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ASSIGNATURAS
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Homero jyuIsí, 100 rii» • - lr.icf.cr, 700 im

pado das obras do novo edifício da Câmara dos Deputados
luxuoso conforto futuro dos legisladores

-I do ondo Tlradenle*». cnm rrllhn»*, ,-...>,.1- - . -i  - ._. ^*

[- ¦ 1

Do local do ondo Tlradculej, com grilhões
tn pulsos, dentro da alva dos condemnados,
•miro regltníiiloi estendidos cm fileiras, saju
fup, em holocausto a um ideal, subir á for-
o, Job as minas da pri;«o do niurtyi*, está
lendo construído, com os materiaes vindos dc
lod~- os listados da llepubliea, o palácio des-

iwtlo a abrigar, inb ledos Iiimioioj, »js re-
icnlaiilcs Irlennncs du suberauin popular.

Ani I di niaii.lur arrasar, pnra crecçáo dc

hedorla. As obras, a contar da data do Inicioda (Icmolli-ao, inlcluram-se ho um anno o
quatro mezes, achando**e mnis adeantndasdo
que ^e pousa, multo embora a grande cúpula,
ju acabada, offcieccndo-se íi contemplação
dos Irnnsounles dns zonas centrnes, despeiteas nllonçõcf, suggeilndo-nos u visita que, como çonsonllinento o na companhia do Dr. I.ln-ilolplio Irellns. f iremos ao sumptuoso edifidocm construcçSo.

Através de corredores, salas o solões. ondefuuccioniiin officinas diversas, desde ns dc

Internai • externos, campainhas * relógioselectricos; as do ventilação, as de agua e
esgotos, sendo os tclcphoncs em numero de110, todos cm cnblncs, sem umn so lnataila-
(ão a visla.

A decoração do recinto, confiada ao pro-ressor Chanibelhind, lomprehendo oito pai-ncis de 7 metros por 8, representando a ovo-luçflo do Brasil, da descoberto, em 1500, ii
proelamacan da Republica, em 1839. Sobrea cúpula interna seni collocado, dentro deIm uic/es, um graude vitral reproduzindo,

Uni cora infle íiflo
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A' doutrina de Monroe lm-
pediria o bloqueio dos

paizes do Novo
Mundo

LONDRES, IS (Havas) — A propósito doemprego da írota britnnnlca pela Ufa das
Nações em caso de bloqueio contra qualquerEstado, e "Daily Telegranh" salienta queos pontos de vista defendidos em Genebra
pelos delegados du vários paizes sui-ameri-
canos são um tanto tlicoricos, uma vez queo doutrino de Monroc, tal como 6 inlerpre-
tadn em Washington. Impediria a applica-
çuo dn bloqueio aos Estados americanos.

íGENEBRÀ, 19 (U. l\) — a su!>*comm!s-
sao do desarmamento dn Assembiéa da l.iga
das Nações resolveu todos os pontos rela li-vos ao projcclndo convênio de segurança
mutua entre todos os Estados, faltando npc-
nas resolver o que so refere 4 data cm queo mesmo accordo deve entrar em vigor. Es-
pera-sc que esso ponto fique tambem íiqul-
dado hoje.

A dclogação franceza Insiste em que o
pacto dc segurança mutua se torne effcclivo
iinmcdiatamente depois dc sua assignatu-
ra pelas parles interessadas, emquanto a
Inglaterra propõe que o referido tratado só
produza effeito após a sua adopção poruma Conferência Internacional de (Desarma-
mento especialmente convocada.-*

Acredita-se nos círculos da l.iga das Na
ções quo a Pratica acceitará a theso in*-
gle-;a.

IM LEITO DE HOSPITAL AliONISA UMA DAS VICTIMAS
O modo horrível como se desenvolveu

o sinistro
Não repousara nm instante sequer, depois

de desastre horrível qua tanto a impressio-
sara a entristecera, a pobre mãe, cujos ollios
molhados hem mostravam a noita de Incer*
tezus e inartyrio.i que tivera. Não conciliara
o -tomno e nfio cessava de gemer, invocando o
nome da filhinha querida, agora desacorda-
da, is portas da morlc> num leito de hospi-
tal. E foi muito comniovida, a alma abalada
pelo golpe brutal que a infeliz mãe, de nome
Maria do Carmo Carvalho, olhando o estreito

por nll devia passar e trem S. V. 127. Per-
lurbando-se, naturalmente, à apprn-tlmaçi'*
do comboio que rolava em rápida carrolra, os
tres menores, num atropelo Indescriptlvel,
procuraram fugir, o que só conseguiu Deolln-
do. Mas todo esse transo de pavor e de fino-
ção, assistido por meia du/ia <lc pessoas, fnl
visto tunihrm pelo próprio inachinistn d»
S. U. 127, que, num esforço hercúleo, dando
conlrn-vapor * machina, tentou evitar que a
extensão do sinistro fosse mnior, doido qu«

; ::.píí ^'^fSJi^zsr'-^^^^ sm
t.: ) palácio, a sna velha casa, a casa cm
«juc *• Inconfidente vertera o seu mor dc ngo-
niu. a i.rmiura dos Deputados consuüou sum-

architcctonicas, sobre o valor nrclii-
si (!o predio a Ker demolido, c, «ciente,

;sposlas recebidas, du não praticar um
i«cnít;,_i(i arlislico, ordenou n demolição.

iP..r,-i alargar o 'espaço de modo a facilitar
«íjlen.i visão da fachada do sou pu lúcio novo,
S^lciilíiii a Câmara demolir, lambem, o an""•roso 

edifício dos telcgrapiios, nnti
11
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para o re-

., . Paço
Imperial, ondo D. Pedro I proferiu o'. a princesa Isabel assignou a "Lei

" c 1). Pedro II esperou a hora do cm-
J para o cxilio.
fiisloriiidores, oue nr.., pugnaram pelarvaçiio da cella de Tiradentes, lambem

Jao"assttmirnhi n defesa daquella espécie (ic
lustoru (lo Ilrasil, escripta cm pedra, como
as relidas ussyi-jns e bàb.lòriiás, mus o Dr.
José Mafiuno Filho, cm nome da urchitecüi-

[ n, enviou uui felcgraniiría alarmado ao .'!,•.
i jtesideulc du IU*imJilic:i,*i logo, ehciu de res-! fçilo, ollnuiilp com reverencia piirn .. casarão

secular, u_ Câmara inundou encostar a nm
can!*.. u picareta quo iu abatel-o, resolvendo
Voltar :. rachada do seu palácio pnra oulro

itbrizoute o iidòplar nin projeeto (jue compor-
lasse o eucalsò de outro froütcspicio paru os
lados d.i eslatua de Osório, nu subiu previ-
i*o do uni tempo cm que ninguém protestassecontra o nrrasâuienio daquellas paredesclieias d.* placas conimbmorálivhs.

I- conlççou, nd sitio em que soffrcu Tir.i-
(Jcnt-ns, ii iiielltoclicõ Inbpr para dotai' n Cu-
niur.í dc* nn*. edifício ú altura de sua :;i-.;iii!'i-
(-..'¦ iiulitica; ..* de sun recoiihecidissinia sá-
¦Mar.-,-.--,-,.*--t>^-rj,r..CTs^~x^^BE^v^^gn)a!fflwa^^ m i m—mtm mj-—m»mm
&$ ^te:i?^@ ^8 IfMéfò©
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- — g--—-"t i—-,.«m«w (.in iiivki .i uuiua"!lus do traves, subimos nló á cúpula, vendo i
madeiras do Norle, onix do Hio Grnndo do.Sul, mármores do Kslado do Rio, quartzo co-lorido do Min*!.- Geraes' areias do dez cores
vindas de Büopendy,

-S..b a dirècção iíer.il do Dr.. Lindolpho
Freijàsj làbutám nessa obra i!3tJ pessoas,eonlando-se, entre cllus, tres engenheiros,

os Drs. Francisco Lopes do Assis, Maia San-
tos e Ililro: uni architecto, o Sr. Couchet,
representando o escriptorio dc architecturn
Heitor dc Mello; dez csculptorcs, Krnnciseo
<Ia Andrade, Modestlno lianto, Zaco Paraná,
professor Cunha Mello, Armando Magalhães
Gòrrâa, .Stnnisiúo, Leão Velloso, Mcirellcs
Mazuchelli c Slorcirã; uma esculploru, Dona
Maria de Mattos; Ires pintores, Chanibcl-
lnnd, Tliimotlieo c Visconti, alguns dos
quites trabalham num barracão conservado
entre os remanescentes da Exposição do
Centenário.

Nn parlo c-clerna do palácio, o revesti-
mento uttingiu á linha abaixo da grandeclmalho, devendo ficar concluído até de-
zembro. No interior, foi atacado já em to-
das ns tribunas uobres e da imprensa, nns
galerias publicas, nus salas dc commissões
do quarto e quinto pimnicntos, no salão de
honra, e em grande parle das galerias de
circulação, cujos lectos estão promptos, cs-
perando-se, pura conclusão dns paredes, a
collocàção dos pisos.

Acham-se egualmente promptas, compre-
heiideridò a tubulação totul de mais da dez
líiloinetros, todas as révies pura teleplipnes

•mmrnmmmmmmtmÊÊmmm
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020 de setembro e as
pommemoracÕes de

amanhã
,'j* colônia italiana do llio, eomo em to.loo Brasil, vae, celebrar, umiuiliü. condigna-mento, u exemplo do (|iie lem feito nos ou-»os-annos, a passagem da grandiosa data

W.Hnlia, quo fulge no 20 do setembro, e de
CMas._emoc.oes participam com a mais vivae.VCorinhosu sinceridade todos os brasileiros
jaeiini só não hu uuc não veja nns nlegrinjio grandi! povo do sonhadores, de artistas,.ji agricultores, cploiiisadores e operários,«llvi.-is (jue tamliom sun nossa tão indicio-wiiuenlo nos inieip A Iluliu os vínculos do

3 ^ * í*° c",Ill!ie|'*-''o e dò trabalho, c os•a oralidiín ainda, jú .jue uniu notável par-
f..r- ''osso progresso devemos á coltuboru-
uapássidiuv,: ica] t|,*i uclivu c pacifica colôniaic.quo tanto nus orgulhámos.1'nu dns (-.-pressões melhores dessas com-"'"'•"orações 

de amanhã seni, sem diividã, a
i'"' promove u Socictít Italiana di Bcnefi-
j-rf?,' u!l!, cuja sédc, A praça da llepubliea
.'-.ifslcrá lúcio a maxiina solemnidade, obe-«ciiíiii a um programnia do recepção íis 0
Was ii- tioite, com discurso coriimembrátivòmio professor Anlonio Piccarolp. l"m se-¦ >wa, haverá números de orchestra c um
j-pneerlo vocal, com o concurso «Jo niacsl.ro'•J*S':.Maria Smidò o da scnhorila Lcoiior
te'".!". (Io nosso Instituto Niiciòhn! de Mu-

r'caj -.- cio. vnrios alumnos dó eslaliclecimen-~l' "- ;H'*e ellu é professora. Realisada esta
hTie '"'•"Srónuiia, terá inicio um grandewila c o serviço de bii^ef.
.'•Jíoiiiniissüi) du Sociedade que patrocina
. --'.'Hiioniiiração convida todos os sócios'«'i;'lw-, nas várias sociedades italianas a
.Pparccoreni ás festas do amaiibã, para ns
™;"*. uão foi disivilnii.lo nenhum convite

im -' ' lení'u cs referidos sócios direito a•ii,:u- [ia|.(a nn fl_5ia âcõinpanliados de pes-
tell_ ° blla familia.

-"——«. __..t~-m»r__}Q>torm 
i..,-,, ,,„———¦¦¦—-—¦*W'ccé provada a cumplici-

íafle ilo ex-kheíiiva no
"ttçiitado çoiiíTa .Za-

^¦•Uto. 19 (Havas) — No inquérito a qui:,''•¦jj procedido, acerca do atleútodo de 12]
iiro ministro.''

Anno Santo
As representações da índia, Ma-
cau e Timor á Exposição Inter-

nacional Missionária
LISBOA; 19 (ü. P.) — As dioceses da

índia, Macau o Timor trabalham netiva-
munle, preparando a sua representação nu
Exposição Internacional Missionária, queoffectuarA o Vaticano em 1925, declarando
Anno Santo pelo Papa Pio XI" afim de de-
inonslrar a vitalidade da Egreja.

Nesse, certamen figurarão os trabalhos
realisados pelos indígenas e pelos missio-
narios portuguezes.

Começou a evacuação de
Bortmund c Limburg

PÁlilS, 19 (Havas) --- Telegrammas de Mo-
giinciu nniiunciãin que, ern virtude do accor-
do de Londres, as tropas fràiicczas começa-
rnm a òvaçunr Dortmund o Limburg.

Simultaneamente' os belgas reduziram os
seus effcctivos em Reffeld.

vembro do 18S9. As carteiras ,,....„ „ ,,;-cinlo, em numero dc 300, systema Richard,estuo sendo fabricadas em S. Paulo.
A decoração do salão de honra constaráde cinco painéis nllcjjpricòs sobre os festasnacionaes o está sendo feila pelo professorllumotheo, devendo tambem o salão restan-rimle c a sala dc café, serem feitas por ar-tistas nacionaes, por ter sido adoplado ocritério de fazer a obra, tanto quanto possi-vel, com material o pessoal brasileiros.
Grande parle do trabalho do estatuaria

está prompto, contando-se entro ns estatuas
e grupos concluídos, as da soberania e dasabedoria, destinadas ao recinto, a de Tira-dentes, que deverá Icvnnlur-so fora, na pra-ça, entre as volulas, coroadas de victorius,
das rampas de accesso de automóveis.

Ja foram collocados cm seus logares, nafachada, os grupos "Jus", do um lado, eP.-Cx. , do outro. Os grupos csculptoricos
representando o "Independência" e a "Pro-
clamação da Republica", do peso approxima-
(Io de 30 toneladas, cada, ascenderão, cmbreve, aos pylonos que devem ser por ellesencimados.

Todos os demais serviços estão atacados,triilmlliando-se com empenho todos os diosinclusive domingos e feriados, disse-nos oDr. Freitas.
E quando ficará completamente prom-pio o palácio ?

— Poderemos entregal-o, prompto paraser inaugurado, no fim do nnno vindouro,iiUinnou o direclor geral das obras.

Os As coin
itai!
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A victima é um funecio-
nario publico

Seus funeraes, á, tarde, no
cemitério do Caju

_JA vae impressionando fortemente o es-
pinlo publico essa trágica série dc mortes
por atropelamento, que tom asslgnaladotodos os dias desta fatídica semana,
prestes n fiudar-so. Ainda hontem, descre-

A QUESTÃO DO DO-
DECANESO

A imprensa britannica cri-tica a attitude da Itália
LONDRES,-19 (U. P.) — o redací.or de J'iam,os n°** «eus detalhes emocionantes, oassumptos diplomáticos do jornal "Dailly ' Am horrível de uma infeliz creança. ua ruaJcicgraph" mímica hoi- um n*.i;«„ i^n.„...i» Machado Coellm. «o**cn,i«a «..«  _..

As duas uictimas do desastre de S. Christouão: a pequenina I.iidia, num leito dn
hospital c o s-eu irntâozinho Antônio

lelío vasio, no qual acalentara tantas vezes lhe ent impossível evilál-o inteiramente. Ao sua filha do coração, chorou, chorou muilo,j locomotiva, assim mesmo, ainda apanhou a
num desanimo crescente: pequenina Lydia, |ogando-a com vio.cnciu- - Ella morre, sim. Tem as palpcbras cer- sol»-,: os dormentes dos outros "rails". Já
radas o mal sc pódc mover... lúó grandò choque nãò sbtfreu Anlonio, pois,''"""•"'""¦•' '" '"'""  '¦•- """ livrando o corno, nnenas levo uni llnelrofe*

rin-*-
I

- *¦. • .¦•' t •*. *, u t*. v *^iu |i«. nu i.i.i j i. |.'*ti.: iii* t ¦¦ ,t *ii-^
carinho o esposo, Manoel dc Deus Novaes,
que. em um momento dc repouso da sua en-
trt-ileyida companheira, nos relutou, tombem

rito no pe direito.
. -Ssados uIriiiis segundos, Manoel de Deus

Nõváes subiu do tristíssimo 1'ncto, pois ouvira
emocionado, o modo impressionante coiiiü,,*- narração de Dcolindo, feita num espanto,
oceorreu o sinistro: «Carregando a iufeli* Lydia nos braços, o par,Próximo a cnsa cm que reside, a de n. 31 alllicto, collocnii-a na umbu'

i nnn 
*-_« 

t-n', .*... 1 Irt flrt.» « l*:4« J.. Pa..i..1 .Ir* I _ _i  v-_da rua Sergipe 110, fica o leito da Central do | tencia que chegara. No poslo central, o:, meBrasil. Hontem, como de costume, depois (lo;dicos de plantão, examinando-n, verificaram
jantar, saiu com os seus Ires filhos, Antônio, ter a menina soffridò confusões gericrálisà*Dcolindo c Lydia, dc 9, 7 o 4 annos, respecti- das e commoção cerebral. Dahi foi elh., com
vãmente. Atravessaram todos a cancclla e. o necessário cuidado, carregada y'*.***1 o Hospi-
Manoel do Deus, avistando dons amigos n tal llnlincmauiiinno cm cuja li' enfermaria—elles sc reuniu, entrando a conversar. Diri- Pavilhão das Crcaiiças — iicou inlcniada.
giram-se, depois, a uma tèndinhii próximaonde ficaram cm palestra, sèrvindó-se dc
cerveja. Impacientes, as crcufiKis lelninrauí
cm regressnr logo para casa, il' ndo-lhcs o
pae (pie espernssem um pouco, .N , quizeram'os pequeninos, prestar obediência a Manoel
do Deus, obrigando-o assim ri consentir -me

Lydia, que é uma interessante menina, cm
conseqüência da cónimoçSo cerebral i|ue :i
iiitãcou, coiitiiHiu •desacordada. C seu estado
melindroso inspira, no *,cu *inedicõ assistente,
Dr. Castro Araújo, os mnis delicados cuida*¦*¦*-- »-»¦** M*/f li»»* »;¦_, UUU V*-V» ll.-.Jll.I «I IvUlinC .. ..,..,„.- -......-..,..-. ,.,„,,,».sc retirassem sem a sua companhia. Desse dos. Antônio, n outra victinia, eslá pãssandimodo, dc mãos dadas, os Ires irmãozinhos sc bem, não apresentando nenhuma gravidade o

encaminharam pnra a cancella da rua Sergi- ferimento (pie recebeu.'••> \travessnram-na, sem (jue o vigia os per-l O facto leve registo ua delegacia do 1.1" dis-pe.,-_. „..,...., ,,M# uu>>-- i(i_i_ ví i ii-iu *__ 
JIBl-l ¦> r mau ll_\ IT I

cebesse, precisamente uo momento cm què • triçto policial.

