tis», no continente americano.

bitortet e Cqntaiòet
produsem dores Insappor-
laveis, «ae pedem ser
illMsdss d'am momento
irn o ontrn. rnm n

m^k»^mM§3mmMLm\*Mr

.TÍNlMCNTO

SLÔAN
ROUBADO EM VINTE E

8EI8 CONT08
LISBOA, 13. (U. P.) — Os gatunos rou-

baram, nesta capital, vinte c seis contos
ao cavalheiro brasileiro Gonçalves Caloi-
ro.

i «s» I

II h di; FertHual
Na sua sentimenlalldade
a delioadesa, espera-vos

Segundíi-foira
Wf^

Cinema Avenida

_#üi

em o formoso film
do Coimbra

Pela defesa esUistica
da Capital Federal

O embellezamento ar-
tistico da cidade dos

jardins
O novo regulamento do
coiiNtritrçitoH osllmiila a
a arvhKocdira o colil-

bo alniHOH
(Conclusão da 1* pagina)

tirongo). Classe C) — Prédios consi ruídos
na nona siihurhnna: 1' premia — 8:111109 (me-
d,illi:i da ouro); 'J* prêmio — fiiOotifiiuii (me-
il ilha de praia), e .V prêmio — 3:(iiios<i(iO
(medalha de broiuc).

Aos arrhltectns nu architcclos con*triicto<
res autores dos projectos das melhores fa-
liadas, srri adjudicado o prendo em dinhei-
o tle accordo cnm a rlasslflcaciln feita pnr

um Jury especial, e conferido o diploma cor-
rcspnndcnto a esses prêmios. Ao proprietário
do prédio, cuja fachada tiver sido premia-
da, a Prefeitura rritltuiri: I —- n importando

. Integral dos emolumento* pagos pela con-* strueção, inclusive os de alinhamento o nive-
lamento, quando se tratar de qualquer dos
primeiros prêmios: II — a metade dessa im-
portando quando sc tratar de qualquer dos
outros premiu*.

A Prefeitura matutará confeccionar c dc-
pnsllarA na Casa da Moeda os moldes ou
fôrmas para a cnnliniícni das medalhas cor-
respondentes aos premios, sendo totlns as
suas despesas custeadas pelo autor pre-
mlndo.

O proprietário do prédio, cuja fachada' fôr
premiada, poderA mandar collocar A sua
custa, cm posto conveniente da fachada, uma
placa tle hroiue encimado pelas armas da
1'rcfcitiira, contendo a seguinte inscripcâo:"Prefeitura do Districlo Federal — Concur-
so de fachadas — Zona — Medalha dc —
Anno dc."

Essa placa scr.1 conservada permanente-
mente, cnniuaiito não forem alteradas as li-
nluis archilcclonicas dn fachada o fica isen-
Ia por completo do pagamento de qualquer
licença ou emolumento, podendo a Prefeito-
ra impedir quc sobre uma fachada premia-
da so collnqucm quaesquer letreiros, salvo sc
o proprietário retirar dessa fachada a placa
indicativo do prêmio,

São essas as principaes disposições refe-
rentes A architectura, adoptadas no novo
regulamento organisado segundo a orienta-
ção do Dr. Mario Machado.

¦ —

|A Fonte dos Amores S
¦ mm ¦

$ CRFEAO PORTUGUEZ VAE
A SANTOS

Será na sexta-feira, á noite, a par-
tida, em vapor especialmente

fretado para tal fim
Conforme já noticiámos, os rapazes do

Orfeão Português preparam-se para partircom destino a Santos, onde vão fazer uma
excursão artística i^ie, com a maior razão,
está despertando grande interesse, não ape-
nas entre os componentes dessa agremiação
c de suns familias, mns também naquclla
cidade paulista que, pela primeira vez, no
quc suppomos, vae ouvir n nossa maior as-
sociação coral.

Para quc a viagem seja feita com todo o
conforto e segurança, a direetoria do Orfcào
Português fretou um vapor, em que só irão
os associados, suas familias e convidados,
O vapor partirá daqui na sexta-feira, A noi-
te, e-regressará na scgundn-fclra dc manhã'.

As inscripções serão feitas, na secretaria
do Orfeão, ntú a próxima quarta-feira, Tor-
nn-sc, pois, necessário quc ato esse dia todas
ns ndhesõcii sejam feitas.

O Orfeão, como tainbcm já dissemos, vac a
Santos, afim do inaugurar o Grande Colyscu
Theatro, imponente cnsa dc espectaculos qucacaba de ser ali construída e que 6, no seu
gênero, a maior do Brasil.

¦ <mmm* >
Multas pessoas ignoram que no espaço dc

2 horas os restos de comida, doces, etc, quoficam nos interstícios dos dentes comcçnm
a fermentar. Esta fermentação 6 quc é a
causa da carie dos dentes c do máo hálito.
Usando o dentifricio medicinal Odornns evi-
tn-se esta ocçáo prejudicial. Bastam algu-
mas gottas num copo dugua. Compre hoje
mesmo um vidro, pelo preço módico de3$000. Para auxiliar a limpeza dos dentes
use a pasta Odornns 2?5000. A' venda emtoda a parte. -mmm»

¦¦t-«V ! ¦¦ '; 
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As festas de amanhã, no Instituto
La-Fayette

Ilealisa-se, amanhã, a inauguração doDepartamento Feminino do Instituto La-layelte, com a presença do Sr. prefeito doDistricto Federal c grande numeo dc convi-
dados.

Começará o programma pela inauguração
do Quadro dc Honrn das nlumnas. I.ogo
após, seguir-se-ão a visita ás installaçôes
desse conhecido estabelecimento dc ensino.

Terminada essa parte do programma, te-rá logar a inauguração do grande pavilhão
para aulas do Jardim du Infância, musica
desenho e geographia. Falarão, nosso neto, o
professor La-Fayctte Cortes, abrindo a cc-
rimonin, o professor ür. Marco Baptisti*.
dos Santos, pclos departamentos masculi-
nos. professora Virgínia Lacerda, pelo Do-
partamento feminino c o professor Francls-
co Franaça, nos proletários que tornaram
objectiva a idealisação daquella obra dc
arte.

Seguir-se-ão bailados de alumuas do Jar-
dim da Infância, cânticos e numcros dc gy-mnastica sueca. ii?-./'

Terminará n festa, què, será ao ar
livre, com uma partida dc volcyball c
basketball. .-.—¦ -—^-ri' - —

¦i

TUDO POR 2$000

2* FEIRA no ÍRIS
Ramon Navarro, Alice

Terry a Lewis Slone
em ¦»

Scaramouche
Monumental producção da Metro-

Paramount

BUCK JONES
em

0 Filho do Fogo
Magnífica producção da Fox-Filtn

Grandes estréas no palco
3, 6 e 9 horas

LA-ROZOLEN, a queridu can*
tora lyrica.

THE AKCKILEN'S, duetto co-
mico.

JÊCA-TATÚ, Rei dos Caipira».
MISS SUSSY, Rainha dos

dentes.

TODOS AO ÍRIS
;, , O CONTRATOSSB éradical nns tii.sne». iirunuhite», grippes, ete.

íreço actual: Vidro. 2S800 ou 3?000. Dz. 29S000¦ mmm ,__.

1

Falleeimento em Minas
DIAMANTINA, 13 (A. A.)— Fallcceu hon-

tem aqui o professor Antônio dos Santos
.Mourão.

O extineto era filho desta cidade c oc-
eupou vários cargos de representação. Com
o Dr. Corrêa Rabello e Theodomiro Alves Pe-
reira trabalhou com afinco cm prol da cau-
sa 'abolicionista, sendo muito estimado pe-Ias suns cxcclleivtes qualidades dc intclli-
gencia o coração.

i ^Sfc 1
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1 SER BELLA ? TER ENCANTOS ? I
§ Creme e Leite de Cera Purificado I

(Purified Wnx Cream and Mllk) 1
im>iiliiimiiiimmiiiimimiiiiiilimimiimiiimiiiiiiimmiii mi mimiimiiiiiiiiiinr
"—*" -¦ * mta&lam*** .„..  .™______________________________^.

O PORTO, PELA MANHA
Chegaram: du Dordcaux, o paquete .-fran-

ccz "Formoso", com .passageiros; do Bre-
men, o paquete allemão "Orcfeld", com
passageiros; de Porto Alegre, o paquete na-
donal "Commandante Vasconcellos", com
passageiros; de Santos, o'paquete nacional"Piauhy", com vários geftcros, e de Porto
Alegre, o vapor nacional "Bocaina", com
vários gêneros.

Recusado, urdiu um
plano sinistro

Um ex-operario, auxiliado pelo
irmão, um policial, tenta con*
tra a vida de uma senhorita

Diariamente, a Joven Cryielle saia da
casa du «co*» naes, A rua Purl«lla n, Ul, e
«o dirigia A fabrica onde tt«li»llia,

R Iodas as tardes, pelai •-.•-ru», ella era
tista saltar na eitotiío de Mudurclra.

Ila pouco tempo, enlielanlo, apparceeu na
rna onde mora (Srysella, o Indivíduo Ju-
vendo (iiiluiiii-õcs Salles, quo so desemprega-
ra de uma fabrica ha dias. Juvenelo morava
por favor nn casa da rua Porlella n. 113,
um pouco aquém da residência daquella
operaria.

Os encontros noi trens durante a viagem,
ii mesma hora, dlariamento, • na rua em que
moravam, fixerain com que Juvenelo se apul-
xonasse pela vlsinha.

Ullu, poríni, tratava-o com dcllcsdeia, sem
qualquer intencüo,

Com Isso não se conformava o apaixona-
do, que, embora actualmente desempregado,
exigiu de (irysclia uma resposta decisiva.

>\ mocinha dispdz-ie a nSo mais falar com
Juvenelo, agora seu lenas perseguidor, e isso
poiipie recebera péssimas informações «obre
a sua condueta.

Mal sabia a joven Crynelia que o perverso
Indivíduo preparara um plano sinistro, ua
Intenção do vingar-se da sua indifferença
cruel. Assim, A tardinha do hontem, de rc-
gresso ao trabalho, ao chegar fírysella ao, lar-
go dc Madureira, no ponto cm que começa
o sua cm que mora, cheia de pavor, sentiu-
sc violentamente agarrado por um soldado
de policia, emquanto Juvenelo tirava da ein-
tura um punhal o com elle procurava fcril-a
no coração.

A um movimento que fez com o corpo,
para se dcsvencllhsr do policial que a se-
gorava, Gryselia desviou o golpe, ferlndo-se
embora no pescoço.

Aludiu hora era grande o movimento de
operários no local, razSo por quc os dous
criminosos, com a confusão estabelecida, Io-
graram cvndlr-se.

(irysclia foi carregada a esvalr-se cm snn-
gue alé A pliarmacia Popular, onde o Dr.
Fernandes Dantas soecorreu-a incontinente,
avisando depois a policia do TA" districto, que
compareceu, na pessoa do delegado, Dr. Ma-
noel Machado Sobrinho, «pie aluda encontrou
no chão a arma, toda ensangüentada.

Apurou essa autoridade quc o policial que
segurou a victima é irmão do criminoso e
chama-se João Salles, sendo corneteiro do
4» batalhão da Policia Militar, cm cujo quar-
tel Já estA preso, A suu disposição.

•A victima tem 13 annos, í* de cor branca e
filha do carteiro Augusto Jordão dc D. Maria
Paes Jordão.

EstA em tratamento na casa dc scus paes,
Inspirando cuidados o seu estado,.

A respeito esto aberto .inquérito.

Uma conferência $oba bi
glone social

Falará o Sr. Pablo Oliva Vôlei
. 'Acha-se presentemente nu lti« ft <s, »>
CoiikIIiu Deliliuranlu de lluciini aíÍ 8 •* !
farA. na próxima Iprça.fèlrn, ii | Li.lJ»laiiie, num coiifurutidu uu 1'usto tSlftde Prompto Soecorro, A Praça üa Itppubíu

O Sr. Vílex falarA snhre "o« tem.munlclpaos do providencia e suliuSüsnelal em Ih y&Alm», i *. sua",»ela, • qnt assistirão o embaixador e J X,»al da liiiibaixuda Ar«flullna, io reillíS!sob os auspícios du Coiuolho. ' "'"«I

TO LüOL-buELForaffi.1.VMc.„sí!W^*

i mmm ¦
Nsquclles dias terríveis em que a velha

sociedade feudal se desmoronava, os corações
amantes soffrism aa conscqnenciss do tem-
pnral. O modesto fidalgo, conquistado pels
democrscla, via a mulher que amava entre
os aristocratas qne cercavam a "anstriaca".
O kcu nnico pensamento foi salvat-a da
labareda tremenda da revolução, e salvou-s.

RAMON NOVARRO"Scaramouche", o film assombroso da Me-Iro que a Paramount exhibe SECUNDAREI
IÍA no CINE FALAIS, conta-nos em suas ece
nas empolgantes, esmagadoras, os dias tre-mendoa da grande tempestade social, tendo
nos principaes papeis RAMON NOVARRO
ALICE TERRY e LEWIS STONE.

Um menido apanhado por uma
carroça

Na <rua Gamboa, cm cujo n. 77 reside o
menor Josí, do oito aunos, filho do Sr. Ben-
to Branco, foi colhido por uma carroça, sof-
frendo fractura do braço direito e ferimen-
to ik> pé esquerdo.
- ' -T

«MH____MMM___«|MMa.|
i *W> ^j

^fe-iHrAiyvEt^ i
Mt J PuaSncim Vegetai

A VIDA DOS CAMPOS
Será exhibido, amanhã, pela ultí.

ma vei, no Cinema Pathé,, o"film" das fazendas do Dr.
Geraldo Rocha

Estava marcada para hoje m»!i *-.exhlblefio do -film'1- das faiSeudaTittGeraldo Itocha, no Cinema Pothí, /, Q,nida Ilio Branco, não tendo Bldo etucdlilntconvites para ella. Isso ,1„. Cin SShaver uma enchcnle lão grande oue a êltganle casit dc diversões, i|in* é uma das mJiamplas e confortáveis do lll.i de Janeiranao conteve nem a metade d.vi pessoas nusdesejaram ver os prodígios rcallsndos meum homem que honra a nacionalidade irasa pelo arrojo dos seus cmprelteiidlinentoi
como tainbcm pela Inlclllgcncla da sun «%cução. Attcndendo no appello ipie lhe f0|lcit0 .",, «igcnhciro polricio consentiu messe "film" fosse cxhihido mais uma v«amanhã, no Pathé, onde essa sessão sciídestinada Aquelles quu n/ puderam, pelnsuas occupaçôes, comparecer in iiuims, rej.usadas cm dias de semana. |>,nra evltaf-s»
a agglomcração c queixas por p;,rle daqucl.
les que chegam mnis tnrde a querem nhter
logar e mais o grande inconveniente de uniespectadores perturbarem a visla dor, ou.
tros, devido A falta dc espaço, foi delibera-
do que só sc dê ingresso uté completar alotação do cinema, lisses ingressos serãodistribuídos no "gulchet" do l*nl|ié. ,\ m..\
didn que forem chegando o.s espectadores.

Assim, não sc notará a agglomeraçno. •
Ao terminar a exhibição do liojo, tunni

erguidos vivas no Dr. Geraldo Hnclia,

kPAPEIS P.TNTA^S~~N»'rT^;
suas compras sem verificarem as novidades
c os preços da CASA OCTAVIO. run Ouri-
ves, 60 — Telephone, Norte, 4030.

¦ ^aw— ______¦K~M"{-.;~!"i"5.4^í~x*í**í**i**;',;*í**-X'í"'**,,*'"'"'4+

! DR. pimenta m \mú\
(• Ourives, 5 — terças, quintas c saliluí
X dos. dc I ãs 5 horas. Affonso Penna. 4!v
X segundas e sestas, dc l ás ,T lioras. J •
{"H~.*vi"."i"I"I". •-.

*nmm— —"0 SPCRT"
Com a regularidade de sempre, visitou-

nos, hoje, o importante periódico "0
Sport".

O presente numero í portador dc bcliii
gravuras sobre os ássumptos de sua csre-
dalidade c traz interessantes notas suíut
o ultimo encontro de lior. nus listado»
Unidos, correspondência dc Buenos Aíim.
noticias sobre turf a football, nléni de noi
íazer a promessa dc artigos de Denipsey,
sobre liox, e dc Daniel Õldfield, sobre «u«
tómbilismo.

Eu fiz a barba esta maiiliã com uma GIb>
lüTTE. K Você ?

«•!¦-

4^S^S^P° líMPAHETOS

Vitamina Lorenzini
MUITO ÈFFIGÀZ em todos os casos dc de-hilidado orgânica e funcclonal.
Para creanças o adultos.
Puramente vegetal — Uso interno e inje-:çoes. Caixa Postal 1492 — São Paulo.

¦ iie»
AGGREDIDO, QUEEKOü-SE A*

POLICIA
A's outoridades pollciaes da 2' circum-scripçao queixou-se, hontem, Athayde Josíde Souza, de 24 annos, solteiro c morador Arua Gnvião Peixoto, 148, do que havia sidoaggredido por Oscar Corrêa, dc 35 annos,

preto, viuvo e morador no morro do Ca-vallar,
iau origem a essa oggrcssão uma sim-

pies brincadeira, provocada pela victimaO aggressor foi preso, hoje, c recolhidoao xadrez.
¦ mmm

Syphilis !
LIPO-HYDRARGYRO
Injecções indolorcs sem analgésico

Intra musculares.
Creação do Dr. Vital Brasil.

-m*m- >-
Dr. Htifino Motta, especialistae descobridor do especifico
Rua S. José 88. Rio.• -itfr

Automóveis de excursão
Dahmen

O Sr. Paulo Dahmen, engenheiro alie-mao, acaba dc insthllnr um cxplcndido ser-viço do automóveis paru excursões, especial-monte destinados a estrangeiros, isto é, aestrangeiros de passagem pelo nosso porto.bsse serviço, idêntico aos creados pelo Dr.Paulo Dahmen na Allemanha, Buenos Ai-res o Nova Vork. terá, sem duvida, o melhoracolhimento, pois vera facilitar a visita,minuciosa; a todos os' pontos dignos de sc-vein vistos no Rio. O passageiro em transito.
;>or uma quantia rclntivamcnto pequena,lõ!, apenas, paga a bordo dos próprios vnpo-res e com segurança e conforto, poderá vercm tres ou quatro horas, todas as principaesbellezas da nossa cidade, dando a volta áTijuca, cujas mattns majestosas serão atra-Vcssadas, c bem assim, o imponente pano-rama das praias do I.cblon o do Leme

Os grandes vehiculos Dahmén's, qne hádias vj!m percorrendo em experiência, as ruascentraes, farão amanhã o sua primeira ex-eursão. com um lòiigo passeio pelos sitios
uittorescos do Itio. O Sr. Paulo Dahmen
tevo a gentileza de nos dirigir alguns con-vites para esse passeio, .,..-•¦ --* *-? ^

O novo manuscripto de
Tito Livio

Já está sendo pabliendo o mannserlpto ft
Tito Livio qno acaba dc eer riicuntrado «•
archivo de uma hibliothcc* italiana.

O primeiro capitulo publicado intltnla-sel
"De como se eura a Asthma pela Kraemlnii
produeto puramente vegetal qne se rnc"f'*
em todas as boas pharmacias e ilro.iarisa".»

0 INCÊNDIO NA RUA MARÉ-
CHAL J0FFRE I

Vae proseguindo no cartório da delefK"
do 10" districto, o imTticrito sobre o incío-
dio quc, conforme divulgámos em nossn «•
Bundo clichê de hontem, irrompeu, viole»-
to, no deposito dc inflammaveis da Coilipf
nhia Brasileira de Immoveis, e ConstrucçoMi
á rua Mnrcchol Joffre., 242.

Tendo tido inicio, aindn náo se sabe pçp
quo causa, naquelle deposito, sllundoli™
barracão a poucos metros rio distancia w
almoxarifado da mesma fiompahhlaf o '"'.
go, quc dou origem a varias explosões,j°
em curto espaço dc tempo abafado, nao «»
quc saisso ferido urn dos cmpreíadcs <!»
ali trabalhavam, o de nome Jovcliano «»

Quanto aos seguros, nada sabe a P8||í[J
quando escreviomos eslns notas, tendo sio
nomeados poritos os Srfi. Adelino Miras»
e João Pogoni. j.

Os prejuízos são calculados cm «r«
quotroc onlos de réismm

Cuidado com os olnos
EXAMES GRATUITOS DA VISTA

Nâo se deve comprar óculos ml,Ç'.j
nez sem primeiro fazer examinar n V|SI"V|,
unico cslnbclccimcnlo que possuo um í«»
nele medico ocnlista para esse fim. ¦
nada cobrar, é A Óptica, rim da QuIUm»
esquina da rua Huenos Aires.

¦ ii mmm -¦ ' " .

HolesSias de craaiças^1
0r. Martinho da Rocha Júnior fa
pela Universidade de Berlim, docente de«"'
nica pediatrlcii, etc. . . ,m,

Cons.! rua 7 dc Set. 73, T. Norte.7ffi
Res.: Praia de gotafogoi.462. 

T^SuM^

PETRÓLEO MU Sic cff'
caspa c queda do cabello.

mmm*-
A ANTIGA E A MODERNA 0"fl:

OEPÇÃO DA GEOGRAPHIA 
'j

A conferência sobre "A íin,,'?n„,!/„(,1"«
derna concepção da geographia , q° .|,
prof. Everardo Bnckcuser deixou fJL$sar, por motivo de luto (lo Sr. Prc* im4
do Estado do Rio. será na pi"",.
quarta-feira, As 8 horas da noite, n* 5 ',
Ia Normal de Nictheroy* i,--'"

¦¦ J^-k . mí. -t i ftriér íiiri. '. » i'ai. ..í..
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, EXTERIOR ESFRVIÇO•JfiA agencia americana^

A NOITE — Sablmilo. VI üe Setembro de 102* n

0 nm Ho Im
"• t iiintniiwwiwifcMMiiiiiiiMMiiiiiiiiiiiiiiii.l.HHOtll I.HI ll.lllll|lll,llllllllllwll,|!SlV»l|»M'',,,',l'll',

da Itália e a home-
gagem do Brasil
4 saudação da Gamara dos

Deputados
O presidenta da Câmara, hoje, na hora do

Üptillcuto, declarou quo. uão tendo havido
honlem, lessio, ptlnanl no herdeiro do thro-
no ilu Itália, no pisar lerras brasileiras, o te-
Icirammii abaixo, que consubstancia as jau-
daçdfj d""""1 Casa do Congresso n S. «, •«A Sus Alte/a Ileo| Uinberlo de Siibolo,
Príncipe do 'Içnipnle. - llnhla. - Km nomeda Camnra d,,* Deputados qnc tenho n hon-
r.i dc presidir c no meu próprio nome. te-nti.-. d maior desvaneclmonto (|c apresentar nVus-.i Allc/n no momento em que pis- (errasbrasileiras ns rcspcltotàs saudações < . siu-.-i-rns volos quo fazemos pcla feliold. - pes--o.il dr Vossa Altcjia c pela constante grando-ra .Ia gloriosa iiiiçiio Italiana, da l-amilin Realc do governo da Itália, Pátria do cuias trn--Jl.-i.iv. e allos destinos serã Vossa Alie/.i fu-tun. depositário como dcsccndenlo brlihnn-lc ih nobre « digna' Casa dc Subolo. Peçoquc m* illgnc \ ossn Alteza ile receber ns ex-

pressões do meu niio apreço, admiração orespeito. ~ (a.) presidenlo dn Câmara dosUipiiliul.-.s.

geogrS«doS^|Pela assistenciaíAScampanhassantas]Irresponsável pe-

IR^WtWWWH-iaWkTal^

RaKHj^ M^K
•^*.

\.LTIMfV5INJ!Of*;MAÇOE5
RÁPIDA^ ,_• MINUCIOSAS
DfTOüA A^CFORT/MEM

OA MA NOITE"

jegio de França
*>s viajantes iiãssãrao um

nnno no Brasil
S'i(fíi4V«sirxí
^*ttí!XÍ!_fiS»ni.?,,' ',u anno NMarflo os viajantes nó•AlV^ZriTAÀ'^"-

Importação de apparelhos
para a industria de Ia*

cticinios

hospitalar
0 Executivo solicita do Congrei-

to a approvação da cessão do
edifício da Praia Vermelha á

União dos Empregados no
Commercio

UMA DECISÃO 1)0 MINISTRO DA
., FAZENDA

pedia Klta:i:r"""° "olf!t,r y-"e<-*«
wiL , conc««'do um prnso para naaiir
«w i c . ¦n'HM'«'** «'Juanc ros. ,*.,jas cer -
&âl,$}',da,5 £nm" «"¦""" nha Sm A 3'ub-dlrectorln dn llcccllii Publica nela Alfan.

PROPAGANDA, NAS EGREJAS,
DA HYGIENE INFANTIL

Quadros demonstrativos que vão
para o Congresso da Creança,

no Chile
„n ,!S?E.C.-lor"a d0 yy^O" Infmilll vae fn»rer onliegii nos vigários desla,capiti.l «h,
en, nrWn|,,;.'.n,l'r0 ,Ü0, fo,,l,rtu» (k l"*«"0«!an.ln
í.m"\i?!idií V.u**° ,l,,s '•'''•'"'Cas. mim «le s...
I L i,sJr,,i1"'-'o» jos parochiniios. Aquella
S,« -O» N. do Saude Publica cou-

"Sr.«. incmlirn* .1,. f-.-m..... ....... .' '.. "" .'10110.

pediu
multas
dile
sub
degi
«o; 1023 c decorremos ihTde^ni-h.^de™

,„r« . 'ncticinl.-.. .1 Sr. ministro dn Fazendaproferiu o seguinte despacho: ••"'••'¦¦'"rendo cm -' ¦

\ ,l..r Ul. ...ü i,' -,-".'K"«»o .>ni-inuni. " mesma inspec or Ia está orennisiiniln
ile ii. }.,, hW,ta« '"» cattltnl «Ia uma inlcrcssníito collecção |c mm iras"da
nS^SnblIcos^A^oí!l&í ". n,t0,,,*f° ('0íi "0,l°- ',rTlí'""ln ino e^ecuin. pnra sw e"vladS
to». ,i„ .?.í'„;Jn" •ll,í"ü .,l" Problema, l.oróm, «o Coiigi-i-s.,.. dn Créanço; a 

"eallsar-si. 
cm

nai c, n.StuT f",n,V,5e "n l'"5""11'"1''11"" "" Wl» WWlino; om V: ntlngo do Clifl?.

i -rr -»»«° ?.",rinm ¦,**..*|U0 *c, iamn necessáriaspara uma perfeita assistência hospitalar.
o.S « ii.?-nid!íÔM* •!"rtrr-'"»» <I"c sempreque n iniciativa privada se propuzer a con-co rer para atlcnuar aquella deficiência, ap»pellando parn a cooperação do governo, mio

Um voto ili- regosijo, na Câmara,
jiolii i?tiiilin <lt< ,S. A. nn Brasil

Ki expediente dc hoje, Iln Camnra. o Sr..VaSUblo dc Lima proferiu ns seguintes pala-
"Sr, preside.S. '

........ c,„ visia o» termos da mensagemio executivo ,|e ^o ,io fevereiro nlllmo nú"loriso a suspensão da cobrança, n é 31 deilc/.embro do eorraiila anno, «k-s.ic- que ató

comquanto a presençao príncipe herdeiro presumptivofl»-torna ila liili:, cm nosso pai/, nâo «serívlsli) «Ia alia .representação protiieollarifue deveria enraclerisàl-a"; todavia 'i 
Cn-iiisra t.os Srs. deputados mio pude ser in-

i.difrerenle ita aconleeiincntò, como iii o foiiiii verdade, porque a sua Mesa, como •, doSfiiatlo. . iivlaram opportunamcnle a 
' 

Sunlllc/j seus votos dc boas vindas. Km todoo-cwo. lenho requerer .*. V. Kx., p.„. r,ai-to¦l.i conimi .-ihi d,- diplomacia e tratados qucronsultei'a f.nsn so convém qnc na actn dosnossos trabalhos seja lançado um voto destada eni nosso território

il

--u • i . , "i", n°sso lerritorio doiirincipç l o.hcrto. herdeiro da coroa «Ia Ita-lia, reino que, historicamente estA unidoii tradições do IJnusil, desde os tempos daiionnrcliia c ¦., t|nc, polo entrelaçamento «lc
;s jilridlcás

inicrçlacs, pcln troca do relas.políticas e diplomáticas, cs-tamos irmanados por funda sympnthia ècoraialiJadc.
Peço; pois, „ V. ]•:» dirija á Casa a con-snll.i que venho <!e formular."
Ií«c requerimento foi unanimemente ap-

-(•to»»

Em vigor o novo regulamento
das casasse diversões

CENSORES QlirFORAM EFFE-
r, GTIVADOS NOS CARGOS

fiiiim Kl"!'* Sid0 *-''• »linis1''" da Justiçaro.ani effeetivados nor, cargo» do censoresms msas de diversões publicas do Districtorcaerat tlc.aeçôrdo com o novo regulamento,
js u,s, GiUic-to ,|e A,)(jr;l(le) encarregado'•l;i oensii;.-, da _pec.iv Ihealraes; Roberto."'.Iiuiíu'. Pedro hloy Cordeiro, Ernestoiln bania Cerqucirn, José I>itln dü Castro cJosí I.opcs dos Heis.