O funecionario publico
Corrêa

Augusto José

relegraph» publica hoje um. artigo tratandoda. qucslao do Dodccaneso, referindo-se úalliludc da Itália a respeito desse assumpto.O articulista declara que os círculos bri-tainiicos nuo podem acreditar na estupendainformação recebida de que a Itália, npósu annexnçãp das ilhas de Rhodes, Cos cAslropalaea, tonciona devolver á Turquia oresto do archipclago do Dodccaneso. Se-
guiido affirma o referido escriptor, tal de-eisao seria contraria ás anteriores declara-
çoes da Itália, e isso sem mencionar osaccordos concluídos pelas potências na Cou-ferencia de paz de Lausannc,

mmm
O "Presidente Sarmiento"

em caminho dc Gibi-altaí-
MARSELHA, 19 (Havas) — O havio-escolaargentino "Presidente Sarmiento" partiu pa-ra Gibraltãr, de onde proseguirá viagem comdeslino no Rio de Jnneiro.* """" ' " *** **" n~ i" "u* ¦ * >*ii» tfiw**.0i|i mmm-—mm—e»m»——m

A JjUMANíDADE REJUVENESCE

('.''¦"O llllimo
itlei

cnnlru ò primeirc
kíiEE' •''*''1'* parece eslur provada n culpa- í
ílliijt ° M-1'l'edivu 'Vüiiio instigador elo |

(DESENHO DE SETIL)

Machado Coelho, passados quo eram osdesastres que so verificaram na Gávea, naAvenida 2S de Setembro, na Avenida Memde ba e, hoje, já nos vamos oecupar deum outro não menos doloroso e commove-dor que os antecedentes. Accrescc ainda,no cuso de agora, a circumstancia caipitnlue. ignorar-se, por inteiro, o numero doauto matador e a ausência completa do
qualquer testemunha.

Aosim, findava a noite, quando nn pra-ça Onzo de Junho, próximo á ma Vis-conde do Itnuna, nm nuto passando emdisparada infernal colheu nas suas rodasum homem, pela opparencin, de 45 annosde coado u que, depois, veio a saber-seser o funecionario da Casa da. Moeda An-
gusto José Correia. Jogando-o ao encontroda calçada, o siuisiro vehiculo sumiu-se,
rolando pela Avenida do Mangue. Só pou-co depois foi visto por um guarda-civil, odesafortunado homem.

.Em ambulância, transportaram-no parao próximo Poslo de Assistência, o da pra-ça da Republica, ahi recebendo elle os pos-siveis curativos, quo exigia a gravidade dosou estado. Como seus padecimentos se a*-*-
gravassem sensivelmente, os medico.' queo tratavam resolveram internal-o na San-ta Casa. Lá não chegou, porém, o infeliz
funecionario publico, pois veio a fallecer
na própria ambulância que o transporiam.

O cadáver, removido para o Necrotério doInstituto Medico Legal, ahi foi aulopsiado
pejo Dr. Rego Barros, quo nttestou como
causa-nrortis" honiorrhagia cerebral,

conseqüente a fracturn do craneo.
A' tarde, renlisaram-sc os seus fiiucracs,

no cemitério de S. Francisco Xavier, ás
ezpensas de collegas o amigos.

Ao deposito do Posto Central foram ar-recadadas uma carteira de eleitor, variasnotas promissórias, a importância de réis600?,, uma thesourinha do unhas c outros
objectos, pertencentes ao mallogrado scr-

| veutuario publico.
I Na delegacia da ma Visconde de Itau-
na prosegue o inquérito instaurado.

A ULTIMA PARTE DO CURSO
SUPERIOR DE INSTRUCÇÃO

RELIGIOSA
A terceira série das conferen-
cias do padre João Gualberto

Na próxima segunda-feira, 22 do correu-te, terá inicio a terceira serie dns confe-rencins quo o apreciado orador sacro Revmo.
padre Dr, João Gaúlbertò do Amaral vemfazendo na cáihedral Metropolitana, sob osauspícios da autoridade archidióccsnua.

J.ssas conferências, que são destinadas ,'ihomens e senhoras, om gernl, u principal-mente ;\ mocidade de nossas escolas supe-rioros, serão íenlisádas, como ris uni cri ores.
na nossa calhedral Metropolitana' ás 8 lio-
ras da noile.

As du:is primeiras series rtofsportntón,
realmente, vivo interesso no uosso mundo
intellectual e pelos assumptos dos tliemas
dessas ultimas conferências deste anno bem
se pode avaliar quão insiruclivo é agradável
sorá ouvir, mais uma vez, a palavra áutori-
eada do padre Dr. Jono Gunlbertò.

A terceira serie de conferências deste an-
no versará sobre "O erro modernista", obe-
decendo no seguinte programma: Primeira,
em '2'2 de setembro ~ "O ngnosticismò".
Segunda cm '2o de setembro — "A imiiia-
nencia vital". Terceira, em 2! do setembro"A evolução religiosa". Quarta, cm 25
de setembro — "Affirriíàçõos arbitrarias",
(dògtiiátismo). Qriihtá, ciíi 26 de setembro

"A hora da egròjá Catholica";
A entrada é franca.

mmm» -
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Alturas e
azimuths

üm livro ires vezes cen-
sagrado no estrangeiro
Vem de scr divulgado numa nítida "in se*

pnvutu" n obra do còmthnndnnto Rcdler dn
Aquino, eslrimpnda nu "Rõyistn Maritima
Brasileira", sobre "Tnboas dc Alturas c Azi-
miilfis:', trabalho cuja miilor úlllldado e

elogio consta do -ávi-

Morreu um alto fun-
cGionaria da Fazend

Crianças rie I83i. Çreantat de. 1S24.

Uma fabrica de tecidos, em
Nápoles, quasi destruída

pelo fogo
NÁPOLES, 19 (Havas) — O inecudio quese declarou á meia noite na fabrica de teci-dos "A Mcredional", de Rbggioreãíe, ficoucircumscripto aos armazéns de fios, ás 2 lio-ras da madrugada. Os prejuízos materiaes

sao nu-it.o elevados.

Fnlleccn ri noile passada o Dr. José Mnrin
do llciiurcpaire Pinlo Peixoto, ex-presidente
da Commissão do .Cadastro e siib-diroctor do
Patrimônio Nacional.

Esse alto funecionario da Fazeiida aindn
liontcm trabalhou até tarde, dcsòbrigándo-se
da iiioumbeiieia que lhe deu o Sr. niinistro
daquella pusla de còbídénnr toda a legisla-
ção relativa aos próprios nacionaes, inclusive
os terrenos de marinhas.

Foi uma sensível perda pnrn a Fazenda Na-
eional, porque o Sr. Dr. Pinto Peixoto cra
um defensor intemerató dos bens nacionaes;
deve-sé á sua competência; quer na Commis-
são do Cadastro, quer no Patrimônio Nacio-
nal, innumeras providencins, cm garantiadessa riqueza pulilica.

O Dr. Pinto Peixoto, que cm filho do
commendador José Mnrin Pinto Peixoto o
de D. Maria Elisa Pinto Peixoto. ci*a soltei-
ro e deixa uma irmã, u Eximi. Sra. 1). Elisa
Reaurepaire Pinto Peixoto. Engenheiro nii-
lilar reformado uo posto de major, foi o
extineto lente dn Escoln Militar.

O seu enterro foi, hoje, ás 4 horas da tar-
de, saindo o feretro da rua Figueira n. 22,
estação de S. Francisco Xavier, para o ce-
miterio de S. João Baptista.

O director do Patrimônio, lendo noticia do
fallecimento do Dr. Pinto Peixoto, baixou
uma portaria de sincero pezar e mandou
Iranscròvcl-à no livro do "ponto" da Sc-
gundn .Suii-DSrcctoria, suspendendo ainda

o expediente em todn a directoria.- —*>r-

." Ete te ''$*)__. E

ro ii. .'I.-H7. em que. o
Sr. ministíò dtt Mn-
rinbn 6 manda aclo-
piai* officinliiiéntc, at*
tendendo -não só á
proposta do siiperiii-
tendente da Navega-
ção, como nos «visos
fràuedzcs dos tccluii-
cos abalisadòs do
¦pni:- e^ do csirahgeirn,
o á civciiiiistnnoia dc
rua larga acecittição
nas ínarinlins ihéi;'-
caules c de guerra ilo
Jnpão, da Iiiglatcrrii
e da Nòvlc-Aniericu.

,As tnboas do com-
rriandanle Radiei' de

Aquino, ndoplíidus Jlo"' mmmm ..,, nr o no* mur, ou, se
Com.mmulnntr. Radiar preferirem; nn nave-

de Aquino gação e nu aereoriíi-
vegação, não rccluina

umn nptioin de. tcchriicós porquanto do senvalor terá u opinião publica sobeja idéa sn-IjíhkIo epie cilas sc. acham editadas em in-
B!ez,tec tôin sido ndopladas com exilo reco-
nljçcldo, nesses ulliiiios e mais celebrados
vôos, como alteslãm os juizos o experien-
cias do cbriiiriaiidanle Anil, do almirante
Cordovil Pctil. de. Entoii, de Gogó Coutinlio,
do offieial Rogors e dos órgãos do maior
autoridade da marinha inglczn. Do maneira
que, nem receio do cxággcro, bem se pôdealTirmar que n edição "iíi scpunttn" das
InbÒas dó conimandante Racller dc. Aquino,
1'oprcsentá uin extraordinário beneficio paruIoda a nossn officinlidade de aviação, r.
ria marinha dc guerra c mercante, e põoaindn umu vez em forçado relevo o nome
do competente c estudioso commnndnnfa
brasileiro. . mmm

Os prefeitos da Alsacia Lo-
rena recebidos porHerriot

PARIS, 10 (Radio-Havas) — O presidentedo Conselho, Sr. Herriot 
'recebeu 

em audi-'encia o» prefeitos da Alsacia Lorena*

A Associação Commer-
ciai, de Lisboa, protesta

contra os novos
encargos

E a policia obriga-a » sus-
pender a sessão, preii»dendo dons oradores!

LISBOA, l!l (U.íp,) _ Ém nova rcunifiorealisada peln classe còmnicrclál, na Asso-ciaçnp dos Loyistus, levantou-se cnei-irico
prolesto contra ns medidas do governo ten-dentes a nuífmentai* os encargos dó 

'com-
mercio.

A policia obrigou o -reunião a suspender-i sessão, devido ft vjólencln dos ataques di-rígidos ás altas- iiutóridades do paiz óréndeudo dous oradores, que protestaram coa-tíS a Intcrvcução policial, \t.iJM
•'rl
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Éccs c Novidade.
4.i «ínn em t«-il»*« «*• .-1*U***p*« ie encon-

iram, aioila «itic» em |h-<i*í'"m«. tuiti.pt*»», iii.-iiu".
ek-niiíiil,.., tiaila lia « pslraalmr no olilcli.
ii-ie «niií.i «Im illrlttlii •«>• lii'<»ijM» «l". A»»
iMK:i.|i*4 o profuiHiloi* k«*mI ')", Ulítrloto,
i-„ii,|t»n.l,i íimtí-lla irmlirlnia» InMIluIçao
n eollalioror mm a l-iwuMt^riB.iiii «'lin
ilu Mti-íiiinatilo il' no-in.i \n\*>. j» proniO"
u-mlt» n re|irei*âo «Io*, «Iiuw» Boi raroí
-.inviiliiniio*. «t.i JtUU» «|uo ••nfarr-fiii i"
,l„. <»% iiiiifiliiiiH-iilii». Jii iv-irllln« ii dt, mn-
hiint.. ilu iaiii.1 itwRwlnilo Indlvlilunamal
ivri.iniiiriiiliiilo*. peln miii ileaui.ne-.tlila.lr e
Ignorância. I.»*.. íitlciiiiiva 101 recebida
.•mil .vmpalliín nu liiuilut». «1U0 viu uo
iipiielln mu' lhe foi ei.i-íVrfcnilo, uma nr*
iimnttracâo d»' iiiereelita «"«inflan-a «• o ro*
conliciiiiirnlo exnnuo tio «im<* aquella caia
.. illn-rtann-nii- iiit-T-".»a."'"i nao *A na nio*
rnll*a«..-|<i p.-rlella •!*•-» m-h-ti»-. cosi limos lo*
ri-ii-.es como na ¦".puM*"! «lo elementos
cnln acçiíii, ii«i»l ** <<•'• •'•"'1 ¦_ rcnomo «Ja
t\£m nor liillueiiri.i «l.t ineHiinçao. ««o
ri,m fun«-->l... ipie nos li"*i 0 caplrllo Ai tií*
nerali-.iici.r*' Irrcflcrllüa».

Nu«at" condições, n Inltlallva «leve «rr
recebida como a ,-<priv>i'u «le um desejo
1'inniiiiim. r o Initltiito lem raafto paia «r*
•;iilhar*»u «lo gesto «pie velo dl*ltngiill*o.' 

Nfio deve porém c-.'|ui*eer*-.« o poili-r pu«
hlk-ii. npiT-i-olíi'1'1 por tndos o» souiror*
afio*, nuo unia ncçlio mais lu-gura e oilieai
teria »om duvida alcançada no dia om que
«r iiiítlttilssc cnlre nôs, com u* moldes
eliusslros quc nos offerccc o caíranflclro, c
meliante « necessária mln-ilação. a ordem
ilu-. advogniln*.. quc teria enlre ns siius mnis
alUis ii'.!i"ll,iilr,*«.'í «•*«•>.. «l" collaliorar com .1
Juatl«**i na repressão üc lantos abusos, e

vigiar pela rcputnçfio dn classe, dentro
elhlca consagrada «Io todos, c da

,-nj„ grêmio seriam naturalmente cxolul»
dos quantos peln sun niiscnii.i «lc tüu.os ou
dc moralidade nfio fossem dl'.nos dc per-
lenccr « esso verdadeiro sacerdócio, que ou*
Iro nome nflo merecem ns fi.riccflcs dos
nue fíj«i Incumbido", do defesa <1')*- direitos
•illu-los. ou os-ninictn o compromisso de
alvinillcnl-os.

PORTUGAL PELO TE-
LEGRAPHO

Novo [iroitísto coiiü-ti a lei
<l<> KOlIu

UNIDA, l!> (llavai) - A A«s«.»"l*nf».. .I»'.
i ,.,:ii'..'. ile I..-.I....I <!<¦.¦'• ¦••« ¦• solidaria vom
ni nüioelflCílM econômicas tio i-ii* a rcsinjl»
to do protesto «pie lim sl«l«» folloi contra a
... ».. lei do *> H-.

l.lSIiOA. I!» (liava-.! — Palleceu nela r.i*
i«iiii o i-iiii.«:.'.-' Iiraiiilclro i'.«'.i« ii. Araujo
Uellrfio,

mmm
UP TO DAI'6 KiTCHEN

Vi.it th-

oe
d.- run

**.
Não

pontos
.'• demais nue nc c-clurrçnin ceilrir.
dc iiiua nneslío, «•uin Imiiurlaiiria c

•••'.> •• lornn precisa «encarecer.
li traiamos, lia dias, da e-ilcnsão «Io benc-
.»•.., ..v ,,it- j.t -íoüiim ns ferroviários, — os
faisiic «it- pensões, — as empresas dc tele-
pliones. !•;>*:, lu/. "Ir.imw.-iys". etc. O relator
iln matcrlo no Seiindo, ilan,i«> espllcavôcs so-
l,re n «Icinoni do projecto do reforma do
montepio federal, demora quo provocou uma
ri".-!.'i!ii.-.«-ão da Câmara, apresentou enlrn ou-
trns caulins n coniplcsUlnde do problema, e
'iiiiK o projecto a quc nor. referimos. Isso
porque, ni-ste projecto, se Incluem ns entprc*
w< dc águas, osiíólos. etc. Reparando bem. .-»

.rliff"i*iittlncle nnonlndn i- mais í.n;/;,rciite do
que real, pm- isso que empresas federaes «le-
veiíio Rosar do montepio federal. Uírtá sim-
pies i-iniiiii i ao projecto elucida este ponto
O que convém, porém, salientar, e" a ncnliii-
mn paridade enlre caixa-i do pensões c mon-
leplo. Antes de tudo, a», caixas :.ão inteira-
mente particulares, não representam, nbso-
iutnmcnte, «, menor ônus para o Thesouro.
Demais, a ;«"nsãn í- para o funeclonnrio dc
empresa pnrllculnr, quo tem cVi annos de ser*
vi,-„, ilescaiisnr o resto da vida. «lunndo, lm-
prcstavcl para o Ir; b:,lho. não sc ver na íris*
tc contingenein de ser atirado .', run pcln
empresa «juc explorou a sim actividade c a
sua vitalidade. Essas e.-iixas fão mantidas pc-'os próprios empregados, graças ú lei do
*!rnnilii numero, que rege o systema «ie mu* i
'iinlitlaile. c as empresas ooneorrem pnrn n:
«tia manutenção com uma pequena quota,
que poder' ;.er estipulada, de accordo com
n sua reiul.i liquida. Onde, pois, os embá-
roços ? O !iiontc'|JÍn, sim, é quc nttinfio.
para empregar o argumenta do relator, t.in-
io uma velha mãe, como uma joven viuva
dc 110 nnnos, ou um infante de poucos me-
zes. E nestas condições, a presumpção ú «pie
ucr.-i mantido, nestes últimos casos, durante
uma existência du 40 ou 50 annos. em mé-
dia. A caixa de pensão, amparando o cm-
pregado valeimljnnrio, depois dc ;I0 annos dc
ecn-lço a uma empresa, é bom do ver, at-1
tinge :i poucos, c quem serviu .10 annos. não'
muilo tempo terá ainda de vida. li cumpre:
repetir, sendo particular; não traz o menor
ônus para o Thesouro.

NOVA TENTATIVA PARA 0
FUNCCI0NAMENT0 NO-

CTURN0 HO CÜMMEUCI0

Os primeiros protestos dos quo se
julgam prejudicados o o esbo-

ço de uma grande reunião
na sede du U. E. C.