—-sa»

A questão da responsabilida-
da da guerra

V-)f.ÇI.IJJ,iI,|-SE ° MINISTÉRIO
n^EMA0 PARA ESTÜDAL.A

ciaria rn?' IS «ádio-"«'*ns) - llístá nnnun-liada uma reunião iirgcnlc do Ministério naraexaminar a quostã,, das declarações a respei-
missão da Allemanha a Liga das Nações.

Annullação de uma
multa

A declaração do aceresci-mo de nicrcadorjas pôde«er JcíIji além do pra-so dc 24 horas
Tomando conhecimento do processo cm«Iileüorstclnianu 

£ C, «gentes do vapor aZMeigonvüld", entrado em 2 de mar»recorrem do acto dn Delegacia

devera este recusar o seu" auxilio íazõiiveí.
rln« i?JJ?SÍ ¦"ccssela com os intuitos da Unino
nít ,i i proK"d"s do Ço"".nercio, útil e bomdirigida assoemçuo dc classe, qne se pro-por. a iandar e manter um hospital, não sópara. soecorrer o grande número do pessoasquc se dedicam no commercio, como nos cu-rermos em gorai, solicitando ao governo oconcessão do um cdlfico ondo possa instai-i-ii-o, ate- que lhe seja possivel construir oscu predio definitivo.

l'cla sua situação, fora de rua central ur-liana o próximo da Faculdade de Medicina,o governo resolveu ceder pnrn o referidoim, mediante a nossa approvação e a titu-Io precário, o edifieio da Praia Vermelha.
?£-.- i .*."• '""Vi;0 funecionoú o Ministériod.i Agricultura, h' para eslc acto que venho
i,r ,„.. I1" a* VOiSS" 0,"0-"'S-*Cão com a naturalurgência, desde que o considereis convenien-te ao interesse publico."

Novas operações de descon-
gestipnatnento de Tetuan

A.!;-ElcliRIM" díz',;qijb E» CÜEGA.
,Jt?.í?2I0M,:!VT0 DK EXPULSAR

IODOS OS CIIRISTÃOS DE
MARROCOS

PAllIS, 13 (Ilavas) — Informam dc Ma-retransmittindo noticias do Marrocos:

rante a lei!
Foi absolvido o "Dr. Er-
nani Allen", como porta-

dor de jima psyGliose
O despacho do juiz, mandando

entregar o louco á família, ou
ás autoridades policiaesAlfredo Lellilo, com o falso no de Dr.¦•.rntini Allen, .«conformo opportiiiiiiineiitonollciamos, foi n casa do negoclniile Anlo»

„,?J°,H í**,l'"['11*,»" '¦ """" de Santa Itosa. nu-tierç I, cm Meihcroy, c „ll, p,.,- meio de ar-iicio.1 o manobras fraudulentas quo consls»ll rum nn declaração de quo a mulher dor-foridn negnclunle cru adultera, obtovo porosse melo, dluliclro dn nlludido Sr. Car-neiro.
Proso c processado, pelo crime dc cstcllio-noto, foi procedido no rdo mu exame dc gn»nu ndo mental, pelos Drs. Alcides do Figúei-redo.o Alfredo nungcl, declarando ossos la-cuilatlyos quo o réo em portador do umapsychoso de causa syphllillcnO Dr. Oldeinnr 1'nchoco. juiz dc dlrcllonn terceira Vara orimiiinl dà Niclheroy. cmdata de hoje, absolveu o "Dr. Aliou", con-Mdcr.iiido.o como um louco o determinou

Recomeçaram as hostilidades
a oeste de Shangai

O NOVO PRIMEIRO MINISTRO «DO
, , GOVERNO DEI»EKIM
pauis. i,i (itiidio-Ilavas) — Teiegrammas

prorcdonlos du China nnimnelam que reco*meçarum as hostllld.ides, a oesto de Shan»
gnl.'rodos us ilospncltni eontlmiam a ser Iran»«luill/ndores uo «pie concerne 4 segurança da*iiiiuniii-. estrnhileirni.

TIIIIXISI.V. 13 (ü. P.) ~ Telegraphamdo Pclilii!
, 

""Por.-clello primeiro ministra do governado Poli ii Wii-Ven, niiiigii secretario da le«g.ivuo chinesa cm Washington,
«a^i.!))ig<r,iiMi sssi•u:i.in#.iiwsM^nMi^B^MHÍWs5Í

comniiRiicAiMis

drld,"As operações do dcscongdstlonnincnto" de!on" s"a decisão quictuiiii conlinunr.im. O inimigo resistiu fra-!1'1 •*•»» fumilia ocaicnniente. I-ornm transportadas tropas e mn-'lK'ssn «idle cuidar, fossetcriiil tle guerra pnra ns enhimn.ia dc Lau - '

Icinâo
co dò
Fiscal

O julgamento de depois
de amanhã, no Jury/

i,,?, ?.r" "'uiio ?c.vcrií-no Carneiro da Cunha.JtitJ! cm exercício no tribunal popular, dc-situou para depois dc amanhã o julgamen-to do reo Manoel da Cruz Pereira, incursonos crimes de tentativa de morto, ferimen-tos graves c ferimentos leves.A tribuna do ministério pnblico serã oc-cucada pelo iür. Mafra de Lact, 2' promotorpublico.

1923,

il>
llodr

çnenie

Nomeações na Guerra"
O Sr. Ministro da Guerra resolveu nomearpor.mim de hoje: inspeetor de tiro e instru-'.in iiiii',;,,' da 2* região, „ capitão do iufan-

,n. Alberto ila .Silva Pereirn: encarregado
i, \ir'i- 

'•"„ l,);'*"'"s*t-1 Ootcnl dn Directoriatiatcti.il llell.lco o capitão reformado Oln-ngr.es Diiiicllas; hjndãhte dc ordens
[íiiiilnntc da 3* região militnr cl 1*"

l; ., .•'¦'''""•.llcsclief-lfnll; c continuo ilnl«ao ,!,, lutado Maior o servente João
-A_A Santos.—' *>**• ,.. ____
Para os alienados militares
H'BlpCDO GOVERNO E

rt c- Lf^o w HOSPÍCIO
viilnn a ",,n,str(> ''•'' Justiça solicitou pro-

Ss;°s s?5 C(í,l0Sas da Guerra e da•' 
í,.i 

no sentido de Sír apresentada uma
dr?-i m \. '^P-^-Vos orçamentos, crenn-fe uma verba destinada a auxiliar a cons-
riüdt ti; '"V ''^'''i'"'"1 no Hospital Xacio-••»-oe Alienados pnra a internação dos «nili-
, A "-' prejlsem dc tratamento ps.vchia-

fSi«V 
'P^mbuèo, cbhnrmondo^dS^Ífalidos desse Eslodo; em virtude do qual foio com,,,-.,«(lauto do «Iludido vapor in. adó... "Oí-orlanca dc 1:000$, sob o fundamentodo ter sido apresentada rira do praso legai-i declaração de existir a bordo .10 barricascontendo imercadorias inflammavbis. ôi Sriiiiiiistro da Fazenda resolveu dar provimentono recurso, pelos fundamentos do parecer doSr. direclor* da Itcccila, isto é. tendo emms a que a declaração dc accrescinio de mer-cad.orias, isto é. de inflnmmavcis, que nãoconstavam, da respectiva lista nem sc acha-vam manifestados, podia ser feita, como o

..?.! f?ra,.'1(> m'QS0 de 24 horas úteis, cm\ista do disposto no paragrapho Io do art. 353«Ia .Nova Consolidação das Leis das Alfanda-
,R,;'.LCi , -dc r"-,|"1"s. T'0 faculta quaes-quer declarações cm qualquer outra oceasião
fX"b° 

CI" aCt° dc huSÍ" ou de dci,uncla de
A Alfândega recorrida nâo contestou quea declaração sc fez antes da descarga dosinflaminavcis ou antes de qualquer proce-d monto official, sem ter a Alfândega co-iibccimeiito da sou existência, isto é daexistência dos ditos inflnimiiaveis. Alémdisso,-ha a declaração de fis. 10 do nossocônsul cm HanVburgo.

******

CONCESSÃO DE AFORAMENTOS*» .Sr. ministro da Fazenda resolveu an-provar a concessão do terreno dc marinhasituado .-, rua Darão de Cotegipe, em Ill.óos,na Bahia, requerido pelo coronel Ilamiro 11-defonso de Araujo Carlos, devendo, porémser consignado no termo de nforamento quêa pena de commisso se «Iara pcla falta depagamento do foro por trescutivõs.

íí,"!;'!" ."««to serão dirigidas pnra Tcliin.r.cm ti en» blindados. Nossas forças desmonte-laraiii us posições inimigas de Nuhor e «eni-u isez. A eolumna do general Castro oc-
n ?''*ilvcrs:is1,,,,l',-''s. Posiç«-.cs. Em outrospontos o combate continua violento, com sé-

««'nic s,nIn,.,'"l'lc ',os insurrectos." ,PAIIIS. 1.1 (U. P.) _ Despachos dos cor-
5£ffideJilM cm Tanger dos jornaes destacapital dizem q„e Ab-EI-Krim envion uma
á r'ctS 

*,S ,rÍb"S ^.Wébálái dizendo aZa retirada das forças hespiinhoins dc certas
SSfrSüíú rc',r"cnt''va «ma victoria muito si-gnificatlva pnra os rebeldes.
a» !;rl"Iu'V" flppeI,a í,s tri,»,s no sentidode desenvolverem uma offensiva geral. Emsc. manifesto, o chefe rebelde diz? "fi* che-
fôetdeX?oco°s^CT,,UlSartOd0SOSc!'--

anuos conse-

NHA. A TAXA DE TRANSPOR.
TES DAS MERCADORIAS

. BERLIM, 13 (Havas) — o governa ten-ciona reduzir do 10 "\*. a taxa de transportedas mercadorias, annullar as prescripções
'MÍf. os .t,lulos estraugeiros e diminuir dc-o I ° imposto sobre as transaecões.'-**

PROROGAÇÃO DE PRASO P4RA
PRESI AÇÃO DE FIANÇAO Sr. ministro da Fazenda, concedendo a.Manoel Antônio da Silveira, nomeado des-pachante aduaneiro da «Alfândega do Aínazo-nas, praso imporògavei d« sessenta dias para.1 prestação da fiança, mandou rccommendara. respectiva delegacia fiscal quc, caso nãoseja prestada a fiança, dò imsncdiato conho-cinicnto ao Thesouro para ser tornada semeffeito a nomeação.

0 accordo para o serviço do
algodão em Minas

O Tribunal de Contas ordenou o registodo içnno de accordo celebrado no Ministc-no da Agricultura com o Estado de Minas
naqrrolie^saado?CUCa° d° SCn'Í5° d<! algoda°

SÉRIO CONFLICTO, EM TVNIS,
ENTRE OPERÁRIOS E GRÉ.

VISTAS
PARIS, 13 (Havns) — Telcgrammas dclunis ainiunciani que 'houve .liontcm na-quella «idade serio conflicto entre a policiae operários grevistas, tendo havido feridosdc parte a parte.

«>s ilous uuiiiy.erjos
»—^í ********SARMENTO BEIRES E BRITO

PAES HOMENAGEADOS
PELA IMPRENSA

LISBOA
,,' festeje,
"rito Paes
"i fi"t,;J" ( ." "' ~ rcndo começado..". ustcjok ein homenagem lios aviadorese Sarmento dc Beires, os .iornaes
g|ni 

edições iilnVt>n^s1ão?graMe^õ„:
plluezes. 

midam °S intrePidos P»°tos
** -• * mmm Vae servir em Junta de Alis-

Defendendo a cidade
santa de M jeca

LOXDItES, 13 (Radio-Havas) _ Informa-
çoes recebidas do Hedjnz nnnunciam quedeante da ameaça tle um ataque dos Waba-bis eontra a cidade de Mcccn, todas as for-cas foram concentradas próximo de Tarf.

' - ****** ¦

licenciados para trata-
mento dc saude

O Sr. ministro da Guerra concedeu licença,para tratamento dc saude, ao operário da Fa-hnca de Cartuchos e Artcfactos de Guerra,Francsco Gomes de Lima e ao servente doIvstado Maior do Eserclto, FlorencI Domingos«Je SantAnna, pelo prazo de dous mezes acada um.
ts> l

Tres socialistas allemaes pre-
sos na Hungria

BUDAPEST, IS (Hsvas) - Foram presostres allemaes, procedentes de Munich, que tl-nham vindo a esta capital no intuito de es-

Mapas augmentadas para a guar-nição da Bahia e Escola
de Sargentos

«?,.™A m!n,s.lro da Guerra resolveu elevara .tiíSOO os valores de 25380 e 21800, fixa-aos. respectivamente, para a etapa da guar-nlçao da Bahia e dos alumnos da Escolaae bargento de Infantaria, no correnteanno.

A CAMARAEftLSESSSO
Toda a ordem do dia votada

sos-ÍTn 
°u s-a,#a'-0". ? Camara «aíisbn hoje

S0, 'ie "i":H,• -foi •1íditla a inserção nos
kSk&n* "m arU,;o ,obre ° «eneril1 Po v-guará. Depois, um orador disso que a ban-
verLal,raf°nt;nso cs,a so,idaria coni o go-í orno federal, accrescentnndo torcia sidoprecisadas ns noticias sobre as nomea-
do\\e* %Vil°- c^'oncI "«yniundo Barbosa
ir^ «?.,sV0k'*tlp,I'» ,Castro o 1'aulino de Bi-it-o. quo roram chcfo do policia c director daImprensa Official no período revolticiomirlodo Amazonas, para, respectivamente, direclorconter wmi sw:iju,,,a
f&SÈ** dT1-' d? a«»otagcm, fazendoum oiador revelações interessantes sobro os
\Wrt~ .""un lra,,sa,-,<:ionam com os funecio-na rios públicos.

O Sr. Augusto de Lima Justificou a insei-
»30|«Smi"n'U':."do, "m„voto de regosijo pclnusita do príncipe Umberto, da Itália, dateiras brasileiras, o que foi unanimementeappi ovado.

A' ordem do dia, havendo numero, foramopprovodos ns matérias constantes do avul-so: fazendo concessões i marinha mercan-to; tendo parecer com substitutivo, dn com-missão de finanças (1* discussão): abrindopelo Ministério da Justiça, o credito esne-cia de Vtj-.mmi, ouro, para pagnmen*oPãlhe Ilio de Janeiro City Improvements Com-iwny, Limited Çl* discussão); autorizandon abrir, polo Ministério dn Viação, o cre-dilo especial do 41.700 doll.ircs', para at-tender ao pagamento devido á AmericanLocomotiva Sales Corporation (")» discussão):prorogando até 31 do dezembro do 1925; óprnso estabelecido para locação de prédiosurbanos (2* discussão); autòrisiindo a abrir,pelo Ministério da Marinha, o credito espe-ciai de 8.085:293SG7C. parn compra de ge-ncros, dieta do pessoal de navios o estabelc-cimentos dn Marinha (2* discussão); aulorizandq a abrir, pelo Ministério da Marinhao credito supplementar de ' "'
para pagamento de

o mesmo fosse entregue
caso csln não queira «ui uno

, • , -.----'"'• f0**' l,nsl° li dispoisiçãudas autoridades administrntlva-s, nfim «lcser recolhido a um hospital do alienados.Liitro outras considcraçòes, o Dr. ülilomarl ncheco, nssim proferiu a sentença:.Nao ha duvida que o artificio, como ar-Rumentn a defesa, deixa de ser elementodo «lelicto quando «lc tal forma grosseiro c¦nnaliil só a um ignorante poderia enga-nar.
Mas, a previdência d«« homens dependeem granile parte da sua instrucção c do cui-uva Jntcllccliial. Os ignorantes, os inexpe-rtentes, os que não são afinal dotados dos-sa previdência nem por isso ficarão despro-tegirins pela lei.
A fraude se earnctcrlsa não pela pruden-cia ordinária, más pcln individual, o do-cumciiti) «le folhas 51, procuração passadapela victima parj, surpreliender em fhigran-te adultério a sua mulher com Américo\iolante, |)rova que a victima 6 um néscio,falho de íulclligcncia. fácil de ser enganado.Demonstrada a cxisteiicin do crime, reco-nheço em favor do réo a dii-inicnte do § -l",do artigo 27, do Código.Penal.
Çmhora o lnconismo dn laudo pericial delotitas 11/, não devo desprcznl-o, porquea funcçno do medico alienistn ó reconhe-cer se no dellnqueiile existem ou não per-turbaçoes mentac.» capazes de tornarem o«cu eerebro impermeável A acção do causasmodificadoras da conducta.
Itesultoti da perícia medica o conhecimen-to de ser o reo portador do uma psychóso«Io causa syphilitica, e. portanto, em 

"estado
enrermidado mental, sendo um irrcspòrf-ei perante a lei."

Fundas infecções
gonoccocicas
l'ODF.ROSO MEDICAMENTO

Injecçati Intrii-muscular do Sr. Dr.Annibal PereiraOpinião dn Ksino. Sr. Dr. Aaalo Pradomulto illustre Director da Bania Casa 4*Abnoloi
-i-.S'rV0ií!? dí «,reMn»e P»» eomm»nlcar a VV. S.S. qw, utillsando»ma depreparado "Mercethylina", em variescasos de blcnorrliacla amida a chronlea,neste hoapltal, pude verificar aua efflcana, mesmo cm casoa rebeldes em qaeoulrci Iratamohtos foram encetados mmnenhum resultado. Onde os seus beaefl»cns ci leitos mais se aecentaam ê **tratamento do sexo feminino, o qaal daa'afia outros tratamentos até então •*dos."

Vende-se cm drogarias c pharmaeiaa.Informações o literatura a qnem aa ••-dir á S.A. Mercethylina — B. Carieeã,

.barrigudo "VERMIFüco
ÒJÍILAÇAO^
iBICHAS
^coifVühoÉs
Vermes

fAHWÈsSTÒeKl
COHHtCIDO i,,

QLEO OESANTA MflBifl
OU OlEO/AASTRUCri

Colchõi lISfc

do
shvc

Concorrência administrativa parafornecimentos ao 4o batalhão
de engenharia

O Sr. ministro da Guerra resolveu an-provar a deliberação tomada pelo comman-tíanle do -1" batalhão de ciigenhoiia, deadquirir, mediante concorrência administra-t.va, por lnscripção, moveis, roupas, mate-nal de limpeza e outros artigos, necessa-nos ao mesmo corpo, visto não se teremapresentado concorrentes ã licitação anterior.

S PAULISTAS
Guarde bem - C. 3586 - este numera

BONIFICAÇÃO: ?
Compras a 3C«) 5C0S Vm 6M|.

Guarde bem Us 0 O 0 0
^ 3 % ' E r, t.% 6'%.¦'„
Rr.a Treze dc Maio 35 — Tel. 36SÍ

i—. ^^/sáí«3ri<r;
KS

Pode prestar exame para
chauffeur

O Sr. ministro da Guerra resolveu defe-
MÓ„lire5Uer,.meni° uem í,ue ° «nspeçadaManoel Ferreira Barbosa pediu prestar exa-me para chauffeur na Policia Central.ases»

tamento
feito do ni|"í3"r? d?. 9ucrra Ped,u ao P»
âFa1Snn«!Í,st,J,c?,i,K-;dcl'-al 1ue se-la Po»t<"uni-*Pn C"n Jrto ministério da Guería . . , „- ...lu uo „.
S™'^ Prefeitura Ezeqiilel de No- f?*jeleeer ligação tendenciosas com os sócia
ã ,i.- ach,n(I°' 1'ara servir como secretario Ilstas radicaes húngaros.
1'cienmJ."".la-^ alistamento militar da "T?. -' "*i^Ç.rcuniscripçao de recrutamento.
•-rédito para fardamento de um
.9 Sr.

sargento
ministro da Guerra solicitou do

«to d*"sara ^a,s a distribuição do cre-
ro Nicinn '? A D'-<,8a<'ia Fiscal do Thesou-
»iím?nin"li n? Ri0 r,rande d0 Sul> ¦«"
ESS" ,Ho f?rdnmcn»o a que tem direi-o sargento ajudante Eduardo Messias.

mm—UM TENENTE QUE SE VAE

Não tem direito á inclusão no
quadro de instruetores

No requerimento era que Cláudio Sove-ral, 3* sargento, pediu inclusão no quadrode instruetores, o Sr. ministro da Guerraexarou p seguinte despacho : "Não pode serattendido a vista dos arts. 43 e 80 do re-guiomento da Escola de Sargentos de In-fantaria, não devendo, por isso, continuarnas funeções em que se acha.

0. . TRATAR
mu*, á n,'.m'stro da Guerra concedeu «eis
«o nL • ,ccnsa coni lodos ôs vencimentosi Pf'meiro tenente João Hyppollto Simões
_iA^ta. Para tratamento de saude.

¦ aa» ——0 próximo movimento diplo-
pj matico na França

*inniinii£ (Hav?s) - Se«nndo o "Matln";
«etm*?Sa-d? ""ovimento diplomático em con-
Bitím nt,". aPoscn«adoria do embaixador
(mLm,rirn. {?j f» "P™t«í8es francezas em
íáhtlnSHÍ^s'M["*'"-'d, Berlim, Bruxellas, Cons-
¦WmS?! ° í.°ma' Pnra esta uUima cap«l«I.
«r< eL.f ret,ra ° embaixador Camille Bar-
dcllà n„ ' 3."° serâ nomeado o Sr. Peretti
DipIom.tír«'.direcAor,d2.^Te*ocios Políticos c,¦"omaticos 

do Qual d'Orsay. i

Os que vão ser summa-
riados depois di

amanhã r-
Estío designados para depois de amanha,nas varas criminaes, os snmmarios de cul-pa dos seguintes réos, que nelias estão sen-do processados:

n,Na 1\!. Salvador Cnffari, .Tos* Mendes eÁlvaro Machado; na 2': Alfredo Rocha daSilva, Arthur Qrandâo, Aristides PantojaBarroso e José Rubem de Souza; na 3*: An-tonio Ferreira Godinho e Emilio Carneiro;na 4': Oscar Vieira de Sà, Mnrlo de Mattos,Messias Antônio Fedula c Ismael de Mes-quita; na 5*: Maria Amalia Alves Feitosa,losé Romualdo Lima e Luiz Desiderati- na7*: Manoel Garcez,

a 5 27|64 d., com o particular a 5 31164 d.o mercado fechou fraco, eom os bancos
IWmfê d. 2T|64'• 5 ^;wS

Os soberanos cotaram-se a B38S0O e asIibras-papel a 46Í00O. »°9ovu o as
O dollar çotou-se à vista de 98980 a 108030e a praso de 98920 a 98990. *Saques por cabogramma:

.A'yjsta — Londres 5 21164 a S 11132- Pa-
SS ,95thZJmi Ita,ia S«0 e «443; Nova
mVT?° a«.í°ft!080! "^Ponha 1?335 a
¦««-•" i2J3|8.8.*L,nBuenos A,rcs- PoPel. 3S550;Montevidéo 88512 -, renten-mark 28420.l-oram affixadas officialmente as seguin-tes taxas:
,A.?2.dlv "**"" I»ondres 5 27164 a 5 7116: Pa-ris «533 a «537; Nova York 9*920 a 98990.

8RA« «^in*. I,?n,dreS0Íi,B23l64 « 5 315! Paris
•5n2 a.!5i0VI,a,,a *438 a «440; Portugal$308 a $320; Nova York 98980 a 108030- Hes-panha MU a 18325; Suissa 18885 a Í8900
m^**lr*n,JívehiSím a 3*58°: ouro88050; Montevidéo 8842Ó a 88512; Japão48161; Suécia Í8685 o 28691; Noruega 18390;Hollanda 38850 a 38885; Chile 18220 (pesoo»ro;; Svria 8539; Bélgica 8502 a S505; Rin

e Roberto de Souza Neves. 468000, SODeranos 638500; libras-papel|

OS VALE.S-OURO
O Banco do Brasil forneceu os vales-ouronoje, para a Alfândega, A ratão de 58472,papel por lfOOO ouro.

mfnôn b,nC0 COto,, ° Aol]" * ?'»*¦ a f*M»108020 e a praso a 98990.
1. aan ¦
O Cambio regulou fraco

5 7|16a513[32
-<.E'teiVe,° mer«do de cambio, hoje, menosaccesslvel, cora ura movimento mais activo
Sf- pI?»rnraií' C0nk "P0««-«a letras partícula-res offerecidas. Os bancos Iniciaram oasaques a 5 27|64 e-5 7|16 d, com dtoSS»"
?«ii*. ?íi-Em S08uio*? Passou a regular cm I"."6"""" u,° "-roí-ura, ne sorte que os nre-todos elles para o bancário a melhor taxa" s°s se "velaram firmes e melhoraram dê
^%á2?€*,-.fr,>»I"««. descendo o bancário,T0* memoraram de

1.743:528.?035,
— rações cm dinheiro ásforças navaes (2* discussão).

Il-oi, depois, pedida a retirada do requeri-mento pedindo informações sobre empresti-mos a funecionarios públicos por meio deconsignações cm folha de pagamento. Fa-laram, a respeito, vnrios oradores, sendo, porfim, retirado o requerimento.•E levantou-se a sessão.

Outro que escapou
Pelo juiz da '5* Vara Criminal foi absol-vido, Jio.ie. o reo Gaspar Piirto, denunciadopelo ministério publico como tendo desvia-do uma menor de 17 annos, numa noite defevereiro do corrente anno.

Tem licença para fazer o curso
de enfermeiro

Tendo requerido eslavo o 3o sargentoFrancisco Faustiuo dn Silva, o Sr. mi„is-iro dn Guerra permiltiu quc o mesmo facao curso de enfermeiro militar no husniuide sua guarnição.
iss»

{0c/eçc&uz2&&r*i
05 -me

L_. 03, Rua da Carioca, 67»»ai> /

A PRISÃO DE VENTRE
KA1IVAS , Pastilhas laxativas que nio *to*

As testemunhas nada sa-biam e o réo foi impro-
nunciado

** ^!?"a"}u0 ,a Ine-xistencla de provas contra
?a»i„ /i^.Crt0Jde. O]}™™* denunciado pe-
™ m juif° d2 * Vara Criminal como in-
3£ ã«* fíime,de •TOPH"CâS indébita, uma
no„?mm^ite3temu,nhas 1ue «ompareeeram
ÍÃ.SÍ?*".0- de,cu,IP* »ada souberam dizersolire o facto criminoso, o Dr. Leopoldo A.
fhoLdm1;Aj.U,ls,d,a reffrlda Vara. Por despa:oho de hoje, julgou improcedente a denun-cia para impronunclar o réo do crime queme era imputado,

REGISTO DE CONTRATOO Tribunal de Contas ordenou o resistodo contrato entre a Fazenda Nacional c aCompanhia Locativa Cònstnictorá para con-certos iio próprio nacional á rua Monte Ale-gre n. 2oo, nesta capital.
¦ <m*m 

Furtou e foi preso
iiiS? Leln?S' resi.t'*'nte « rua LeopoldoMesquita n. 32, queixou-se A policia de quefora furtado em diversos objectos, no valorde 2o08, por Manoel de Queiroz. Preso o ac-cusado, confessou elle o delicio, indicando olocal em que estava o ifruto do furto, quefoi apprehendido e entregue ao seu legitimo

IH-ClIKTOlfS
Apesar de tudo ainda & a nossa casa qua>vende mais barato. O maior sortimento, e»mais variados nndrõés ,

9 — LARGO DA CARIOCA — 1Souza Baptista & C. I"Petropolis-Hotel'1
Diárias, Gr?. Mensalmente, outras vantagens,

 P«- FREI CANECA, 92 
m'pnu'

»****.

O TEMPO
r ' *» m m i

Temperatura de hoje: máxima,
26",1; mínima, 18,"

—- ¦*¦¦»¦

Boletim da DirectoriadeMeteorologia
Previsões para o periodo de 6 horas

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

Districto Federal e Nictheroy — Tempobom, pasando a instável já sujeito A cliu-

,itI??peratu.rasJ—Jnoi,e maJs ír<*<* em de-clinio accontuado de dia
r» hnÍ° d° HioJ- Te.mP° — "«oral, ser-ra, bom, pasando a instável, aggravándo-se com chuvas. Centro, oeste e leste bompassando a instável. ' *

cafso^o^^daí=>,129«sae-i^
pela Central 

-620 PC,a LooPoldina e 2.313 Í '«d°*a\P S" - Tempo - melhorou. No
Os biques foram de 19 912 saccas ^^-^' «W* 18*®®®

sendo 1.000 para os Eatadâ. i?nii«. SSSSSr

O café se tornou firme
Cotou-se o typo 7 a 50$000
tn°rJ2SEÍ?dí de café aci:u!,ou nm movimen-"•^«•«r de procura, de sorte que os ore-

Radioteleplpia!
Material e apparelhos de recepção de ra»diotelepboma dos melhores fabricantes 'Installaçõcs clcctricas de luz e força, in-stallaçoes de ngua, gaz e sanitária, concertose cnrolamcntos em motores, geradores e ou-»tros apparelhos clçctricos. Concertos em fei*
lu? eneommar e fogareiros clçctricos., AMaterial clcctrico em geral 'NA 4 ^STALLADORA. RUA URUGUATiUíJlN. 150 — 'XELEPHONR Kni-Ts fl***1'ELEPHONE NORTE «lê

ANEMIA,

Vfl

m. ¦
mm
;."¦-¦¦"Vi

¦•¦-

¦>>'¦¦ tp

Memória, são victoriosamente

Kna3o^íffeito,upassoa ¦ «otar-se o typo 7 a508 por arroba, tendo sido animados o*ef"TS evraod«adas as entrada?0 °S

?« .m«N?va Yopl». verificou-se no fechamen-to anterior uma alta de 52 a 75 pontos nasopcoes do fechamento anterior daP Bolsaum nosso mercado foram vendido» n,abertura, 5.903 saccas e, á tardei mais 6 188
snem,°aí,.,«.rnec-12-,091- dUaS' ^úd" meS'sem alteração de importância.

Nenrasthenia, Falta ii
com o BIONIL, reiítt^SS I 

C°**Mi»:,

JUIZ DE FORA *'
MOLÉSTIAS INTERNAS DE ADULTOS ¦

n, t x -o CREANÇAS ° M
ur. José Barbosa (ex-assistentc ¦ lni«^«laureado na' Faculdade do Riof chefe de elUnica do Instituto do Protecçãô á IhfancIaV

Ha?fe°M 
°Tn- CT ''"««"«íSes modernas á r^;

o.âdo1^n'^fóra.ePhODe 851> Ml^^ ^-

%,.tm

para a F„rnPn.ra í>s,rEó,lados Unidos- 10091a turopa, 4.150 para o Cabo iiv>Para o Rio da Prata eP4.509 por cã'bota?
O stock era de 253.132 saccas.

„~~r P movimento a termo regulou aetl-
bSisaFs0rriisVaCdnadÍd,,S 36-°°0 8aCCaf nas dSa»
dn«°. f„íLc,la,ne-nto*,v,Boraram nos compra-
e Tutub?o 

"BíSanoí 60,1°° »ra sete"b™b ouiunro, õUS^OO para novembro e dezem-bro e janeiro e 50,?300 para fevereiro.

O ALGODÃO
»*«-mernC2d0. deJ aIgod3° fnnccionou. hoje,

™{ãoeldeDTmS„c°m Preí0S aCCUSado ^

ilo0udeOV62Tfatr0Hof!.fÍ<:ad.,> *?' n^^ * «"«-
a?? i j- íard°s de entrados e 298 de «aí-das. tendo o stock de 6.796 ditos. '

Paíaí* Ti ??-vaS Cm .S!lnt;, Catharina o
rJ^Í f mstabihsar-se-á cm São Paulo.Temperatura _ ainda em declínio, sn vo
vel d» ^»ann d? Sul, onde se mantcráesta-
iMi„ S- «»a- 9.1ilad.° do Rio Grandé e par-te do de Sta. Catharina estão sujeitos a goa-das. Ventos de sul e léste, freecosAs previsões estão sujeitas a reetificaçãocom o serviço da noite. -ecuncaçao
di?ndaa„ de frlu ~ A onda de Mo que hadias acompanhamos, invadiu o Estado deSanta Catharina, devendo attingir os Estn-
48Shorararaná " SS° P;,ul°' de»tro d« 24 a

Di*. R. Pardellas.üt", ho"pi'"es da mü
tre. Coração, pulmões''e^^gesi^ &namento das 16 em deJnte.^Asaemblft¦iil). C. Ites. C. Bonifim. 716. T. 941 V?
M. Tel.

Dr. ATFrdãColfcTjiHHi^^
mores, nadiumtherania. lU^if}'}'8̂).Dr. A. Ferreira da Rosa Assist-d*
P°»c e Syph. Chile, 9, 3»*, 5*> e Ür^*^-d*

%

t1
'•*••¦_>

A''
¦ ás 4.113.Rheumãticõs~í:

p0oSrciSn!:.e,o";eohía0 ° traUMCnto ^ W
HE MO PATO T. t

Loteria da Capital Fedêrãí
14156
16003
18742
17874

. .713

*¦'¦  100:0005000•: ¦• '•¦ ¦• •¦ • • • -'Oionoçooo• w w •:-:> m_. w lOionosooo- x ,x .. . .. . -., 5:0009000
•¦ '*¦ -». :». m n-í ;.; :J2, 2:000§000

Dr. A. MOSCOSO C,*!nica medica. Appa-

Frof. Godoy Tavares líoraí-ão, pui.
betes e. ¦nao, rins, dia»ooies e, por seus processos, estômago e in.teshnos. Av. Rio Branco, 137 <Odcon*t «ias o, menos quintas. Vol. pall.ia 66,Sul 3m

JERSEY DE SEDA

m. jé-rn-r ^^..- -,¦ y.¦-¦Vi*-'-""'-."''' 1^| •[t-|^."
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Antônio Monteiro Cabral

PAI4.KCIIIO KM LAGUNA
Jeroiiyinii de Mesquita Cabral n fu-

mllla convidam oi letra pannlei e
amigo» a ai.Utir a mifia de J* din,
ipie mandam oelrhrar por alma de

•eu -andino tio ANTÔNIO MONTRIIIO CA
HUI, falleeldo em Laguna, Santa Calliari*
¦a, Ai 0 hora» da . ••¦inida-felra, III dn enr
itnle, na eapiMlIa de N. 8. dai Vlctorlu.
du ejírejii do S. Francisco de Paula. I)e_ili
JA antecipam oi lútii agradcelmentoi.

t
João de Azevedo

(JONJOCA)

A viuva.
Henroí, elo.

filhos, Irmio (ausentei.
da JOÃO MB AZKVKIH).

ílgrariecem dc coração aoi dedicado»
amigai que trouxeram o Brande con-

torio de mu iireionf» por oreasiio do sou
fallecimeiiln c conviriam a Iodos os MIM-
les o n Iodos oi amigos pira ai»l«tlr a
missa tle 7- dia mie por descarno de »ua
alm» íaicm celcgrar «a. egreja do Divino
Ualvidor, na estação da Plidade, terça-feira
próxima, 10 tio corrente, Ai » »|i nora».
Desde JA ogradecem. __________

ÍPilInlo

librar n
ialleclmc
posa e ir

D. Amélia Costa Perry
(3- ANNIVKHSARIO) .Hllnlo Perry e scus filhos fniem ce-

missa do *-• anniversario do
lleclmciito ria sua «•J?"»«JÍ«lJ,„elf"

_, ...isa e müe I). AMÉLIA COSTA 1'MI»
RVT/Is 10 horas do dia 15 do corrente, sc-
¦ui rtn-felra, na capella da linmaculada Con-
cel.uo, em Botafogo, desde elle momeiilo
Suprimindo sua gratidão para todai us pes-
•ou. nue oi aeoinpanliurcm nesse octo re»
ligioio, e dc iiuvo o fiuem pira todos quan-
to» lhes tim Iraiido o conforto da anil»
lade cm »cu Infortúnio.1 

Feliciano Pereira de Barroí
30* DIA

Viuva Fclieínnò P. n.-irro». seus fi»
lhos t demais parentes convidam as
pessoas de sua amizade para assistir
_, missa quo pelo eterno descanso dn

aliu.i do Inesquecível o -™dosocsposo, puc,
filho, irmão e cunhado I-ELU.tA.NU i.
BAItllOS inaiiriam rezar segunda-feira, lo do
corrente, a» «J horas, no altar dc S. Miguel,
du igreja de S. Francisco dc l-oula, ante-
eipanrio tlcsde jà seus agradecimentos por
esti acto de religião.~ 

João da Silva Nunes
(SÉTIMO DIA). .

Aida da Silva Nunes, João da Silva
Nunes Filho, senhora c filhos, c Oul-
lhcrme da Silva Nunes, profundan.cn»
te gratos a totlos quc acompanharam

.."restos mortacs de seu iuJwJSI
aogro e avô JOÃO DA SILVA NUNfeS
convidam os seus parentes e amigos
para assistir a missa dc sétimo dia que,
íielo descanso dc sua alma, mandam celebrar
!ia egreja dc S. Francisco dc 1'aula, segun-
da-feira, 15 do corrente, ás 9 horas.

í Praça
Joiá Silva * Comp,. eilabelreliliia nesta

ruça, A rua de S. l-edro ns. AR a fi t nia
'a Quitanda ni. I.M a 193, com n comniir.io
i,. couros, sctlln.. ele., e c»«n bancaria, eoin-
niinlcam ler nrganiiailn com o llaiien do Ml-
iho, Dr. Alexandre l.uii de Caitro Feronlii.
iriiga e seu loeln .loAo Santo», a Sociedade
Uncurla dn Minho (llraga * Comp,, Lida,),•om »éde nesla cidade, n funccioiiar breve-
iienlc em iui t*idt, A mu da Quitanda n. 117.-iqiiliia da rua du Alfândega, em iiMceiMO

\ sun «iitigu SecçAo Tiuncarlu, paru dnr innior
ilcieiivulviinenlo aa» nogocloit panando puro
i nova sociedade nao so ai operaçilcN pro»
iirliiiucntc bancaria* e de admluiilraçao rie
bem como ai funrçoei de correspondentes
Io llanco do Minho, com tilde cm llraga, Por-

X Sociedade Dançaria da Minho (Draga fComp;, Lida.), continuará a trabalhar provi-
sorlamciile na lide do eslalieleclmenlo, A
rua do S. Pedro n. 5», ali serem enlregiio»
ns prédios de sua tirie, A rua da Quitanda,
e-qtilna da rua da Alfândega, ondo funeciona
prrscnlemeute o llanco trancei e Italiano.

Conimimlcam, niilroilm. que deixou de srr
sen Interessado tlcsde o dia 31 dc Julho pro-
limo panado o antigo auxiliar e amigo Sr.
Miguel Paes de Ilarros. que passa a trabalhar
na Sociedade llancariu do Minho, como um
rie seus auxiliares.

llio dc Janeiro. 12 de setembro de 1034. —
lou* Silva * Comp.

'A NOITE ** Bnl.hn.1fi. 1.1 fle Kficml.ro to.Mj
.*<.. ¦«• »•

í

Tf! •""./ Dois dedos de

FERNET-BRANCA
.om soda. água, vermouth.'
café. etc. - abrem o apetite.

tonificam o estornado e.
facilitam a ditfest&o

Ualea conceitlonarlai flOCIP.ini.ti ANONYMA HAUTINKI....
llio de Janeiro — Silo Paulo - Sanloa

t

t

*' Praça
A Sociedade llanrari.i do Minho (Braga ft

Comp.. Ltda).. eom sírie provisória. A rua de
S; Pedro n. 6B. a citnbelccer»se no predio a
rua dn Quitando n. 117. c«qnlnn da ma da
Alfândega (ora occupndo pelo Banco Fran-
rcr. c Italiano), communlca ter assumido a
snceessAo; nesla praça, da SecçXo Uan.-nria
ria firma José Silva & Comp., quc. desde o
anno rio lílnl exercia, nesta clriadc. as fim-
cções de correspondente» do Banco tio Minho,
tle Droga. Portugal. A nova sociedade * com-
posta do:

Banco do. Minho,
Josí Silva & Comp..
Dr. Alexandre. Luii de Castro Ferreira Bra-

ga e
Joio Sanlos;

sendo os dous últimos sens gerentes; pro»
curando assim desenvolver as operações ban-
enrias nem só nesla praça como nas princi»
paes do Brasil, em correspondência com as
de Portugal, para o que espera 'continuar n
merecer .1 confiança e preferencia da sua JA
antiga clientela.

Rio dc Janeiro, 12 de setembro de 1034.
— Sociedade Sanearia do Minho (Braga &}
Comp., Ltda.).

VICTROLA
MABCA REGISTADA DA

VICTOR TALKINO MAORimS 0*.

flORlttmachina falante que é URI InStlllIlieiltOfl6 MUSICA
VENDAS EM PRESTAÇÕES DEioo$ooo

3 MEZPO

n Kwh
Ml »!!:•._¦

__•_______ ______M____I SJ-SSk" •

A Muitrtçâc
mostra nma

Vitrola H. CC
tamanho

38 x 43 x 52
centímetros
que ouita

1:000$000

OUVIDOR 98
RIO Paal J. Chrisloph Compauy
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8. PAULO

A' PRAÇA

Cândida Baptista Profflo
(CANDINHA) u>

João Capti.lu Junior e filho», Ma-
riano Profilo « filhos (ausentes),
ciinhailos e mais van-úeadst UtiM*

. * CÂNDIDA BAPTISTA PROFILO, con-
viriam as pessoa» dc suas relações para as-
iislir a missa dc 7! dia. que, cm inliaçio *
alma de sua pranteada filha, irmí, esposa,
mãe e cunhada fazem cclchrar scgunda-lei-

,'ra, 15 tio corrente, ás 9 horas, na ma ris de
S. Joio Baptista da Lafiôa. Antecipadamen-
te hypothccnm n sua gratidão.

Engenheiro J. J. dc Queiroz
Junior

A familia do engenheiro J. J. DE
lOrEIROZ JUNIOU convida scus pa-

rentes e amigos a assistir uma mis-
™ sa quc pelo quinto anniversario de

buT morte mandam reiar segunda-feira, 15
do corrente, ás 0 horas, uo altar-mór da
egreja da Candelária. ______——

Helena Ribeiro
Rodrigo Octavio Ribeiro convida

I scus parentes e amigos para assistir
a missa do 30" dia do fallccimento dc
sua pranteada esposa, que seri rezuda na

sc^nda-feira próxima. 15 do corrente, ás 9
horas, na egreja de N. S. da Boa Morte, A
rua do Rosário, esquina dos Ourives
de jA agradece

Agradecimento
Ao Dr. Gustavo Abry, venho pelas linhas

nue se seguem testemunhar minha gratidão
pelos desvelos patcrnnes dispensados a meu
fallceido e lembrado filho Orlando Pontual
Machado. «íi.« ia I• Tomando a seu cargo o meu fulio, ja ,
desengunado, o Dr. Gustavo foi o amigo ln-
fatigavel, sempre solicito cm attender aos
meus chamados, recorrendo a todos os meios
scientificos para salvai-o. Que Deus conce-
da ao I)r. Gustavo, verdadeiro apóstolo da
seiencia, muitos annos dc vida, c a Lxnia.
familia, pois insufficientcs sao quaesquer
palavras com qne eu possa .exprimir m nha
profunda gratidão. -~ João, Carlos Ribei-
-- de Macedo Machado Junior c familia.

Setembro dc 1924.

LECLERC & CO., com escriptorio de privl»
legios c marcas registadas, ú rua do Rosário
n. 156. communicam, a qaem interessar, que
deixou de scr seu auxiliar o Sr. Ricardo de
Azevedo Santos, ficando sem effeito quaes»
quer actos praticados pelo mesmo Sr. em seu
nome. Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1924.

íi

I

SANTA CASA DA MI8E-
RICORDIA

Dc ordem do Exmo. Irmão Provedor, con»
vido todos os Irmãos a assistirem na Egreja
da Misericórdia, domingo, 14 do corrente, is
11 horas, a festa de N. S. do Bomsuccesso,
padroeira da nossa Irmandade.

Secretaria da Santa Casa da Misericórdia,
J0 dc setembro dc 1924. — O escrivão, Luis
Antônio rie Moraes.

^iifr&fri S" 'SL**lWÍ***^tm****^^**^^^
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no abdo
é, foi soe.

App. D. O. S. Publica, N. 754, de 15

Des-

Loteria do Bio Grande
18391 (Bagé) lOOiOOOWOO

7668 (P. Alegre. 10:000$00O
7573 (.1. Castilhos) . . 3:0005000
1829 (P. Alegre) 2:0001000
1232 (Rio) 1:000?000
2338 (Rio) 1:000*000
6977 (Rio) t:000?000
7730 (Rio)  1:0008000

11411 (Rio)  1:0008000
12939 (Rio) 1:0008000
14046 (Rio) 1:0003000

Sortes grandes—Centro Loterico

Atropelou uma scnliorita
'Próximo ao tunncl Novo, um auto, cujo

numero è desconhecido ela policia, atro-
pelou e feriu em varias partes do corpo,
a senhorito Bertha Kcrmulm, de 24 an-
nos, hollandcza, c residente á avenida da
Ligação n." 173.¦A Assistência medicou a victima.

¦ ***** .

AS DORES DE CABEÇA
DESAPPARECEM COM "RHODINE"

iiiianmimMnnniimiiiaina tniti

Palmyra — Minas.

Nino Rodrigues Vieira
AGRADECIMENTO

¦j!&

áua familia, penhorada, vem. poi•esta
fôrma, agradecer a totlos os . seus amigos,
mif sc dienuram comparecer u missa ac /
X, porflmá de NINO RODRIGUES V1E1-,
RA o também a totlos os amigos ^que nos
enviaram condolências por tèlegramma.
Nossa eterna gratidão. '

LUSTRES
Preços espociacB

CISA BERTHOLDO

Verdadeira
Liquidação

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

lunnwHaMiinimiiaimtiu

Ferido, gravemente, por asn
auto de praça

**m + ¦*** —

A victima em estado grave, em
Nictheróy

Quando passava, hoje, em velocidade ex-
cessiva, pela rua da Conceição, cm Nicthe-

i roy, o automóvel dc praça, n.° 76, dirigido' pelo "chauffcur" Nelson da Gosta Velho,
atropelou o padeiro Joaquim Teixeira, om-
pregado da padaria da rua do Estado dc
Sá, machucaiido-o bastante.

Praticado o desastre, o "chauffeur** fu-

?lu, 
guardando o carro na garage onde o

az habitualmente.
A victima, quc ficou em estado grave,

foi medicada na Assistência c internada,
depois, no Hospital de São João Baptista.

A policia da 1.' circumscripção registou
o facto. '

' ' i -atai»» ¦
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m •'

PABRI0AÇAO PRÓPRIA

SUA THE0PHÍL0 OTTONI 90]
MUITO PRÓXIMO A' AVENIDA

casa Sun

HnoeuLoS
Óptica Especial
Preços Módicos

IUTZ FERRANDO

0 "Crefeld" conduz muitos
immigrantes allemães

Ein cxcellentes condições sanitárias, con-
formo verificou o medico da Saude do Por-
to, que procedeu á visita regulamentar,
aportou à Guanabara, ás primeiras horas de
hoje, o paquete ailemão "Crefeld", proce-
dente de liremen e portas de escala de cos-
tume. A unidade do Norddeutscher Lloyd.
que zarpou hoje mesmo, á tarde, cm deman-
da dos portos do Rio da Prata, transportou
muitos .passageiros para esta capital c con-
riuz crescido numero em transito, a maioria
immigrantes allemães.

¦ ***** i

Que ponta-pé!
Apresentando forte contusão nisLriruB_x5». os

de 35 annos e residente à rna da (*nstl-
tu leio n." 25, quarto n.» 24.

Sobre esse facto, que oceorreu na própria
residência da victima. nada soube infor-
mar a policia do 4.» districto,

mn. DE TOÍLETTE
Allemães legítimos, com 8 peças,

30O$OO0; Carteiras de couro, com
enarnição de ouro de lei, 25*000.
JOALHERIA INDIANA, Becco do
Rosário, 1, esq. do L. de S. Prapcis-
oo, • Unigaayana, 110. Attende.se
a chamados pelo Tel. Norte 3111.

*****

mswioiiiiMiMnmuuiiiim^
A cera estava quente

O operário Lúcio Raymundo ria Silvi,
de 49 annos e morador á rua (iarrieso Mi;-
Uns n.* 41», quando, hoje, trulialluva m
offieina de que c empregado, á rui di
Candelária n." 81, foi victima rie ura ic>
citlente, tendo certa quantidade rie chi,
que manipulava, se lhe derramado «obri
as pernas, produ linrio-llie varias qtteimi-
duras dc 1> grão. ....

Lúcio foi soecorrido pcla Assistência.
****

SANA-SYPH1US Depnrativo e to-
nlco do eangne.

i wm

SEGUREM
ove:

uai
seus prédios, moveis e negócios na.

GonÊRlIiap Bala

LOA
40 OONCAIVESDIAS •

MEIO CENTO
Dentista - OCTAVIO EUBICIO ÁLVARO

Carioeo, 50, 1°. Phone C ma>3392.
*¦".',

W
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DROGARIA BAPTISTA VS£-
varejo. Preços baratissimos. Rim Io de Mar-
ço ii. 10.

|f CURA DE BLENORRHAGIft
AGRADECIMENTO

¦ Eu abaixo assignado, soffrcndo de uma
blenorrhagla ha 4 onnos, tendo feito du-
rant** » mczes' tratamento no Dispcnsario
Viscondcssn de Moraes, na avenida Pedro
Ivo, tendo aindo tratado com mais dous es-
oeciallstas de vias urinarias sem resultado,
renho publicamente manifestar a minha
iratidõo c contentamento ao Dr. Jorge A.
Franco, com consultório no mrgo da Ca-
rioca 15, o qual me curou radicalmente com
15 injecções do preparado de sua descohcrta,
lem faner uso dc lavagens, massagens ou
jualqucr processo usual moderno, actual-
menlo empregado. Por ser immcnsamentc
«rato. faço este. autonsanrio ao Dr. I*ranco
fazer o uso que entender, ficando sempre
ao seu dispor, a ma Emerçnc ona 24. ou cn-
Ifio-nà secção rie Linotypia do "Correio da
Manhã". .-•*.
,tHío, 9 de setembro de !»«• ,,.','_.¦^C" JOSK' FRANCISCO MALTA.1 

Firma rccouhecida no Ilibei. D.imiisio.

Mãe e filha atropeladas!
O auto, o 6.048, fugiu

Atravessam as duas, mãe e filha, a ma
Uruguayana, em frente ao predio n.° 200.
De repente, surginrio-lhes, cm velocidade,
vertiginosa, o auto n.° 6048, embaraça-
ram-sc, e sem tempo de escapar, foram
por ellc alcançadas.

Projcetadas- ao solo, as victimas recebe-
ram ferimentos gcncralisatlos, sendo que a
menina soffreu fractura ' tio braço direi-
to. A esse tempo, o vchiculo atropelador,
ganhando. distancia, dcsapparecia.

Avisada da triste oceorreneia, a policia,
cm pouco, compareceu ao local, fazendo
remover para o Posto Central de Assis-
tencia, a senhora Hilda Lisboa e a sua fi-
lhiulia Carmen, dc 5 annos, as atropela-
rias. Findos os soecorros, mãe e filha reco-
)hcram-sc á sua residência, nos fundos da
Caixa de AmortisaçSo.

A respeito foi instaurado Inquérito, na
delegacia do Z." districto.

SANAT0SSE PARA TOSSES E
HRONCHITES

Nem sempre o
que é bom

custa caro..
QUEREIS UMA PROVA

DISSO? IDE A

AlfaiatariaALBERTO
S0 — CARIOCA —50

onde vos vestircis no rigor da moda, com
conforto e por preços quc não encontrareis
cm outro estabelecimento.

comprada1! nos leilões do Monte
Soccorro e casas de penhores, ven-
dem-se com lucro de 10 %. Com»
pram-se e trocam-se jóias usadas
na JOALHERIA INDIANA, Becco do i
Rosário, 1, esq. do L. S. Francisco, R Q SALINA coqueS.e Uruguayana, 110. Attende-se a
chamados pelo Tel. Norte 3111.

' ¦ ***** ¦ 

3
1° andar, salas 9 a 12, do edifício do

"Jornal do Commercio" —
Avenida Rio Branco, 117,

a quai possue Rs.

19.613:678S410
em ímmoveis, apólices, acções e dinheiro.:—
De 6 em 6 annos, ò gratuito o anno seguin-
te (SÉTIMO ANNO) dos seguros terrestres.

Em caso de reconstrucção ou concertis,
por sua conta, do predio sinistrado, a Com-
panhia se obriga íi indemnisação do respe-
ctivo aluguel INTEGRAL durante o tempo
empregado nas obras.

A Companhia ALLIANÇA DA.BAHIA é a
primeira companhia nacional de seguros ma-
ritimos e terrestres, em capital, reservas c
receita. E' a companhia de seguros mariti-
mos, terrestres e fluviacs que, no Brasil, em
1923, teve a maior receita dentre todas as
companhias congêneres, inclusive as estran-
gciras, que operam neste paiz.
TAXAS MÓDICAS - OPTIMAS GARANTIAS

LIQUIDAÇÕES RÁPIDAS
Agente geral: ALEXANDRE GR0SS

•***

******

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

Junto ao Cinema íris — Tel. Central 43IS
OPTIMOS

Pianos
E AUTOMÁTICOS

Preços reduzidos e vendas facilitadas

f?B^i__H B-»»__
Dr. Silvino Mattos,

laureado especialista
em dentaduras anato-
micas, com ou sem
chapas ou céo rie boc-
ca, para a mastigação
perfeita e belleza da

physionomla. Preços módicos, 7 Setembro,
231; das 7 ás 5. Tel. 1555 C.

¦ ***** '

DR. FELINT0 COIMBRA
rio Hospital Evangélico, cx-asslstentc dos ser-
viços dos Profs. Krause, Bicr e Betzqer, de
Berlim, rie volta da Allemanha. abriu seu
consultório & rua Canning n. 0, tias 14 &í lfi,
nn Hospital Evangélico tias 8 ás 12. Phone jVilla 2261. Cirurgia geral, nervosa, parto*, j
viaã urinaria: c moléstias das senhoras.

Doenças nervosas, estômago, intestino
c da nutrição (arthritismo, diabetes,
obesidade, rheumatismo). Moderno tra-
tnmento pela dictetica c physiolhcrapla
(riuehfis, banho de luz c du sol, luz
ultra violeta, ete.). Dispõe dc um liem
montado serviço no Sanatório Rio Còm-
prltlo, pura rioenteii internados. Cônsul-
tas de !) âs ii. Largo ria Carioca. 9.

THE LOND0N TAILORS
Avenida Rio Branco, 142, 3*, elevador.

¦ m*** iii.

AS CRI ANCAS
CUJAS MAtS ODAflAS St TfltlIFlCaM CM 0

VINHO B10GEHIC0
seGlFFOm

WimmHunsotfiCAn õuias.
RtmurASi íísttivoiviMs.
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CHLORETO DE CAL
Marca "Urso Branco", em tambo-

re»,. preparado pela Companhia
Brasileira de Producto» Chimicos

Rua Visconde de Inhaúma, 36 - V
 ¦ ***** i ...

PETROL
Loçio de petróleo medicinal

FORMULA E PREPARAÇÃO
- DO —

Pharmaceutico Francisco Giffoni
Perfuma, ondula, amacia c conserva ocabello.

Extingue completamente a caspa.
Usa-se como qualquer loção.

Deposito: Rua T de Março, 17
RIO DE JANEIRO

Lie. D. N. S. P. n. 740 cm 1-4-924

Dr. Jorge de Moraes »K
Aires, 58, 3 ás 6. R. Aprasivel 86. B. M. 325.1.

¦ ****> —

Üm lavrador decepa um dedo
do pé

O lavrador Alipio Barbosa da Silva, com
84 annos, casario, morador A estrada rio Rio
Grande, cra Jacarépaguá, qimnrio fazia lenha
no matto do seu sitio, deu uma machadatla
no pó esquerdo, ricccpamlo o rierio pollegar.
Teve os soecorros ria Assistência tio Meyer,
c as autoridades rio 24" di.itTicto tiveram
seiencia rio facto.