A noticia de que «> Intendente Sr. Polli*
dom (laia fe* -.urdir nn Conselho MiinU-lp»
novn if!it.,iii.i cm favor do fuiKcIniiiiin-iiito
noctumo tio comniercio. ornl,.*. de mover
i.i,nin ni nova rcarçflo «.i numeroio spipn
de i,„.-.,'ii,i. s dn tnc*nio ramo «Io aclividndc,
cnmo -ia ilenrcende do uma longa represou*
latjSo enviada, hoje. à dlroclotln da UiiiAo
«I..-. 1:11,ur.',!.,-t.«v do Commorclò,

Nc-.sn iviircícirtnclo, ,isi,|.;n.,.l.i por cie
montou «pie Inliutiim nos iirmiucns de «ce*
«us c molhado*, o cm outro» estiihclcriiiirii*
tos. é historiada n .•cleiiiiiii «ine a referida
medi,In despeitou no Contelno Miiniclpnl.
i-iiiui os que a liisiilravuiii o em tudns os cir*
culo-» que coiniiniiniii o fuucelonnmento no*
cluriio. domo ui"J.i coisa prejudicial no
commorclò; noiudamenlo aquelles quo dl»-
põem do casas do grande vulto e movi-
me.ilo.

.Segundo ns seus signatários, os defenso-
res da llbcnlnde pnra o funecionamento
dns charulnrlas, e, a seguir, dos armazéns
du seceos o mollindoa, pretendem obler cio
Conselho a gcucrallsiiçún dotso liberdade, dc
modo a estender-so no commercio cm ge*
ral, muilo embora sun malorln a epndemnc
sem reservas. Terminam os reclamantes
relembrando o Julr.o quc, áproposllo dessa!_ /»j/>i-p*oíít/*»"*"T.'I? MIPkVtKtertallvn; flsòrnm, duranto o anno ;pnssado. Q (JOVElVWÜ tlfc WltAivA'
immmerclnntos dn maior rospcllnbllliliide, e;v ^^
solicitam ú 1'iiiâ'i «los Bmprcgados Ao Coni»
mercio seja cnnvocndn mnn rcunl/lo geral
dos nitxlllarcs «Io comniercio. sem dlstltt-
n-ílo de ramo dc negocio, afim dc ser cs»;
tildada n ntlllinlc n scr seguida em defesa,
do actual horário dc trabalho.

O projeclo de lei dcfondldo pelojnten-.
di-nto em qüeslfió é o de numero 171, dc
1023, que pcrmlllo o funcClonaincnto no-
clurno. mcdiniite n Inxa ilc 50 *|°, sobro o
valor dn llconçu principal, línirctanlo, ainda
de 1-ce.onlo com as declarações feitas pelo l
Sr. IVIIsiloi-o Caia no Conselho, o grnpo dc,
firmas quc defendo ossa medida deseja que
a mesma seja reduzida.

where -.•on msy find verv arllcles you liavc
Inng nceileil

US — RUA 8. 408P.' — ll»
in front «>f llotil Avenida
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EMPENHAR ?
bó m CASA GONTHIER
43 UVA LUIZ OE CA.MAK8 4T

Empresta o VALOR REAL
i>B* mmQmWam Um .JTlÜy

*mam

O nosso theatro
no julgamento de um illustre
actor-professor portuguez

nu — ¦«—m, i ¦¦ iii—iiiww' aa——— i i i ii-ii—'» ***** »¦*—'"'"" 
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_MA RBSimSTE ÊPSECIÃCM M CARLOS S
SANTCS S3BBE OS RCSSÕS AUTISTAS

GRALtlA GOM PENNAS RR IM*
VfflMTAKMl

1NAL?
Um repto ao professor

Dupont

mfaM»

ISxprcsHiíes de uma caria affocluosa
F.' um loque de multa niilmnçilu pnra b»

coutai do nojso tmlco o quo uos olfcreco n
imprcssílo cntliuilaillca do «ct»r tiorl"'
Snntos. de volta «Io iiiiiii rcprescnliicAo jnoiia.
nsilstlda no Trinnon, dc cuja companhia t*
dlicclor artístico o actor loiio lliirliosa l.ssa
Impressão, multo llsmijclrn, o distineto netor
purtiigue*. profenor de sua urle no oslalio*
loolmonto offlcliil de Msboa, escriptor ele*

-.—mmm*

GUA PROTESTA CONTRA
A INVASÃO DO SEU TER-
RiTOEIO PELAS TROPAS

I DE HONDURAS
MANA-WA, 19 (-A.A.) — As tropas legii-

listas dc Honduras, perseguindo oí i-cvoln*
! cloniirlas daquelle |vii/., peneiraram no ler-

rltorlo dn Nicarágua.
O gowrno «lesse ultimo pniz. seiento da

Invnsflo, protestou eiicrglcamcnlo contra o
fiiclo, enviando uma nota no governo do
pai.*, vizinho. -mam* »-

Flor do vicio que se torna
flor da virtude

E' «min deliciosa, lieilissima crcnlnr.i, 0( „,
tinem o destino arrastou pi-l.-is mas dn ninai- . firma: "Tenilu recebido nl/tunn vidro» do pre

....  .. _.*._._ .... .i •• *• J ...ll.. a Ja ir. 4 mtt aDIMIli

CONFESSOU A VERDADE
O «nilnenle clinico Dr. José Cavalcanti, nf*

¦r.*>:'-'-Vj!'»5\
'i-W' \**i**V
___nKBn

I

lorgo Diiil-, concorrem, brllhnntomoiito.
niiion rcprcüenlnçao aaougnda. mns chçla uc
equilibrada harmonia, paro faner rcalçnr o

gura c que um amor sincero, um amor ar-
dente, uma laisão divina, purificou e cn-
grandeceu. O-, transes dolorosos, que o seu
corucão supporlou. nâo uma epopéa ile hc-
roisinn e de dedicação.

•«.vm-¦mv^-mwxmtm

A VE8BK T ESTA:
O PO* DE ARROZ

1
^Sp^';,7^ •¦¦••t-v-'* -.4» ¦ San

1 ¦====• 
i

O professor f)i*. Octavio Dupont a.--,!,,do publicar nm opusculo nn «n, ¦• ti ,t„ ,,:
, liil.iNla da "cara Inchada" tios '.nli-v-M
.lli-iron, il. qunl d.i.in lialaiilo t-r sWa
quem rciolreu «-«so problema cnlre nAimo ha onlJü*. pcattOitt que c"iiiu-«:»ai ò „,',-«ímpio o ?nl».'in que nvn cabo . osse iirèlfessor tac- glorias, foMIio endereçada is.-giiliito carta, que iiUal-.o publiciimoi imrá I

que o caso seja bem oaclnrccldoi
Kl* n cnrtiii''llio dn .Innrlro, lfl dc «.otcmlur. ,u y,*i, — Sr. professor Octavio imp-mt ¦- \ví,

toi «lc actor, Todo* os outros artistas, oflill I -.- Com-supitin II iib Ifiilmlbo nue acnli»i
Cnliral. Itnhi Porrolra. Ituib Vianna. Mario de publicar, sobro a proiih-la-tla «!a -c,u
l.lno, Bstltor Bergorolli, Margarida l.opca «• Inehada"rii'irg'ulut'o'lnplcoi"''" "Em tOleV fui chnmndo pelo criador tir.It, f. M„ «le S. 1'anlo, pnrn i:- osludar «melhoramento do puro*sntiguo im s,.-, fj,
iriihnlho «Io qiinrloto, , . «mia. -ncpntrçl nii bons Inslollacocs •

Km lodo o desenho da peça so vê a Intel» hem assim regularei condl{"c* de alimento
llgencln qu«* os encaminhou, o lubordinacno existindo pastagens de Jaraguá (aniti-apo!
uns teus precioso» conselhos, a sabia dire*'gon Uniu), capim gordura n uma
colo do um homem quc conhece theatro,«íue' Cno «lc nlfafo." ¦' "" " ¦'" "Aa moléstias «pie ali obsei-vcl forsníi

torçilo nas cadeiras (lourii de relns*- c*u ul>guinai eguns, signaes «lc raclillsmo em mitros, alguns Irrogularmento dcsenvolvldoi
além de casos osporndlcos «lo snslro-cnit.rito, fracturas diversas ou colicas qn*.",«.,./ini,! morrer, nnnuahnente, um ou ..utr
ilelli-s; nns plslns, embora tivessem
snpgtic,, figuravam pouco, devido .',
queira c fraqueza o-sen. j.', tnulo o
ilo i-rindor perdido ilc "osteoiiuilacla" vj.ri„i turmas d? |i->ti-oi'..

Combinou-se, desdo -loj*o, ministrar 5«j
potros f,«,l d- cozinha c càtbunnto .!> cálcio,illinlifuir ;, r.icâ» da gr.lo, Urac eomplcli.
monto o farol Io <¦ auãmentar a raçfirj <!f ji.fafa. Os polros ilcp*ils de (Ic-imnmnilns i,t.-(.
bliim (lindamente alguns litros dc Iíüc {«•..
leiro òu dcs.i'ntado,i"•Da leitura desle trecho sc conclt-c iiu.j
cm 1018, quando fostes convidado pnra

innu.

sabe ngiliir, numa mecânica especial, quo fa*
d.*» cnsconaç8o uma.arte espoclntisilma, per-
aonngens quo deixam do scr mnrmtiettc* e
que nos Bpparcccm como séres vivos e ani*
modos, modelado» com alma própria, ngin-
«lo, não oumn atmnspboro convencional «pie
cliolra n theatro, mas num ambiente de ver*
¦link- cm «iuc hn retoquos de orlo puríssima..
Som pnra «i tcu.bollo trnbnlhn do netor, nem
pnra o leu cslnrçn e compelõncln de ousiiu!*
dor. postos o «íue nsccmlcsto p"r direito «ie
conquisto, prcclsavns tu, e os leus, eollegas,
«l.-i niliilin desta opinião, quc su tem "

mmendal-n a sinceridade com 'ine o
manifesto e o prazer cspiiitual «lc lo con-
firmar •> lielln ciuoçflo «lc urto qne me tor»
iieccii esse espcclnculo .'o <;ue tu es o grnn*
do animador. Peço-tc, pois, mo concedas n
honra de, em meu nome, cumprlmcntarçs
r.-.ila uni uos nossos eollegas, que tno nrt*
Ihnntemcnlo dlgiitílçam o nossa """r."™ , .
profissão, polo t.-.ito legitimamente outlilo 0 tcrlnnrlo das fazendas i.«> Dr. Ceráldn Uc
nuo hío de continuar os gloriosas tradl- cha j;', era por v.is cnnbeci,Io o rMtilíni,
ções do vosso theatro pnrn o qual concor*. da administração do carbonato dc cálcio--,

em talento c enérgica neliviilnilc. auto- tal dc cozitiTln para combater

'«1
D,,*,,

in-,n*

rem, em
n-s illustics

ndo
«i an deficlcn:*.

podem o «levem ter confiança no teu grande,
talento dc Mostro e no «polo moral «In tua

parndo "Krnnmina". «Irstln.ido no t-nt.-imen
In dfi asthmn. cmprcirur-l-os cm dlvcrvn» docn*
les com o.innb formnl pessimismo. Manila
o ju-itlçn que eu confesse a verdade, dlrcndo
«íue todos files ac deram de tal modo bem,
qne sc promptifieani a ntteslnr dc publico sua'
cfficncin.

Kio de Janeiro. 12 Ke*- 1B2I
(As.) I)r. JOSB' CAVALCANTI, i

Firma reconhecida pelo tabrllião I.i no. "Salgonto o culto, traduziu com bastante brilho

elementos hislrloiiicos quojossea dos eqüino"
A ser isto vcrdnde, não posso espllcs}

o facto de nun.-a haverdos prescripto ii
regimen aos anir.iac-s ciinfinil.v; ,ios vosmi
cuidndos, fúrn dn fnzeudn cio ílr, l.. V. dc 11,
o que implica uma feita dc cthic, prof;-.Carlos sioiml.

estima dc bom niniito c camoruda em quem
rnnrorrem t8n primorosas qualidades dc.cn
raclcr. Crí-mo sempre, teu çnm.-iradn c au
m'rndor. Setembro, de
Sanlo*." - —~*T-

XXIV.

»

BíTriT COMPSON, no «eu corpo dc garça
e na sua alma do eleita da nrte; dar-iios-.Vi
SEGÜNIU-HEIRA no CINEMA AVENIDA, ti
mais commovedora das interpretações artis-
ticas nessa encantadora FLOR DO VICIO,
que da lama das ruas subiu á luz resplan-
descento dos salões. Acompanham-na, nessa

; obra encantadora da Paramòunt, Kiehard
i DÍ7. e Lewis Stonc

L A DY
continua a ser o melhor e a não

ser o mais caro
PERFUMARIA I.OPES

j Traça Tiradentes ns. 36'.e 88 e Rua
""niRuaysna n. 44 *—. RIO.

J»-V*y>'7^5'>Vj* v* j>+ *¦ •*-**• v/-/»-~J»**>*---r--v.

PENHORES?...
Menor juro $ Maior oíterta |

Pljl*!-'* 
187, Una 7 Setembro, 1S7*;?

. íwljü. 11. Avenida Passo», U!{

 . mam*
iA colheita periódica ile indivíduos quo se j*^!*f*Lf&!r*yxfif*&&&sempregam nn venda de cocaina, parece de- j «*

moiistrai- quo não possuímos ainda um ser- S
viço perfeito ilc repressão, A uossn lei é | {>
severa. Os conlraventores eslão sujeitos a \
ixmas rigorosas. Para combater as conse-
(|ucncins dn venda ilc tóxicos, porém, seria
necessário orgnnisar unia policia especial,
appai-clhnda do eleir.isntos particulares ex-
tra idos rlc um estudo demorado do assum-
pio: 'Nn França c nos Estados Unidos pre-
vnlcccu esse critério c uni'.i dependendo,
ndmltiistrntiya se occüpa exelusii-amentc de
estudar, inquerir e combater ò trafico e o
uso do Loxicós.

Nestes ullimos dias se rcg!stal*am diver-
sos easos aqui ile traficantes dc coeair.a npa-
lihmlòs em flngrnntc. Isto quer dizer que
o vicio créa azas o o numero de suas vi-
cllmiis cresce assustadoramente. A repres-
são, mesmo com. deficiências, tem a vaiitã-
gem de reduzir o iiuinero dos candidatos
ho vieio. Os traficantes ciicKem-sb de eau-
telas c só vendem nor, freguezes Conhecidos
c seguros. Entretanto, o estabelecimento dc
nina dependência especial, para estudar os
meios ilc combato no trafico ilos tóxicos é
medida oppprluna c indispensável a unva
acção effic.iz.

m

\®m k G&rg&nta

«SJ»Í5*>Í«"'-" •«« íí.-«»«5«J*75í4i*

A Guanabara não execut:**1
apenas os figurinos, d«i
Londres e Paris; ella tam»
bem sabe crear modelou
altainec'e artistieos o de-
lieadamente clefinntcs. —
IV. CcríoCa, 54

. ¦ mmm 

-*e*-qurdio,« díteei no pmU)
fozem soUrfer... C Lini*
mento Slòan Uti dewpa*
re«r a dôr instantane»*
mente. ?iwa todas e qu*e*-
quer dôrcs. tende »emp*«
i mio o Linimento Sloaa.
N'5o *a preciso íriocionat
Penetra por ai próprio.•/«raíe-M era tníM u'*" .-.-.:• rbanuMln.

jsmPBè*** 4

Mor*

Dr. Estellita Lins^VJaa urinarias (vene*
rens e cirúrgicas) f.aios X. Labor. S. .losiS 81.

Dr. Reynaldo dc Aragão, c"ni
nhòros. 1.. Carloen, lf?, 1 íis *J, il", 4".

Cllnicn sc-
e 6".-»—mam—

Dt*3. Moura .Brasil e, Gabriel de An-
Orn.de — Oculistas — Uruguayana, 3/,•mm**—,

Por que trocou o nome ?
*~ma-a>-m* m ——

MM ELLE MESMO O SABE...
Na 2" delegacia auxiliar acaba dc scr cn-

cerrado mn inquérito interessante: para aa-
her por quc Adolpho Nisscbonn, «pie estA
sendo processado na 2* Pretória Civcl, ao se
identificar, dera o nome de Abraham Nissc-
bantf. ¦-'"«;

O aceusado confessou «]uc trocara realmcn-
!c o nome, pois so chama, de facto, Adolpho
Nissebnnn, mas cllc mesmo não sabia por l
quc... , . I

O inquérito foi, assim, encerrado e, devi- j
damente relatado, enviado ao juia compo-1
tente. i mam ¦- ——

•mam*
Ficou queimada no braço

Apresentando queimaduras dos primeiro
e segundo gráo3, no braço esquerdo, produ-
zidas por fogo, foi medicada pela Assistência
a menina Zulmira, do 3 nnnos, filha do
Sr, José Gonçalves e residente á rua Pedro
Américo, n. 195, casa em que se verificou

i mmam • -

Dr. Edgar Abrantes; Trntnm-Tiiberculpso
pelo Pijeúmothorns'. Largo Carioca, 1.1,

-. —.— ymmnir&to-tfmm.

4.1

DR. PEDRO CARNEIRO -; ?"•«¦»*móis. internas. Cor.-., tis -I horas. a. .lose, lu.
v—o;.^S»*-. ¦

L,;«V-'A CIRURGIÃO.XJ..S.H.XÍ ctinién pi-'i--nda.
Hosiiitai Evangélico7. Piiiina Villa 2'JGl.
Dr* Castro Ai

Dr. Manoel de Abreu g$ÍÜ
pia profunda e intensiva (8 M A 200 kv.).
Evaristo dn Veiga, 20. C. -142.

A REPRESENTAÇÃO DIPLOMA-
TICA DO MÉXICO NO

BRASIL
O conselheiro dn embaixada (lo México

nu Brasil, Dr. Ròdolfp Arluro Kcrvo, assi,-
iiiiti as funeções de encarrcgntla dos resps-
clivos uegociosi visto a ausência têmpora-
ria ilo embaixador Torres Dini*, quc foi no
seu pniz, eiii goso ilc licença.

O Di". Rodolfo Nervo serve ba jã vários
annos no seu paiz no desempenho dc cie-
vailos postos da diplomacia; Tendo come-
çndo a sua carreira como addido ao Ml-,
nisterio das Mclações Exteriores do Mexi-
co. no cargo de traduetor tle inglcz, fran-
i-.cz c. italiano, passou n !1" secretario dc lc-
¦-ação c 2a introdueiòr de embaixadores,
para depois servir como primeiro secreta-
rio ile lcgnçãò no .liipnò, Hespanha e. Pn-
ris, cncarregailõ dc negócios na Itália. Sue-
cia o Fiança; ministra especial na ilollan-
ila e na Polônia; chefe .-Io 1'rotocollo no
Ministério das Relações Exteriores, c con

Já era sem duvida "A Ca*

pitai" a casa que no Rio ti-
nha maior stock de camisas e
de roupas brancas em geral,
agora então com a aequisição
da grande fabrica de roupas
"Invicta", tornou-se um ver-
dadeiro empório de vestuário»,
afastando e annullando toda fl

qualquer concorrência.

. mem-— —-

KOLA SOEL
é o melhor fortlficnnte.