HYDRAKGON EHRLICH
A melhor injecçõo mercurial no tratament»

de Syphilis. Efficncia c ausência absoluta' de
rior attestados por mais de 2.000 clínicos,
dentre os quaes os notáveis Profs. Austrc-
gesilo, Abreu Fialho, Rocha Vaz, Henrique
Roxo, Ed. Magalhães, etc, etc. Vende: Ro.
dolpho Hess & Cia., 7 Setembro, 63.' *****

SÁNAGRYPE PARA INFLUENZA E
C0N8TIPAÇ0E9*****

TOSSE? XASi^*T^
Aggredido a páo por tres

desconhecidos
O empregado do commercio, Álvaro da

Costa e Silva, residente A rua Real Gran-
deza, n.° 270, queixou-se bole & policiado 1? districto rie qiie, quando passava,alta madrugaria, por essa mesma rua, foi
abordado por trcs desconhecidos que o ag-
grcdlrnm a cacete, ferintio-o no rosto c
mão direita.

Ariéiihton mais a victima, que foi soe-
corrida pela Assistência, terem os aggres-
sores fugido.

A respeito, foi aberto inquérito.

VENERALVEL ORDEM TER
CEIRA DE SÃO FRANCISCO

DA PENITENCIA
A Administração desta Venertfd

Ordem faz celebrar, quarta-feira, 17
do corrente, cm a sua egreja, snm-
ptuosn festa commemorativa tio «ti-
mo centenário da Impressão da» Chi-
gas no Corpo do Sernphico Sáo Frin-
cisco dc Assis.

A festivade que será revestida di
máxima pompa e esplendor, princi.
piará ás 11 horas com solemne Pont»
ficai, officiando Sua Exccllencia R(«
verendissima D. Agostinho Bciuhí,
digno Bispo de Nictheróy, coadjuvad»
por grande numero dc distinctoi __•
cerdotes.

Ao Evangelho occuparú a tribuna
sagrada o illustre orador «acro
Revmo. Padre Dr. Henrique de Mi-
galhães, que fará o panegyrico i*
milagroso Patriarcha.

A parte musical está cntreçne á
competência do distineto musioila
Padre Antônio Romualdo da Silva
que, sob sua rcgenciB, fará execul»
o seguinte programma de mimei
sacra, com 20 vozes só de scnhonii

Ecce Sacerdos •—• de L. Peroii;
Prelúdio Symphonico — de E.

Bolligliero;
Introitus — de F. Mattom;
(Missa orchestrada especialmente

para esta solemnidade, pelo maeitro
Francisco Braga •

Kyrie — Gloria — Credo — Su-
ctus — Benedictus — et Agnus m
*—* de R. Rosso) .

Graduale et Sequentia — de r.
Magri;

Ave-Maria — de Rheinbcrger;
Offertorium — de T. Tassi;
Communio — de A. Gouvêa;
Marcha final — de A. Cmlntant.
As partes variáveis serio exetu»

das em cantochão por um grupo ¦»•
sacerdotes junto ao altar-mór.

A's 18 í|2 horas, depois da elf
cucão do — Prelúdio Symphoalc»
— de F. Capocch Panis Angelicui-
de G. Piazzano, e Tantum ergo •*-
de J. S. Bach; será lida a nominrt»
dos irmãos eleitos para os diveftw
cargos da Ordem no anno comp»'
missal de 1924 a 1925 e em sejj*
da executado o "Te-Deuro", de »•
Foschini, precedido de benção «o«

Santíssimo Sacramento.
Antiphona — de G. Obtrosi.
Marcha final — de L. BottaS»-
Em seguida será cantado o u*

bera»me" na Capella da» Caiacum-
bas, por intenção dos nossos wm»-
f allecidos. , ...

O templo e as suas depimdenei»»
noderão ser vigitndos nelos fiei»-»
votos até ás 20 1|2 horas.

De ordem do caríssimo lrnw
Ministro interino e em nome g
Mesa Administrativa convido a w
dos os nossos irmãos a rennirenw"
em a nossa Egreja, afim de *m
rem a estes netos em louvor no nan
Patriarcha São Francisco dc AM»*

Secretaria, 18 de setembro«
1924. — O Secretario. — /«"»«•*
berto de Bittencourt Amoranie-

,. mi ...i, »i •&****¦•******¦—*¦ *;;; ^(,,!..íi-'-*i,í
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í THEEMOMIÍTROS PAP.A FEBRí

Só CONFIEM NO ¦•„*
I "CASELUA. LONDON
i.iiiiiiiiiiiiniiiiniuiimiiiiiiiiM(iHiliiiui»iiiin"iiiiiiiiiiii"ii*i*:c!;?'',!'l'J.' -*-

Dr» Estevam Roícnde 0N^
Ex-adjunto des prof_. Welni.aertr.er.fi1'

mann, Passow, em Be"»»--

Tratimiciito cirúrgico du ozena u«VT'sirj'.
prof. Seiffert) c das riiicrj-ocvstltes m {_
Vão de WestV; Carmo, r>, «o. S-.It«ii -

C. 2052. lies. Rcfíiiin Hotc

..,-. i . ú.-ra-:.
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IN A PRÓXIMA Espera-vos a mais ¦
bella. a mais com- y II3J
inovcdora sonsação u fl111SEGUNDA-FEIRA do belleza no

^—iwiwim -''"-' ii r—n——¦ iimii iiiiiLii"¦*» ""-' •¦--¦'•¦¦¦¦----^^ Si
m Aveia com o cncan

tador film por
tuguez
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j||||pr O i7Q\)o arawical da~SYPHILI5 |

Iff /semdôr |
|7 tratamento ( sem mjcccao • |
1 V Sem dieia" Unicamente I
p por \/i& bucc&l B

1 Ce.de.+ut>o de TREPARSOL 1

|J con-Um 30 comprimidos I
B njjorosamen-te dosados. H
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CATARMOS DA BEXIGA
ÍFla moléstia ataca principalmente ns

pessoas idosas. O doente tem dores fortes
nn baixo ventre; urina freqüentemente com
díir c sua urina encerra humores viseosns;
eslá alterada; lis vezes tem muita febre.
Aconselham,,.**, como um e.tcelleiitc remédiorontni eslu moléstia, de tomar Pérolas d'Es-sencia dc Tcrcbentliiha Clcrian.

Com effeito, as Pérolas d'Esscncia de Tc-rebcntliina Ciertan bustum para curar rapi-
dameute; seguramente c sem abalo, os ca-tarrlins da bexiga, por mais antigos que sc-
.Win c por mais rebeldes n qualquer outroremédio. Por isso, n Academia de Medicinaile Paris teve a peito approvar o processooo preparação deste medicamento, o que éoo subido valor pura rccomnicndai-o á con-dança dos doentes.

A' venda em todas as pliarmacias.P. S. — Para evitar toda confusão, hajacuidado cm exiRir que o envolucro tenha o¦Bdcrc-o do Laboratório'. Maison I,. FRE'-«E, 19, nio Jacob, Paris..

Escola Pratica de Commercio
"AVALFRED"

S,'''*-á,'^í** \-^^^^^_U__^f_rM

MKS*ft^ii_?3lrffi -j__Wi

PBr. >'-^^t^_^_i____WaJ^^-
Interior dc um Escriptorlo-technicoINICIO DO CU-liSO EM OUTUBRO

ENTRANHE. Açeeilám-se alumnos para complemento As«Minas do Curso Pratico de Commercio por"J-io dc li cscriptorios-tnodclos. Cursos espe-™cs avulsos: — Concurso ao Banco do Bra511- Línguas — Dactylographia.
RUA S. JOSÉ', 106

(Em frente ao Hotel Avenida)
mmm-

Historia da Confederação
do Equador

PELO I)|{ ULYSSES BRANDÃOAvcnda em todas as livrarias.
.. ¦ mmm .

i-íri m"s- (,Uils mcdalhlnhas de ouro,e»eo a menor eom a imagem dc um Santo
ni..™1*"01" cont«ndo duas datas. Será gene-"¦amenie gratificado quem as entregar a Al-«uqucrqiie, rua Senador Pompeu n. 302, das•- «.« 4 lioras, phone, Norte 7175.
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RADIOTELEPHONIA
Phones baratos para audição clara Artigo allemão

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

BEBAM CAFÉ' 4T» f ABA o MELI10R E O MAISULUSU SABOROSO
!iiiii!iiiiii[]|iiiiiiiiiii[!I!1!hiiiiiic.!!ii iioiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiioiiitiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiin^^

LEILÃO DE PENHORES i Pelle, Syphilis, Vias Urinarias23 DE SETEMBRO — CASA DIAS & MOYSÉS
Run Imperatriz Leopoldina n. 14i ¦ mmm i
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TOMANDO E RINDO
o melhor

PURGATIVO
SSS E. T. MELLO & C.

I Caixa 2475 — Rio de Janeiro»«————«*—¦¦«¦«¦*-* *"T*1

W

Hua da Assembiéa, 54, das 9 ás 19
DB. PEDRO MAGALHÃESmem

RESTAURANTE RIO DE JANEIRO
Rua Lavradio n. 5. Aberto até á 1 hora.¦ mem >

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

duvida, medo, indiffcrença, tristeza, angus*
tia, manias, sustos, ataques, etc. estômago e
intestinos. Emprego local e geral dc radia*
ções ultra-violelos de Bach e da suggeslâa
nelos mcthodos mais modernos. Dr. Cunha
C.-uz. R. S. José 61. 3 ás 6. Tel, 4625 C.

COFRES
Vendem-se, por preço reduzidíssimo, os afa-¦nados cofres M, W. americanos, marca re-

gistruda, garantidos, guarda fiel de seus do-comentos e valores contra fogo e roubo.
Comprem hoje, não esperem. Rua Tlicoiihilo
Ottoiii, 103.

mmm
Liga Brasileira Contra a

Tuberculose
SOCCORRO GRATUITO

Quem está emagrecendo o fraco do peitoprocure os Dispensarios da Lign (Barão deS. Gonçalo n. 54. e Avenida Pedro II n. 1~8).Se não rtider freqüentar os Dispensurios, serijoecorridi om casa (telephone norte 3030 de11 horas ás 2 horas). Medico, remédios. In-iem-fie- u leite grátis.
<*M«_•* "¦ '*w*wipi.**|i mmwmmmimrmmVmtmi.

AoeminRA Est•, triste? ¦»™"*i
WKIHIVnH regras são dolorosas';

o irregulares? Tome Cápsulas Sevenkraat í
(Aplol, Sablna, Arruda). App. D. N. S. 1'. .n. 94. R. 7 de S./tembro ns. 61 e 81. Drog. 1
Huber e Berrine. Tubo 7$000. 4

-*"VnK--*-"i'>'i-iiMl

A' LA GARÇONNE
"-bí!?0 í,c,rU!!ZÍ. especialidade em cortes de
tiBííl garçonne e á ingleza, gabinetes
»,„!?-•'Para senhoras, creanças c manicure."»¦" oo Rosário, 132. próximo á Avenida,

•mem.
Dr. Fernando \ü^&^&
rargla geral. Diagnostico e tratam*, cirurgl-
eo das affecções do estômago, Intestinos r
vias biliares. Utero, ovarlos, urethra, bexiga

.» rins. Traf.de câncer, hemorrhagias, turno-
res do utero c da bexiga pelo radium. As-
sembléa 27. Res. C. Bomfim. 068. T. V. 122a

¦ -*Wi i
i em

pouco*BLENORRHAGIA S
injecções iutramuseulares. Largo da Careca
15. Tel. C. 3128. Dr. JORGE A. FRANCO -
Assistente do Instituto Oswaldo Cruz.

ifnuBfDns
iiMÉ

ernt.fo Smija
BRONCHITE
Rouquldlo, Asthmt,
Calarrhoi chtoniaei

flim-flHM
animiitetintoi

Hrttaaaur

Formulai
Creosoto

Vegetal
Iodo-Hy-
pophos-

phitos de
cálcio e ao-

dio.
Clycerina

Fartos
elementos

Sara 
a

ygiene
dos pul-

tnões.
App. n. 511 dc

1 do 10-189"

Framieza da syphi"* — lygia, tendo,a i a«*uc*a fraqucJ,a dev|do á syphilis, to-
mou 1 vidro de Luetyl, ficou forte, augmen-
tou 3 kilos c gastou 6U000. —• HELENA to-
mou 10 vidros de outro depurativo, ficou*
no mesmo o gastou 40?000. — LUETYL só
em boas pliarmacias.., i m»mm i
/BK—MW—W V 9VWKmmm-mmwê_^m_-m»Tr*XKm_^.n-l-. iS.*

I 
Hotel D. Pedro - Corroas
Segunda parada adeunte de Pctropolis' Telephone n. ü

Clima ideal em região incomparavel
-%mWm-mmm-m-Wtimk%•mem

Doenças da pelle e syphilis
DR. WERNECK MACHADO

Largo da Carioca, 11, 1- andar (só atten-
dc a doentes dessas especialidades).

mem»
Prédios, Avenida e Terrenos p^_sc cm S. Thereza. VENDEM-SE nas ruas
Uruguny, Avcn. Suburbana, Paula Mattos,
Araújo Lima, etc. Tel. C. 4812. S. José, 59,
1- and.

¦ mmm .-
Nariz, Garganta e Ouvidos BDARSTIsJo
CÉSAR DA SILVA, ex-assistente dos profs.Killian e Briihl, dc Berlim. Com quatro an*nos de pratica nos hospitacs dc Paris. Ber-
lim e Vienna. Consultas de 2 *'« .*.. Hu*, do
Ouvidor, 189, Io undar.

0A PLATÉA
PHIMKIKAS

"Olha o Guedes", no H. ieti
Ai mir-siis revlsliig a "lla-lu-clan" e a Ve*

lusi-n. eom os raraeliristiens de taes poças,residindo seiiri clfellos nos esplcnilores dus
montagens, iitih-iimeiit-i, nu. podiam manter
por muis lempo o prestigio quo viiihauí
iihlciido pvranlu o publico, quo dellns sc
cansou. Comiuclienileii, assim, Im mezos, a
emiiresa dn Recreio, e agora, a do São .lose,
amhiis rom Immciliatoi e lisonjclros re-
siiltiidos. A noMiii plaléa uuer ver lions
moiilagciis mus quer, sobretudo, divertir-se.
li' justo e o gritem dos citpciiaculos por«cisóc-i náo deverá permllllr outra coisa.
Ilulii a iiecesslilaile de pcdlr-t-c aos nossos
eseriptores, revistas de critica, com qua-
tiros cômicos, com enocenações vistosas,
mas dispondo dc grafa. Carlos Uitciicourt
e Oirdoso de Mrnezea, revlstograpbos que
se popitlarisaram, justamente, pelos effel-
tos cômicos c orlginaes que davam ás suas
pecas, chamados pela empresa 1'aschoal Sc-
greto, fizeram-llio, então, a "Olha o Gue-
des". que, lionteni, foi estreada no São Jo-
sé. E' uma revista bom nossa apczar.du
collaboravão musical de um maestro vien-
nense o Sr. Ilnns Dlernliammer. que fez
partitura Interessante, onde poz vários nu-
meros genuinamente brasileiro-!, todos bons.
Uu «•ri!iras u coisas nossas, que provocam
gargalliadus, nssim cm.» outros números dc
cgual resultado. "Olha o Guedes" í uma
revista leve .> dá margem a que 3cus Inter-
preler, lhe renleem o valor, principalmente,na parlo coinicn, que ella tem cm grundedoso. A parceria liittcncoilrt-Menczes foi
multo feliz nn distribuição da pecai queleve boa Interpretação. Augusto Costa e
Alfredo Silvn, noa compadres principaes,pfiçm o publico em permanente ttilaridailc.Albino Vidal. Frniililln dc Almeida e Aracy(.orles complclum a comjici-agcm, de formaagradável. Outros paneis tiveram, comobons desompenhantes, Martins Veiga, Fran-cisco Alves, Nalr Alves. 1'épita de Abreu.
Mariclta Flld, Cândida Roea. Lccticia Fio-ro, etc.

NOTICIAS"Saldunca", em recita popularAmanhã, á noite, em recita popular, serácontada "Solduhes", a opera brasileira dcLeopoldo Migncz. pnrmn dc Coelho Netto,
p. que foi dos maiores sueerssos da lempora-da lyrlca offieial deste nnno. A vcsperal deamanhã, no Municipal, será com "Manon".
Para acgiinda-fclrn próxima, está annnun-cinda, em recita de assignatura. n "Bobe-
me", cm cuja representação tomará parleo apreciado barjtino braoilciro SylvioVieira.
A temporada Leopoldo Fróes

Está a findar no llio. a temporada I.eo-
poldo Fróes, pois o brilhante artlsla patri-cio, chamado por contratos importantes, se-
guo no principio do mea próximo para Mi-nas Geraes o São Paulo. Hontem, fez suacompanhia "reprise", bem recebida pelo pu-blico, da Mia comedi» "Mimosa", que estaráem scena, -apenus. até terça-feira proxi-mu. Quarla-foir.* vindoura, Leopoldo Fróesnos dará a primeira da peça de Renato Vian-na "O glgolo"."As noras do Mme. Brionne"

li' o suecesso maior dos nossos theatros,ncluulmcnte, a comedia "As noras de Mme.'Brionne", cm scena no Trianon. Peça finae cngrnçndissinia, tem clla um desempenhodos mais brilhantes a quo se tem apreciadono thcalriiiho da «Avenida. "Com "As norasde Mme. Brionne" d Trianon voltou aos seustempos áureos, dc plaléa seleeta c inímcrosadiariamente.
A primeira da "Alma Torte"

A companhia Alves da Cunha-Bertha Bi-var dará segunda-feira próxima a primeira••eprcscntaçáo da peça "Alma forte", em quèAlves da Cunha tem trabalho afamado. As-sim, hoje e amanhã, dar-se-ão as ultimas rc-
presentações no Palácio da magnífica come-
dia "As. duas causas", em que Alves dn
Cunha faz rir c chorar ao publico.
Companhia franceza de opera cômica

j Será aberta na próxima terça-feira a as-
signntura para quinze peças dá companhia
franceza de opera cômica, escolhidas dentreas melhores do repertório. Como está divul-
gado, a companhia se apresentará no theatro
Lyrico ainda este mez. Traz-nos ella no seu
repertório uma das mais lindas composições
de Offenbach, que ha muitos annos não écantada rio Brasil. Trata-se da "Bella Hele-
na" ,qne teve a sua época brilhante no Al-ciizar, quando a rua da Uruguayana se cha-
mava burgiiezincnte da Valia, e os áspeota-
culos theatraes tinham o seu remate nm.
ceias ruidosas do Hotel do Principe, instai-
lado onde é hoje o Centro iPaulista. O libret-
to é de Mcilhac c dc Halcvy, que tambem
escreveram a "Carmcn". Quanto á musica, a
critica ncceutiioii scr das mais vivas e das
.mais alegres. Felix Clement foi mais longüi
disse que a "Bella Helena" é uma das me-
lhores partituras de Offenbach. O enredo
é cheio dc extravagâncias o dc anachronis-
mos burlescos. Os autores irreverentes con-
tam, a seu modo, a seducçâo de Helena pelobello Paris, c mostram-nos, cm irresistíveis
caricaturas, mudados em fantoches, alguns
dos severos typos dc Homero, Agamemnon,
Mcnelau, os dous Ajnx, Achylles, Orcstcs c
outros são trazidos á scena em feição gro-
tasca. O suecesso da "Bella Helena" foi dos
maiores que o Variétés tem registado. Depois
de ter atravessado vários mezes a scena, vol-
tou ao cartaz no anno seguinte, com o mes-
mo exito. A companhia franceza de opera
cômica inscreve a "Bella Helena" no rol dos
seus maiores suecessos, c além dessa dá-nos
aqui a "Mascotte", "A filha de Madame An-
gol", "A boneca" e muitas outras, que têm
nome feilo,

VARIAS
Hoje, depois dos espectaculos, reune-se, em

assembiéa geral, a União dos Contra-regras.A opereta "iA prlnccza dos dollares"
está obtendo grande suecesso no S. Pedro,
pela companhia dc Brandão Sobrinho,Amanhã, a "matiné.e" do Recreio é em
festa de homcnngem á "jazz-band" Santa
Cruz.

ESPECTACULOS
HOJE, is 7 *4 e 9 %

AS NORAS DE
MME. BRIONNE

sf$I h COfíOflfitt, *. \ \ \ (timflnhiaaiCFdoBrazil
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CAFÉ JEREMIAS »W.
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CALLOS
lllllll-HHIIIIIIi

Extrarção rápida dos callos sem dór com o "TIRA CALLOS".
Vidro :i*(lll0, pelo Correio •t-JOOl). Na Rua Urugíioydna n, fili. Percslrclio & Comp., Riu

de Janeiro c em Nlclliernv, droguriuBarcellos.
tmiauiiiiiiiiinii!inifl!iiiniiiiiiiiiiiinniiiiiiii:iniiiimiKiiuniiiii!HiiatninniiMiii!itiiiiii,iiiiH
Smm%mmámmgcOPACABANA CASIN0»THEATR0

HOJE" SABIIADO HOJE
A'.i 21 horas: "EM BUSCA DE FELICIDADE", film em 5 actos, por ENID BENNET.
A"» 22 horas: Notável acontecimento artístico. ESTRÉA da celebre dan-arina hespa-

nhela I3ABEI.ITA RUIZ.
Poltronas, 2$ — Camarotes e baignoires. 10$000

/¦DlD I \Df\í\Ni — Dlner e aoaper dansants todas aa noites — HOJE e
VJKI>-4L«aKUUÍTÍ obrigatório traje de rigor.1

<3B3_J»H.'«J
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CHAPÉU MODELO
Mlle. Nola communicn as suas freguezas

e amigas que recebeu lindos modelos.
RUA GONÇALVES DIAS, 1»

¦ —m —*

asa Tneatro
Music-Hall

TODAS AS NOITES

VARIADO PROSRAÜMA
ARTÍSTICO

2 0RCHESTRAS O
JAZZ-BAND *

Esmerado seniço de restaurant

—^ ^ESSEX1^
UnnniV ^kw Conslrucção Iludson KiiW
I IIKllll Modelo» 1025 com M
lilUIIIA PNEÜS-BALÃO ^|

^^T. L. WUIGHT A C. Lda.______R

Bl*13—- Ev. da Veiga — 1«»

-¦ mmm
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•MPRESA PASCHOAL SEGRETO
THEATRO CARLOS COMES — A's 8 id

L. Fróes -- MIMOSA te í
THEATRO JOÃO CAETANO — A's 8 %)
A PRIN0EZA DOS DOLLARS"i'HEATR<Js:iTosif-A'»1l$TeT%

OLHA O GUEDES.!
*illa,-.v,

uimniiiiiiiiu—i iiiiiipwiiiuiu
EMPRESA THEATRAL JOSÉ LOUREIRf

EupectaculoB para HOJE
REPUBLICA — Comp. Portuguesa d

Revistas — A's 7 % c 9 -li
 TIRO AO ALVO 

PALÁCIO — Comp. ALVES DA CUNHA-
BERTHA B1VAR — A's 8 % — Ultima

semana de AS DUAS CAUSAS
IHHMSUB- *-..*t

A SUPREMA BELLEZA ! quo tudo domina
conseguil-8'ão VV. EEx. com o tratamento e
produetos da ACADEMIA SCIENTIFÍCA DE
BELLEZA. Massagens para tirar as rafas ementon, desde l(l$000. Limpeza da pelle,
para tirar espinhas, pontos pretos, etc,
desde 7$500. Ondulação Mareei. Lavagem,
corte e pintura dos cabellos em todas aa cô*res, com a duração de 2 annos. Destruição
dos pellos pela ElectroIIse. Afinamento daa
Kombracelhas. Manicure. Tratamento doeir.eios. Reducção do ventre, dos braços e cor-
recçio das fôrmas. Resposta mediante sello.
Rua Sete do Setembro 166. Rio. Catalogo gra-tis. ,

mem» ¦

0$ Callos Vâo-se
Depressa

Pianos e autopianos. Peçam cotalo»
gos a R. Ferreira & C. Rua
S. Fr. Xavier, 388. T. V. 3968.
Grandes prusos.

frtifj
I LI i

__Vt_\ m\\

-.«"° h» neçe-íl-la-Ie de «oeortarem ea
•alio*, calloaldadei e cravo*. Nio rui*empI»itroi, navalha* de barba, eaniue
envenenado.•'GErs-ir'
0 remédio «arantldo. tio Inoffenslt»
Sumo 

a anua nus tSn certo como aMtlno, Remove todo* o* callos sem¦Sr, «en inconveniências, sem que se¦ecesslte eortal-os. A venda em toda*
M pharrnacias.
_¦ Fabricado por E.
l~wrenceS:Co.,Chi.
easo.E.U.A.

Únicos distribuído*
(es no llrazil:
CLOSSOP&CO.

RIO

MUNSON STEAMSníP LINK
Administradores dos vapores da
United States Shipping

Board Fleet Corporation
A rota mais rápida para a

America do Norto
As próximas saídas do

Rio de Janeiro para
Nova York são :

PAN AMERICA Setem. 17
WESTERN WORLD.. Oulub. I"
SOUTITERN CROSS Outub. 15
AMERICAN LEGION Outub. 29

Para o Rio da Prata
SOUTHERN CROSS. Setem. 26
AMERICAN LEGION Outub. íi
PAN AMERICA Outub. 2*1
WESTERN WORLD.. Novem. 7

E quinzenalmente a seguir
O PAQUETE

€
UER comprar, vender, concertar ou fazer

w jóias com seriedade? procure a "Joalheria
Valentim", rno Gonçalves Dias 37, foue 8111C.

OLHOS
Inflammoções e purgações. Collvrio MouraBrasil (nome registado). Em tudiis as pliai*.macias e drogarias.

Theatro Recreio EMPRESA
RANGEL & C.1

A*a 7 %  HOJE  A'a 8*"fi]
O duetto luso-brasileiro

OS, GERALDOS
A victono*a revista A* LA GARÇONNE

BEBAA
CERVFJAiy*'I-flJÍ*ô*

rOCFINDMLA0Afifl

STA01ED6C «^1
RUA 5. CHRISTOVÃO 705
mrPHONÉ: V.2S53

Tratamento allemão daa hemor*rhuijliis, corri mentos o falia dc1'cgrus, 7. Seleinbro líiü. Or. I.ijrio Santos.

AN ABA

:

Esperado do Rio da Prata,
aairá em 17 do corrente, para:

NOVA YORK
Estes modernos vapores com-

binam a rapidez com muitas
opportunidadcs de descanso t
de prazer du/ante a viagem..
De uma limpeza incxccdivcii
camarotes espaçosos c bem ven*
filados, lâmpadas para ler
e todas as commodidadcs mo-
dornas, em sun maioria co.n
banhos privados. Grandes e
espaçosos salões c cxcellcníe
cozinha.

Preços especiacs para via*
geus de ida a volta aos Esta-
dos Unidos du America, via
costa do Pacifico, c volta pelacosta do Atlântico ou vice-versa, Incluindo a passagcínde Buenos Aires a Valparalsc*
pelo Truns-Andlno.

-iH—
AGENTFS:

The Federal Express Co.
Avenida Rio Branco, 87

RIO DE JANEIRO

0 QUE DEVEIS TOMAR PARA
INDIGESTÃ0

Nada eguala a niÀGNESlA B1SURÁDÃ ernmo remédio paru a digestão o perturbaçõesestoii-acnes.; A primeira dose dá allivios in.stantaneos. Dflres após as refeições, et».fartamento, náuseas, mao-estar, falta dc ap.petite, sao signaes evidentes que os periga,sos ácidos estão atacando os órgãos dises.tivos, fermentando os alimentos o abrindacaminho para uma série de graves iueoin.modos.
Uma simples dose de MÀGNESIA BISV,RAUA ticutralisa, instantaneamente todolns traços de acidez, restabelece o appetitkdando ao organismo um bein estar. Tcrfdaprazer nos vossos alimentos, comendo o qm"

n°,o,*"-ÍP?.lecer; experimori.tâe. a MAGNÊSIAUIòURADA uma vcz.e verifieareis que leu.dos aquillo de que ha muito ncccssitavclf— um remédio honesto, econômico e realpara as vossas perturbações esloniacaes.hslc medicamento ê acondicionado em vl*!dro azo "
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Depois do uso pessoal de quinze
dias, V. S. possuo o scu sabonete

COLGATE
SOLIDO. PERFUMADO. *vt.
a servlr-llie por mais quinze dias»

POUPOU 0 SEU DINHEIRO, Por*»»° deu-lhe o máximo dt
rondimonto, no gozo de um artigo do primeira ordem.

O SABONETE BARATO 0U8ta ° dobro, porque dura a me.
tade. A fórmula deste sabonete, assim se exprime :

1=1/2 sabonete usado -I- V_ sabonete oerdidó

FAÇA A EXPERIÊNCIA E REPLIOTA

AGENTES GERAES

LEONE St OI A.
RIO DE JANEIRO SAO PAULO

1* DR MAUÇO 89 PRAÇA DA SE 31

=-i nr
Assivr.nsAfíios

mmw\
l-axcm anãos iinjei
Senhorlln Idallna, filha do Sr. Jaelnlho

Lopes Uuiirtn*-, fun. i-inii.iriii municipal; Ur.
ouriço llaiiitel. clinico iii-.li capital; u me*
nliiii DiiIvíi. fllhii do .Sr. Manoel da Inarra*
fiiilm*. o mt-iiiiio |'.lo, tilii.i do I»'. Klyillo
de t_ai*valh.i, au.xillnr «lo jfdrblnoto do Sr. mi*
iiltilro du i''a*cinlii; I). -Marln Duiirle Vieira
espnsa «Io Sr. .Udoiiutr Vieirai Sr. Mario du
¦•i-liicirvd» Muni, lilho do Sr. .'latielrrilo
l.im.1. funcchiniirio do I.I...*. d llrasllelro; e
o Sr. l/a:..' Prauliel.r.i/eiii annos nmaiih':

Dr. Jo.i Aí.r.tluhn Peivira da ('.unha; Sr.
Anchlíos Macedoj Sm. I). «Ubertlnu Slorl
K->, i*-.pns,i do Sr. l-*«-.mi-l-.««> .lo-.é Siorlii.t.

l-'.u nonos boja o Sr. uiarechul Selem-
bri no du Cai¦.'i.lhii, minislro da fluerrn.¦—«Possa amaiilid a dalu uatalicia da viu*
vi llorces Ferreira, professora inunleipnl,
que por h-iu «»lf.:i-« .-.-ri uma nmltnée As »uut
innumcriis amigas.

I-a/. annos amanha 1). America Pimen-
tel «le Ciouvvíi. viuva do suuiloso medico*
operador Dr. Manoel Carlos de fiou via.

I*'a* nnnos iimaiihií a menina Isaurl*
nha Martins, -filha du Dr. Nilo Martins,
advogado.
CASAMENTOS
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iíiiii a seiiliorita M.vrtls Gandra Pereira,
filha do Sr. João Gonçalves Pereira, nexo-
ciaiitc nn Marimba'., c de sua esposa Exma.
Sra. Gracinlia Gandra Pereira, contratou ca-
samento o Or. Vclbcrt de Lima Pereira,
funecionario do Ministério da Agricultura.

— Ilcalisou*sc o casamento da senhorita¦Maria Stella I.c.il, filha do Sr. Honorio A.
(.cal, chefe dos Telcuraplios cm Vllln Isabel,
«¦ 1>. Anna Ltilzn G. l.eal, coin o Sr. Manoel
Nòbrcgn (ioniex.
NASCIMENTOS

PINTURAS
Completo sortimento de louça de barro

vi-rinelln» e branco, próprio para pintar, co-
lum..AS, cachcjiots, vasos, jarras, jardinci-
ras, etc.

Acceitnm-se encommendas para eze«ut.ir
em qualquer feitio.

Preços módicos.
GRANJA MODELO

Av. 28 (lc Setembro, 295
(Villa Isabel)

¦ m*m -—

DESNATADEIMS
marca "BALTICO"

TEMOS

EM

DEPOSITO

MACHINAS

DE

TODAS

AS

CAPACI-

DADES

MAGNESIA RAY EM PO'
Formula de Sir James Murray — O melhor anti-

aeido e o rei dos congêneres
SIR JAMES MURRAY & SON — DUCLIN

O lar do tenente dn Armada Gastão Rucli
Pereira e sua lix ma. esposa I). Angelina Hei-
vas Pereira, nclm-sr aiijTinetitado com o
nascimento dc sua íilhiulia Ycddn.
MANIFESTAÇÕES

ELIXIR DfNDEUEIRA
GRANDE DEPURATIVO do SANGUE

MILHARES DE CURADOS

Dr. Pado Brandãe^^Snl:
na Kac. de Mcd. e no Hosp. de S. F. de Assis.
Cons. dc 3 as 5 hs. Avenida Mcm de Si 335.
(Sanatório Cirúrgico). T. N. 1002.mmm

SENHORA OU SENHORITA
Precisa-se para trabalhar no commercio.

Dom ordenado. Cartas a P. I., nesta rc-
dneção.

JESUS CHRISTO REI DOS REIS

O -Sr. Cândido Josí de Almeida Valia Ju-
ifii.r, alto funecionario dos Correios, tem
recebido muitos cumprimentos pnr motivo
dn suu recente promoção u jiub-dircctor de
contabilidade du mesma repartição.—- Por motivo do sua n-cente promoção, o
Sr. contra-nlmirniilc commissario da Arma-
da l.uiz Emilio Bcllnrd vae receber ns bo-
incnngms dos scus collcgas, dc todns ns cias-
ses da Marinha. E" elle um dos sobreviven-
te6 da calastrophc do "Aquldaban" c o pri-
meiro contra-almirantc d» Corpo de Com-
missarios da Armada. Esta noite a officia-
lidade dc Marinha ini ú sua residência, A
rua Desembargador Isidro 52, manifestar-
lhe o apreço cm i|ue o tim. c, amanhã, sc-
rão os inferiores du Armada quc o -home-
nagearão.

— 1'cstejaiido o anniversario natallcto «to
capitão iDjalm.i dc Jesus, alto funecionario
da Sociedade Beneficente dos Empregados
Municipaes, os .funecionarios da Prefeitura
levaram a effeito uma manifestação de
apreço ao anuiversariante, testemunhando-
lhe, assim, a estima cm que é tido c os bons
serviços «iue vem prestando úqnclla soeieda-
dc, hn longos nmios.
VIAJANTES

HENRYROGERS,?ONS&C°>OF BRASIL •-"¦-LU.
In» Tíbc Inhaúma, 85 jRua da Qujund^nACaixa postal, 1047 1 „.„„.„.„

RIO DB JANEIRO í SAO PAULO

Laro-a-me. deixa-me gritar!

O XAROPE SAO JOÃO
E' o melhor para tosse c doenças do pel*

to com o seu uso regular :
lo — a tosse, grippe, constlpações on dc-

fluxos, ceitcra, e com cilas as dores do peito
c das costas. •'_><¦  Allivlatn-se promptamente as crises
(aíflicções) dos asthmaticos c os accessos
da coqueluche.

3» — As bronchites e' inflanimações da
garganta cedem suavemente.

4» — A insomuia, febre, suores nocturnos,
desapparecem.

5" — Normalisam-se as funeções dos or-
gãos respiratórios.
ALVIM & FREITAS — R. DO CARMO, 11,

SOB. — S. PAULOmm

E Bens adoradores ob Estudante.? da Biblia annunciam que :
A Biblia é o LIVRO dos LI-

VROS, e nos apresenta um
Grande Plano Divino e Har-
monioso, próprio de nm Deus
de' Amor Toda Snnta Bi-
blia & o resultado de tradu-
cções feitas do Hebraico,
Grego, etc. portanto não
ha "Biblia Catholica** nem "B
blia Protestante, nem de
outra religião.

Ella c UMA SOM A
Associação ds Estuda n-
tes Internacionaes da
Biblia"' c a única no
mundo que achou a
perfeita harmonia. o

Os "Estudantes" irío á
casa de
que iia
pedir,
ou qual-
quer pes
soa pó-
de tra-
zcji sua
própria
Biblia

ao Becco
das Can-
cellas 10,
sala 1,
das 9 ás 17 horas, diariamente.. Succursacs cm

NOVA YORK LONDRES
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desde já
jamais.

E* a Bi-
blia qne
ensina que-nãojiator-
turas nem
penas eter-
nas depois
da morte.
A alma c
mortal. A
terra será
Habitada

pelos jus-
tos c todas
as cousas
boas serão
restaura-

das e os
obedientes
a Deus ca-

r idoso
nSo morre-

onde os "Estudantes" mos-
trarão gratuitamente ver-

dades quc estão abençoando
os que assistem as conferências

Bibiicas aos domingos, no
grande Salão Luip de Ca-

mões, ú rua do mesmo nome,
22. ENTRADA FRANCA E

VÃO SE TIRA COLLECTA.
Quem deseja adquirir unia Bi-
blia pôde ¦— o fazer desde 55000,

indo d rua 1* de Março 6, Io an-
dar. I.iv. Leito Ribeiro, pegado ao
Hotel Avenida ou nn rua Alar. Fio-

ri.-ino, 134, etc, ou procurar o Repre-
sentante da "Associação Internacional Es-

tudantes da Biblia", no Becco acima indicado
33 paizes. Facilita-se aos pobres.

RIO DE JANEIRO

PALLADIO. ruas.josé,57
Vende prédios e moveis(LEILOEIRO)

Restaurante Tavares
RUA CHILE N. 33. T. 1787 C. Aberto toda a

noite. Cozinha de primeira ordem. Acompa*
nhado no almoço c jantar do quartetto russo
Irmãos Icbpilman Lenine.
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CABELLOS
UMA DESCOBERTA CUJO 9EGRE.

DO CUSTOU DUZENTOS
CONTOS DE RÉIS

A "Loção Brilhante" è o melhor sspccifi*
eo para as affecções capilares. Não pinta
porque não è tintura ; não queima porrpie
não contém sáes nocivos. E" unia formula
«cientifica do grande botânico Dr. Ground,
cujo segredo foi comprado por 200 contos df
réis.

K' recommendada pelos principaes institu-
tos sanitários do estrangeiro', e nnnlysada
e autorisada pelos departamentos de hygic-
no do Brasil.

Com o uso regulai- da "Ltião Brilhante":
1" — Dcsnpporeccm completamente as ca»»

pas c affecções parasitárias.
2' — Cessa a .queda do cabcllo.
3" — Os cabeilos brancos, descorados ou

Rrisalhos voltam á côr natural primitiva, sem
scr tingidos ou queimados.

4* — Detém o nascimento de novos cabel*
los brancos,

5? — Nos casos de calvicio faz brotar no-
vos cabeilos.

6° — Os cabeilos ganham vitalidade, tor*
. nam-sc lindos c sedosos e a cabeça limpa e
', 

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

A*.'venda em todas.as boas pharmacias,
drogarias e perfumarias.
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Únicos depositários no Brasil:
QUEIROZ SUZARTE & MEYER

OURIVES. 124 — SOB.mm.:

CHAPÉOS
Mme. Jeanne Bard"MODISTA 

FRANCEZA
Liquida seu bello stock. R. 7 de Setem-bro n*. 211-'2'. Phone C. 1216.. Encommen-

das e reformas.

•Segue pelo nocturno mineiro, para Minas
Geraes, o Sr. Jullo Coelho, gerente da se-
cção cinematogrnphlca, aqui no Rio, das
Industrias Reunidas V. Matarazzo.

A bordo do "Massilia" seguiu para n
Europa, cm viagem de recreio, o Sr. J. dos
Santos Guimarães, negociante.

O Sr. Fcli.i Guimarães, negociante, par-
tiu para a Europa a bordo do "Alassilia",
em viagem de recreio,
ENFERMOS

A viuva Costa França ha tres semanas que
gua.rda o leilo, na residência do sen genro,
Dr. Octavio Barroso. Scu estado tem apre-
sentado sensíveis melhoras. E' seu medico
assistente o Dr. João. Amarante, -clinico' em
Copacabana.
EM ACÇAO DE GRAÇAS

No altar-mór da. matriz da Gloria', seri
rezada, amanhã, ás oito -horas, missa em
acção de graças pela passagem do aniiivcr-
sario natalicio do Dr. Francisco Sá, minis-
tro da Viação.

— Os filhos do Dr. Arthur Vieira Peixoto,
não podendo festejar, por motivo de luto, o
annivcrsario nataliclo c as 'bodas de prata
dc seus paes, mandam rezar missa ás 11 ho-
ras, amanhã, no altar-mór da Egreja dc São
Francisco Xavier.
LUTO

Falleceu hoje, em sua residência, á rua
dos Inválidos n. 260, ¦ o guarda-livros José
Antônio Ferreira Vaz, da ifirma Constantino
Gomes.

O enterro sairá amanhã, ás 2 horas da
tarde, para o cemitério da Ordem 3' de San-
to Antônio da Penitencia.

¦ «*•» ¦

GUARANÁ' - Maués
Em fruta, cm bastões e cm pó. Deposito ge*
ral, rua do Ouvidor, 120. CASA GUARANÁ'.— TEL. N. 1215.

¦ m*m i

BLEN0RRHAGIA Cura radical pela
,. ... „. diathermia e raiosultra-violeta, apparelhos de alto-potcncial

(technica de Nagclschmith, Berlim, c Kowar-shik, Vienna). Dr. Cocio Barcellos, ex-assis-tente da Fac. de.Med. Das 9 ás 11 e das 4ás 6. Tel. C. 3864. S. José 53.
——- ¦

0 CULTO DA ELEGÂNCIA
é compatível com as regras do bom senso.«Para que pagar 100 o que se pôde obter
por 25 na perfumaria CALYPSO, 16, r.
Bctbencourt da Silva.

CREME INFANTIL
(em po dextrinisado, 12 variedades. Um dos
methores alimentos para creanças e doentes).
Pacote no Rio, 1$200 «- *»° Interior 1(300

Prevenimos ao publico que não augmenta-
mos o preço deste nosso popular produeto
qne continua o mesmo de 1919.

Será indevido o quc cobrarem a mais.
DR. RAUL LEITE & C.... m*m ¦

PENSÃO CHIC
PARA FAMÍLIAS DE TRATAMENTO

Em majestoso palacctc, com lindos salões
de recepção e recreio, alugam-se confortáveis
e luxuosos apartamentos com banho privado.Rua das Laranjeiras. 524.

> m*m i

"LÂMPADAS OSRAM"
De grande economia c durabilidade. Dislri-

buidores ¦ geraes Casa "OTTONI ALMADA",
Rua general Câmara, 211. Tcl. Norte 1U09.

imi\iurisMi;).,..- ¦
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rncçir-tw* , t*--'i ¦'í/nllju/axií, fafrhiha
-Aa.«cu.. 3omimio.-Thii.if »r* iri>' «iio

Dr. Rolando Monteiro^: J™1"
Operações. B. Aires, 58, 1 ás 3. Res. V. 2009.

CabeSleire.ro para Senhoras
800?000. Mensal;

rlcc. Hotel Gloria.
tratar-se com Sr. Mau-

mm >
Coisas que existem, mas

que não se conhecem:
O Hotel do Corcovado em Paineiras com

as suas modernas installaçôes, águas cor*
rentes nos aposentos, apartamentos com sa-
Ia de banhos, a alimentação esmerada, offe*
rece a seus hospedes todo o conforto • par
de um clima precioso quc revigora o orga-
nismo.

V. Ex. TOMA VINHO AS REFEI-
ÇÕES? peça então BODEGAS

FRANC0-HESPANH0LAS.

AMANHA, ULTIMO DIA
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Reginald Denny
NESSA SOBERBA COMEDIA DA

Universal Jewel

O NOVO MODELO

REMINGTON N" 12
MAIOR SOMMA DE TRABALHO

MELHOR TRABALHO
TRABALHO SILENCIOSO

Remctta-nos hoje mesmo este counnu e lhe daremos, sem nenhum oomproiniiio
de sua parte, informações mais dctnlhiylns.

S. A. CASA PEATT — Caixa Postal, 1025 — RIO.

NOME ,„T.. *i*imm* *,*.*•*¦*»*'*•*¦*.%.. rua..

| CIDADE  ESTADO I
^m___m____Wm_W__Wt_Wm%WmWm~Bm_^S______________^ SBStBSW

__\\_____Wm^m\__ C*'*HITI fl*CC.ai

ÓPTICA MODERNA

Honrada com
confiança dos
Srs. medicos

oculistas
Arthur Jacintho KourtBue.

RUA SETE OS SETEMBRO, 47
TEL NORTE 7316 RIO OE JANEIRO

WISMUTHAN EHRLÍCH
Tarlro Hisuiutlinto «Ie Pnla-isii- e Sódio

— SOUUVIÍk 1" INUOLOU —
O mais ]icrfcito sal tlc bismutho que *.i

cíiconlru a venda. Preferido pelos grandeiclínicos. Vende: Fernandes Malmo & Cia,
_jjcnos Aires, 01.

¦—»
mas convenceu o noln
a comprar os moveis iBRIGOU í

rua Alfândega GO CASA MAU UNS.

Os melhores juros aos «ii-poBilmitc».
SIQUEIltA CAVALCANTI 4 C,

(Casa bancaria sol. a fiscalisação do governo)
todoOarmoTI'rc1ANI,Ancicph.-1-r~*——mmnmnfwm~m*_r-mmW* ^m,l> m _— >.m» iPÓAZUL
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O VERDADEIRO iiKSTRUHWll
D.\à BARATAS

Experimentem a sua fffica,*íi
Vende-se cm toda a parti

mi n»imii )ITI

IReidos LjggAM^|s|
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| CURA DA TUBERCULOSE
SANATÓRIO DE PALMYRA (Minas Geraes) — Altitude. 00(1 metros. Edifícios é regi.
men modelados pelos melhores sanatórios du Suissa. Tratamento liygiciio-clictclico.
Curas de repouso, dc ar, do engorda (Mastkur), etc. Director -jercnlc e. medico resi-
«lente: Dr. Alberto Cavalcanti, cuni mais «ic it) annos <le pratica nos Sanatórios dn
Suissa e Allemanha. Enfermeiros c enfermeiras especialistas. liotei de 1* urdem.

O Exmo. Sr. Dr. Plácido Barbosa, inspéctor geral da Prophylaxia dn Tubçaulo*
se, chegando de improviso ao Sanatório de 1'alinyra, nlii passou dous dia:, c ddioii
consignada no livro dos visitantes a seguinte impressão.:
¦. 

"0 tratamento da tuberculose, quo a pôde curar c «iue está provado «|uo _ cura,
é O tratamento liygieno-dietetieo. Esse ¦'• o tratamento «pie se appiica no -Sanatório
de Palmyra, e so applica dc accordo com os princípios sclentificos e a pratica doi
grandes sanatórios europeus, sob a direcção competente do Dr. Alberto Cavalcanti
do Albuqucrtpic.
Palmyra, 4 do março de 1924. — (Assignado) Dr. J. Plácido Barbosa."

Informações no Uio: Tcl. Norte 1259.
«v]]ii}),-*stiiMi(ifMtiiiiifritririfi;iii»ttitiii<tiiiitiriiiiJJJiiiiitiriMiitti »iiiiiiiu)triii->-!i-'iiiii_:i'iii UT-tiiitiitnjtiiriitiiiJttiiftTiirntiiirrriiTiniirittriiiiiritiiiiiiitnMtTtirittrrtiEíiiiiu-M-uíi-ii-iititiJiiuma

«SO SUPERIOR 1PREPARAT d

DIURNO RUA DO OUVIDOR,
E" O ME1-HOR: queira visital-o; procure informar-se

dares, esquina dc 1" de Março.
a»

çs-saaoiBOi- io_go*i ,, sssrj

R. M. S. P.
(MALA REAL INGLEZA)

P. S. N. C.

AUTOMÓVEIS
Americano c«|!i taxi e capas, de 5 logarea,

pintado nickclado de novo lilcnciado c segu-
ro. Ford, coupelet, quasi novo, 2 jogos de ca-
pas. vendem-se a dinheiro ou a prestações.
A. Gonçalves & Barro*»—4l.ua Frei Caneca, 45.
— Telephone Norte 2660.

¦ mm ¦

(CIA. DO PACIFICO)
PRÓXIMAS SAÍDAS PARA O SULt

DHIGHLAND 
LOCH .... 16 de setembro

ARLANZA  20 de setembro
O DESEADO  25 de sctembroO
ll PARA EUROPA: D
II DESNA  16 de setembro©
|| ANDES .., 21 de setembro"!
II DEMERARA ............ 1 de outubro

S PASSAGENS, FRETES" E INFORMAÇÕES- NO ESCniPTOIUO DA COMPANHIA
51, AV. RIO BRANCO, 55

Norte 8000

cc\ (Cigarros;
I1 /^N«M

(if _rnr\\\

m SÊ)- 4
ExamesProf. Alfredo Andrad»

Únna, sangue, etc.
— Uruguayana, 7 rf

IOE30E

O
D
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PROPAGANDA
Se desejardes fazer propaganda do vosso

Estabelecimento ou de vossas mercadorias na-
da dè melhor existe nctualmente do que um
nnnuncic nos muros que fechara as linhas
da íE. F. C. do Brasil, pelas quaes transitam
diariamente mais 200.000 pessoas.

Informações e detalhes á A. Rio Branco,
138-2* andar. Telep. N. 7830 com o agente,

CONTRA ASTHMA

póiffllii
t?Í^'":^;,

Dr. Alvarenga Netto j£$Ê »°CJ«;
mercial. Escriptorio — Assembléa, 71, 1°
andar. Tcl. Oentrul 2295. Dá consultas.

IHemtiolatum: Indis
no lar

pensavel

LEILÃO DE PENHORES
19 DJ2 SETEMBRO — .IOSK' CAIIEN,

llna Silva Jardim, 7 _,¦ ^«fc "
I lli Illl II I III 11 ___W__Wk__tmWHtm\—\.««Tonico Iracema

O mais iiritigò c melhor dos fortifican*
tes para o cabcllo.

20 annos dc «rande acceitação,
Unico premiado com medalha de 9W

na Exposição do Centenário c nas Expo»?
ções: UNIVERSAL DE TURIM, NACIO

] NAL DE 1908.
A' venda cm toda a parle. ._„

E. T. Mello & Comp., REPRESEN
j TANTES. Rua da Alfândega u. i»
I sob. Telephone 1775 Norte.
__—_____-.—¦ mmm  .. .
Drs. Leal Júnior e Leal Neto

Especialistas cm doenças dos olhos, j
dos, nariz c garganta.; CÀiusultas ac i
Assembléa, tiO,,
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A X0IT1-, — Kabhado. 13 dc Sotrmbro do 11124

[m ciii-prato á
lei do "sor sis*

0 primeiro réo qne obtém.
por sentença, o livra-

mento condicional
Como o Dr. Enrico Cru juttifi»

d a applicaçãò deite bine-
ficio legal

prio Or Burlco Cru», jul» dn 3» Var» Cri-
Hln.l, (.ii proferiria • icnteovn «fi«l»n, poi*
j_ primeira imblicnda que concede o livra.
Btnin condicional:"('.'! nl.. .1» Hbello. fl», 53. que o réo Au-

Ímlu 
Ilnniivlta, » 7 de outubro de 19_:i,

(,\..:i iobr» o balcão d»» ofíleina» du arte-
fidn dr Ahco, A ru» lluenos Aire» n. 'M.

uni mmíiIii.i r.irrcgad». n qual, uo icr exa-
tlnuli pouco depois, ecren de 7 l|_. por um

Kii Irmio menor, disparou, Indo o projcctii
IlUMir Raphnol Vlelrn Ferreira, fcrlndn-o
¦o wnlrei 'ine esse ferimento foi, por »u»
nlarcu o sitie, r«ii«» crficienlc ilo morte
_, nfíeniliilo, (|uo o réo agiu negllgeiitemrn.
tf _;..:, i- .-. ml., solire n balcão a referida
irnn, »cm m menos prevenir o» que ali sc
KliaLiin, nas condições cm que te encon-
(uva áquella anna. Pcde-se a condemna-•Jo <!o réo no gráo médio do artigo 397 do
_:,!,.. Penal, nu ausência de inconstância»
illcnuiiite» ç ogsravanles. Nüo fnl contra-
f|_do n llliclio. O réo Umliem nio recorro-
ti dn dc»paclio de pronuncia, tendo pre*-«ido fiança para .oilo se defender. Pre-
enchidas as formalidades legaes foi sub-
Billíil.. a Julgamento em audiência, e, afi-
nl, Interrogado, sendo os mito» conclusos
|tr.i sentença.

O <|iic vi.io c examinado. Considerando
iu. cr» o réo «crente da officina A rua
B-tiirr. Aires n. '_üi>, onde o «.-vento se con-
nmitiou, ' tamliem o dono da espingarda,
estai duas clrcumstnncia» o coibiram »ub|c-
çtlvâmente rm situação penoso, quando sc
pretenda apurar a culpa, imito mais quanto«lie mesmo o levara áquella officina -tara
»er desencravado, e, isto feito, nii a pôz so-
_[. o buleii.i, sem rccomniendar As pessoa»
presenles evitar qualquer conl.icto com a
iriii.1, o, após, retirando-se, oceorreu, ua sua
«uscncla, <> fnclo atlribuido n seu irmão me-•mr— Charles, isto 6. ter poslo csle mão na
.rm-, ferindo, c, em conseqüência* produziu-do, posteriormente, a morte de Itaphael;
Considerando que. cm sendo assim, se lhe
pAil. Imputar, por um lado, a causa indlrc-
tia, tnnlo .uaiito, por outro lado, o niío
itn.edinx'!iiü directo, por acto voluntário —
d d. um resultado quc nio previu, mas po-dia c devia i.r previsto, dc onde o consor-
cio, na bypollicse. dos dous requisitos quei idéa da culpa, segundo Von Liast. suppõe
e implica: 1" — falta de precaução por oc-
c.isiào do acto voluntário, isto é, o despre-
co ao cuidado que u ordem jurídica impõe
t que se faz mister, conforme, as circum-
.landas dadas; 2" — a falta de previsão,islo _, devia scr possível ao réo prever o re--_lt..d_ 

proveniente do seu movimento cor-
porco, ainda quo somente nos seus contor-
nos geraes. Accresce, segundo ensina Cha-
i']_'s, Crimina] I.aw, pag. 23»; "Where lhecuip.-_!y negligent nets of two, or more per-«ons. cõncur In causing another's dcath, aliuf tliere are quilty"; Considerando que,após n pronuncia, cujo» fundamentos foram 
os acima referidos, c da qual não se re- •¦
correu, cm nada se modificou a situação do I Mais um magnífico numero deite aprecia»icc-isado. que não ministrou qualquer prova • do semanário, paladino da» agremiacõe» ra.«apaz dc enfraquecer a existente neste pro- creativas, cireuiou, hoje, como sempre, tra*«sio; Considerando quc milila em favor do «endo texto variado e bem cuidado «mer eraréo a cireumslnncia attenuante do exemplar noticiário, o mal» completo posilvet, quer
comportamento anterior: julgo procedente o em cotlaboraçõe» de escriptore» aostos, do»iibcüo dc fls. para condemnar, como conde- mais destacado».
nino, o réo Augusto Bonavita a dous mezes —*——-*mm*m»
d- prisão eellular. grAo minimo do art. 297
do Odi. o Penal, combinado com o art. 42,
.ara_raplio 9" (1" parte), do referido Código,
e nas custas,

Mas porque se trata de primeira conde-
mnação c soja o aceusado, porém, troba-
Ihador e ile bons sentimentos, tanto que

MUSICA
***""* \r\C0mm9

**********»*»*****,
t.tmi-orlo Hniiiilúo filho

Nu «alflo ilr cnncerln» .Io instituto d, Mu*«lca, reilIpur.i.u.A nnunlili, At. 8 l". dn iml-
i!' i*. ¦"¦'¦"««o Hiuileal orAiuliailn pelo vio-iiniiin ,\, HmiiiImii l-~.II».-.. .nm u ciincurindu* ..i-iiii..i,.s ,i, iK-uvluno, Ocorgo Koliimiio .Nrwt.in l'4.liia.

(t priigrumm» r-icollililo iniiiln agradará pr-Io» niimçrn» que o eoi.ip.Jein, todo» de boa
muilM de eàmer», poi» -.*•• devido» » Haeu-dei, M» iii-iit-k e II. Stluhl.

A audição d* domingo, do»
alunmo* do f. Hactotud d*

Manta.
(leallu-te amatih.V «t-Mningn. »% ,1 horn»oa tarde, o lh> eierelcio publico dai alu-nina» do ln«tltulo Nacional de Musica.
A audlçi... que u-ri da» elmse» ile piano,

canto, violino e flauta, ob._c.rr4 ao «eguln-tc programma :
Primeiro parle « I ~ Granado» - Atirara

Duarte llabello. < Classe do prof. .1. Octtvi».no). II _ (Sounod - "Sapho** - "RUnce"
- para canto. Pela alumna Maria de l.our-des da Cama Garcia. (Cla»«« do prof. Car-to» A. dc Carvalho). III l.it. | _ a) «Tor-
menta dc Neve" - (Estudo Iraniremlental.Chopin - b) - Estudo op. ai, n. It - paraplano. Pela alumna (.«llier da Silva Draga,((.lasse do prof. .!. Oclavlano). IV ~ fri-
.1n**n* *-. Pwludlo e allegrn" - para vio-llno. Pela alumna Nadlr Soledade. (Clatiedo prof. P. Chlnffltclll). V - "Paganln" -
.Itil -a) liíliido ii. I. Selmmmn b) Novel-

»_-...n* íi ,,c,«,»1"""'» Maria Helena Ch»r-
Riu ' ílVJf* ,*-° *V7f- •1aln itmt*1 VI -
n"1" 

". Ad*""5 f F,_"' •'* >' «-onferto" ~
A™_.itio,ll10./-.P*,,n .¦«""•na Anna FrançaAmericano, ((.lasse do prof. F. Chiaffitelll).