Formulo do Prof. Sarmento Barata, dal
Fac.de Medicina de P. Alegre. Dep. Araujo 8

_ Freitas & C. c Bmlolpho^Hcs-^íl^C.--nio,l
«_H__i__g__>3S_]_!V^-i-'immtlm—-

AZEVEDO & BRANCO
ALFAIATES DA ACTUALIDADI".

R. Gonçalves Dias, 01, 1" andar Fone C. 1212.
mam*

Harry Greb levanta o titulo
de campeão da America

de light heavyeight
CLEVELAND, (Ohio), 11» (U. P.) — O pu-

gilista Harry Greb, conquistou hontem, a noi-
tc, o titulo de campeão dc America da classo
light heavyeight, derrotando Gane Tunney
por pontos em um match rápido dc dez
roímds.

» mam <  ¦¦.¦¦-.

MSIvy o Sr® a a **» W ¦
O creme da Moda, nova creação americana.

Admirável produeto pura a cutis. Não con-
tém gordura tle espécie alguma. Sem cguo!
para espinhas, patinou, sartlaa, manchas,
rngas, cravos, etc. No Pare Koyal e cm todas
às perfmnnrias. mam*

ACIDG URICO -ARTHRITISM0
RMEUMATSSMa-ICTERICIA-CALCULOS
MOLÉSTIAS DA PELLE E ECZEMA

O porto, pela manhã
«Chegaram: do Pará, o paquete nacional"Itapucn", com passageiros; dc Hamburgo,

o vapor france"! "Fort dc Dounmnont", eom
vários gêneros, o de. Buenos Aires, o lugar
portuguez "Manoel Cnrangola", com vários
gêneros.

—scra»- «~

folheiro da iiiixadn rio Brasil"* Poeta c
literato; o diplomata que ora assume a
chefia dn embaixada mexicana ria «pinliiln-
«ie dc encarregado dc negócios, é irmão do
..;n,nile Amado Nervov

ÍU(OU<4RDA=MOVEIS,,
í!*c.li u patrocínio «In indiist j! I.eánilro "Marlljis.

Chamados : Ourives. 41. T. N. 1500
-mrmtcm

CASA LAMAiiytíE
Serviço rápido c econômico

Transportes c Bagagens.
Av. llio Rrn-icoi H — Tel; N, S858

de

—mmm*-

-Tura Uvã", o melhor vinho de mesa
AKMÁZÉM COLOMBO — Praça J. Alencar

¦¦¦ii-lftBi*-!

JA VIU? a bonitn cxposiçiüo da Perfuma-
ria Colluge, no Largo dc S. Francisco. 4.
Queira passar lá pnra adquirir uma lembrnn-
ça do CUTEX, grátis, c um tudo pequeno do
flcgantc fixador STACOMB' por mil réis.'mam

TROPEÇOU E CAIU
Os médicos do posto central dn Assistcn*

cia sòccõiTcram, á tarde, o jjii-.tor ,Iu5o
Bomfim da Conceição, que conta 37 nnnos
cie edade e mora á rua Fábio Luz 137, por
apresentar um ferimento na cabeça, que
recebeu em conseqüência de uma queda, na
rua SnnfAnna.

«Boinfini, depois dos soecorros, recolheu-
se á sua residência, onda está cm trota
mento, . -mmm

DR. OSBORNE
Dc volta dn viagem no Sul reassumiu seus

tintura ideal para
eabello c barba. Nas

perfumarias, pl-onnncins c drogarias.
«***•

CUIDADO COM OS OLHOS
EXAMES GRATUITOS DA VISTA PAItA AP»

PLICAÇAO EXACTA DAS LENTES A
USAR. POR MEDICO OCULISTA

U!* j. motta 
'-- 

Beccinchegiido dn J-nropn J .erviços rndiologicos do Hospital Evaneclico i Rua da Quitanda, csquinii da Uua Buenos
IVÍlc c Syphilis. 11. Assembléá, 5(5, 4 ás 6 hs. e Instituto Dr. Manoel de Abreu* Aires — A OílICA

e animarão numa carta que veiu de «tir.g:r
no netor .João Barbosa, direclor artístico da
companhia que ora trabalha no Trianon, c
um dos seus elementos dc relevo.

O Sr. Carlos Santos, quc mereço cguacs tl-
lulos e cargos na direeção dn companhia Al-
ves da Cunha-Borlhn líivar. manifesta lia
carta quc vamos transcrever, c c tão fidalga,
uma tão segura comorchcnsüo dar, cousas dc
theatro, e tão equilibrado julgamento de
tudo, quc a referida missiva é um «loeunicn-
to a scr incorporado na historia do palco «lo
Hio tio" Janeiro, além do valer muito como
attestndo do sympathia c estima. E são esses
os motivos quo nos Icvnm a já, nqui, trnn-
scrcvel-a, senv.outros commcntarloa:

"Meu «picrido João Barbosa.
Uma escapada ás obrigações quc, de noite,

mo ocnrrcntam ao serviço da regedoria do
palco, forneceu-mo o ensejo bcmnvcnturndo
iPassistir a uma das representações d'As
noras dc Mme. Brionne. que um êxito crês-
conto o justificado prolongará, em represen-
tações, por largo tempo, no palco dessa cn-
cantailorn bonlionnièrc. Linda peça e primo-
roso desempenho ! Eu dn comedia conheein
apenas, o comple-rcndu quc, de Paris, nos
enviam os jornnea dn especialidade o o
successo artístico que "Atnin, sa mera et su
mnilrcssc" tinha conseguido elevar ao apogeu
com o auxilio do seu espirito esfusiante e
graciosas snbtilczns, bem conduzidos pelo
prestigio das vedetas que lhe piizcrnm á ca-
beça do desempenho. Peça feita de frivoli-
dades dialogadas, ditos que esvònçam, como
borboletas douradas, pousando sobre dialo-
gos onde os paradoxos têm o nr dc resolver
grandes conceitos, boutndes ingênuas que
beliscam apenas a flor da pelle, phrases cm
quo surrateirtiriiento sc esboçam, sem bffeh-
sa do pudor, pequeninas ücenciosidades,
tudo isto como charpc.nlc de nm thema qunsi
inncccitavcl, por absurdo, o em flagrante
conflicto com a hypoeritu moralidade do
nosso tempo, a peça precisa, pois, pnra ser
defendida o levada ao exito, que está obten-
do, um conjunto dc artistas conhecedores do
seu mé.tier c de um cnscenadòr que encami-
nho a interpretação de cada um c a sua ex-
teriorisação histrionica e quo, finalmente,
conjugue o esforço collectivo nn retorta dn
alchiini.i dos últimos ensaios, n ponto do se
obter a reacção definitiva transformada no
successo quo todos alcançaram. Por um
atavismo racico, quc lhes corre no san-
guc, têm, como sabes, os actores fran-
cezes nr-uclln facilidade de percorrerem, no
teclado destas frivolidadcs theatraes dc
tal gênero literário, toda a gamma do cffei-
lo artificibsô c a valorisação. quasi
superficial, do todos os diálogos numa
dicção precipitada, alacre c espumante quc,
em cymphonias de côr o prodígios de ry-
thmo, valorisam estas banalidades espiriluo-

\ sas com .que sc tem enriquecido esle thea-
tro, onde o nmor é o pinot em volta do qual
ndèjnm os mais cômicos episódios. Excedeu,
pois, a minha surpresa, e, como profissional
apaixonado pcln minha nrte, com prazer o
registo, que netores, embora illustres c. ades-
irados cm interpretações ibéxccdiveis tie
brilho c verdade no vosso theatro regional,
que tenho npplatidldo com enthusiasmo, tl-
vessem levado tão alto, e com tanta graciq-
sidade, a representação densa peça, subordi-
nado cada artista a interpretação do seu
typo, debitando o dialogo nn cadência npro-
prinda da comedia-vaudevillc, aflorando
npenas o.s ditos escabrosos o levando as
phrases, no decurso da representação, de
scena para seena. naquella vivooldade quc,
dentro da verdade convencional do theatro,
obriga o espectador a acceitar, sem conslran-
gimeuto, como expressão exaeta c minuciosa
d.i vida, o assumpto desta peça, cujo them.-i,
de uma frivolidnde graciosa, t.-omo disse, se
enquadra numa gíirialdtt de paradoxos..Artis-
tas, portanto, que, numa representação tão
viva o acertada, reulisam este dèsideratuin,
valprisnndo. cnm talento, o trabalho dos au-
tores, servido numa traducção impeccnyel,
fluente e naquella linguagem falada quo «lá
no tablado a impressão da vida real. são di-
gnos collaboradores dos comediographos C
bem merecem ns homenagens quc todos lhes
concedem. Assenta o desempenho da peça,
como sabes, cm especial, sohrc quatro jierso-
nagens que são o seu fuicro c que intclligcn-
temente foram confiadas a Adelaide Couti-
nho, quc eu dc lougn data, aqui ò cm Portu-
gal, mt- habituara a ver desempenhar com
macstriii, talento c autoridade, as amorosas
dos dramas passionaes c quc, no papel dengo-
ra.é toda bondade e ternura, roalisandoe vi-
vendo o dialogo com toda a seienein, na-
quclln áríiflciosá naturalidade' tão difficil
de alcançar, e que passa da ribalta paru a
platéa em primores dc verdade; a Amélia do
Oliveira, uma graciosa figurètn ijue-M-ompoe
com elegância de trajar, mociilaile c espi-
riluosa malícia, o delicado typo dc. Andréa,
n mundana quc pontifica de moralista para
as senhoras de moralidade suspeita; a Ma-
noel Durães, que eu já tivera o ensejo «Io
applaudir como creador de typos regionaes;
o quc, nesta peça, numa figura dc composi-
ção, é minucioso dc detalhes c dc uma bo-
nhomin cheia dc pittoreseo c, por fim, a Ar-
thur de Oliveira, que enche de alegria c vi-
vacidade juvenil o gracioso typo dc Carlos,
o eterno galã destas peçis para as quaes in-
dispensáveis sc tornam, verdadeiros requisi-

AMANHÃ E' FERIADO .
• Kas haverá, como om todos

os sabbados, chá-dansante na
" A Capital", funecionando
também o apperitivo-dansan-
te. — A' noite de 9 á 1, soiréo
dansante.

«¦¦iiimrirwin*r*'7,
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'Deveis estai- lembrado que, somente n>.
pois dns experiências que, cspontiiucaincnlc!
resolveu o Dr. Geraldo Bocha fajer do cni.j
prego do calc.wo cjn fónuá dc lactato «.,
em seguida, cm fôrma do byrirato, c wr-
ii.mato dc cnlcio, c quc tiveram Inicio tu?
1020, é que possnstes a r.c«!nrA"lh'ir o u?i,
c aliu*o de cnlcarco cm animaes dc prnpr,-.-
dade «lesso illustre patrício c dc outros
clientes vossos, no Rio dc .laneiro.

Aliás, mesmo na pagina 0 do vosso reto
rido folheio, pareccis, fimln boje, por em
duvida a efficicncia do cnlcarco p.ir:'. ri«n:-
bater a "ostcomaiai-ia". Os factos ncíto.!
apontados poderão ser confinnmlos f-o-.- tc*.
tciminhas fidedignas, r* isso für nceisr.iri',
|jara avivar sua memória.

Pedirido-vos a fineza iU expilcárdcs o fj.
cto, que só posso attribuir scr dcçpiTCu|«
de um equivoco do datas, subscreí'O-nie cr-tt
toda consideração. Vosso Att, Adiu. Obrdo,
— (a) Waldcmar dc Mello Gomes, g.jriflilò
do harns do Paraíso;"'
.*•¦¦—.1 «III _.¦¦!¦ » <^*|ll\>' ¦«»*-¦..¦¦¦ _|

fl Sapateria Diplomata
participa aos seus amigos c. freguezes "-i!*
continua vendendo o MELHO». CALÇADO
PELO MENOIt PBEÇO.

K. ASSEMBLÉÁ, 17, 2'. T. C. 42SS
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"COLOMBO", 0 MELHOR SABÃO
Praça J. Alencar —- ARMAZÉM COLOMBO

mam-

CAIU DE UM ANDAIME AO SOLO
Quando trabalhavam esta tardo, num an-

daime, na obra dc eonstrucção de um pro-
dio, sito á rua Paulo Ccsar 107, em Nicthc-
roy, o operário Silvestre Dias, de 20 annos,
portuguez, carpinteiro e morador & run <le
Santa Uosa 28(1, foi victimn dc lamentável
oceidente, caindo ao solo, de grande alturn.

Soccorrido na Assistência o pobre rapa*.,
que recebeu escoriações do terso inferior do
braço esquerdo e hemithornx do mesmo
lado, recólheu-se á sua residência.

mmm
Eu fiz a barba esta manhã com uma üIL-

LEITE, li Você ?
mam. ___.•\Selecia"

Com o retrato da artista Constonce Tal-
míidgo á capa, "Selceta" põe em circula-
São, amanhã, o seu numero desta semana,
sujo suinmarlo é o mais variado,
o accidente,

«UM*

NOTICIAS DA CAPITAL
CHILENA

SASíTIA*G"0, 10 (A.A.) — Mão forr.ni ac
coitas as renuncias jiprcscnlaiins pe!o3 In-
tendentes desta capital o dc Valdivia,

«Para Valiw.-niso c Aritofogasta foram no.
meados intendentes, rcspcctivaniButé, o_ sl«
mirante Houblcte c o crjrouel Ilicargo írra»
razával.

SANTIAGO, 10 (A.A.) -- O governo ««lí
tou a renuncia que lhe apresentou o cirini-
xndor em Buenos lÃirès, .Sr. Jünri EnrliiM
Tocorn.il, uma ver, quc este diplomata llll
ileu caracter irrevogável.

O Sr. Kmiliano Figuéron foi flo.sij*ha«W
pnra seguir pnra a ciipitíil argentina corai
ugentu confidencial, devendo partir ps"'i ali
»té fins da semana cbrrcrilc.

SANTIAGO, 19 (A."A.) -- O corpo fí.d:M
desta ciiliiile fez tinia representação ' fom*
do Governo, pedindo a creação do Minis''-
rio dn Assistência Socinl c <!a .Saude Publi'"!

SANTIAGO. 1» (A.A.) -- Oblcvc licçiif-j
pnrn nüserilár-se An ]«iz o ex-mltilslro íj
Interior Sr. Agnirrc Cci"da, quc. v.ic partir
para os Estados Unidos.

. SANTIAGO, 10 (A,A.) — A .trinta ela G*!
vorno cogita da creação do Ministério "*
Agricultura.-*-,'¦¦'' i,i.i .»-mam*- »¦¦. -**¦

'" "~~~m\^Z~Sl .——«

¦*X"!'*X**H*.t. ..;..;..;••!•»!»->'!••
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•j*

Ourives, 5 — torças, quintas e sabba-f"
dos. dc 1 âs 5 horas. Affonso Penna, -19.X
segundas•;-vv'-**;*.I- e sextns, do 1 ás 3 lioras.

¦ «•MM.

VÃO C0MMEM0RAR 0 DECÊNIO
DE FORMATURA

Reuncm-sc, amanhã, ns fi horur, da tarde,
na sédc da União dos Empregados do Còm-
mercio, os doutorandos do Medicina de lilll
quo vão deliberar sobre o modo como com-
memorarão o decênio da formatura.

— «¦'"¦ ¦' ¦!¦¦¦ ¦ i- *>~m~I$*tt$imm )„.„,.»,..„.M,.M
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O 00NTEAT0SSB é
fidlcal tias Iobsch. 'õrnnchltes, grllípcf, oic.
Preço octnal: Vidro. 2ÍS00 ou -ISOOO. D-, MMM
—— i , , mamm*-*-— «¦ ¦—¦————
"0 MALHO"

Festejando o transcurso dc sch atinivcrs**
rio, o velho e applnudiilo periódico "0 M"'
lho", quo larga uoceitação ,iiiii).'ira nos eW.
culos dc leitores dc Iodos os ponlos nacw
naes o com grande procura no èslrnngêlroí
appareceu, esta somnnn, eom uni:, edição 111* i
xuosa, dc grande volume, e cum farta coiw.
boríção dns nossos melhores lápis o pei.nas.

Não a parto Intèllcctunl somente, ma' "j![|
dou feição graphicn. toiio o conjunto¦m.slc*
rial desse numero do "O Malho", tc íp,j
senta como urna verdadeira propaganda-Ç»
perfeição quc nt tingi mos na imprensa «'"'i
trada."O Malho", como ó natural, floresço, n«
Ihorn c desenvolvo sons serviços criila snp
que pnssa, c bnsla ver-sc o dc hoje pnr

pensGa»
Adquira coin vanJíis-ens LINDOS

MOVEIS

41, Rua Uruguayana
A vista pelos MENORES PRE*

ÇOS o ¦pàvcélladamchté com JUROS
BANCÁRIOS.

« mtatem—t 

mmm m ss iii ,H

i clic
gnr-so íi conclusão do que. «i .'!!*,|i': l'11'!''^
merecido pelo peciodico aiiniverí.ariíin e ei
contra nellc, em correspondência, a <lf'"
compensação. vnnr ,<*¦!Juntamos os cumprimentos da A ''''Ji.1'',,,
muitos quc os nossos eollegas «o <" •
llio" vícm recebendo. ___

Horquina
ello*. {-'orniullo melhor tônico pnrn on cnb

do líxmo,
Wcrncok Matshadô.
nas principnes' cnsns do I cri ¦

rias o Drogarias.
*y-**m*>Ç!*m

A' venda

Da Sra. Noemia Pimenta Günrinô, irmã ilo! ÍJm«i,í'Sí)i_'''1desafortunado íypogrãphó Guilherme Paes • ^OüSSíSfí"Pimenta, que sc afogou na Guanabara, ,io-'

l)r. nilfiiiò Mottn.
e descobridor do
llua S. .los' üH. !íl0-_^.

m,mmmm*-m*f}$eltt**~*

ospcclsj,''1!
espeei/ie*-*'

gando-sc da barca "Icarahy", facto dc que iipinr-rii,tratamos sob o titulo acimn, recebemos nmn bAllt I A
carta pedindo-nos pnrn melhor esclarecer -, O periódico illustrado que dito en:

coin
«ioíi
uin"uma duvida quc persiste sobre sa a esposa : aprecia justamente, circulou hoje c,ll"t"5ii.

de Guilherme levou põrns'"" •:• - do ««-edição liiagnificn, cheia dc desenhos;»'^
donou-o, n sua filhinhn Nnir. Diz a Sva. i cos c "chavgcs" cspiíltuosas, paginas ^Noemia que a sua sufainli.-, Nair ficou ;ios rias c reportagens photògrfípljieas, ^cuidados do seu p.ic o do avò. o não eom a uma revista com todos os requisitos ^própria uiãe, comu a policia informou, "sarios a dar prazer á vista e ao esi1"1

i___
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As forças hespanho-ipara eqiibrar as
Ias em franca offen- j^^ nacjonaessiva em Marrecas
Foram tomados os altos

dos morros quero-
deiam Gorgues

Um avião abatido pelos
rebeldes

MADRID. IU (Rn_l-.IÍ»v«_) -•- Scjiuiitto
.omraunlcani dc Marrocos, o avião i/ue foi
limitem abatido pelos reli.Ides, na mono oc-
rldrnl.il, era pilotado por um capitão c um
ínrücrrlo doa tropas r.s.s.