ír'*",.);-*'m,-,f«^ r M Capricho op.•». ii. 3 (Ocnçro Searlall) - pira plano. Pe-bi nltiimi.. Zllah de Moura Brito. (Cinte
& n,rorf .:'• °-'«v'»"o). I» ~ B«eh»er -Fantasia -_v„* flauta. Pelo atumfio VI-cor Neve». (Claiis dn nrar. Pedro d» Ani»).III - Oiiunod - "Clnq M»r»" ("Cantllé-ne ) para canto. Pela alumna Maria da Glo-rin 

F<-ry»-ho C,,,,a (Çla»ia,do prof. Carlos
"?.!" BaH-"°»> • .Sarasate - fi) Z|ge„n»r-
iT,. .^.1*7 í.m*- v,0i,.no- p«*0 •,,"nlw Otewlorgcrth Filho. (Cla»»e do prof. OrlandoPrederlcn). V - victor Ma»»et - «P»ul et
iÍIK ... .TT, P*«ra, ««•'•»• ''«'a alumna Alice

Eulí VI ~. n*,ch;.-'""*n' ~ "Chaconne".
nfc» ¦/'_3in,n* •_r,,cy N»«"»rro de Lima Coull-nho. (Uatce do prof. Henrique Osmld.)

Concerto do rlollnht* A.
Brandão Filho

No salão dc concertos do tnstltnto Nacionalde Musica realisa-se «manhã,

^m*m*m********^*^'^m^mmmm*Êm*imÊmm*Umm*m***m.*^^ — m)*mtm»mm*mmymm*m*Ê*mmmm*m

^^^ã> *^»^____^^S^______r^^___________Tl*l___L____. m^^È9**9amWÊÊ**k9 ______W_t _T ^t_______________*^_____l ***-***--_________.-^________. ___.. _ ^^ ^^ mm****,**** é*WW __ **_______,

Corridas
itS nii AMANIIA ¦ ¦ hulíraçffei du A NOI-

VM^* •"* '¦'""'¦¦•,** ¦** •'•"¦"•''••i •••- Hrib}'-
PerdU - llrllhante ... Tico Tico.
Çraikpoppcl 

» lauilicrv,~ Salv.tui,Trlbum ... J«Çi,i,»„ „ ]|Próv.
Mico — Flevery - - Moreno.Melque ¦- Sonhador — Sombra.
Sf5ÍS_i_S..,.?,-,,M " Patrício.MiíTHOPOLK -« MRHKMirr AM - VüV**** IV t
Anletnpe — Paii!l*,|»i..i -.- k.-Ivim*

|M?NjXmA8 K INF()HMKSW^rw, ~
íiomia í'•«_l?.n¦,, 7. {\m ,,,,,,r'>, - '•remloíiSim* , AOm - Iia.rlit.rfi. ,11 kilos, ti. Mnrin,
i.i.?. *_.cr*..'"... nrov*»' 'to "iwroiiçaa ho seu«rfiiiuph.1 HrllhanU\ .VI Uilo., c. Ferreira.
-ÍJL^-fiTÍ*. '"i. tK? ,í,,, «•'•"id.i. Tem
f.iíi2_Iíti!,n,.en*--' -** Mu"- v- Perpandea. No
i_Ju f.__m'!"_? t'.*í,'"v-- K«»har e nada fr».
Jada fará ainda. Niimos, 53 Kilo». A. Felio,Rum pairo nu. muilo promellt*. Trabalhou
»Tfcii*,_*,_?"*' .fi'"-,?r «*"•• de»laqu». IVrdl».
m _*"??' B_,, An»ucha»legiil, Apromptou opti-
nlmí»,i*,,L1f "«-"Itorlda do» entendido-,•«eni. SI Mina. N. Goniilex. Anda farin dc
».?iíí.ro' nT _!*?_.• H»*i«',n», 51 kilos, .1.I uhmann. Trabalhos bem. Leva algumacb.nce. Tlc.» Tico. 53 kilo», I). Su.rez. M*nwihor de preparo do que quando estreou.roo» ganhar.
niL!í.r*,^7AíJ_elociíl!í• "rj.m metro» -I-romio»! .liftOO» e «00$ - Regntelra, 51 kl-*",.' S0***-* N*"* êondlçaea em que temcorrido. Pouca chance. Gigante, 5(1 kilo». C.Ferreira. Tirou optima provn. Pode vencernovamente. A turma é mal» faca do que a
í0.."1-™*» n-nmlngo. Salvatti*. 53 kilo». A.reijo. N«« eondlç/ics de preparo em que cor-
ü.7 *_*%**. S,,*,n5. vc_*' ,,*,í,! R»nhnr. Graispop-
paro. B- ligeira, a distancia A curta c. asílm.tem chance, plllete. 17 kilo». I». KAIuian. Re-gulartnente movido. A lurma nio lhe con-vérn. lamhere. IS kilo», F„ Amuchastegui.Trabalhou bem. K' a preferida de muitos en-tendido». Sopeton. 19 kilo», M. Corre». Andnmal de preparo. Seria mal» aproveitável cmum haras.

.*!• parto - Progresso - t.fiW meiros —
Pwmlo»: 3:h10$ e 6009 - Monumento, 50mio», A. Feljô. Anda bem de entraineni.nt.
i_i*íi. -**_!*-n5lr*- 1"* JA deu cacho. Tribuna,no kilos, N. Gontalea. Na» condições dc pre-paro em que anda e pelo* trabalho» produ-«ido» nesta' «emana, deve ser n vencedora.Re anch». 80 kilo». C. Fernandei. Ficou cx-
çeilente prova. Ha quem espere o sen irimn-
.-..!_-_ H5r6el 8a ,*,los' °- M*-1*-»- f-omo noultimo domingo e nada fea. Nio tem chance.

.......... .«„..„.._ «m.nna domineo 
'—%-*• 

. hü°\C' Ferreira. Apromptou
a* 8 112 «l.i noite, o «™M citmhlii T^Í^,nt%T^tm.aevt fa,*r •>¦» carrei-
pelo violinista A. B.andío Pllhí'"Em .i^iiítl*'• a3 k"os* M- ^"^ Nâo nos
o concurio. ao plano, do profe.íorT <&?-, 2^™ m Mu* inM>™ ««-««nle « ie-
vlano, de George Kolman A .Inia a. KmZ.l .'
ton P.du. ao^vfôloSo"oTp.SrâmmiT«» l»,íl,iP*,r'_ «'_iUm"/,«-y - «••» «•<*">*¦
è digno doi milores •pplau•OTuí.i^^«em>,8.,'•^ « ««OIMO. Capataz. 50 kl-
commcnria a arte do talentoso violinista é!.,ü" . '•rre-r«- Depois de vario» fracas-
o seguinte: »ioiini«a » »„» vae correr com alguma chance. Dljl-

Haendel, sonata em r* maior, para violino'«« Li,:°L\\~,a Go-?m- Nas "«"-'V-.--5
c piano, Adagio. A Negro Adaglo. M»i Brueb t? lIKÍ íi" intrMo- B°m aaar. Pretória.-Triojoo. 5. Para pl.no, vfoHn"" loíon- 

" TASTí Tirou excellente pro-cello. a) Andante molto cantai, ile. b) Alie-' Koulfiiuttíí *u'IiMdt' «sPfr»»í**--
«ro natal, c) Presto. H. Stiehl — Quartel- d« t>mL~ _*"V P,' K*,m*,n- .Anda tinin-
to. op. 10. Para piano, vIoHno, viola o vio- uíJ^-".^"*™™0*' -.«/'«ida. deve
loncello. a) AHegro ma non troppo. b) Allegro (Schereo). -- ¦ - * * ¦* --**
molto (Finale).

c) Andante. d) AHegro

"O ESPIÃO"

"TETRA"
Unico llqoldo inieeticida oltra-peteata, bra-

vettado no mando inteiro
MATTA INSTANTANEAMENTE

O» insectos e os parasita», seu» ovos, e suasj*j.t.-r jniiuiiçiii.i.i, laiuu ijui: , -" ****** •****-•» »*****-, i» _»u«_»
pude perceber sua magoa pela morte, da vi-'m\M 1uc «nrectam a» cama», a» cosinha», o»
«lima, de quem eru ainii{o, não havendo ^'ft"1(;s. os galllnbeiros, os jardim, etc., De»-iras circumstnncins que cercaram a infra-, ir"e traças carmucho», etc.
cção pinai, nenhuma com forca de modifi-1 ..iíl «V1 Brande utilidade na AGRICULTURA,
car a piedade qne justamente inspira a sua íHORTICULTURA. FRUTICULTURA » na VB-lltoiifÃo neste processo, decreto, em face do j JfcRINARIA*.
disposto no artigo 1. paragrapho 1" da lei! ."estroe infallivelmente oi Insectos da» n i-_._- i.1B..SS, dc fi de. setembro de 1024 a suspen- 

"I Plantas, flores, verdura», e todo» os parati-'lu Et ' N
«ao da escL-u.ão da alludida pena pelo praso' tas dos animaes domésticos e do gado em I « A {t-u•Je nm mino, e marco o pr.i»o de seis mezes geral. ¦*»•.-reijo. Me

Nio mancha nem et*
pelle. Evipora immc-

pr.120 de seis mezei. .
Ho"a n aceusado pagar as custas do pro-l Nio é inflammavel
cesso, intimado, outrosim, o mesmo aceusa-.traga a roapa. nem ado parn, em audiência prévimente designa-. dlatamente.
lia, ouvir a leitura desta sentença e ser Maiores dado» — A. GK1DI BUFPARINIpor mim avisado das conseqüências qne de-1 RUA SENADOR DANTAS, 59 — Caiia Poi--orrcni da pratica de nova violação da lei (tal 1738 — Fone C 315 — Rio d» Ja-penal, ¦•nnipriiido-sc o disposto no artigo9* da cilada lei. l>. (}. R. _ ]ti0 de .laneiro,
11 de setembro de 1924 — Eurico Cruz."0 capitão Domingos I.ossio, escrivão dareferida Vara, designou parn amanhã o com-
.««cimento tio réo, dando assim cumpri-incnttj í. sentença.

****>

neiro.

3 Aüto-caminhões
Ford

Perfeitos c novo» para 1.500 to.
nclnilas, serão vendidos ao correr do
martello, pelo JULIO, na porta de
»ei- armazém á Av. Rio Branco 183,
quinta-feira, «ís 2 horas da tarde.

*****
BORDADOR OU BORDADEIRA

Para mnchina ponto de cadeia, precisa-se;paga-se bem; tratar segunda-feira, ua rua' ne Setembro IOI. *****
v.O 

"FORMOSE" NO PORTO•ty ,lc Bordcau» o escalas de costume.lesou ao port,, (Icsta l.npitali estfl manha,» Paquete francez "Formoso", cuias con-nçi.csi sanitárias fornm' verificadas boasW a Saude. O referido navio transportoupoiços passiií-eiros pnra o Rio e conduzW tos em transito pnr» n Argentina, a*nalona 
cm terceira classe.' ¦ **m i

MODELOS
Verilnileira oceasiâo por duas se.

mana»: Vealidoa e Chapéos a preços
gwepcionaça dc grande reclame.
J___Tnciat», Rua S. José 120, sob.******

TERRENO
Praça da Bandeira

Vende-se o terreno á r. Sotero doa
Reis n. 42, com 21 meiros de fren-
te, prompto para receber édifieiçao. j^^lrii^^Sehmíí „,.. ., ,_. ...será vendido pela maior offerta, C Ç-'cme. Os »eu* trabalhos constituem ver-
fica situado em frente ao Entrepos- í,'.í-r_. «m?f,-,!,rloJ 0n.'l<; «..«mando tem tra-
to. n.ln l_._l___.i___ Hllin 

m**Vm' balhadoT Vlsindo. 64 kilos. ... Escobar.

n„-.-iba* "*ur*-- Branançé, IIO kilos, N.uon_»ieí Apromptou optlmam.nte. A tur-
_Í,Vk# * <,,,»t--u«-,a multo lhe convém. Pôdeaanhar. Uoonstone. 53 kilo». C. Fernan-"***__"*?. 

.••PR*-*»'*»' depoi» de longo des-
ffi!?? j_-_*_ ".rme * com ° »e" preparobem adiantado. I__v# chance.
í^ííSlí^^JS-Ll-^^Jíf"-*11" — 1-7B0 metro».Premiai: 3:600. « 700*. Moreno. So kilos.
f. ¦*»¦••. Trabalhou regularmente. Hon»
!?!____BeVM* M Ul0*' A- Ro»a. Na» cou-inçpea em qu» tem corrido. Pôde vencermus oulra ve». Mico. 53 Rio», D. Sua-rca.Melhorou depoi» da ultima ve» em queperdeu para Revcry. *>' esperada a revan-«ha. Marathoa, *2 íllo», P.Kálm.í. Tirou

gcxcellente 
prova. Embora vá mal corrida6d» eatrar collocado entre o» pentelro».etraqué, 60 kilo», C. Ferreira. Em cote-

jo» produ». optlmos trabalho» como aindaaconteceu quinta-feira. m»s nos dias dasprova», nega-se a correr.
_* pareô "Supplemenlar** — 1.750 metros.Prêmio»: J-.mt . 600$. Cocquidan. 48 kl-io», j. Gome» Apromptou optlmamcnte.

m.' ,eJ l6*--5 *n*r-,r l"1»0*- Cacique. 51kilo»,... E«cobar. Tirou optima prova. Pôde«anhar. Sombra. 53 kilos. W. I.íma. Traba-ijtou bem.. Melhorou muito depois da ul-tjma corrida. Bom asar. Liberte, 48 kilos,
Na» condições em que tem cor-
«apagada. Sonhador. 63 kilos.

. . Melhora de dia para dia. Aprom-
ptou em condições cacepeionae».

J* Parco "Or. Krontln" - 1.A00 metros.Prêmios: 4.0001 e 800|. pocltos. 5_ kilos.A. I-eijó Tirou fxccell.nte prova. O seustud conta vel-o vlctorloao. Molccote, 50 Ui-
|os. Cláudio. Anda bem de preparo. Tam-
S*m •CI?, f»-l"*í»s- Leblon, 53 kilos, P. Za-nala. lirou optima prova. Tem tido pc-quenas hcmorrhaglas. mas. mesmo assim,deve vencer. Mico 48 kilo», se correr. J.l»omes. JA falamos deste parelheiro no pa-'«» Internacional ¦'.. Bom azar. Patricio..i0 kilo», . Etuhmann. Na» condições em
qn» tem corrido. Optlmo aaar; Nero. 50kilo». Nfio correrá. ,
l 8« parco "firande Prêmio Í7 de Setem-
?*!?_!¦«"" 3*09 «netros. Prêmios: 15:000$.3:000$ e 750$. Metrópole, 65 kilos. C. Per-nandea. Tirou optima prova. E' esperado

Ali. 55 kilos. O

. RvcríHl, cm pro. enuiiiivntn «o lom.lo da «>5.
r. i ilu l,l4.» MclrofMilllnna, iiiio «e ilfe-ilnni.1 im (.jiiiipu da run Jiiclicy Club, a dl-rcççao mioiUva do primeiro pede. por nn.sniit.rin.ilM, o comp. rc luicntn dos »ejrnln-ei Jiiftiidorc»! ao ineioMlin; Américo, l.ui».I.ronr. (jiló, (Irluva.ilii, Ailli.-iuar, «oncal-vo». Moaçyr, Niuelmiíiito, Walilemiro. Alva-ro, llciiilque. Krotldo». Manoel, Miranda,Mirrflo c lllellcj «» _ horas: *..V*. 

Hnrlios.i,Uinojo, ntffn, Oldcmnr, (ialdlno, Scbiiill/ln,Alfreno,''Ore»le», (iucrra, Qiulro*. Juvciml.
Mattos, Zcno e Abreu.

A NOITIi F. 0. (Nota offlelal) - Reali-sniiiiii.M., nmnittií*, il.,iiiiii|'..i. o encontro d.iI.lüii iiraiililiM de Spi.ris entre o S. C. Unlilo
f. A,M.irií P, C. uu cnmpn do Pldalfio•'¦';•¦('"• Madiin-lrn, o director sportivo «lo
A Min li |., i:, |,,.(|r o eompnrecimenlo deindo» '!»_"...., 

Jiifinüoro», &*. hnra» nlialso,un l-.striidii de l-Vn-o flciitral do lirnsil:
..',,*' V. ™»w»i Alcxamliv. João «'cclllnnn.
Mello. Narbal. Aillicmnr, (iomri, Jo»., l-'rnn-risco I. 1'raiulsco II, Mario, Vlrjclllo, Cam-
po» e Jiiiio Chrysoslmiin.

A I hora da tarde: Cario», Camillo, .lar-•a», lllnnco. Argemiro. Fausto, llclio, 7.„«_,l.l»it. uio, Jiiyme e Morct.
s pAuui-nio v. <:. x noMsucciisso

i'. «.. — .llealliando-90 umanhil o jogo docampeonato dn Síric 11 da Metropolitanacom o iiomsitcccsKo, no campo d» rua Mo-racs e SI.va, o captaii» geral pede o compu-rvciinciilo dc Iodos o» escalados, no campo,
?». 13 horas, paru o 3" team, cm ponto: Gen-til: Prior c Daniel: Paulista, Jonas (cap.)
. ' .•¦•;"• Artlnir Pianista, Klmlr, Alvlnhó oIjiicinilo; Florentlnoi Henrique e Eiiclvdes;
t 1 .»*! ••'•'.", •c_",) c ^'•anciscoj llelinlio.Arlsiidec, Jucá, Manoel c Eurico. llcscrvns: „Leile. Miguel, ilyalno, Diamantino e todos Persasvorn inscripcilo.

l-nOOHÉSSO F. C. - H.ali«ando^e.imor.no o match de campeonato com oAmericano I*. C.. a comniissão dc sports so-iieitti o compareclinento dos íilavcrs abaixoescalados, ao melo dia. no campo do Knce-nho dc Dentro, cm cujo local se rcalisará omatiiii. Os teams escnlailos sào os seguintes:
íi n?"1",.-"' í!?ra«'"i '-'rio o Rocha; Alba,
inii' ° (;".rv,n''>•-! Orlando, Orncllas, Mcnna,•lorgco Adolpho. Reservas; Mario c Frame-llno. 2' team — «úllhermo; Augusto e Pc-reira: «larçia. Alberto c Vasco: Armando,Bac» Annibal, Fournler e Leite. Reservas:«areia. Campos e Vieira.

GUANabara |f. c. — (Assembléa geralextraordinária) — O presidente convida to-nos os sócios quites a se reunirem em as-scmbléa gemi extraordinária, hoje, ús 8 ho-
_ns. .._ ""i-c- M sí-,c s<";l•¦,• *'•'¦> * -"«a Dr.Aristides Lobo n. 189, para resolverem as-suinptos de máxima importância. Sendo estaa _• eonvocaçüo, a assembléa reunlr-sc-àcom qualquer numero.

0 engeitadinho do Fliimí
nense Hotel

Como elle vae passando
Nilo lul nliiilii •••¦'..llililo o niitnc nem rsl.

murcado o tlin p.irn o Imptlumo dn riu'. Un-
illiibo dn |.'IuiiiIiii.ii-,. II.,1. | quc açora, além
do» cnnslaiite» cnrlnlins dc D. Cpmilna St-n.
na, a eipo»a do "caixa" dnquell. unlnbolc-
cimento, c»tA snh o» cuidado» d" r«r.*_li. I.
nm* secca. ü pcipicnlnodeollio» aiurséama-
ineiilndo de tre» cm Ires linrus c, tle espaço
ii vfpaço, ImiKi, i'u cnllicrlnlias de chá, certa
porviio de ugua du ruroí, K com Isso o en-
lieitndliiho vau puxando magnlflcaiiiente. o
inn' multo tem alegrado ao» que etlio aelan-
do pelo icu iK-sliiio.

¦ai» ¦

JANHENHO FUNEBHE
m • <• • m>* -¦**¦*

MIWSA8
]U'ü,iiii-.i< drp.il-i dc Anu.iil..'.i
Mnmwl Morar» ds AÍriiulilii .Stil.rJnhn, 6» f

» ni.-in, nn ritrrjn dns CarniflltaRj im largn
li. I.niw: D, Anua HniTii.» V,ilil.'i, i., !l a
ni. niilli, Hugcnlii Viikuv.. WiiuiU.k. «i lè-• in*'i.i. na c»ri'j4 de S. CraiicUco d» P.iiiUj
loaiiulin di- Oliveira, as 0. n» runlrli de San*
in Amiiij l». Maria «Io Carmo Nunes, **» I
o imiii, n» egreja do liivi.u. t-Spirllo Sant*
do Maracanã; Jotú Durval Moreira, »» A •
mel.1, na egreja do'Divino .Salvador, na Pio*
dade: D. Maria Srrpa Telxvlrn. no Santua*
rio de Maria, nn Meyer; D. Amélia Co»ti
1'rry, At 10, na capella dn liiimitrulada %'*>•**
celvAo, Cm llotafogoi Julio Cernir OttonL
iti. 9, na matri» de S. Francisco Xavior»
KNTCRRtM

Foram lepiiltadoa, hoje:
No cemitério de S. Francisco Xavlerl

Antônio Coelho Valle. Hospital de S. Fran*
risco de Assi»; Arthur Rudri-pic», rua lia*
rã., de S. Fellx, 117; Antônio Machado, na*
çroterio do Instituiu Medico Legal; Jo_«
Joié, filhn dc José Joaquim da Fonseca,
run .Imlo l.-idrtgties, li:», casa XVII; Pellcla*
na dc Ain-.iiin, rua (liesk-j. 47; Clarlnda*
filha de Anlonio Ribeiro Cadcmatnri, rua
do» liatidciiante», 40; Anna Uinbellna Dl «a
de Almeida, rua Duqueia dc llragança, 4I|
Alcludu, filho de Máximo José Arantea*
Morro do Salgueiro, s|n.; Elixa Corrêa, ru»
Viscondo do Nictheroy, 38, ca»» IX; Kdval#
filho dc José llaraúna da Fonseca, rua dot
Prazeres, 433; Mercedes, filha de Manoel
Domingos Ayrc»,'_rua Hario d» S. Fella*

to, pelo leiloeiro JULIO*****"Nação Brasileira0
Esl4 devera» encantador o numero de an-

niversnriu desse magazine (Ilustrado de Eva.risto de Moraes e lAIfrcdo Horcade». A capa
é umà bella allegória dc Nery, e o texto.
cheio de collaboração escolhida, i de leitura
agradável' Todos os episódios mundanos da
cidade siio lanibini tratados com carinho,
sendo ainda prestada tuna homenagem no
príncipe do. Piemonte. aclualmente cm visita
á Ilnhiii.

¦ ¦ ¦ —**- ¦nu
DUAS POR DIA

J mn ll0 ainl0Ç(, m_lr;_ ao ja„,,,r> é „ dosc
ffi -l .nns enfermidade» do estômago, fi-

;,c intestinos: prisão de ventre è a causa
n ..u,!-,...s doenças, livre-se tomando PI-

;odnnh,rn,T^9SAS' Pi*-'*i*s dc P°Pni***» o•^ophylinn. Vidro .I...00. Rua do Rosário 17*1******RUADOGAÜETE
218, 220 e 222

lro<m,iwf!nif'co terreno dc cerca de 18 me-¦ros tlc fm;lc por 40 de fun(,o. se_â ven(J|
ler.. ._• mm.°S pfor-*. Pelo leiloeiro JULIO,
i!*_t___ 16, â 1 hora da tarde."URÊTA^ ~~
"clllT» a--rcÇ0, o numero desta semana do
a ri i_ i ' ".Periódico illustrado carioca que
ilas l!.. ras-,clra nao dispensa. Mais do que
leinn? , vczcsl a edi^° *,c ho'e* «'e «lue
ra.ii._V1" ,c.x?[,*P,*«r.í- vista, vem repleto dc

RSaffijfe dB 1ÍUratUM' deseDhos

Bello animal, prelo retinto, de
alta escala da raça Altcr, com 6 an-
nos, manso, próprio para montaria,
será vendido pela .maior offerta, pêlo
leiloeiro JULIO, segunda-feira, dia
15, ás 2 hora», na porta de aeu ar-
mazem, á Av. Rio Braneo n. 183.om» i i
LICORES

FOCKINK
SSo «a preferido» por todo» a» apreciador»»

d» bebld»» ftnaa .
¦¦ ***»' ¦'¦¦' i mi

0 "Maranhão" regressou de
Montevidéo .

Como era esperado, amanheceu no portocontra-torpedelro "Maranhão", 
que pro*"deu de Montevidéo, onde foi representar o

isso paiz nos festejos commemora»vo» da
independência do Uruguay. i

Sabemos que anda bem de preparo. Vae aju-
i f.r ° SLeu companheiro de box. Salcrno, 55
kilo», P, ".abala. Nfio no» agradou o seu
preparo. A su» chance í diminuta. I.niaye.
oi Uilos. E. Amuebastcgiil. Tirou cxcellente
provu. E' o azar que se impõe.

9" pnrco "Derby Club" _ 1.750 meiros.Prêmio»: 3:0(10* e 60(1$. Eclypse, 55 kilos,
P. Zabala. Apromplou oplímamente. E' de-
pnsitario Ae .grandes cspcrnnças. Andt-d-

meda, 48 kilo», J. Escobar. Na» condições
cm qne triuniplioii no ultimo domingo. Se
houver, luta, podo npparccer nn final e fa-
zer «na a victoria, Antclope. 51 kilo». C.
Fernande». Tirou cxcellente provn. que lhe
assegura grande desUqtic n» carrelr». Deve
vencer. Paulistano, 54 kilos. 1). !.opcz.
Apezar de mal dirigido, p-ido ganhar, O «eu
«»tado de preparo # optlmo.

football
_ OS..TÒfiOS-.DE AMANHA - SSo estes os
jogos officlne» marcados para serem dlspu-
tados amanhã; '

Amea — America « Flamengo, no campo
da rua Campos Salles, plaplte; Flamengo
por 3x0: Hcllcnlcox Botafogo, no st. diiim,
palpite: Botafogo por .1x1: Brasil x São
CtirlstovaO. no campo dn rua Pnys.ndu*.
pnliplte: S. Christovão por 5x0.

t-lga Metropolitari.* — Sírle A — Vnsco
da Oamn x Andnrnhy, nn cnmpo da rua
Prefeito Serzedello, palpite: Vasco da Onina
por ,1 x 1; Carioca x lllver, no campo do
Jardim Botânico..palpite; River por 2x1:
Série B — Americano x Progresso, no cnm-
po da rua Engenho de Dentro, pnlplle: Ame-
rlcano por l«1; S. Paulo c Rio x Bom-
snceesso, no campo da rna Moraes e Silva,
palpite; S. Paulo e Hio por .»!{ Esperai»-
ça x Fidalgo, no campo do marco VI. esta-
«ao do Bangu', palpite: Fidalgo por 3 x I;
Serie C — Ramos n Everest, iio, campo da
rn» Jockey Clnb, palpite: Everest por 3x0:
Modesto x Independência, nn campo de
Quintino Roeayuva, palpite: Modesto por
3xt.

AMERICANO F. C. — Para o jogo de
amanho, com o Progreaso F. C. a commis-
tio de sport» pede o eompnrecimenlo dos
Sr». Jogadores abaixo, no campo do Enge-
nho ne Dentro, *» hora» do costume: Mar-
tinet, Faria, Octavio, Joio, Gnvllo, Con-
eeiçlo, Rubem, Euelydcs, Natanlel, Ortan-
do e Paranhos. — Argentino, Jayme, Eu-

Shralm, 
Euclyde», Bené, Maneco, Manduca,

ieero. Eduardo, Myro, AmphrJslo, C«rll-
nho», Poliu x » Bremogenlto.

OS TEAMS DO RAMOS OUE VAO EN-
FRENTAR OS DO EVEREST - Para o |ogo
de amanhã, entre os team» do Ramos e do

Excursionlsmo
UMA EXCURSÃO DO CO E. B. — O Cen-tro Excursionista Brasileiro reallsará ama-nhn uma excursão ás represa» do Bio Gran-de. situada» cm Jacnrépagna. devendo os ex-cursionlstas partirem no trem dos suhur-mos da Estrada de Ferro Central do lira-su, a» 6 horas cm ponto.