.\t_ a ultima hora. nada do positivo sa sa-
bi» a respeito ila sorle do* dois aviadores.
ma. continuava « constar que tinham mor-
rido riu conseqüência da explosão do mo-
tor.

MADRID, lil (.favos) .-_ Entrevistado
p.lo correspondente do ".loiirnnl", de Pa-
ris, uma alia personalidade militar Jicspa-
iiliola desmentiu formal mente u informação
da fonte íiikIc.ii. segundo a <m«l o direeto-
rio estava decidido u negociar a paz cou. o
.li.fo rcbcldo marroquino Alid-EI-Krin.
laes negociações s.-io actualmente iiuposst-«¦ci> -- acrescentou o entrevistado — visto
.pie viriam trair compromissos internado-
nacs assumidos pela Hcspauha e poderiam
i|_ provocar uin:i revolução dentro do paia.', llcspnnlia nilo -entrará cm .«.ociações
sriião depois tle ter dominado -completa-
iiu-nlc n situação cm Marrocos.

MADRID, ül ti;. P.) — Cotiimunl.am de
Marrocos:

A operação dc hontem tevo por objectlvo
dc.cin-gcstioiiar os arredores dc Gorgnes,
que foi leito por seis coluniuus conimaiida-
¦ias por seis coronéis. iA' larde, os Iiespa-
iiiióes occuparãm o alto dos montes <juc ro-
ii-i-iin a posição collimada.

LONDRES. 10 (ü. P.) — O jornal "TIis
,'iiiics'' publica, boje, um telegramma «Je
Tanger, dizendo ser evidente f|uc o terri-
torio do liiff estA dcstinndo u lornar-sc de
facto um Eslado Livre, mas ainda não està
decidida a 1'órma lie independência que deve
assumir.

Aecrescenta o despacho ser impossível sa-
lisfazer os desejos das partes cm litígio e
chegar a um necordo satisfaelorio que re-
sulvu a desavença.

MADJIID, 19 (Offieial) (Havas) — Os rc-
lielâcs continuaram a resistência tu. zona
-ccidcnlal clc Marrocos. A operação começa-
ii.. para soccdvrcr Gorgues continuará ama-
nllã. il inimigo derrubou um avião hespa-
nhol, que teve o motor incendiado, pareceu-
ilo qu*. os aviadores morre ram.-,- mm*

Estão concluídos os tra-
balhos do "GeecTs

Comittee"
Idéas, sugestões e

projectos
f.Mair.d-i i.cguiAiucnte liifmma.I.is de quea commissào nomeuda pelo governo parn cs-

tiular a nossa sil nação fliiiuicrlra. nprr.cn*
tara ao Sr. presidente du Itcpiiblica, un pro*
xhnu Ecmnnn, um longo relatório do .eus
trabalhos, ;-iia!.vaii.|.i, detida o mlnuciusu-
incute, ns nossos finanças •• suggorindo us
medidas ipic Julga necessárias paru sc res*
tiibclcccr o equilíbrio orçamentário.

Esse grande rclalurii. . ucompiiiilinilo de
sele outros relatórios pnrclacs nus qu.-ics suo
unnlysadas a Munição dc cadn um dos Minis-
tcrlos c a da reccitn nctunlmcntu c apresenta-
dos os meios para sc diminuírem as despe-
sas o augmciilar n rcccllii.

m**»

0 QUE HOUVE, HOJE, NA C. DE
JUSTIÇA DA CÂMARA

Esteve reunida, hoj_, a Commissão ile
Justiça da Cantara, sendo assignados os pa-•veres : favorável ã contagem clc tempo,
para effeito da aposentadoria, ao cx-deie-
..-du de saude interino, Dr. Luiz Antônio
l.rrcira Gualberto; favorável ao projecto
que perdoa ao bacharel .Tose Gonçalves Ne-'. :s a pena qne llio foi imposta pelo Supre-
mo Tribunal Federal.

Foi ainda dado parecer favorável ao pro-jectd que aulorisa a abrir, pelo .liniste-
rio d Guerra, o credito especial dc réis
!li8?(i-!C, para uccòrrér no pagamento devi-
«to ac marechal reformado José Siqueira
«i.- Menezes c dispõe sobre as acctimúlaçõcs
i.muneradns, i!e qualquer espécie. Deixou
«;. ser assignadpí por ter um deputado pe-tildo vi.(a dos papeis.******

M ATI Pó VAE CHAMAR
8E RAUL SOARES

DEI.1,0 HORIZONTE, 1!» (Serviço especial
da A NOITE.. — A Villa «lo Matlpó vae clm-
mar-sa Itmil Soares, cm homenagem ao cx-
presidente desle listado.

te Mito ia sine
DESTINO VARIO DE TRES

ENJEITADOS

O rico, o remediado c o
calpora

Tara tudo . preciso sorlei lí dle o povo, t\
tem i.i..;... -

!A terra tremeu em
Goyaz

Um ruído sob o solo durante dous
minutos

MONTE CAUMEI/M. (Minas.. 10 (Servi-
ço especliil d.i A NOITE) — limitem, ns 2tiniu*. ii:i tnrde, foi observado um iiuivl-

Em poucos dias n policia remetteu oo Jiila vHi2? *íí5,mií0 fm-?ttl»**> Anlonlo d
do menores tic* e__tallail_ii_^m-_ar___fi-_i_ Vo.r-'e' ••"'¦¦-o do Goyn», vcrilicamlo
í UflZdo .o cl , ór I Sede uffâs o nyM ™ d° *,",l,01 ?*%«¦•}* úWni\ do,
rloso, oue desappiircccnS outro encontrailo SSL1,0,?' *<-»»«¦*«.•. «foppl», » dlrocjío d

Recusa de ajuda de custo
O Sr. director geral do Thesouro indeferiu

o pedido do -1° escripturario do Thesouro
«Corncllo Fagundes, no sentido dc scr-llic
concedida njuda dc custo, por ter sido man-
dado servir na delegacia fiscal do llio íiran-
de do Norle.

***** i

A ADMISSÃO DA ALLEMANHA
NA LIGA DAS NAÇÕES

0 Congresso Colonial solicita do
Reich, que, antes, se resolva

a questão colonial allemã*
BERLIM, 19 (Radio-Havas) -- O Con-

gresso Colonial approvou uma resolução
pedindo ao governo que não upprovc o pro-
jecto do entrada da Allenianlia para a Liga
das Nações, se não lor previamente resol-
vida a questão colonial allemã.

BERLIM, 1!) (Radio-Havás) — A reso-
lução approvada pelo Congresso Colonial,
pedindo que o Rcich não neceite a propôs-
ta da entrada da Allenianlia para a Liga
ds Noções, contém um paragrapho era que
sc declara que a Allemanha deve acompa-
nhar a execução do mandato exercido pelas
potências sobre as colônias cx-allemãs.

om iibandono num caplnzal. o terceiro lar-
giulo no corredor da uma casa.

Cndn qual desses pobrezinhos teve d.-ll-
no dosoguul,

O primeiro foi disputado por tres pessoas:
9 gerente do hotel, um fiscal dii Light, uin
casal cupllali.lii; r o juiz o entregou a «...
casal. Tevo surto rica.

O segundo achou-se em situação, que _•
pareço um pouco com o caso narrado na Bi-
liliii. que provocou famosa sentença dj Sa-
Iniiuio. Recolhido pcla cspm-.a de um fun*
eclnnario publico, sem filho, quo desdo logo
tomou pelo pcqiicrrucho grande Interesse,
nppnrcco dins depois sua pretensa máo ¦
rcclninnl-i), allcgando que o pae da creança,
seu amante, o retirara de casa sem o con-
sentimento delia, o lho dera sumiço. Depois
do uma acalorada discussão entre a mãe
adoptlva, que não queria abrir, mito do filho
postiço e a que _c dizia mãe authcntlca,conseguiu o Juiz Ieval-as n uin aecordo. cm
vlrlndc do qual n verdadeira, por ser indi-
gente e viver no lío, concordou em lazer
inndrinlia de liiiptisino a outra, que dispõe
ile recursos, e padrinho o marido, que tomouos encargos da crcaçSo o educação do poli-zinho, lavranilo-sc um termo dessa combi-
nação. I. o guryzlulio ficou bem, poslo «iue
sem riqueza.

O terceiro, porém, foi Infeliz: nüo tendohavido quem o quizesso, foi recolhido a Casa
dos Expostos.

mm*

d.«t..
â'n.e phenomeno can.mi

cm toda a população dali.
****-

du Rio
«se um

dous ml-
do nor-

Interpretando o regulamente
do Imposto sobre vendas

mercantis

grande psnico

0 EMPRÉSTIMO DE 800 MI-
LHÓES A' ALLEMANHA

Em que condições os banqueiros
allemães o subscreverão

PARIS, 1!) (Havas) — Segundo o corres-
pondente do "Jounial" cm Berlim, os ban-
queiros norte-americanos informaram ollcich dc que estavam dispostos a suhsere-ver uma parte importante do empréstimointernacional dc 800 milhões de marcos emfavor da Allemanha, caso o governo nãoinsistisse cm fazer a auuunciada notifica-
çao com que pretende negar a responsabi-lidade da guerra.¦ m*m •

EM ACTIVIDADE AINSPECT0-
RIA MUNICIPAL DE VE-

TERiNARlA
A renda, este anno, já ullrapas-

sou os exercícios completos
anteriores

Pela Inspcctoria Municipal de Veterinária,
foi arrecadada durante o periodo do 1 de
Janeiro dc 1021 até ú presente data, a qu.-in-tia dc 23:520.600. proveniente da cobrança
dc matrículas, inspecções veterinária, o
Transferencias do vaccas leiteiras cetiiliula-
das no Districto Federal,

Jamais' rsta repartição arrecadou receita
lio vultuosa, porquanto cm 1921), o total foi
dc 21v:._0.| cm 1021, dc 10.5-78! cm 1022.
dc 18:007.1 c em 1023, dc 23:4918000.

Pelo quadro acima se verifica que, na
nictodc ilo presente exercício, n renda já ul-
trapassou qualquer dos exercidos onterio-
res, apreciados cm ecu conjunto. Assim 6
de esperar que neste nnno a arrecadação at-
tlnja a 40:0008, não incluindo a Importan-'
cia de 5:00$ de multas, já arrecadadas c re-
quisitadas pcla Inspcctoria Municipal do Vc-
terinaria.

m*m

PARA 0 RESTABELECIMENTO
DAS RELAÇÕES DA FRANÇA

COM A RÚSSIA
A comniissão designada pelo

governo francez
PARIS, lil (Radio-Havás) — A commis-

são encarregada dc estudar o restabeleci-
mento das relações da França com a Hus-
sia está assim constituída : presidente : Dc
Mon_ic. Membros : o ex-ministro senador

.. . i.elbos, representando os
interesses franeezes na Rússia; o deputado
Kròniageol c o Sr. Grenard, representantes
Ju Oiiai.J'Üi-.a;.-.

***» •

0 novo contador interino da De-
legacia Fiscal em S. Paulo

O Sr. ministro da Fazenda approvou o
acto do delegado fiscal eni S. Paulo, de-
signarído o Io escripturario .Josc Oomes
Ribeiro para exercor, interinamente, as

funeções dc contador da rcspeeüva Dele-
gacia riscai, emquanto durar o inipedimen-
to do offcctivo Dr. .loão Uaptisla tiuinia-
rães.

OS AUTOS CONTINUAM
MATANDO!

Foi o de n. 2.212 que victimou o
Sr. Augusto Corrêa

Checou a Bom Conselho o
Superior dos Capu-

chiiihos
BOM CdNSELTIÒ (Pernambuco., 19 (Ser-

viço especial da A NOITE) -- O Colleuio Or-
plianolo£ico desta cidude c«*lá cm fesla, com
a chegada do padre frei .Iosé dc 1'crsiccto,
superior geral dos Capuchinhos, que vem em
companhia do seu secretario frei Rcrnardiuo
dc Favara.

Uma orphã proferiu longo discurso em
italiano, saudando o superior, que ugradeceu
conimovido.

Mais uma consulta resolvida
llcsolvciul.i umn constillii du Atlantic llc

flnlntf Compnity of lirasil, sobro o iv;,'ula
iiii-iil.i das coutas nssii.iiii«las, n Sr. minis
tio dn Fazenda decidiu los>o respondida do
necordo com o sciiiilulo parecer uo Dr. J.
I,. Caniarn . __. ."A Aliniitlc Hcflnlnit Company of Braslli
alIeitAiido aolia.om«io oqulpnradas as taxns
das vendas "A vista" o das vendas "a pra*
sn" c ser praxe, seguida nostã praça, qu_
considera "venda A vista" 11 que ú paRa iu
prata do vendedor, dentro du inez da com-
jira, e querendo evitar uos .eus comprado*
res o transtorno que lhes causam a nccolla*
cão, devoluçAo u oscrlpturnçAo «Ias duplica*
ias, ii-ruundi .'e pôde, do faclo, considerar "«'«
vista" ossos vendas, paru os of feitos da sua
contabilidade. Dos próprios termos dii con-

I Mtlta, sc vò quo o propósito da ron. ul-iiic
ií excluir do seu negocio a emissão da du*
pllcala, passando a escrlpturar como _cu«lo

j a dinheiro todas as opcriieõc. que cffcctii.ir

1 

a curto praso. Dn facto, a ta.n da venda "A
vista", quo era ..".M por 1:01)0. ou fracçfio,
pasiou a ser dc 2.000, como a du venda "a
praso". Com u uiiificavâo dessas lusas, o
fisco procurou cvüar a ovasüo do Imposto n
que dava lofi.-ir a duulldudú, nlc então c..ls-
tente. Do ponto do vista fiscal, a dlslin-
cção entre ''venda à vista" o "venda a pra-
so" perdeu a sua importância, mns não as*

) sim qiianlo m?s seus offcitos mercantis i
rontraluaes, razão pela qual permaneço. Xo
tocante íí praxe ;i que alllldo a consulta, O
Itegtilamcnlo proposilnlmcnle nfastoii-Bò dcl-
I.i. o o foz, ostabelccondo cm r.cu art. It»
os casos dc venda "á vista", fora dos quaes
nfio sc eomprcliondo iicnliiiin oulro, nem
mesmo o do venda a curto praso. Da dis-
tinecão entre venda a proso c venda A vista,
resulta a duplicata, qne naquella é obri|{nlu-
ria, nos rijjorosos termos do art. 1" do dc-
creto n. 1C.275-À; de '_2 de dezembro de 10'_il.
Se, pelo facto da uniforniisaíão das taxas, se
dispensasse o consulcntc de emittir as dupli-
catas, que a lei lorn.t indispensáveis nas
vendas que ella cffcclua n curto praso, csunl
concessão se teria de fazer a todos que por
cs.o modo procedessem, c, assim, so cxlln-
guiria esso titulo mercantil dc reconhecida
utilidade c que ú uniu conquista do próprio
commercio, como a maior narantia das suas
Iransac.ões commerciaes."<*•*»

Na commissão dc. mari-
nha e guerra do

Senado
Reunida n comtnlssío «Ia marinlia i i^tcr*

ra du Bonatto, ns íBlll mcmlii-os tiucurain
iiléns sobro m emciulas aprosenlodas ao prn*
jcclii du flxaçÃo das forcai nnvnci para Í0__«
O .-•¦ n.i.|.i i ficou ...ii. ¦!•¦ p.M i a i _ ----- * * * »
les-fío, nfio sendo lavrado, hoje ncnhuiii
pareci .*.

ÍOMMÜNIGADOS
TIChapéos

Modelos próprios c as
ultimas novidades, na

*m Fonseca
Vejas as nossas exposições
de confecções finíssimas e dc

agasalhos para o theatro.

Armarinho — Novidades
7, Gonç. Oias e Uruguayana, 10|

**vjwmrmr?tt7r'nrnt™^'ama™Kmmm^

Os qne atropelam e matam It-.. JPtlUJ ,H ll«.l H.I.-.1 . I .* III". .l'liu v_'> *.•-.

dè cinco importantes pontes, conclui-
ei.;.casas do governo dc Minus. ligan-

Um que foi absolvido
Anlonio Pinto 6 o nome do "chauffeui*"

que, às 10 horas da noite de 20 de março
do corrente anuo, com excesso de vclocidn-.
de, conformo salientou a denuncia do ml-,
nisterto publico, conduzia um automóvel

„ -_ pela rua Marechal Floriano Peixoto, atro-,Desdobrando as syndicancias que encetara pelando Anna Ferreira; que falleceu cm
pela madrugada, o commissario Caetano, do conseqüência das lesões recebidas.
M" dislriclo, conseguiu vir a saber que oi 1'rocessado pelo juízo da 1* Vara Crimi-auto qne atropelou e matou o desafortunado ' nal, o referido "chauffeur" foi pronuncia

de-,

liMr

Novo conflicto, em Pisa, entre
fascistas e communistas

PISA. 10 (Radio-Hávas. — Dcu-so um
conflicto entre fascistas c communistas.
Houve um morto e um ferido.

*****

NOMEAÇÃO APPROVADA
O Sr. ministro da Fazenda uiviovou o

selo do delegado fiscal no llio Grande do
>i;\, nomeando Januário Ferreira Sobrinho,
açlual guarda fiscat dó serviço dc rcprès-
são d. contrabando, para osercer as func-
sões do conferente do poslo fiscal -d. São
llaliriel. em substituição n l^ranciscò Moreir
«'.1 da l'oiiloura, rcçiúitenionte fallccido'.