Baeketball
OS JOGOS DA AMEA. — O BOTAFíV.r.VENCEU FACILMENTE jó .1BLLENICO -

jvo campo tia rua Oencral Severiano, ef-fectuaram-se, hontem ii noite, os jogo» of-flclaes entre o» primeiros e segundos qua-dros do Botafogo F. C. c do HellenieoA. l_.
A primeira partida foi «H.putada pelosquadros secundários, transcorrendo bemmovimentada e terminando com a victoriado Botafogo, por 30 x 8,
Eram estes os teams:-Botafogo — Basto», Manso. Couto, Togo,Serpa e Baby. ' *
Hellenieo — Monteiro,

rico, Iglesias e Ramos.
Fizeram o» ponto»; Mauro, 14; Couto,12; Togo, 6; e Baby, 4; o» do Botafogo!Eurico, 6; c Monteiro, 2; òs do Hellenieo.A luta entre os quadros principaes, foibastante fraca, c delia conseguiu o Bota-fogo um fácil triuinpho, pelo elevado sco-re de 811 x 10.

O team do Hellenieo jogou sem o con-curso dc tres dos seus jogadores cffccti-vos, alumnos da Escola de Guerra c quehontem foram' impedidos de sair.
Eram este» os quadros que disputaram

a prova:
Botafogo — Nestor, Everardo, Albindar.Arno c Ncquinho.
Hellenieo — Flavlo, Couto, Jorge, Cer-

queira e Abeilard.
Fizeram os pontos. Néqulnho, 32; Alkin-dar, 26; Auro, 20; e Nestor, 2; os do Bo-

MOVEIS
Leilão

Julio (Hn)
Venderá no armazém, á Avenida

Rio Branco n. 183, ao lado do Trla-
non, segunda-feira, 15 do correnle,
áa 3 horas da tarde, bella» e moder- .
naa snarnirõe» liara dnrmltnrln itn '•-(--*• Antônio Dias da Costa, necrotreio
á^l^^i&!__S__J__^___!_S^__ i ",0 iMltota Medico Legal; Cecília Barbosa,caaal e .lemoiacllc, mpdernaa e ri-,Hospital dc S. Franoi_.o dc Assis; Comk!
caa guarniçõea para aalao de jantar, filho de Joanna da Cruz, rua D. Pedro I,
obraa da Kcd Star e Mobilier. Mui* 87! F-Jrc*- M*-'"r- Hospital Central do Exer*
toa tnnvf-ia nvnlana im_.iM fl_.__. "''•'• *'"•"''• "'• Canii... rua Latira d» Araa»
joa 

moveis avulaoa, tapeie» finos, jo, 60. ncrm-u-tt do Nnsc!inc„t0, rua lom**renas .e inglezes, prata», metacs, .rlal, Si; Paulo do» Santos, rua Axeved*
loura», bronze», etc., etc. Coutinho, _; Augusto, filho de Antonia

;toft&__^^
José, filho dc Albina Pereira da Silva, ma
Barata Ribeiro, MO; José Moreira Santo»,
rua S. João liaptista, U8; Manoel, filho dt
Manoel Baptista, rua Sorocaba, 196; HiU
ton, filho dc I-autilio Monteiro de Carva*
lho, rua Miguel de Paiva, 204; Analhagilda
da Fonseca, rna Tavares Bastos, 124; Da*
vid, filho dc Aurélio Adão Costa, rua Ia»
diana, .TIO; llclio. filho de Paulo Morei.

Jornal do Commercio'
rn***.

PELOS CLUBS
•PENHA a.UB — O veterano clnb do» sub-urblos da Leopoldina offcrcce. boje, a noite,aos seus sócios c convidados uma "solríc"

dansanto que, pelos seus preparativos, .ilc-.ii-
cará *uccesso merecido. Todn a dirccloria seesforçou pnra que essa festa nada fique dc- ra Padron, rua Souza Franco, 189; Miguel
vendo ús muitas uli rcálisiidas. Durante ella, ',*••• Cunha Vianna, rua topes Quintas, KM»,
far-se-á ouvir umn orchestra dc professores, casa VIj José Tinto Ribeiro, Hospital Na»

LUSITANO CLUB — Em beneficio da ca- cional de Alienados.
pcllu do Sagrado Coração de Jesus, da Ca-  Scra inhumado, amanhã: No cerni»
thedral de Nictheroy, será realisado no pro- *crio <-c s* João Baptista: Cypriann, filha
ximo dia 21 do corrente, nos salões do Lu- o"0 Mincrvina Estcves, snindo o enterro. AS
sltano Club, da vizinha cidade, um atlraen- * noras da tarde, do morro da llabyloni.i,
tc festival, cujo programma está sendo con- »in*
feccionado com especial carinho. Haverá um *——- No cemitério de S. Francisco Xa»
chá-dnnsantc, sendo a festa abrilhantada por v-cr: Perfeito Ribas, cujo feretro sairá, úa
uma cxcellente orchestra. " horas da manhã da rua Dr. Carmo Netto,

S. M. PEREIRA PASSOS — Em sua sede 241.
social, á rua André Pinto n. 1G7, na estação
de Ramos, a sympnthica Sociedade Musical
Pereira Passos rcalisará, hoje, á noite, o seu
baile mensal, que, como os anteriores, revea-
tir-se-á de grande brilho.

***** ..

Quaresma, Eu-

Mobiliários e in-
stallações de
Escriptorios

para:
Profissionaes
Residências
Companhias
Commercio

Bancos
J. PALERMO & C.
211 — SETE DE
SETEMBRO — 211

Automóveis
Leilão

O Julio, leiloeiro, venderá cm liiláo. !•_•
gunda-feirn, lã, ás 2 horas da tnrdc, un poria
do seu arnii.zcm á Av. Rio Branco n. Ií*.,
ao lado do Trianon, os seguintes aulom.iveis:

SUPERIOR TYPO-9PORT, do fnbri.anta
americano, Scripps Booth, com 4 logares »
20 H. V.

BONITO DOUBLE-PHAETON — do fabri.
cante Rerliet, com 30 II. P.

Estes bellos automóveis de marcas rep^t»
tadas estarão, no dia do leilão, a porta <Ia
annunciante á partir das 10 horas du manhã.

tafogo. Jorge. 4; Cerqueira, 2; Couto, 2;c Abeilard, 2; os do Hellenieo.
Em ambos os quadros serviu de arbitroo Sr. HeUo Netto Machado, do S. C. Bra-
UMA VICTORIA FÁCIL DO FLUMINEN-Sfc. — No Campo da rua Guanabara, effe-ctuaram-se. hontem, os jogos entre o» pri-mclros c segundos teams do club local edo Tijuea Tennis Club.
Em ambos os quadros, o Fluminense P.C, saiu vencedor, com facilidade, sendonos primeiros, por 82 x S e nos segundos,

por 58 x 10.
AMERICA DERROTOU O BANOU* —

No cnmpo da rna Fcrrer, na estação deBangu', reallsaram-se os jogos entre o clublocal e o America F. C.
Preliminarmente encontraram-se o» sc-

gundos teams. que terminou com o trium-
pho do America, por 37 x 7.

Se«uin-se o jogo dos team» principaes.Após uma luta bastante animada e com
phases emocionantes, a partida terminoucom a merecida victoria do conjunto ame-ricano. por 22 x 15.

Era este o team vlctorloao: Chico, Ar-mando. Tovar, Barata e Jorcelyno.

Xadrez
INC) FLUMINENSE. - A sessSo do dl»11. teve o seguinle resultado: Dr. Firmo

Pereira, rmpatou a partida adiada, com oSr. O. Palmeira, c ganhou do Sr. Cruz;
Sr. H. Palmeira, venceu ao Sr. O. Palmei-ra: o Dr..Leopoldo Franca adiou com o Sr,Atibrey Stuart, Calcula-se quc o torneio ter-
minará cedo, no mez de outubro, estando
ninda em primeiro lognr, o Sr, Stuart. com
os Sr». Lou res e Franca, em segundo.

Box
01 ENCONTRO DE HOJE NO CENTRO NA-CIONAL DE CULTURA PHYS1CA ~ Estátiiiircndo |!àr_-ho.|e, ás S horas dn noite, no

Centro Nacional de Cultura Physlcn, a ru»
Mnriz e Bnrros. o encontro pngllistico en-
tre o brasileiro. Rio Sonres c o africano Ar-
thur (.iipiilo. A luta será em 10 rounds clc
dois minutos, com luvas inglezas-dc sei..
on.;ns. sendo convidado pnra' nrliltral-o o
sporinnii üiimcrciiíilò Tnbóodn, i-ue necei-.
lou o melindroso encargo'.

As bilheterias serão nbertas As 7 horns da
noite, vigorando ns seguinles prrços: ca-,
dclrns numeradas, 105• simples, 8?; e ne-rnes, ;.,.0()(). o lutador africano pesn 60 Ui-
los e o brasileiro 111 1|2.

.° _QUE_ VAE PELO CENTRO ATHLET1

do Instituto Brasileiro de Microbiologia
Para forunculos .espinhas e cravos

POTE5$000
NAS CASAS DE CIRURGIA E

DROGARIAS

í A CASA DAS MODAS convida V. Ex. a ir'até a rua Copacabana, 600 .para adquirir uma
bonita lembrança do CUTEX. grátis, e um
tubo pequeno.do novo fixador STACOMU, por
mil réis.

' ¦ m**** i i ¦ i m
Correspondência com-

mercial
Tornou-se prnxe, no commercio, fazer-se k

mnchina toda a correspondência comincrcl.il.
Urge, pois, aprender dactylogruphia. Matri»
culcm-se na Escola Remington, rua 7 de Sc»
tembro, G7.

¦ ***** »

Os actos da Egreja Methodista
Realisa-se, amanhã, na egreja metropo-Iitana, u praça José de Alencar, ás 10 ho-ras, a pregação do Evangelho, pelo profes-sor Carmo Braga, que falará sobre ,rO Po-der da Escola Dominical". A's 7 112 da noi-tc, haverá nova pregação.**•*»

ttFon-Fon"
'Está sendo editado, c entrou em circula»

çao hoje, nesta capital e em S. Paul»,
o ult|mo numero dn revista carioca "I'on«
Fon". Pelo exemplar qiic a empresa já no»
renietteu. com um dia de antecedência, pode-
mos verificar tratar-se de uma primorosa,
edição, cm que, no lado dc uma grandioFi»

I reportagem graphica, figuram trabalhos li«
ternrios dos nossos melhores escriptores a
poetas.

¦ »a>a—

AUTOMÓVEIS
Para vender ao correr do martcllo, peloleiloeiro JULIO, na próxima segunda-feira;ás _ horas da Urde, na porta de sou «rnm-zem, á Av. Rio Branco n. 183. diversos nu-tomoveis marca, Chevrolet, Opel. Spa, é Ore-fiory.

—""¦ 
'*¦¦¦

IEMPLASTR0
IPHENIX

CURA .
ICONSTIPACAQ

warea '.a
micurnApa
EXISTE NA
50 ANriOS

-my»m*-*~

— - ¦ , 
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Auto-transporfe
Ford, novo, em perfeito estadi»

dc funccion-imento, para transporte
de mercadorias, será vendido ao cor»
rer do martcllo. pelo JULIO, na se»
Kunda-feiru, ús 2 horas, na porta d«'
seu armazém, á Av. Rio Branco 183.

¦ ******i .

A Herança trágica
SOBERBO ROMANCE -

Nns livrarias o na Enip. Roiiínfices PÓpiilnrei
Hua <ln Omnu, 35 — 1*

****» .ii..«Selecta tt

Incêndio em um deposito de al»
godão, de S. Paulo

S. PAULO, 13. (A. A.) - Manifestou-se. - - -
hontem, um incêndio na secçno dc algodão "'•''"nlogrnpliiço nò mundo, magníficas illus»

¦.limn todni us sc.inanns, n publicação d»iiciiinto.mnpliioa d_ VPon-Tòn" foi postn ài-endii Iioji... às primeiras horas do dia.Esse mimor» dc "Selecta", publica, alim dadetalhados informes sobre o movimento ni»
da Hlcrcurio Company Ltd.. sita á Aía.iie
da Barão de Limeira. Os bombeiros, po-rem, compareceram iinincdialamcnlo. evi-lando nssim, que o fogo sc propalasse e ex-tingulndo ns cliaminus.

Os

trações e uma desenvolvida parte de litera»tura.

prejuízos Ciiro.Ci.iin de
¦ rn**** •-

Hacüioa ie
imporlnncia.

mim
COMMUNICADOS

LEILÃO
Diversas machinas Underwood,

lícminglon, Roynl, Smith, Corona,
ii rn ,C?1Il-inen,níí «-«o- serão vendidas cm

CO SAMPAIO. - Henlisar-se-á, no' pVóxú .»««Ia«»;_pcIo JULIO, em seu armazém,
mo me., no Centro Athlctlcn Sampaio, o ^v- Rio Branco n. 183, terça-feiraencontro jiugjlistlco entre, o boxeurpatri- ]6, ás 2 horas.

liü-ihi-ft.' ___,-¦-,¦ ¦\L-m-----â—-3i--ú^;
: .———*!, ,,l—, -|__,imLtt__ 

_ .

cio Jach Corbctt c o italiana Ceei (.aliar,
do. A refreida luta «erá cm 18 rounds de

minutos, com luvas dc quatro onças. Co
mo preliminar, enfrentar-«e-io, em luta
de. 10 rounds de 2 minutos, com luvas de

onças, os pugilistas Ricardo Sanlos e
Paulino Faria.

Pelota
AS PARTIDAS DE AMANHÃ. NO SPORTCLUB LA- DE CASA. - Realliam-seV nmlnhfi, no Sporl Club Lá de (.asa, as partidasda primeira turma suppiementar, entre osamadores Dédé Fiotc, Schmllh, Viradinho

e Centenário, e serio jogadas, em 20 pon-to» entre os amadores Biendo x Christo.contra Chico x Plrollto. Para estes ioeoso director sportivo solicita, por nosso In-termedio, o comparecimentn dos sócios aci-ma, na sede social, á 1 hora da tarde.

t—Uu

ttA Maçã"
Mal»

í
João Lopes de Araújo
Adolpliiiin V. dc Araiijo, José daArau.io Netto, Lul. Guilherme dc Afim»

jo. Dia, Adilc, Zltta Helena c Ursula
de Aruiijo, MorisV Antônio l.opcs A*Araújo, conego .losí: Alplieu l.opcs dc Arau-

,i» ii irmãos, • Francisco Antônio Coelho afnmilln agradecem, iiciisiblli.iidiis, á todo»
quantos acompanharam ns restos mortacs.
dc sen ifi.squecivel esposo, pne, irmão a
padrinho e convidam a todos os parentes atiinigos a assistir a missa que em suffra-
Ijio de sun alma níandam celebrar segunda»
feira, 15, As 9 horas, na matriz de SantaAnna

um numero encantador dessa e«-
pirituosa revista, sc acha em circulação. Acapa e uma bella cbarge dc Amilrnno, 0 oseu siinimnrln * o seguinle*. "Confissões".
oV conselheiro XX: A. correnle do Vcnan-cio, «Ic .1, Godcllc; Recordar c viver, Eras-mo Jnnior: Ps.vchologo versus psvelinloBia.Mlcroincgas: O segredo do chefe. Leon tc-monnier; A menina obediente, Lcniibçrt: As salas, Octavio B. JunioGiovanni Morelli

Vai-
or: O crente.

.A' Mesa. Octacilio Go-mes; O espantalho, p»ulo Júnior; Tam-bom era delia..., Maximinn Macario: 0-.nossos satyr cos, padre Corria de AlmeidaTu não devias faicr cnso, Mario Sèttealim dns secçoes "Potius" a "O que elle•jão escrevera...", H eie

José Antônio Pereira do Lago
APOSENTADO DO CORREIO GERAL

tA 

viuva cotividn n todos os parente»•! amigos do finado a assistir a mis-
sn que por suu alma mnnda rezar na

!_'¦¦¦'¦ ef?rejn dc N. S, dn l.ampndnsn, no dia15 do corrente, ás ÍI horas, no altar-mór.

.

Aida Leal CapdH (Santa)
lo ANNIVEItSARlO

Esposo c filhos convidam os demais
purcnlcs e amigos pur.i assistir a mis- ,sai çuo pelo eterno repnusp se fnr.i;-i

Conceiçáo, naí;
na sc»

dacelebrar no altar
intrir. ,dc SantlAnna. ás 8 horas,"

;uiida-fcira, 15 do corrente.
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Devem ser registados os
vendedores de sementes
Medidas para ganmlv o bom

produclo agricola
Om o derreto ii. lil.MM, lm iliim nssisnn-

mo. foi liiiKuilii |ieln Sr. ministro ilu Agri-
cultura, n ncnulnl» remilnnwnto pura rc-
líütn dos nefliieUiitei mn scmeiilci-

•Art. I.' Na Dlroctorla do Serviço de In-
aaeevlo « Pnmenln AKrleolni haver* um re-
gltln facultativo dn» estabelecimento» com-
¦Mrelaet ou agrícolas que negociem em sc-
mente».

Arl. 3.* O re*lito de que trata a artigo
anterior tem por fim flicalliar o eommer-
cio dn «emente», orientando os agricultor»
a.i .icqiiiilcfiu das mesma».

Arl. 3." O pedido de registo sert feito nn-
Bualnienle, em requerimento dirigido ao dl-
redor do serviço, ncompnnlmdo do» rcclboi
dc Imposto» de industrias e profissões ou
Urrltorines e licença» municipaes,

I ).• Unando se tratar do estabelecimento
agrícola, o requerente deverá fornecer, cm
relni-ão á propriedade, os seguintes esclareci-

. mentos:
a) * denominado, »e tirar;

! kl ni própria, arrendada ou alugada;
<) sa 4 servida por estrada de ferro, na-

, vegaván marítima ou fluvial;
4) município em que se arha situada;
e) cidade, villa ou povoacüo mais fro-

Rima:
f) iren total-,

> g) áreii cultiviida;
ti) «rniniie» que produs,
I 2." Oimndo sc tratar de estabelecimento

fcnmmercinl. o requerente deverá declarar a
. Üenomlnneíio da ensa, sc tiver, e fornecer uma
relação da» semente» expostas á venda, com
a especificação dn origem, qunntidude e nnno
da colheita. , , .

Art. 4.* O» cstnliflccimcntes registado» de-'verüo 
fornecer no» compradores certificados

de garantia dns semente» vendidas, os quacs
I deverão mencionar:

a) n proporção mínima de sementes au>
thcntlcas e puras, n faculdnde gcrminntlva
• a Indicação dn origem ou provcnlcncla
das mesmas;

b) a ausência de discuta ou, quando hou-
wr, n tolerância finada pelo Instituto llio-
lógico de Dcfcsii agrícola, tratando-se de se-
mentes ile Icgiiminosas forrngcirns (trevos,
alfnfa. etc.);

e) a qiiiintidiiile vcndidii c respectivo preço.
Pnrngrnplio unieo. As garantias de puresa e

dc faculdade gcrmlnàllva serão expressas cm
\ rentesimos do peso total, isto è, o vendedor
i garante não s6 o numero mínimo de kilos

ila mercadoria como lambem a quantidade'• mínima de sementes com capacidade de ger-
•minar em 1(10 grãos puros.

Art. ó." Os estabelecimentos inserlptos de-
verão submeter com regularidade ao Servi-

, ço de Inspecção e Fomento Agricola», pnra
a respectiva mialyse, amostras dns sementes
expostas A venda.

S 1." Nenhuma taxa será colirnda pela ana-
Jysc He que triiln o presente artigo:

| '2.' Do resultado d:i anal.vsc será entre-
fine mn eerlifieado; sempre que fôr possivel,
o Serviço fornecerá, dentro de 48 lioras, um

I certificado provisório dn pureza, identidade e
presumível faculdade germinativa.

i i\rt. 0." Não poderá ser exposta A venda
l nenhuma semente, cuja amostra não tenha

«ido analysada no laboratório do Serviço.
Art. 7." O comprador pôde requerer ao

Serviço o exame dn semente adquirida.
$ 1." Quando a anaiyse demonstrar que a' semente i falsificada ou impura, ou quando

se verificar que é falsa a indicação da_ pro-
vtniencia, o estabelecimento será obrigado
a i-cslituir o preço recebido e a importância
dus despesas dc transporte, além de 10 por
cento sobre o valor das sementes, a titulo
de indemnisação.

í '2." Quando se verificar qu» * semente
tem valor inferior ao quc se acha consi-
gnado no certificado de garantia, o estahe-
lecimvnto receberá as sementes c restituirá
não só o preço das mesmas, como as des-
pesas dc transporte, mediante accordo com o
comprador, poderá este ficar com as sêmen-
tes, sendo indemnisado apenas da diffcrença
do valor.

S 3.* Náo serão applicadas as disposições
constantes dos paragraphos anteriores sem-
pre que a differcnça não ultrapasse de 5
por cento do valor cultural da espécie.

Art. 8.° Somente poderão concorrer ao for-
necímento de sementes o plantas ás repar-
lições do ministério os estabelecimentos re-
gistndos dc accordo com o presente regu-
Jumento.

Art. íl." Os estabelecimentos registados não
poderão impedir on difficultar a fiscalisaçâo
dos funecionarios do Serviço.

Art. 10. Será cassado o registo dos esta-
bclccimcntos quc transgredirem as dispôs!-
ções deste regulamento.

iParagrapho unieo. Cabe ao direetor do
Serviço resolver sobre a conveniência de ser
cu não concedido novo registo aos estabeleci-
mentos dc que trata o presente artigo.

Art. 11. O Serviço indicará aos agriculto-
res e mais interessados os estabelecimentos
registados. Hio de Janeiro, 10 de setembro
de 1924."
... ¦ ***** ¦

O MAIS ADHEKENTE
O MELHOR Pó DE ARROZ

Precisa de dinheiro ?
'' A Tinttiraria Alliança dá em dinheiro, no
áeio da entrega da roupa, o valor da mesma.

11. Visconde llio branco, 38. Tel. 5551 C.

Kii fiz a barba esta manhã com unia
OH.I.ETTE. E Você ?

SENHORAS! SENHORITAS!
Usae o 0UTIS0L REIS c verificareis quc

a heileza da vossa cutis vos surprchendcrál
Nas Perfumaria» c Pharmacias. Deposito:

Ourives, 88.

K"

CONFERÊNCIAS EVANGÉLICAS
*¦ •**••>¦ *%** —

Os debates entre as Egrejas Evan-
gelicas e os Estudantes Bíblicos

lnternaciono.es
Os estudantes bíblicos internacionaes pu-

Mícaram uma curta aberta dirigida aos pro-
(estantes do Brasil, rebatendo increpações
do "O Jornal Baptista" e "O Puritano", or-
gão presbyteriano.

Nessa mesma carta desafiaram catholicos c
protestantes a que sustentassem a doutrina
do "Inferno". O Dr. Américo Cardoso de
Menezes, ministro presbyteriano, professor
do Collegio Tinptisln e de tlieologia na Fa-
cuidado dc Tlieologia desta capital, acccitoil
a desafio o amanhã, ás 7 horas da noite, á
nia Luiz de Camões n. 22, sustentará a"existência das penas eternas", falando qua-
renta c cinco minutos. Em seguida, no mes-
mo tempo, lhe responderá cm nome da As-
sociação Internacional dos Estudantes da
Bíblia, o estudante Manlcy.

Os. estudantes bíblicos Internacionaes, co-
nhecidos cm todo o mundo, como "Funda-
mentalistas", contra o que vulgarmente se
chama cm religião de "Modernistas", sô
aceeitam qualquer discussão dentro da Bi-
bliá.

O debate c publico.
Os ensinamentos do prof. Almeida

Sobrinho
O Sr. Almeida Sobrinho, conhecido evan-

ííclista brasileiro, amazonense, realisa, hoje,
na estação do Encantado, á rua Clarimundo
de Mello, a sua ultimn conferência da pri-
meira série suburbana.'O local c o templo j.i Egreja Congregado-
nal e a entrada è franca.

Dissertará sobre vários problemas, illus-
trnndo-os com nítidas projecções luml-
Dosas.

Amanhã o mesmo orador passará n falar
no templo da rua Camèririo, onde começará
novn série de mensagens para facilitar desse

• modo melhor opportunidade á população da
«limi central dn cidade que não pôde com
facilidade assistir ás conferências subur-
b.iuas.

OS ACONTEÜEN-
TOS MILITARES

IVowgut) o Inquérito nu Puulicfu
S. 1'AUIA 13 (A. A.) — Hoje, ã tnrile.

devem ser ouvido» ns empregados do citinpii
•Ia viação de lídu' Chaves, em Oiiapira, bem
iumo nutras pessoa», a respeito dn aviação
los rebelde» e d* acçâo dos aviadores queiiirticiparnm do motim,
l'reio» como responsavcla pelo rou-

bo de café da E. F. C. B.
S. PAI1I.O, 13 (A. A.) - A* requisição

lio juiz federal, o Ur. Mnsrarcnlia» Neve»,•U-legniln du capturai, mnndnii prender cm
IMndnmnnbnngnlin o» indivíduos Jn»ú Augns-
to Moreira c Acendo Nn»clmenlo, compro-
mrttidos no roubo dc café du estação «In
H. F. Central do Rrasil.

¦ ***** i

CINEMA IDEAL
('oDtiaiisude a affirmar a superior!»
«lade dos seus programma», reserva

para o stu grande publico

DEPOIS DE «MANHi
mais um dos seus espectaculos sca*

sacionaes

H00T GIBSON
o nrtlstn proteiforme, em nova» • cs-

pantosn» aventura», no. prota-
gonlstn de

0 Factotum
secundado por dous outro» artistas

de renome da UNIVERSAL

RICHARD TUCKER e HELEN
HOLMES

Verei» mais, no mesmo programma, as
amarguras de uma felicidade, con-

strtiidu solire uma mentira, em

Sangue e Sombras
uma lancinante producção da METRO,

animada pelo talento do

ENIDLEONEL BELMORE e
BENNETT

C partes, que ficarão entra as mais
bellas o sentimentaes já produzidas

pela moderna cincmnlographia
¦¦¦¦¦mi-i.,.,.,,»,^

HOJB E AMANHA, últimos dlasf
do ruidoso trlumpho obtido por
GLORIA SWANS0N em

ESCÂNDALO SOCIAL
Superproducção luxuosa da PARA*

MOUNT, em 7 actos
e REGINALD DENNY em

| A edade dae louvas
{ 7 actos Jewell, da UNIVERSAL

I

i

AS CONFERÊNCIAS NO H0SPU
TAL DOS LÁZAROS

Serío iniciadas amanhã
A administração do Hospital dos Lázaros,

cm iniciativa feliz, no intuito do minorar as
agruras immensa» do seus enfermos, fazen-
do-os esquecer, por momentos, os seus ma-
les, appellou, lia dia», para vai-ios homens
de letras, no sentido de realisarem, naquel-
ia casn de caridade, conferências instruetivas.

O appello, como era de esperar, não foi
cm vão. Os convidados já responderam, ac-
ceitnndo a nobre incumbência, os quacs são
os seguintes: barão de Ramiz Galvão, conde
de Affonso Celso, Dr. Goulart de Andrade,
Dr. Coelho Netto, padre Olympio de Mello,
Sr, Medeiros e Albuquerque, D. Angela Var-
gas Barbosa Vianna, Dr. Ilaphael Pinheiro,
Sr. Leal de Souza, padre Dr. Olympio de
Cnstro, Dr, Aureliano Amaral, Dr. Ernesto
Corrêa de Sá e Benevidcs, Dr. Raul Pe4
derneiras, Dr. Porto da Silveira e D. Maria
Eugenia Affonso Celso Mendonça.

Essas conferências, que se realisarão du-
ranto todos os domingos dos mezes de se-
lembro a novembro, terão inicio amanliã, á
1 hora da tarde, no saião de honra daquelln
casa de caridade, devendo falar o Or. Gou-
lart dc Andrade,

¦ **** ¦

2a FEIRA no ÍRIS
RAMON NAVARRO. ALICE TERRY o

LEWIS STONE cm
SCARAMOUCHE

Metro-Parnniount
BUCK JONES cm

O FILHO DO FOGO
Fox-Fiim

NO PALCO — GRANDES VARIEDADES
Preço — 2i?000

"ILLVSTRAÇÃO MODERNA»
Foi, hoje, distribuído o numero 15 da"Illustração Moderna", a popular revista

carioca. Como os anteriores, .está muito
interessante, cheio de seeções palpitantes,
optimns gravuras o informações muito
111 e iei.

JERSEY dn Fabrica ATLANTI-
CA: garantida nas co-
res c ua malha. Se-
cção de varejo: Rua
7 de Setembro, 107, 1.°
Tel. C. 4540.

Dr. Jayme Poeci Molcst.las <?e senho-
' v "o*1 ras, cirurgia geral,,i", 5" e snbb, 3 ás S horas. Rua Marqucz

dc Abrantcs, 192.

INTESTINOS, Fl-
GADO E NERVO-

SAS. RAIOS X. Dr. Renato de Souza Lopes,
prof. Faculdade. R. S. José 3». Vol. Pátria 33.