-i***mtg**t-

0 miíor do hymno nacional vae
ter nma estatna em Pelotas

PORTO ALEGP.G, 19 (Serviço especial da
à.\ü!I'1*..) — I.íeiiiei-los tic significação so-
li_l eni Pelotas, cogitam dc crisçir uma es-
talua .iii ão autor do Hymno Nacional, Fran-ri'.u Manoel ******

0$ encarregados da venda de
sello sem direito a licenças

O Sr. ministro da Fazenda resolveu que
não pódc ser-attendido o pedido dc Dona
I.cocadia de Figueiredo França, no sentido
dc ser concedido um anno de licença, para
tratamento dc saude, a seu marido Lui*.
José de França Sobrinho, encarregado da
venda externa 

"de 
sello adliesivo nesta capi-

tal, nos termos do art. 17 do decreto nu-
mero 14.083, de Io de fevereiro de 1921, por
isso que a situação dos encarregados da
venda dc sello adhesivo está equiparada à
dos exactores, a quem, como já foi decidi-
do, não c applicavcl aquelle decreto.

funccjoiiario da Casa da Moeda, AugustoJosé Corrêa, facto dc que traiamos cm outrologar, foi o de n. 2.212, que tem registadocomo "ohaiiifeur" o de nome Francisco I'er-nardo do Silva.
A reáffirmar essa diligencia fcli_ do refe*rido commissiu.o, appareceu, A larde, uamesma delegacia, o Sr. Doútcl de Andrademorador á rua Visconde de Itauua 173, quedeclarou ser aquelle numero. 2.212, o doauto quo apanhara Corrêa, pois assistira olamentável desastre, seudo, assim, a únicatestemunha oculà., cujo depoimento foi re-duzido a Icrrno.

— ¦ mm* ...

do, mas, hoje, os autos foram em conclu*
sâo ao juiz Dr. Augusto de Lima, quo o
absolveu, por falta dc provas.

Condemnada a trinta annos,
por matricidio, fugiu da

cadeia
SANTO ÂNGELO (Hio tirando do Sul), 19

fServiço especial da A NOITF.) — Esta ma-
drugada, fugiu da cadeia da villa a condemna-
da Malvina Marques, sentenciada u trinta
annos de prisão com trabalho, por ler ássas-
sinadò a própria mãe.

¦ m*m '

Mais uma utilidade publica
Ficou, hoje. sobro a mesa da Câmara um

projcclo declarando de utilidade publica a
Escola dc Commercio de Natal. .

Faltando o advogado, o julga-
mento foi adiado

Embora tivessem comparecido

M

Encerramento de discussões na
sessão da Câmara, hoje

Foi rápida a sessão de hoje na Câmara.
Durou apenas cinco minutos.

No expediente figurava um officio do Mi-
nlsterio da Viação, remettendo os documen-
tos dc medições" de trabalhos executados, em
1922 o 1923, pcla firma Janot Pacheco & C,
na Estrada de Ferro Petrolina a Therezina,
que importam cm 3.345:GG_.1.7

Atravessou com uma (safa o
inimigo

DOI.ES .Rio Grande do Sul), 19 (Serviçoespecial da A NOITE) — Juvenal dos San-
tos o_ Negro Caetano, esle ex-capitão do
exercito revolucionário federalista, travaram
luta, resultando sair o primeiro com uma
bala, que lhe varou o peito. O criminoso não
recebeu ferimento.

0 ROUBO FOI EVITADO, E CON-
DEMNAD0 0 LADRÃO

•Foi na madrugada de li dc junho do cor-
rente anno, na rua Rego Barros, que o in-
dividuo Leandro do Nascimento, ao ser
preso por agentes de policia que cumpriam
mandado do juiz da 5* Vara Criminal, tra-

i zia comsigo cinco chaves limadas, um obje-Não havendo oradores, passou-se imme- cto cognominado "caneta", uma pistola car-

Na infância, o comei' com vontade
éa coisa mais nalural deste munrlo.

Cinco pontes novas abertas ao Por isto, quando uma criança recu-

trafego em Minas e Goyaz \ s,a os alimentos, pode-se estar certo
de que necessita um medicamento
que, como a Emulsão de Scott,

,-olve o apetite normal ao mesmo
tempo que fornece valiosos
elementos nutritivos. Jn-
comparavsbnentc efficaz
tanto paia crianças como
para adultos.

EMULSÃO de SCOTT
(¦"BiíBSt-íBKEfi^^ ' --«Mari».'

NOVAS COLLECÇÕES

A' ¥Oky^
Acaba ile retirar da Alfândega

novas cpllccçõea dc tecidos finos cj
novidades paro n sova c_tn«;ão.

Lcntim-i. o DESCONTO DE»
30 o/o na !.e.cão de Confecções.
Gí-aiidc variedade de recentes mo*'
delos de Vestidos e Chapéos jmra^
ecuhorae e íiictüuas.

I 167. RUA DO OUVIDOR
_e_s_s_s___£_

.lANUAItlÀ (Minas), 18 (Serviço especial
da A NOITE) — I*' geral o contentamento
no ícío da população do município de Ja-
uuaiia e síahdo o catliusiásmò nas cidades
goyanas pelos bonc-icios da abertura dò tia-
fego dè
das a
do cslc Estado ao de Goyaz. O commercio,
tambem, e o mai.r.- interessado por este mu-
-horumento, manifesta r.cu pleno njrázòr c
iigradècimenlo pela acção da administração
do Estado, nqtndatncntc no Sr. secretário
da Agricultura, •bem como ao engenheiro
Negrão dc Lima, encarregado da realiaação
das «Iludidas abras.. n ,m**» »

Os certificados falsos do
Pedro I!

o P. C. R. INTERINO OFFERE*.
CEU PROMOÇÃO j

U Procurador Criminal da Republica, inte- ¦
rino. apresentou, boje, promoção nos an- \
tos do processo movido contra varios aceusa-
dos dc falsificação de certificados do Qj-
nmaiio Pedro II.

?—ntem—« ¦

ONDE A VIDA E' MAIS!
PESADA

DIAMANTINA (Minas), 10 (Serviço espe-
ciai da A NOITE) — A Câmara Municipal,
actualíiiente convocada cm sessão ordinária,
vae tratar seriamente dos interesses do nm*-
nicipio, referentes ú carestia da vida, pois
a população se debate na mais tremenda
crise registada ne_t_ Estado.

IE' mais pesada a vida aqui do que em
outros municípios, mesmo no Rio c São
Paulo. *****

diatamcnlc á ordem do dia. Devido á ausen-
cia de "quorum", foram encerradas as dis-
eussões constantes do avulso: 3* do proje-
cto do Senado, decl unindo feriado nacio-
nal o dia Io de maio; 2a do projecto auto-
risando a abril-, pelo Ministério da Fazenda,
o credito especial de fll5:'_00$ilfl:i, para paga-
ment'. de gratificações e porcentagens aos
nícnsíillstás c diaristas do mesmo ministeiio.

E ciíccrròu-so a sessão.

regada e mais cinco balas avulsas.
«Processado pela 4* Vara Criminal, os au-

tos foram, hoje. cm conclusão, ao T)r. Rc-
nato de Carvalho Tavares, respectivo ma-
glstrado, que condemnou o aecusado a um
annos, der, meses, sete dias c doze horas
de prisão ci.Lt_.lar.

<-«•__»-
NAO CONFIRMADA A TERRÍVEL

NOTICIA
PAUIS, lfi (U. P.) — A lcgaçãp da Geor-

APPR0VACÃ0 DE ALTERAÇÕES
FEITAS NO CONTRATO S0-

CIAL DE UMA CASA
BANCARIA

0 S:*. ministro da Fazenda approvou as"•iterações feitas no contrato social com
mudança de nome. da firma llerrin.er & C,
«•'fiiii casa matriz em Delem do Parfte fi-i
'incs nesla capital c outras cidades do paiz.

—_ ¦—__<¦»»_ »

InuMW regressa á Italia
NOVA VÒi\K, 18 (U. P.) — O.'celebre

aviador italiano teneuta Iíocãtèlli eii-bar-
;;fni, liojí, nc-ste porto, a bordo do vapor"Giulio Gesnre", coin d.vslino a Italia.'

. D destemido piloto foi escoltado -por-«fria
força do policia, afim dc evitar possíveismiiiiifesiaçóes hostis por. parle dos italia-
"us anli-fascistas.

. Acoiijpíuibararii 1-ocale'ili cm sua viagem
11 Italia os seus companheiros dc expedi-
Wó, tenentes Tullio Crosio o Silvio Mares-'•alciii.

******

jurados,
em nuincvo legal, não houve julgamento,
hoje, no Tribunal popular. E' que .ultou o
advogado do réo Antônio Ferreira, tendo
esle requerido adiamento,'no'qüe foi atten-
dido pelo Dr, Carneiro da Cunha, juiz pre-
sidente.

Foi marcada nova reunião para a proxi-
ma segunda-feira, nu qual serão julgados
os réos A.lyarp__.çÍo_.Carvalho c. Manoel do
Carmo Magalhães Notto,1 "aceusados como
tcnd_~"a5snssinadO' Pedro Luiz de Castro,
crime oceorrido na rua S. Roberto, ás 7
horas da noite de 27 dc março do corrente
anno. *****

giã não confirmou a noticia corrente de ha
verem os bolclievislas tomado Tiflis e exc
ditado sci.centps cidadãos lá encontrado-!

¦ mm» ¦

O partido Democrático por
tuguez favorave. á con-

vocação do paria-
mento'

LISBOA, 1» (U_ P.) -- O directorio do
partido democrático apreciou a situação do
governo e npprovou uma moção, que, segun-

0 CAMBIO REGULOU FRACO l^iiSlS^IP^S-lÇ;sr. ítourignes (raspar, indicar bnju a data•-*-*" da reunião, a qual não irá além do dia 1 donovembro próximo.
¦ ****** ¦

PARA COBRANÇA EXECUTIVA
O Sr. ministro da Fazenda trausmittiu ao

Procurador da Republica no Estado do Rio*¦«- .laiieiro e ao .f procurador da Republica
"esta capital, certidões do divida, resp.eti-
lamente nus importâncias de _:ã50'í e
.il-8õ00, para cobrança executiva.

P*t_'***MW*——*•covidenciando sobre a si-
«uação dos trabalhadores

italianos em França
KQMÁ, 10 (Havas) — Entre o governo ita-liaiio e a eiúbáií&á franceza junto ao .Qui-r«ial foram conclURlos importantes accôi-do«'.''inccrneril.es á situação dos trabalhadores'«ruianrjs cin França..

A eleição senatorial em Alagoas
foi marcada

MACEIÓ*, 19 (Serviço especial da A. NOI-
TE.) —lista marcado para o dia vinte e uni
de outubro o pleito federal para ò preenchi-
mento dã vaga do senador Luiz Torres, qua
renunciou' por motivo de accei lar o cargo
de vice-governador do Estado.

Mãe e filha pereceram
afogadas

(POnTO ALEGRE, 19 (Serviço especial da
á NOITE) — Um facto doloroso vem do
registar-se em Guaporé, neste Estado. A es-
posa o unia filha do colono Ângelo Tuni, ali
residente, iam atravessar o rio São Doinin-
gos, numa canoa, quando a frágil embar-
cação virou, acontecendo perecer as duas
infelizes, cujos cadáveres forain encontra-
dos depois de incessantes .esquinas.*****

NÃO KA QUE DEFERIR
O Sr. ministro da Fazenda resolveu nada

haver que deferir, por falta dc vaga, em
relação ao pedido de Mario Martin. Gomes,
no sentido dc ser nomeado despachante
aduaneiro da Alfândega de S. Francisco.

«UM»
OS VALES-OURO

O Banco do Brasil colou'os vales-ouro, boje,
íara a Alfândega á razão de õí'12. papel por

, 
'íj.000 ouro. Esse banco colou o dollar á vista*_ 95930 e a rirásò a 0á9Úi).

5 15|32 a 5 17|32
O mercado de cambio abriu o funceionou

hojo sem firmeza, porque era regular a
procura e poucas Tetras. particulares de-
mandavam collocação. Assim, os bancos
operavam em condições pouco accessiveis e
em declínio.

Colou-se o bancário, na abertura, a E T|2
o 5 17!3„ d.,noBáUcò do Brasil c a 5 31.6-1
o 5 1j2 d., nos outros, com dinheiro a
.r> 3.*i|G. d , para o particular.

Depois, declarou-se o mercado frouxo,
descendo os bancos estrangeiros a 5 16|32 d.,

com dinheiro a 5 17J32 d. para coberturas.
O mercado 1'iccu fraco.

Cotaram-se os soberanos a 53$ e as le-
trás papel a .4*551)0 e 4&r,000.

Ü dollar regulou á vista de 95870 a 95930
e ». prazo a 0-?900.

Saques por cabogranima :
A" vista : Londres, ii oiS a 5 27(6+ d.;

Paris, $527 a $535; Italia, $.8. a .4.0: No-
va Vurli, 9.930 a 10.030; Ilcispuuba, 13316
à 1.319"; Suissa, 1..875 a 1.8.7-.; Bélgica,
íi-lilõ: Hollanda, 3$S40; Buenos Aires, pa-
pel, ;)3.í'_0; Montevidéo, S§. 10; Japão.....
4S0C0; Noruega; 1.390; Marco-rcnda, 2..3Í10.

Foram affixadas ofCicialrneiitc as seguiu-
les taxas :

A 90 d. v.: Londres, 5 15132 a 5 1[2; Pa-
ris, 5523 a 5525; Nova York, 95900.

A" vista : Londres, 5 I3|32 a B 29|64; Pa-
ris, $525 a ..530; Italia, 8134 a S438; Portu-
{!al, 5310 a 323; Nova York, 95870 a «..980;
Hespanha, 15305 a 19320; Suissa, 15868 a
15885; Buenos Aires, papel, 35470 a 31550;
ouro, 75890 a 85; Mniil.vid_o, 88300 a 85450;
•lapão, 45000; Suécia, 25070; Noruega, réis
15330; Hollnnda. 35800 a 85855; Dinainar-
ca, 15700; Canada, 95900; Chile. 15250 (pe-
so ouro); Syrin, 5528: Bélgica, 5491 a 5495:
Iliitíiahiii, 5058 a 5065; Slovamiia, 5301 a
!'!.'!0'i: Al!.manha, 75 por Irilüão de mar-
cos: 25371) por marco da' renda; Áustria,
5148 por mil coroas: café, 5520 a 5530 por
franco; soberanos, 535; libras-papcl, 44Ç500
a 455000;

O mercado de cambio regulou durante o
dia mais calmo, com os bancos sacando a
5 31J64 e 5 1J2 d. e comprando a 5 35J04 d.

Fechou nessas corudições, mais ou .menos,
-.laciomirio..

O ALGODÃO
1'imc-ionoii o mercado dc algodão, hoje,com os preços sem ullel-ação apreciável, masregularmente estáveis, sendo mais aniimulo-

ras as suas perspectivas. ¦
O movimento verificado regular. Entraram

90 fardos e saíram 2G9. ficando em "stock"
6.348 ditos.

i mm» i ...

OS QUE VÃO SER SUMMARIAD0S
NA SEGUNDA-FEIRA

Para a próxima segunda-feira, nas varas
do crime, estão designados os seguintes sum-
liiarios de culpa:

i.Va primeira: Antônio Moniz Pacheco, Mar-
cilio I'i-<iii-Í3co Lyra o Kuclydes Larrõque;
llll segunda: Anlonio lAugiislo da Mòt.ta Mil-
cliàilo, Anlonio Augusto Pinto Cavadas, José
Alvos. Armindò Martins Uibeiro, Oscar Pa-
ria Soares c .loão t!a Fonseca Lima: na ter-
ccira: José Mariano dos Passos, Abílio Vas-
couccllos c .lnsé (jnedes dc Mello; na quinta:
Ma.celliho Biògii Moreira, Raul Campos 1.1-
ciirgo o Wáldéinoç Campos Ciuimarães; na
sétima: Manoel llodrigucs Alves, Gregório
Garcia Junior e .loão Thomaz. '

¦ m*m •

Moiilias de Estylo
Luis XV e Luis XVI, douradas e em
laqué, estofadas com guarnições d*.

Aubisson e tecidos seda.
Grande variedade na popular

lÂ OS. Roa. «In CaHoc*». 07***-U» ,/

ffmmwmmm2m<&®)m;:w^m&f?s

RADI0TELEPH0NIA
WILLKANN, XAVIER & O.

Rua da Alfândega, 11!)

i2M*mmimm®mmMm£L\

PAGAMENT.QS INO TIIESÒURÒ ! DR.
Na Primeira Pagadoria do Thesouro Nn.

cional serão pagas, niiíanliã, as folhas do
montepio da Viação (M a '/.).

0 GAFE' REOULOiU FIRME
Cotou-sc o typo 7 a 50$000

Encontramos o mercado de café, bo.je, com
os possuidores eni condições intransigentes,
em 1'àce das ultimas alternativas «ia BolsaAmericana, .|ii„ foram de alta do 4 a 30
porttps, uns opcoeí do anterior felliàinentó.

Ein nosio mercado verificou-se activo nio-
cimento de entradas e foram dcsèt-.ol.ldos
os embarques: O typo 7 colon-s*.', como un-
li-riormenic, a 505 por arroba, jireço ao
ijual o mercado se conservou firme.

A procura para novos ih _ocios cateve des-
envolvida, sendo vendidas na abertura
8.574 saccas, com o mercado mais ou me-
nos animado.

Entraram 20.736 saccas. sendo 17.S3B
pela Leopoldina c 2.900 pela Central.

Os embarques foram de 17.145 -saccas,
sendo 750 para os Estados Unidos, 9.010
para a Europa, 2.860 para o Cabo e 100 parao Rio da Prata e 3.795 poi- cabotagem,

O "stock" era do 254.592 saccas.<) movimento verificado a termo, na
Bolsa não despertou grande micros... Ape-
nas foram vendidas a praso, na abertura,
12.000 saccas.

Cotou-se, para setembro, a ..$805, paraoutubro a 495050, para novembro a _!)$700,
para dezembro a 495750, para janeiro a
495800 e para 'fevereiro a .19591.10, comprado-
res.

O mercado de café funceionou durante o
dia liastante movimentado, tendo sido vcu.
didos mais 4.325 saccas, á larde, uo total
de 12.899 ditas.

Fechou $.m alteraçãoápreeiaV.el * íirme.

Os auxilia, cs do futuro governo
parahybano"PARAHYBA, 19 (Serviço especial da A

NOITE.) — A "União", órgão offieial, pú-
blicòn os nomes dos auxiliares do governo
do presidentes eleilo, deputado Dr. João
Suassuna, secretario rio Estado, cbf-fc de Po-
íicia, prefeito e inspector do Thesouro e of-
fieial dc fiabini-lc, i-e.puctivnnieiitc os Srs.
Drs. Democritô ds Almeida. Julio Lyra, Tra-
jano Nobre, João lispinola c Sevcrino Luce-
na.

A escolha cansou boa impressão.
O presidente Suassuna seguiu; hoje, a bor-

dò do "Arlanza", para o frio.
*s*__

JORGE 8ANTANNA'-
CIUUiiCIA-r.YNECOLOtilA

Traiam, dns doenças das senhoras peln
metliódó do liicr e pelo liiatbcrinlá. II. As-
soinbli*..-). 'J^l d." "_ a. S horns

RíriITTííPllNÍÍ
Material c nppnrellios dc recepção de todos

os fabricantes na
INST ALL A B O R A'

URUt.UA.ANA; 151) — Rio
, Tolcphòiiò N: 3t0

IffiHIIIlI-lI.
Apesar de tudo ainda 6 a nossa casa qii.vende mais barato. O maior sortimenlõi os

mais variado., piiilrn...
D •- LARGO DA CARIOCA •- 9
Souza Uiniiiaía & C.

2»" 0ÜS0 nm felMas
De todo:, os quilates, <.a.ran._do5.

pelos menores m-eços !
Secção de afitíáçâo de mola... preci-SÒa

VIAÍ.NA, ÍRMA0 & C. ^'-^pDito n
fAittitfn líqniriln Snntoi

••<*i«_-___»í«.uw.. i ¦-.•--.*.-..„ _,- ..- " . ¦ , .... ..'"*7â

—- •"* v' J-W-Jli-tj>x_F

para opcriiçõé. de
I0IIVID0S - NARIZ - GARGANTA

PttOFT***-.!*.OR .TO5O MARTNIJrÒ
Càllicdralico da l"actiIdade dé Medicina
DK. GA_iT.L'íO MAii.fiO.rnHS

Assistente :ia I-*aciildáile <lc Medicina
AVENIDA MK7.il DS S£.33'5

End. i'cl-4. Saticii- — Tel._ Norte i"0fl_-10„3
Os casos de cirurgia sâo iillendidÒs de

10 na 12. salvo os urgrnlcb, quu serão a"líui-íjucr hora.
*W... --.f" 'l«."lWOri"»_*W«-.l^'»T.*!TW_p«I.!

t;:

O TEMPO
Temperatura de hojt. : máxima,

21,2; minima, 18,7

Boletim cia DirectoriadeMeteoroiogia
n* I » 

Previsões para o periodo de 6 horas
da tarde de hoje até 6 horas

da tarde de amanhã :
Districto Federal e Nictheroy — Tempo

ainda instável, com melhoras ao correr do
din.

Temperatura —- estável á noite; ligeira
ascensão de dia, com máxima entre 22"0 c
24»0.

Ventos — predominarão ainda os do tpia-
jlfáute sul.

I-slado do 1'lio — Tempo — littoral, ser-
ra, posto e centro: instável; lúste: cm i;c-ral ameaçador coin climas u principio.Temperatura — littoral, serra, oeste .
centro: estável á noito .ligeira asecnsilo dc
dia: leste: estável.

Tendência (í.ral do tempo após 6 lioras da
tardo de amanhã — Dom, nublado. I _ i« ¦ . r> .•,»_„.. _ ....Temperatura - am ascensão. i JV. Humbc_l0 GoíilZZO *TJ 

?, 'Veutos ~ cm uaral cl« uni-lo i lá_t«. i .. _ *_._- - - __. ,.,.i i * 'S*1 1_',*_
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4 A xoiTK — SoxtR-fõirtt, 10 tio Setembro de 1024
lote Antônio Ferreira Yai Agradecimento

m ,.,», <UU.*lll>,\-l.lVnOS) ( Rn nliaivi «sMlgni,,!,, hniiBMiy• iMliei 1'iri'iiii ,*•«, u .iiiein.il Per» faier nor outro inoiu, venho nm»t-Mreii.t \.,., nilif.iii . imi,.,; riiiv.ii.'.' I.- íii.i.n!..'
l y«* ;,.n,*, Carneiro, esposo e fillim 'cuidados i

mr, Manit»i i» Ariluu- 1'orrflrH Va» (nii.en» exlrnecflo

i-,»iliilii,.ii,i de
piu inoiu ilen*a.-a-r no Dr, Snu/n McuiN oi liou»

api" IIIP iti|.HiiMH| o pp|n It»IU
tM., ,. , „ . , - ........... iiiii- ii iu,-mi» me fe» du ,,••»)..Ilmlru Maelimlii \ai » li{hns. Kellela lajiriuiíil |u<ln imri», .'slniiiln eu eomnleln»ílllia llit *ii!y«, If». j IIIVIllO rCSl.liliall'1'lllil,, |U,,, |8.',|.'JI. J ,|/,|.Vil* IVlVÍlii, I . ll !.. |
ii.Iium i» fillm* s Mnrln l.,vliiti Pereirn Iiiii« t
flllio» r ili-niiiiN parentes, pcnliurnittit, iifjra*
derem u tmlns ns amigns inie compai-rceram
ll.a lllll ilu i!,* M'll I :¦ . il, nl-, vsiiait.il, paia, f*:u»
liro, .,\/i, Irmfto, cuuliailu ta lin .io.ní: AN»
TONIO l'.,lllll,lll,\ V.VA v du nino os cm*
vliliim 1'n.i nsslsilr a missa dc mIIiiii» dia,
que •.rio cclrlirailn depois i|y iiiiiiuiIm. »*il«.
bailo, 80 dn corrente, as d ra horas, no
aliiir-miir iin i-grcja ili N. S, ilo Ciinitn lii
rna l* il- Março) o itor esto nelo ile reli-
giao ie eonfeuãin ..^a.a.ia.-ui.i».

t
Manoel Rosa Bento

(PROPRIETÁRIO 1)0 cim: THEA.
MO MODULO)

Viuva, fillu.», irmão, ftriir»,
nrto», nfilliiiiloN u Mihrinho
riiiiviiinui ii iiitMii-tir 11 .iiímmi ilr

7° (lln i|in» iiininlnni n-Miriir |ii»lo
(Ji'M'iiiir*o d.* um ul iiiii. n» altar-mór
da egriju ala» S, iV.inrixrat. ile .'nula,
nmutihíu anhlijiiln, 20 il» rorreute,
á« 10 linrut*.

Cnnfa><.f»iiiii!n.«r alraili» jii rla»rna*
nir-nli» URrnaicriiloi*.

Manoel Rosa Bento
**•? •••n.prej.Mlo» ilo Cine Thealrn Mode-
y, i„ ......1,1.,,,, 0H p.irrnirs o iiiultins de

t MANOEL nOSA BENTO para assistir
ar ii missa tpie miuitlam celebrar no ai-

tar-inór <¦-' eareia dc N. S. tln l.u», As O
lioras tio scfliindu-fclro, 22 do corrente, A
rio I). Anna Nery, eslaclo do Ilocha.

Anlonia Cândida «.'Azevedo
Roque

(FALLECIDA !•>! POHTUOAL. ALFAN*
DEOA f>.\ V('.)

• Ainclia d!Azcvcdo Ilofjue .laneiro,
§«•«• Carlos iPAzevcdo llotiue (ausentes),

j Abel d'A*,cvcdo Itotiue, Antônio d'A-
zevctln Itoipic, Litcintla tle Azevedo e

I.ui» l.oiiroiiço (('Azevedo, Arthur Janeiro
(ausentes) convidam os seus amigos c cn-
nhecido**, n assistir a missa do

uu V, Sumimlo,

COMPANHIA DE SEGUROS
"URANIA"

Ilio ile Janeiro, 17 da setembro de 1034.
Illnm», Si>, IHnclores ds (.nmpaiiliU <lc

Segurai •*l'll.\.N'iA".
tiO, Ilua do lltiHirlo, «0

Nesta.
l|rtMdoi Amigo, o Si».
Venho A snn presença, por intermédio dos»

[ti, Hirnilccor a VV, SS, n pifstrm cnm unallnulil.iraiti o sinislro «icrnrriiln no eslabc
leeimeillo dn Sr. Atiiliu (iiiudcncin de VI
turiiin, iin Porln rMciire, do iiuul uou cura*
flor, cujo piiK.iiii.-iitii da inipurliinrln de Us•..lHHOrlilili, 1'ticcliindo cm dinheirti ú vista,
muito rccumuienda o credito da Companhia
Urànlá.

Muito fir.itn pelo tratamento «onlll que
me foi illspviisiiilo, niitorlso.llics fa/errm
ilei.la o uso ipii' lhes convier, •¦ com cie*
\nilo apreço o muita coiisidcravAn, «ubscre*
vomo

De VV. SS.
AU". Am". Obr".

(a) Pr.IT. lll.NI IIIMOI. IIK.VHASON

MOVEIS MODERNOS E
DE ESTYLO

A LIBERDADE
Vendas a dinheiro e a praso no varejo • por

alarado
Fabricas: Itua S. Leopoldo. 77 c 79 e travessa

da Universidade, 51 I». X.
Deposito: 147, VISCONDE DE ITAUNA, 149

NOI.TB3I0
JACOB SeUEíNKMAN

ICOMO 0 PERD AGRACIOU 0
EMBAIXADOR COCKRANE

DE ALENCAR
—~<tTr**m • *•»** *-T~ «

A significação da grã-crm da
Ordem do Sol

jlenllsnii.se ha ill»t, ii,- lessono do Peru »
jntrwRi prlii reinecllvo mlnistio, or. Victor
Jlnntuu, nn ilr. Copt.iiuip dt. Alencar, nosso.•nii...r. i.i... nos i '.i.i.i... Unidos, «.i i.iim o-
leiiceln capital, ili (ira Cin* d,i iiimciu do*»f»l. coiii i|iii» ii „i;i.,.'í.i,i n Koverno il iiiiii iulaepiiiiii.-ii, o Sr Cockroue de Alencar oe>ciipou o poslo dn nr.ii*n., pi nlnolen iarli
lio llr.isll mi ja,>ri, flur.iiilti s'le ,,1111,-, delllll ,i mifl. i» ja Unha verificado „ sj-níps*llilii e o apreço uuc lhe volam ai* luiiueiii
piilllle.is im •¦?*• p.ii.' c n sorleil.ide liiiirnlui,
pni' occuslíln .11 sua pnssuiieiii piu Lima, ao '
regressar ilin. lislniloi Uiililui cm iiriiiclploileMi» .nino. ,\ honra n«oi*« rccoblilti, soluernnriruiiii' cim**. seiillmeulos. lem um nrandr jvalor de uin.i exicpcan pessoal, pois a Ora i
Cru/ tln Sul sii tem sido ,.nil,'iid.i nos pe*iiinnn» i!c alto mcrllo o an» einlialsadares !ralrnnfiolroj, niic foram esneclatmente assis*lir iis •.iilciiiiiiil.iil.". do primeiro t^nlensrln '
no 1'erii. par.i ciiln eommemoracao foi ella
Instituída. Pnscmlo a ontroxn da tomenda,o Sr. mlnlslrn tln IViii traduziu cm palavrinmuito slüiiiricntivas. a ilistinrcAo, que ella
representava, o manifestou ao l)r. Coekrane
do Alencar ns desejos o os votns do povo
peruano prln volta tio nnsan patrício nn
nosto cm nue liavia delsado uma IrnilicAo
nu". i'itvii»l dn dlploiiiiiein efflelenlc paraa .'iiiii/iiil" d.i i dois paizes.i *es» i

¦¦sua

NAO CESSAM DE ATRO*
PELAR I
*¦"" • *m m ** m--*t-m

A septuagenária loi internada na
Santa Casa

Cniniiilo em r.milsc v.l.i.-iil.ule, um auln
tuj.i niuiKra ui» se sabe, atroiM-lim nn pravada llanili-ii i a t* ntuageitarli l*m*loiA Oumes
I iirMd i rcsiilrnte à rua Vliite e Oitatru de
Fevereíra». fiom a perna direita íraclurml».
» polir»' tnulhrr foi tran«|».ruila p..i«- o¦ni.lai de soeeorro dn Crava da Hepublica»
rrtvbriidn abi ns cnrnlIvO! de «ine esreeis,

IVecInia 1'urtadia, iIcimiís, itv hospit,i|i.
SAcflo na Santa Cnsa da Miwwfardin. em cuja'.'!i* • nu nn..i-ii .-sii uiUiiiiidii,

As autoridade* policiais riu IV districlo
sonharem du farto pelu Imlelim que a Assis*
ifiKi.1 ibi» enviou.

OUROeJQIAS
dos Leilões do Monte Soeeorro o
Cnaa» de Ponhorce. Compram-se o
vondem.se na JOALHERIA ÍNDIA»
NA, Beooo do Rosário, 1, esquina do
Largo de 8. Francisco, • Urugttaya.
na, 110. Aticnde-se a chamados
polo Tel. Norto 3111.

•ea*

¦ H a^SMvitisifl WUífimmW^

Um par Msy.tR ¦ IngÉ. para im
CASA AZAMOR

OUVIDOR 55$800
*r-r*s~~Bs»»nns~»»i—r*~~ *^~~"TTi~T*ir^~~irui~i"~~-~*~"-*~""* ~-"'~*"*^"~-" ia»f»ss»»ajt_^

SJSilBio "OuBreiílão"
„ , JA CHECOU NOVA REMESSA

Esse prodigioso proriiiclo, «in** íim a r|i|iic*a da iiiil,.stria naslorll
PRODUZ EM (50 DIAS '^"",Todos os lun.mm es devem plantar ja paru lerem mus pni4ei ronletos com .. .

„",.¦., TKKB COLIIKITAS POR ANNO! ,*•,",», 
co»' •» insi

Cs*a dcbcllaua a carestia do milha,, sem prejudicar ns nuliiis nLiiitscil-, Vir a ««»llcpresonlnntu ijerali v "-W 2OS

MAURÍCIO TROJMAN
*V\ SAO 3tm. 7t - l* .adar - Sala 8 - Teleph. Central ,1IH)

ALFAFA *•« Murda, legitima ¦— Kilo 9$800
^em*»eTn^tneomme*H»i^ttir «.'orrelo, quer pnr fMrsdss d» iVrm

dia quc nn próxima f.cRiinda-fcira, 'il do
corrcnle, serA celebrado na cRrcja dc Súo
Oom ido, cm Olaria, ús fl horas, pela alma
ile sun íiiiidosn mãe, ciinhiida, irmã e so-
«ra. pelo tine desde já se reconhecem deve-
dares tlc eterna gratidão.

Anna Andrade Lima
(SÉTIMO ViSÀj

• Guilherme A. Andrade Lima, l-.ui*e-.
••?• nia Andrade Limo agradecem a todos I

f «pie acompanharam no doloroso trnn-•' se do pusr.amentn da sua inesquecível
esposa t cuniiiitla ANNA ANDRADE LIMA.
e novamente t>s convidam pnra assistir a
missa mie cm sufíragio dc sua alma mau-
dam celebrar amanliã, sabhado, 20 do corren-
tc, ás !! 1,2 luirns, no altar-mór dn egreja
do Hosario, ficando desde já eternamente
agradecidos.

Maria do Carmo Neiva Bastos .
(I* ANMVEHSARIO)

fHcnrlcpie 

fionçalvcs de Araújo Mas-
tos o sua filha Izolcte convidam a to- ,
des os parentes e amigos dc sua sem- i
pre lembrada esposa e'mãc MARIA DO

CARMO NEIVA BASTOS para a missn dc 1°
anniversario, (juc será rezada amanhã, 2fldo
ctii-rente. As 9 1|2 horn.",, na egrejn tle Nos-
kj Senhin-a Mãe dos Homens (rua da Al-
fundeia), confessanilo-se dt-stle já agrade-
ciilosi

Loteria da Capital Fedcial
Resultado da e.xtracção dc hoje: '
}'}j']}  '.>0:non?ooo

, . . 2925?  ..sooosoootrlKesimo^IMã  2:0008000

m&m^^iw
TODAS AS CASAS
MODERNAS DO
RIO, AS GRANDES
E AS PEQUENAS,
SAO MOlilLIADAS
E ORNAMENTADAS
POR

nnnn. 1 .¦ll(l(l.?(!fll)

Loteria de Minas Geraes
Resultado dn cxtrttccüo dc hontem:

J2ííS íl!ar.rn .d.° firo**y).... íooiooosooo
'SiÂS '.[íf"° H<""izontc) .... I0:flnn.;000
,í,,i iS'?.*1 *..'  8:01)08000
II116 (Hcllo Horizonte) .... 5:0fa0í00l)

Sorte3 grandes—Centro Loterico

•»!á B-ltt in

LEI6R0 HBBTIHS & 6.
QUER V. EX. OU»
TRA RECOMMEN.
DAÇÃO ? VEJA AS
NOSSAS EXPO*
SIÇOES DE MO*
VEIS. TAPETES,
CORTINADOS E ES*
TOFOS.

r

a**. Co
J An
r ce,

José Gonçalves Couto
Antônio Pereira da Silvo, Maria da

Conceição Gonçalves Pereira da Silva,
Antônio Aniccto e Catliarina Anicéto.
í,'ciiro, fillia, sogro c sogra de JOSÉ"

iiONÇALVES COUTO, convidam os demais
parentes c amigos para a missa de 7" dia,
a rcalisar-se segunda-feira próxima, 22 docorrente, ás 7 horas, nn egreja dc Santoignacio. a rua tlc S. Clemente, antecipando
lesde já os seus agradecimentos.

Oscar Reis
COLÉRICO SALESIANO)

* Alfredo do Souza Heis e familia
I* • convidam parentes e amigos para as-i sistir a missa ipic, pela alma de seu«' inesquecível OSCAH, scrã celebradaamanha, 2o do corrente, ás !) horas, noaltar do Sagrado Coração, na Matriz doEngenho Velho.

Verdadeira
OUVIDOR,
OURIVES,

95
43

Liquidação
de roupas braneas parasenhoras, homens e cre-
ancas e saldos de artigos
de outras secções.

Grande variedade de
TERNOS E CHÁPÉOS
para meninos.

Exposição no 1° andar

¦ mmm ¦
Bunealovr. Quer construir ou reformar? Quci-

, ra vir á r. Carmo ll sala 5 das 15 as 17.

casa Sna
Avenida Rio Branco 76 a 86

¦l^EE^^y

Oa em todas as boas t-*»**
E' o cliá da Moda

.^^^ »¦ aaet*« .«—

Hmfáh^^^^^^^^^^^^^^^9^Wm^m^^^^^^^^»mm*^mmVSl.MU mm

Alice Carneiro de Miranda
PROFESSORA CATHEDIUTICA

? Suas amiíías, adjuntas da Escola¦«K Benjamin Constant, ainda profunda-8 rn"--'-' •¦ ¦¦ "fífias eom n sen brusco des-.- npparceinicnto, convidam seus paren-tes c .. ., ...,r i assisiir a missa quc porfila mandam celebrar amanhã, sabbado, 20-, ás !) 1J2 horas, na egreja do
Sacramento.

* ÜTOMOVEíS

Antônio Awfrusto Suzarte Filho
? Sua familia convida a todos os pa**% rentes e amigos a assistir a missa dt*

\ trigesinio dia fine por alma rio falle-
i.i celciiriu* itirianhii, 20 do

coiTcnlc, ús 0 horas, no altar-mór da egreja
matriz de S. .loão Baptista da Lagoa, porcuin comparecimento se confessa suinina-
mente grata.