A FESTA DE S. ROQUE, AMA-
NHÃ, EM PAQUETA

Uma homenagem ao príncipe
italiano

A festa em homenagem a São Roque, que
será realisada amanhã, na pittoresca ilha
de Paquetú, promctte revestir-se do maior
brilhantismo. Serão assim, recompensados
os esforços infatigaveis da commissão quc
já de ha dias a evtn parte vem trabalhando
com afinco e dedicação para que tudo corra
da melhor maneira.

Além de vários números attraentes, ban-
dns de musica nos coretos, leilões de pren-
dns generosamente offerecidus á commissão,
pelos moradores de Paquetá, haverá; tam-
bem, uma expressiva homenagem ao prin-
cipe do Pienionle. o herdeiro do thronó da
Itália. E' que no "Recreio Antarctica", por
iniciativa dc seus dirigentes, será inaugu-
rado, com solemnidade, o pavilhão italiano
cerimonia esta que certamente atira irá ao"Recreio" quantos se encontrarem na apra-
nivel ilha.

Material rodante para a No-
roeste do Brasil

BELLA DÓ' PESSOAL
PODERÁ' SKIt ELEVADA A OI AN-

TIIMIMi UE OUE CAHE«:E
ESSA ESTIIADA

Imporliimlii n ilmpesn com o fornerlmen-
lo, A Noroeste dn llrnsil, de carros, vagões
o. sobreaulrnte», vitjn» minuta» dn eonlra-
tn JA foram npnriiviidii», em '.-aví* e n\i*
lindo nu ivspcillv» verba, um saldo de n-i-i
l.37iliQQ0t. o Sr. ministro da Viiiçãu or-
dennit A direetoria daquella e»trndn qm> ele-
vo « quantidade do material de que n viu
ferrei careça, on providencie de oulra for-
ma, psra que nio fiquo desaproveUnda a
niMirn verba.

Nfio te deixe llludlr
Kxlia o delicioso "AZEITE PORTÜOUKZ

1'HA'fO". Se o seu fornecedor não o tiver,
K-çn pcln Telephone C. HO.".

i ***** i

A REVISTA-BOLETIM
MO-COSMOrOLITA

(DE ABSOLUTA NOVIDADE PARA A AME-
RICA DO SUL)

Camprlndo a rigor seu firme propósito
do bem informar oo Sn. hospedei do Rio
i* Janeiro • pnbllco cm geral, ehima • at-
tençio do* Mihorea negociantes, advoga-
doi, tabelllies, medico», dentistas, proprle-
tarloi de cisas dt uade, collegio», etc,, para
a ¦¦• Interrssinte • ntll lista de firma» re-
commendidii de 1* ORDEM, dai quaea se-
rio publlcadii at» seis dt cida ramo, devi-
dementa neleccionidii entre as melhore».

A distribuição da R*vlsta-Roletim RIO-
COSMOPOLITA, que publicará o movimento
doi Sn. Hospedei desta Capital, seri gra-
tuita e profnsi, em todoa ea qnartos c »a
lõei dos melhores Hotel» e pcnRües de 1
classe, do Rio de Janeiro, em toda* as Em-
hiliidii, Legaçôr», Conluiados, Clubs, A»
aoclaçtea, Hlbliothecii, Nivios. Estradas do
Ferro e principie» Hotels dos Estsdos u Es-
trangelro.
Administração! A. IUCCIULLI & Cia.

. RUA RAM ALHO OKTICAO, II
Sais 2, T. C. 73

***** i

OS QUE SE ATIRAM A'S LABU-
TAS DO COMMERCIO

Deliberações da turma de diplo*
mandos do 1. C.

\ lu min <lns illplumniliis em srleiteliji
cniiiinurclnt» dn Iiihiihho Coniineivliil iio
Mim du Jnnelm, nu ultimn nwemhliSn roali-
suiln, elegeu pari hoii iiiiriiii.vmplm, n Sr,
Dr. 1'ruiicKeii d<< 1'aiil i Siiulliign 0 tomou
ii ilelllii-rnçAii ile liQlilOinigenr o% Srs. pnifcs-
sores Dr. 1'cilro Mnrquos, Dr. Uoolm Ml-
raiiiln, l-:i|ildlu dc Mendiiuçii e Anlonlo t,.
de 0, Mnfrii.

Ilniiieiiugenilns do rninmerelo «cniu o»
Sr». JiKii Doiiiingiies Mnclinilo o ílcrvnslo
Sen lim. ,.

A eummlsffn do quadro de formiitiirii e»l«
nssim coiistltulflnj Preslilenlo, .losé l-rngn-
so Vlnnnai vlee-proslilonlc, Ayres 1'enmiides
do» Snittosi I" íoorotiirlo; .U>si Cnrlos do O.
Almoliln; T aeerolnrio, Américo pcrclru dn
Silvai I* tliesonreiro, Riiclydes Krelro Mn-
chiiilo! *J» lliesourelrn, Ugydlo Contl; pro-
curadores! Adlierlml l.tilx Coollio c Joaquim
da Costa Moreira. „

O orador dn turniii sor*o Sr. .losé Irngo-
so Vianna.

i asm i

"O MALHO**
Rasta dizer-se,quo esss popular semanário

(Ilustrado brasileiro circulou, hoje, par» que
se tenha a certesa de um completo exito edo
apparcclmento de uma edição a que não
faltam u mserviço photographico completo,
c nem toda sorte de serviços modernos que
o tornam indispensável em todas as cias-
ses de leitores .

¦ ¦ ***** .

9178 - 20 CONTOS
di Leterii Fedenl extraída hontem, foi

vendido no balcão do:

Campeão Loterico
SPERANZA & CIA.

R. Sachet, 38
i **m i

Onde está o joven José
Maria?

O. Maria Damlina da Jesus, residente l
nn Francisco Meyer n. 100, ivenidi, no En-
genho de Dentro, está muito ifflicta por no.
ticias de seu sobrinho José Maria da Silva,
que, residindo em Guiratinguetá, Estado de
S. Paulo, aqui chegou ha dias, sem conhe-
cer • cidade, o pediu-nos solicitássemos a
quem delia souber, mandar noticiai paraaquelle cisa.

«a»
R*rln*m* *,mT* InJecçfie», 2 cc. Preço rc-uciiiigaa cltme 3$500 AGULHAS d# pla.
tina verdadeira, Luer e Loty, marca espe-
ciai. Afiam-st o eoncertam-st. CASA HER-
MANNY, rna Gonçalves Dias, 64.

i **m i

Dous carros restaurantes para
a Oeste de Minas

O Sr. ministro da Viação autorisou a dl-
rectoria da E. F. Oeste de Minas a acceitar
n proposta da Companhia Edificadora, para
fornecimento de dous cai-fos-restaiu-antes,
pelo preço de 72:O00$000 cada um c doze
trucks dc bitola de 0,76, para carros de 1*
c 2a classes, pelo preço de 8:000$000 cada
um.

. i m*m i

LA-PORTA & Cia.
c um CHEQUE

Comprando

10FERIA só da BAHIA
As obras do porto de Fortaleza
COMO ESTA' CONSTITUÍDA A TA-

BELLA DO PESSOAL
Pela nova tabeliã approvada, liontem,

pelo Sr. ministro da Viaçiio, o pcssonl supe-
rior das obras do porto de Fortaleza, a
cargo de Norton Grifflths & Company, Li-
mited, está assim constituído: um engenhei-
ro-chefe, com 110 libras; um engenheiro
ajudante, 75 libras; tres engenheiros aju-
dantes, cada um 2:000$; um desenhista,
8005; dous desenhistas, cada um 000?; um
administrador geral, 1:500?; uni encarrega-
do das pontes, 1:000Ç; um encnrregndo do
tcrrapleno, 700$; um encarregado da eonfe-
cção dos blocos, 7003; um mecânico chefe,
1:200.?; um superintendente niaritiino,
1:200.?; um encarregado da pedreira de
Monguba, 1:000$; um encarregado da pe-
drelra de Maracanahu', 1:000$; dous auxi-
Iiares de campo, cada um 700$; um contador
1:200$; um chefe de escriptorio, 1:000$; uni
guarda-livros, 700$; um admoxarife, 8OOS0OO.
Esses vencimentos são os máximos que po-
derão ser pagos. O pessoal, em caso possi-
vcl, deverá ser contratado com veueimentos
inferiores aos ,iá mencionados,

i ***** —

FUMEM

Trocadero
C.1* Souza Cruz

u ANTARCTICA"
 t mm • m *

Festa de S. Roque
O fundador e proprietário do RECREIO AN-

TÁnCTICA, cm PAQUIÍTA', soh a aclual ge-
renda dn Sr. Luiz de FRANCO, nvisn «os
seu» PREZADOS AMIGOS, ter preparado um
bom serviço dc RESTAURANTE, DAR, »I-
I.IIARES, banhos do mar. ele., parn n festn
dc ninanliâ. II. Parn lal fim nlím dc um vn-
riado o nppetltnso MENU', o PUBLICO en-
cnnlraríi lambem grande stoek dos acre-
ditados produetos da EMPRESA DB ÁGUAS
GAZOZAS (TelPs bier, Hilz. etcK. não es-
iiuecenilo o npreciadissinio GUARANA-CIIAM-
PAGNE e nlguns milhares de garrafas dc AN-
TARCTICA — "n mais fi-dal-ga dc todas as
cervejas". — Rnn I". Werneek, 74 - PAQUE-
TA' — JOÃO CANABARRO.

Inauguração da ban-
deira da pátria do prin-
cipe de Piemonte - J. C.

Brevemente inauguração do Restaurante e
BAR ANTARCTICO, na PENHA, dirigido pelo
IRMÃO combatente FIRMINO, em frente A
Estação da Penha.

*****

Jma orohtilra original ii-
tentada por Edgar Varas*

— o "hyparpriwi"

Nclla o rythmo o vital e o som
supremo

I.ONDRIÍS, itHOHto. (U. P.) -- A ultima
crençfln tlcsln oniiltol, com o,ii"»ie de am*
ilcn eliainnrio *lijrponirljnn,'1. 0s «W»»
nppellldiim-iiii ile KmcMol de m»" ou
'•i-uido renlmcnle Blnrloso". A maioria do
publico pensu «iiio nüo mereço» as lionras
du repetlcílo. , . - ....

A orchestra •'hypcrprlsm" compOfl-M dos
icgulnlcí liislrnmeiilosi tres cornelns, seto
Irotnfiof, seis pares de pandeiros. »fl* P«-
Idos ila mclnl, "olap-clap»" dn Cltliin, cns-
tnnholns unia collccçfio do clioonllios, »im
nppiirellin quc Imita O rnsiinr do leno, íl-
nos o screins, umn gultn de folio e uma
hlgoinu nutlicnllcii. Os iffeitos dessa vn-
rludmlo il« sons, podem ser iuiiigliindos.

lídgnr Vnrcso, o compositor, jmrii nfio dl-
/.cr o Inventor du orcíieslri» "Iiypcrprlsiii .
explica fine nssim como o prisma pode í«-
/cr dc um mio da lu/. numerosos tons, as-
sim a miislcn podo ser resolvida em uma
viirlcdndo indefinida de sons com poentes.
Isso è o que elle fes a o motiva de dar a
sua orchestra o nome de "hypcrprlsm .

"O som, i o principal", clle dis: "Mo
me Incnmmndo com os tons ou meios tons.
Devo ter pelo menos quartos de tons. A
harmonia o a melodia são de importância
secundaria. O rythmo 6 vital • o som su-
premo".

A morte de Duse •
surprehendcu com

uma tristes,)
inesperada

Gabriel D'Anmmzio, **,
ra,sósepreoGGiipa(;oiii

os livros
E, ái horas de luar, perambuli,

soturno, pelos jardins di
sua casa...

QUEIRA V. Ex. pastar na
Perfumaria Lambert, Rua
7-92 e obter uma bonita
lembrança do Ctitcx,gratis,e
um tubo pequeno do elegan-
te fixador Staronib. por 1$.
Todas as mães (;íra pr- i,U5t0sa, con-
trn a dòr de dentes. Tubo para 10 applica-
ções, 'JÍO0O, Exigir esta mnren.

Refúgios subterrâneos, na Pauli-
céa, com apparelhos sanita-

rios para uso publico
S. PAULO, 13. (A. A.) — A Prefeitura

destn capital devolveu, devidamente infor-
mudo, o requerimento em que Ktlicr Fcll-
ein firnff solicita licença para construir c
explorar durante 30 annos, refúgios stibter-
ranços; munidos de npparclbos sanitários
pnrn uso do publico

PRODÍGIO DE FECUNDIDADE

Deu á luz dous filhos de uma vez
e tres de outra

A notieia que divulgámos, com Ülustra-
ção photographica, do caso raro dc fecundi-
dade oceorrido com a Sra. Rita Alves, que
deu á luz, de uma vez, duas ereanças, c ago-
ra, ha um mes, tres out.ras, produziu o es-
perado interesse na população carioca, que.
sabendo do estado de pobreza extrema da
feliz mãe, logo, espontaneamente, começou
de nos envinr donativos, nfira de que não
faltasse leite aos tres innoccntes recemnas-
cidos, «pie são do sexo masculino. Assim,
¦além dos já publlcaos, recebemos, parn
esse fim de tão justo exereieio da caridade,
os -seguintes donativos: .1. R. S., 20$; Ro-
-drigues de Carvalho, 10$, e metade do que
renderem nove talões para a tombola do
Abrigo Thereza de Jesus; O. M. Mi, 5Ç; A.
M. -S., 5$; anonymo, 5$; familia Santos Ay-
res Lemos. 10$; F. F., 5$; dois irmãos, em
memória ne sua mãe, 30$; Plínio e Eneida,
10$; Ery e Hylton, 10$; João de Sul e Olga,
i>$; Antônio Silva c Santinha, 5$; Missins e
Rubens. 5$; Orlando de Carvalho, 5$; ra-
teio entra o pessoal do Hotel Gloria. 05$;
da anonymo, 2*500; de anonynio, cm me-
mqria de Vera Maria, 11$; dc ,E. N., 100$;
de anonymo, 20$; de anonymo, 5$; do um
leitor da A NOITE, 5$; dc uma devota dc
Therezinha de Jesus, 10$; de A. P. T.. 3$;
de anonynio, 5$; Manoel da Costa, ÍOÇOOU.

¦ **m i

LA REINE LITRO
1SI0M

A RAINHA DAS ÁGUAS DE COLÔNIA
Perfumaria Maacottc — P. Tiradentes 18 • 21

«o»
Prof. Austregesüo7Cons,ltorio
A's 3 horas. Telep.

Rua
de Setembro, 211,

C. 1995******
FOI VENDIDO, EM NOVA YORK, O

GRANDE HOTEL WARDORF.
ASTORIA

NOVA YORK, 13. (U. P.) — O grande
c aristocrático hotel desta cidade Waldorf-
Astoria foi comprado pelo cx-scnador o
multi- millionario Colcman Dnpont c o co-
nhecido hoteleiro Lucius Hoomcr, ao Sr.
Vinccnt Astor e ao Earnicrs Loan Trust
Company, seus proprietários.

Ignora-se o preço <la venda,
¦ ***** i

CONTRA SARDAS, PANNOS,
RUGAS, CRAVOS, ESPINHAS

E MANCHAS DA PELLE

P0MADA RENY

LOTERIA DE MINAS
18.000 bilhetes
80 % EM PRÊMIOS

Quinta-feira, i8

109000100
Inteiro 30$000

Vigésimo 1$500
A' VENDA EM TODA A PARTE

I aminac Gillette, Vnlet Auto Strop, Apol-uamuima ,0> Duri,aln> Duplcx, Gem, Ever-
Ilcady, etc. Casa Hcrniaiiuy, ma Gonçal-
ves Dias, 54.

******«BRAZ1LIAN AMERICA1V*
Foi posto hoje, A venda, o numero 25-t

deste esplendido mnggazinc que, como se
sabe.é publicado cm inglez, nesta capital.
Contém o presente numero unia serie dc
artigos que constituem agradável leitura e
ns seeções de costume estão replelas du no-
ticias dc interesse geral. E' o seguinte o
scu resumo: — "Diamantes" resenha detn-
llindissim,» dD ». <I.C. Oakenfull, (solirens riquezas diniiianliferus do Urasil; "Pu-
Ijlicidade", editorial dc R. C. D.; "O no-
vo rcgulnincnlo <io Imposto sobre u rendn".
pelo Ur. Herbert Moses; "Xotas", do addi-
do comemrcial tiortc-amciicnno; "Notl-
cias telegraphicas da semana" , "Expo-
sição dc Arte Americana", no Rio;
ções de xadrez, eporls, São Paulo, Mari-
tinia, liumorismo e theatraes.

*****

ROMA, agosto, (U. p.) — fm M jenmmentarlo de todos ns círculos noliilHe literários, a nova ultitixle BMnmrd»a.poeta soldado <>ahrlel WAnnunilo tilS
palavras suo sempre ouvidas cnm lni«S2
por todo o paií. Como Iodos s.ihtm, \?\tniiniin foi sempre considerado uni liil,-|,Íi
dns idéas fascistas, com a nus .uruin,!,
épica de Fiume, quando css.i cidade ,,'.mh vontade do presidente Wilson *»a pique do fugir das mãos dn linha \,u.\
movimento fascista, propriamente dito t,
plinso brilhante c voncedorn ii.> commii,
do de llenilo .Mussnllui, cnrniilroii.o »i
tanto retraído, embora adepto da \rmltl
inação soclnl c política qne n pnrtWo .,
propunha operar. A victoria fui nor tliacolhida com alegria e os fervorosos l-v
grammas quo passou ao grande "ilucè™
mostram que n sua nlmn de |io«tn e solji.
do vibrou cnm « belle/a daquella Jornadadc outubro dc 1922.

Já enlão o poeta, nffectndo de «loencai
varias, se achava recolhido á sua Villá'ji
Gnrilone, nova Mccca, pnra onde -.? \>,Ua^
os olhos dc toda a Itália Intellcçtuol, ii|.
pois <ln guerra, a figura de D'Anhüiiiió'H
freu uma grande mutação; deixou dc «f
parn muitos o poeta cabotino, para cni-armfj
o patriota ardente, symholo dn phtrlj ri-'
divivn. O seu corajoso tito sobre Vienna, n
feridus quc recebeu nn guerra, valeram tinli
para n sua nomeada do quc n "Oloconda"
ou qualquer outra *'as suas grandes obrai
literárias.

Agora, porém, D'Anhunzio, resolveu re-
colher-se dcfinltlviinicnte ao mais absoln-
to dos silêncios, que i Interpretado por mal-
ta gente como umn censura no« nliimoi
aspectos da política Italiana. O illuslre poe-
Ia declarou no direetor dc um jnrnnl di
llrcscia, quc não deseja, absolutamente, ta
nenhuma circiimstanoia, oecupar-se dc at-
sumptos políticos."listou immerso nos livros
momento, os frutos quc dA a
snmcnto".

Só umn noticia, declarou
posso dar nos meus nmigo«.
promptos dous ensaios dc philosqpttla st*
ral c que me preoecupo sírinmcnte eom umtl
novella."Fora dahi, é inútil procurar-me. Oi
cies do meu jardim estão de dentes alii-
dos contra nquelles quc os despertarem".

DVAiinuiirio não lc nem mais ns carin
que lb* enviam dos quatro cniit-» do sra
paiz, sobro os nssnnlptos mais variadòl,
Todos querem conscllins, tculo-, deicj*
ouvir, da sua bocea, unia palavra de cm»-
rajamento e npplauso. O poeta, porém; dd-
xon de ntlcndcr a sua c.orrcspondçiicia,

"Milhares de cartas são por mini postai
ao fogo ainda fechadas. Não tenho nenhum
interesse pelo que se passa fórn Ao* quatro
muros da minha casa".

<Jue será? perguntam o« «nii^ns de D'Ab-
nunzln. Quc desgostos o terão afastado di
íiça? Outros opinam que nâo é nada. I)'A«-
nunzio, neste ultimo período da sua exi»-
tencia, tem se transformado muito. Tor-
noil-se mystlco. Habita unia ensa 'lc .iardim
immcnsoo, onde pcrnmbula soturno as ho-
ras de luar. Queima incenso numii enormi
pyrn, posta ao renlro da sun bibliotheca '
declama, em alta voz, na penumbra d»'
seus vastos salões, versos dn Divina r.omt-
dia. Dizem que ,i morte da D.iisc surprt:
liendcu ò poeta com uma tristeza incsper»:
da. Perpassou-lhe. talvez, pela consciência.
uniu pontinha leve de remorso. O çerloj
quo 0'Aniuinzio estã recolhido e trapaina,
\ Itnlia espera que de sua penna nao.ie.esi
gote a luminosa fonte de alta inspirai*»
poética. ¦''

 , **** ~

colho, nef^e
snzão o ]icn-

I)'.\nnunil;
ipie cstii

Sangue impuro? Elixir de Inhame

Preces espiritas pelo Sr. Sala-
thiel de Paiva

Na próxima segunda-feira, 15, ás 8 ho-
ras da noite, na União Espirita dos Traba-
lhadores de Jesus, á run General Caldwcll
n. 173, por iniciativa do Sr. Luiz da Silva
Moraes, serão feitas preces em intenção a
nlmn do Sr. Snlathicl dc Paiva, Io escri-
plurario do Thesouro.

A reunião de amanhã da Liga Ca-
tholica Jesus-Maria-José, do

Santuário do Meyer
No Santuário do Coração de Maria, ã run

Cardoso, nó Meyer, haverá amanliã, ás 7 lio-
ras da noite, reunião geral dos sócios «ln
l.ign Catlipiién Jesus, Maria, Jcnsé; sob a di-
i-ecção do 'Rcvdmo. 

padre *Ildefonso Pc-
íialba.

Dr. Aristóteles Dutra Doenças.,Nutri-
va. lumvivivs •"*""* çno,crescimento
e senilismo. Assembléa, 80. A's '2 horas.
Res. Hotel dos listados.

¦ ***** .
mi HOTEL MINEIRO QUE SE

MUDA
JUIZ DE FORA (Minas), 12 (Serviço es-

pecai 1 da A NOITE) — Por motivo dc ter
sido o prédio em que funcciónává comprado
para uma estação de bondes, o Hotel São
Paulo, destn cidade, teve dc mudar-se pnrna rua íjnlfeld, esquina da de 15 de No-
venívro. *****

Limas para unhas,d,03 fmelhm'es m°-
ricanos, etc. CASA HERMANNY, rua Gon-
çalves Dias, 54.

PROVEM

Café Cruzeiro
O PREFERIDO

¦ ***** 

Os casos tristes ecommo-
vedores

O simples registo, feito pela A NOITE,
de um caso doloroso, o da Sra. D. Gloria
Costa, que,-de repente, foi surprebendida
pela viuvez, ficando com seus quatro fi-
ihos, do tenrn edude, no desamparo, pro-vocou n generosidade publica cm diffcréii-
les manifestações de altruísmo. Assim,
além dos donativos em dinheiro, quc publi-
cninos, e dos quc, hoje, divulgamos atlean-
te, ó completo o offerecimento que a di-
rectoria do Asylo Deus, Christo e Caridade
veiu fazcr-Ihe, por nosso intermédio, de sc
encarregai- du assistência completa, gratui-ta, dos orphãosinhos, supprimíndo deste
modo, outros favores com que o altruísmo
dos bons corações viesse nindn melhorar a
sorte daquellas creancinhas.

Eis, portanto, os últimos donativos que
receitemos para D. Gloria e seus filhos :
subscripção feita pelo Sr. Miguel Geraldo
Américo Filnrdi, entre seus companheiros
de trabalho, na officina geral dn Prefeitu-
ra, 528; pcssonl do Hotel Glorin, 05?; J.,
por nlmn de seus paes e irmãos, 108; ano-
nymo, 2$500; anonymo, em memória dc
Vera Mnria, 119; E. N., 100$; anonymo,
10$; anonymo, 5$; uma devota de Thcre-
zinha de Jesus, 10S; Mnrictln, 10$; 13. J.
1., 5?; anonymo, 5§000.

Para o estômago
Um remédio excellente

Vsa-se lia muito tempo um remédio que c
altamente cfficaz e admirável. Trata-se de
um hicarbonato aperfeiçoado, superior c agra-
davel ao mais delicado paladar. Emlnentos
médicos demonstraram que esse bi carbonato
esterizado é optimo, pois as pessoas que soí-frem de azias. snzes, más digestões, etc, cn-contraiu com o sen u*o um allivio immediato.
Convém t.er presente que este bicarbonato ea-terizado como so chama na Alleinanha só seencontra em nos«o paiz cm vidros bem fe-chàdos.

São João Nepomueeno
20:000$000

O Sr. João Pnccetti, rcsiilento em São Joio
Nepomueeno. Estado de Minas, foi o fcliur-
do quc recebeu na agencia íieral da. loteil»
da Vicloria. nesta capital, » bilhete V W>,
premiado com 20 contos na extracção «ali-
sada em 'A do corrente. .

Na próxima quarta-feira, esta bna Hrtm»
faz niais uma extracção cnm » pn-nuo A*
20 contos, jogando somente com fi milhares-
Avisamos aos nossos leitores quc ns pilhe?)
tes acham-se á venda cm todas us casas '«• 6
tericas..

¦ ***** ¦

LINHO PI! t
ilircclahienle da fabrica ao I reguez tò

DAVIDS FSÉSÍ
Av. Rio Branco, 114-1'

*****
C. 1902

0 exame do medidor da luz
foi negativo

E A LIGHT EEZ PASSAR UM CON-SUMIDOR POR UMA VERGO-
NHA, SEM CAUSA

Esteve cm nossa redacção o Sr. Nicolau
\eiiuncio Gonçalves, mecânico do J.abora-torio dc Annlyacs e antigo morador ú ruan. Zulmlrn; ir. IIS, casa Kl. Disse-nos oSr. Venancio quc, nuulundo-se para a ruaSao Vi-nncisco Xavier, n. OStí, (juiz liquidarna I.ittht and Powei- o deposito da sua con-Ia, correspondente á antiga residência. Masnessa oceasião soube, com surpreza, que o«eu medidor estava com a nota dc "interdi-
cto", fazendo os empregados da companhia
constar, como propalavam seus vizinhos,
quo isso era por fraude verificada no con-sumo da luz eiectrica. Nada conseguindo
çom ce seus protestos, o Sr. Venancio foi
n Inspectoria de Illuminação, a quem pediuprovjdcncins. Esta repartição fez retirar o
medidor, examinando-o. li o exame deuresnltado negativo. Pois apezar do officio
da Inspectoria, quo tem o numero 324, ter
sido í-ometlklo em 11 de agosto ultimo,
disse o queixoso a Light só hoje liquidou o
seu deposito, não o fazendo antes, sob a
allegação de quc não conhecia o resultado
do referido exame.

Nomeações de funecionarios es«
taduaes de S. Paulo

S. PAULO, 13 (A. A.l rt Dr. Bcnt»
Buciio; soiiriitnrio du Justiça^ nomeou o.-»!*
T.uiz Cardoso Nòvaes para substituir o t"<"
sourèlrp dn PcnUenciarln do Estado, <W
entrou em goso de licença; o Sr. Manoel l#
car' Araújo, parn exercer interinamente;"
cargo de tabcllião de Notas, no terceiro otp;
cio; Jayme Lessa, pára exercer ihtcrinainem
te. o cargo clc official do lleglsio (.oral "
Hypothecas. aiincxos ninhos á comarca "¦
Presidente Prudente. ^******
VERMES usem

Não

ABROt
Effeito seguro. Não é tóxico,

macias e Drogarias. Peilkios F.
Andradas 50 Norlc. 2112.******

Nas Phar-
Spino. II-

SYPHILIS
tratamento cffica?: o absolutamente tndòlor.
faz-se com
Drogarias,
tiradas, 59,

Pedidos F.
Norte' 2112;•—» ******

Spino Jl. ilos An-

A festa deN. S. de Bomsuccesso,
na egreja da Misericórdia

<la 311-
Senho*ltcalisa-ec amanhã, nn egreja

scricordia, a festividade dü Nossa ^rn do Doiusucccssn, padroeira da i'"1-
dade. , 

'

A's lt horas terá inicio a missa solem"?;
com acompanhamento dc cânticos, «-"(l° i
lebrnnte o Revhidoi capellão dn Irma«io«
do, padre Dr. Arthur Cczar da lloclia, aw.
lytado pelos Revnios. monsenhor Tinlo
Cunha e conego Avellar, servindo dc »»f
de cerimonia o Revmo. conego Manoel
raphim de Oliveira. ití.

Ao Evangelho, óccupnr/i n tribuna s.y-
da o Ilevmcí. padre vigário saem. ip^e...
Nnbuco, vigário Uo Cunita dc Snma i
reza de Jesus, final isamlo n fcstivula^co
a celebração de solemnc "Tc:Deiun • •.

A orchestra, sob n direcção do inii > .
João Haymutido, cxe.culára 9 P^.f^mf
approvado pela hutpridade occl.iW" ¦',

a conforme o inotu-proprio..

m.
*s4*í