^ÍÍUDSON^

"Fon-Fo!^,
A edição desta semana da esplendida re-vista tia sociedade carioca ó uma excellen-te affirmaçãò do noipe justo, literário eortisiico tiue preside fa. conl'eca,'áo tle "Eon-

l'"on" .Na parte literária, apparecem, fir-mando magnificas producções, os nomesconsagrados de Alberto de Oliveira. RastosPortclla, Mario Poppe, Martins Capistrano,
Álvaro Sodré, Léo Fábio, Joaquim Manso,

i Esdras Farias c outros. A reportagem gra-
| phica, cxhuberanfe, está cnritjuecida com
j vários assumptos.

•MO»

Dr. Luiz Nazaré th
A familia do Dr. LUIZ NAZAHETII' eominunica o seu falleeimento e con-

vida os parentes c amigos para o eu-
tei-ro, saindo o feretro tio largo do

Bniicniio n. 4 (Águas Férreas), ás 10 ho-
ras da manhã, para o cemitério dc S. .loão
Baptista.

Dr. Carlos Augusto do Nascimen-
to Silva

• Amanhã, 7o din de seu falleeimento,
wm» serão rezadas missas por sua alma cm

Iodos os altares da egreja tle São
Francisco tle Paula, ás !) 1|2 horas.

Antônio de Araújo
4* Sn.i -f"-»míIin inunda rezai- uma mis-¦ V%' sa por sua alma; na egrejn do Snnto
à Anlonio dos Pobre?, amanliã, sabbntlo,

dfc.. "íl tio corrcnle, ás fl horas.
m Fallcceu estu manhã, na vizinha ci-

?tÇ-.idado tle Nietheroy, o industrial ilOSE'
ja POIAVA, sócio da firma .Itisó Pbiiivn

4* K Filho, roalisontlp-se ainanbã seu en-
tcrr.itnento, saindo o fcrc.tro ás t) 1'2 horns,
dn rua Visconde tio Uruguay ,'l'Ji!, para o cc- I

. miterio da Confraria d.-i Conceição-.

Os modelos de 1925
com

PNEUS BALÃO
representam a ultima
palavra em conforto

e elegância

[Em stock :
Limousine de grande
¦luxo. Double-Phae-

ton de 7 logares
Sport

' ¦ ¦¦"¦¦' ' ¦¦¦>¦»«*».

r 
" 

ás&s. 
~ " —*

TELEPHONIA
Instaüaiiios em qualquer ponto desta cidade
posto3 receptores tjno entregamos completoscom pnouc, funecionando, desde H05S000.

1'cçbb sobresulcnt.es
ESTADi MESTRE E 1JLATGE'

RUA DO PASSEIO, 50¦ mm** ,.

e o problema da
alimentação

aa»»***»************»**-»***a»**»**»****-»^ il Imq

0 hoje Restaurante Rfo-Lis-
boa e a excellencia dos

seus serviços
Um doa problema» de maior valto, para oa

qac. entregue* ¦ aaa actividade na por con*
tintrenciae oatras, tem de fazer aa «uu» re-
felcõci, nas ca*»a qae exploram tal nenero
de commrrein, *, certamente, o de «elnecio.
qacr no qae ae refere ú decência do eslahe-
leclmenlo qae ea tenha de attender, como
ao centro que lhe* possa aer dado a eon*
sor.u», noladamento agora qae, cora o alto
preço da vida, bem poucos oio ob negocia»-
teo qae bo etcrnpuliiam, obedecendo eéajs-
mente, mesmo cm proveito de ata bom
nome, ao» preceiloa da economia e hygicne.

Para na que habitam o Rio, rio eonMitne
mala novidade alguma, dlzer*ac qae nio fal-
tam, no centro da cidade, oa restanrantea a
prece fixo. alunas destes até sob a piltoreseadenominação de penoõen, mas aem que nbe-
drçam, legalmente, a qualquer regnlamcn-
tação. E* obvio af firmarmos qae sem a or-
dem, qne é o maior alicerce de qaalqner lei-
explicito está qae o publico, na maioria dei-
asa casas dc negocies clandestinos, só pôdeser prejudicado.

AM esti porque, razio poderosa, eomo
casa de preço fixo, onde • consumidor se
encontra perfeitamente á sus rontode, des-
taea-sa de ha mnllo tempo in vulgarmente,
o Restaurante Rio-Lisboa, i roa Sete de Se-tembra n 97, sobrado, a antiga o fartamen-
te conhecida Peasfio Ribeiro.

Tendo-se sempre em vista o Inteiro bemeatar doa sea» fregoezes, o sen activo pro-príeUrio, Sr. Francisco da Bits-a, jimaiase descarna da fiei execução deste sen pro-gramma, quer no attlnente á * hygienisaçãodo modelar estabelecimento, como i esco*lha nimiamente escrúpulos» do aprovisiona-mento para • confecçio doa oeaa cardápiosvariados .qaanto abundantes. Não ha o qaeali exigir-..., tanto mais qne á excellenciada disposição do salão e do asselo irrepre-henslvel na feltara dos pratos, se Jantam— como im exemplo da boa e magnífica or-dem de-estabelecimento, a correcção do se»
pessoal e nm oplimo serviço de copa e ada-go, como bem pouca» casas, do mesmo ge-ncro. possuirão teirez.

E tanto é faclo, qae um do» maiores me*rito» do programma do conhecido negocian-te, eeta na commodldade absoluta dos qnese servem na sna casa, — alheiando-sa ellede visão ovara do lucro certo — qae niona muito, a Restaurante Rio-Lisboa passoupor completas obra» de remodelação, obras<|uf por primorosas, embora, e das quaes aaot-cnparam com encomlos todos os jornaesnao foram tidas por nufficientes pelo pro-prietorlo do estabelecimento, tonto qae Jãpoz mao na execução de outras, que tornan-do ainda mais agradável o aspecto de todaa casa. são prova invulnerável de qne alitudo se faz evolutivamente c de accordo eomos dictames da moderna hygiene.

Com o pé sob as rodas do auto
Ao pastar pC|n Avenida Muil de Sú o

empregado do commercio Álvaro Sampaio,
de 18 iiiinns c residente i rua tln llcllro im,
foi atropelado par um auto, tendo uma tias
iodas «lo mr.vtiifi lhe pussndo sobre o pé tli*

i rcito, fcrimlo-o.
Álvaro foi snccorrltlo pela Assistência.

mmtm

Mlil!][ TlfJTf
AHomücs legitimos, com 8 peças,

300$000; Carteiras do couro, com
guarnição do ouro do lei, 25$000.
JOALHERIA INDIANA, Bocco do
Rosário, 1, osq. do L. do S. Francin-
co, e Uruguayana, 110. AUcude-se
a chamados polo Tel. Norte 3111.

•nm

ROSALINA PARA TOSSI*.
COUllEMlCItE

IVIOVEI3
Sem exemplo de contestação, o nossa casa

é a que vendi» melhores moreis c mais
barato qne qualquer outru congênere.
Dormitórios, eelylo hollandcz.. liCIuíilJí
Salas de jantar modernas  1:Ü90$000

LEÃO DOS MARES
Rua do Passeio n. 119 — Largo da Lapa

MOURÃO & AMÉRICO
Pecam catalogo para o interior. Tel. C. 822

O Dr Alvarn Alvim conuntinica a seusv ur. Aivaro Aivim cIicnles ,Ilie reas.
sumiu a direcção do sc» Instiluto dc Ele-
ctrolagia e ltndioIoi;ia, no largo da Carioca,
11. Cons.: de 1 fis li. Tel. C. 4748.

AOS SENHORES DENTISTAS
EPROTHETICOS

Chamamos a attenção nos amigos e fre-
gnezes que o ouro dc nossa fabricação é ven-
dido exclusivamente no nosso estabeleci-
tnento A rua Pedro I us. 28 o 30 (nntif-a lia-
pirito Santo) e não por vendedores a do-
micilio, pois somos sabedores que indivi-
duos incscrupulosos utilistim-se da nossa
firma para collocarcm produetos dc infinin
qualidade.

VIANNA. TI1MÃO & CIA.
Secção do Afinarão tle Metaes Preciosos.

¦ mmm* 

Furtou do companheiro 1OO5000
riái^n-^tt1 í." ",e,n,ü,,.'i r"- •¦•¦« Ou*rtics, n. 1.17, I). Ilosnlln. 'rc tai ouÂi.a..h o policia <lo 2* districto itet,,,';'bliiilo mn «cn empregado, o menor PraS»de Sá. de 10 anno», do Ir a um estabeltu*moiilo commerciai proslmo Irocar uma «.aluía ile 100*000 foi o mesmo furtado nl Zferida Importância, por outro emiir«2jiiida casn. Jo«,i da tal, com I* annos dc rf».dc. Ictifln este se cândido. t,â

A policia rcgistmi a queJxa e abriu is.querllo a respeito. " '"

MEIAS
Todos pó

mas nliijrue
ns vantagen

CASA STEPHAN
Nos preços, qualidades e va-riedndo.
Só vendemos boas marcas e

qualidades (tarantitliis.

12 Rua Uruguayana 12
(Única Casa sú tle Meias da

Capital)
mm*—

dem vcm!*r Meias, J 1
ni póile offerecer í í
s tl.-i I i

\ . »

Vk
V | »U

Si

LEITURA PORTUGUEZA
Cartilha Maternal on Arte do Leitura —

Aprende-se a LER cm 30 lições pela ARTE
poeta lyrico JOÃO DE DEUS. Vontade e mf-
moria, e todos aprendem em ÜO limões, iin-
mena, scnlioras e creanças. .Santos fir-ina t
Violeta Braga — S. José, 3G, 'i« aiitlnr. Vasi. residência.

scimento
Acliantln-nic complctnnicnte restnbcleci-

do da intervenção cirmgicii a qne me snb-
nictli na "Sociedade Portujíuoza tio Bené-
ficencia", venho, por este meio, agradecer
a todos os amigos que me visitaram hn-
qn" • hcnemcrlta instituição as provas de
amizade que me dispensaram e tenho o
prazer dc commiiisicar-lhcs quo jii me en-
contro á frente rio meu estabelecimento"ALrAIATAIUA \'1I,LAH)NII0", :t ma Gon-
Calves Dias n. Sil, 1* andar, onde conlinuo
À tlisiiosição (Ins meus bons amidos e fre-
(rnezes. Ilio tie Janeiro, 17 dc setembro tlc
IflS.f. — 'Alberto Yittiiriiüw.

1 t l ívrirtt» r. ií P l7 íogares—Ultimo modelo, 1924
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T. L. Wrijrht & Cia. Ltds.
1142 — Rua Evnristo da Veiga »

Localisada em ponto perfeitamente cmn-
KA.NTE RIO-LISBOA, não teme, entrosim,competições, na soa tabeliã dc preços, qne»5o ob dc 31000 em refeição avulsa nos diaseommuns, e de 3ÍS0O nos dias de"dominBogc feriados, sendo qu* nestes aitimos o almo-ço é ajantarado, nas horas ds uso dos mes*mos, estando o restaurante, nos alludidosdias eommuns, aberto das 9 m 30 da manhãas 8 horas da noite, quanto ás pensões men-saes sao da maior commodldade de preço,notadamente, para as pessoas de commercio.

Pelo que-fica eipoato, vê-se qae o Kcstao-rente Hlo-LIsboa e das casas de refeições,no Kio orna das mais rocommendaveis, Jns-tlficando-se, deste modo, a preferencia qnelhe dá o pnbl eo, a freqüência de dlatinctasfamílias que dia a dia se facem maior emsiia procura, convencidos qne estão de qoeali scrao attendidos por um pessoal compe-tente, alimentando-ae nos frutos de nma co-zlnha sadia, limpa • variada, tado com oraro conveniente de modicidade do preço.
E porque se aints, nos sens esforços per-feltamente amparado pelos qne v8o ter aoseu estabelecimento, é qne o Sr. Franciscoda Silva se desvanece de, hora a hora, tor-nar ainda mais atlraente a sna casa."
(Traniicripto da "Gazeta de Noticias" dc7 do corrente.) *e*» •

í/ ^-^Optica Especial fjPreços Módicos IIUTI FERRANDO f ZT"~! ^^
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Prof. Bruno LoboII'"!,orstori'3,dú a*•»•
. .. Ijscs a pesquizas tinado Rosário, 108. Telephone Norte, 1331• «*.*<»»»—«— !_._
Dr. Alvarenga Netto AlIv?ga,""Cli
mcrcinl. Escriptorio — Assembléa 7! Inntliir. Tel. Central 22Q5. IJ.i eonsi'!»a».:
——————— *¦*-,»**—* . .

Atropelou um cyclista
O emprenado da leiteria da rua Barrosen. 81, João Rodrigues Simõos, passando mòntado numa bicycleta pela Avenida Atlânticaloi apanhado pcln auto n. 1.1)52 c jo-jadò aisolo com o respectivo vehiculo.
Simões, que tem 22 annos c è rosident» ticasn onde trabalha, ficou ferido polo corjoe foi soecorrido pela Assistência.
O "chaufleiii-" evadiu-se u o facto foi r»*

«istado pela policia do 30" districto.
mi**

ÇANATllÇÇF PARA TOS.SES E
Ol\l\t\l\JOOIm BRONCHITES•mm»

F0RM0SINH0
RUA DO OUVIDOR, 136

Telep. N. 1503
LUVAS. LEQUES; MEIAS.

CALÇADOS FINOS. etc.¦mm*.
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Alfaiataria

ALBERTO
SO, Rua da Carioca, 38
Simplicidade e conforto

•^Hstfuar^áf^raârá^om^

Por .motivo do ba!an§o
h\ iiOÉÉA -H
OOMPEAM-SE, TEOCAM-SE E

CONCERTAM- SE

Coroas FLORES NATURAHS
On menores preços —
CASA JARDIM

RUA GONÇALVES OIAS, 38 — Tc!. C. 235!

sim ! "i^cülü rSillftermina enrra-
patos do cão. Vidro, 4**. Hua Vasco da Ga- jma, 1-, Drogarias c ciisás. de sementes. I

| JOALHERIA LUGI0 ft RAlfiOS
. —"¦¦-"¦*'" | irn rrar a•^>*wemiíu^mms^m!mmiBi*m^7!^iíSBSSfítfc

Segllndii parada ndeanto dc Petropolis '
Telephone n. !)

Clima itleal cm regiíiq incoinpnrnvcl
•?pgMMHg»^

wm Uma camisa tricoline anthen-tiea. Cores listadas inaltera*
veis. Só na fabrico A' EliteCarioca, 388 Av. Mcm dc Sá,?»' Norte 4742.

•MO»
tel

SANAGRYPE MKSK

Defeiíos no rosto ("™?res» ™m, c\
.. cntrizes viciosas nalace ou no corpo, e outras deformidades dnpelle ou tios ossos, resultantes tlc ferimen-tos, queimaduras, tatuagens,' fisiulas ou dc-leitos nnturnes — tratamento correctivo, ra-tlical c perfeito — DR. ROBERTO FREIRE,da Academia tle Medicina, com pratica da
ííiicrra e dos Hospitacs cin Europa. RUADE S. JOSÉ! 100, diariamente das 11 ás 12Tel. Central 1100.

-m*m*

La fa®eiR?se
Os Srs. J. P. Amaral & C. rcinetleram-nos iiiii." caixa dc "hnns-bohs l.a GárcOnni?" li r„».,„i„ - £, « Yj"..""*.n" >•»•"•'.'•" «a......*.._ , _ . '„"•'..'*'! a.i.iii.tmriL , s. Gomjiilo n. 54 e Avenida Pedro II n 138»,TO» ün Ttt.rS I* 11.llll. Cf.nmi.uln» »\« • ' 'Pedro 320, pro-

1 AGENTES NA EUROPA :!

jLMayence&Cia. (1 », MTE TBONCHET, PAR» 1
119,21,23,l.udgate HiD. I

Londres. I

Dr. Ernani F. Alves c,iruigia ?eral e
„ „ » doenças das se-nhoras. R. S. José, 10, ãs 4 c 30. Tel. N. 7188mtm ..

DEPILATORIO ELECTRICO RA*
., DICALTira os pellos para sempre. Premiado como fcrand I'ris. Respostas mediante sello áAcademia Scicntifica de Bellczs. Rua 7 deSetembro, 16B. Rio, Cataloifo grátis.¦*• mmm

SAfNA-SYPHILIS

Pelo professor João fersír»
Lições a doiniciiio

informações e o Novo Me*
thodo para Gciísrn iw

Cavaquinho de Ouro.
Uruguayana 137. Tel.
N. 3291, c Casa Moart,
Av. Rio Branca, 127.¦ ma** *-

Depur»tiio e tf;*
nlco do sinínc.

"O ESTADO5
•aOa»»**

Dr. G.enesio Pitq,na-a
ificial. Ourives 43. 3"Pneumothorax arti

e sab. — 4 112 ás 6 horas
a mu**

— Tuberculose,'" ' 5",

AZEITE

SOLAR y>

o melhor de todos, á venda em todos
os armazéns

Diário indepen-
dcnle de granda
iiiionnaçSo, cir-

culaiido amplamente em totlos os municipiús
tio Estado do Rio. Para annúnciòs e assigna-tu ras em Niellieroy, ou nas succur.sac-.* —
Campos: Palacctc Henne — Rio: Avenida Rio
Branco, 147, li" andar.
"" '" ' " ' t —tlD#t»r . i.,„.,n„,rrirrr-"Revista da Semana"

Alem dus secções costumeira* s das 'iirfd.w
paginas lilteiarius quc tra;:, firmadas por(.ciso Vieira, João l.itso, Èscragnõtlé Doria
e_ D. Rosalina Coelho Lisboa, a "Revista Ou
Semana", que foi distribuída hoje, traa
ampla reportagem pliotograpliica tios aconj
tecinientos da semana, como sejam a se!-
ríe a bordo dos navios inglczes; a exposi*
ção da Diga dos Cegos, bailas c recepções,
correspondência pliotograpliica de S. Pau'*,
Estados Unidos, Hollanda c .Suécia. A nota
principal do numero 6 o "furo" sensacional
qne a "Revista" nos dá, publicando optinia
gravura da chegada do principe Umbertò A
Bahia,

——¦I mm** a
^:E:i*:!J^*B31VO,'Si--Vendem-se, ns
Penha, 5 lotes de terrenos juntos, A rua Me-
Jtico, esquina de Cuba, com 2.200 m. q. Cartas
a Ercd. Saucr. r. Amazonas 51 (H. Januário;1.

Propaganda noa jornaes e revistas,ales*
ta capitai, S. Paulo, Esla*

tios do norte a do sul do Ilrusil. Procuro »
Empresa de Publicidade "A Eclecllca", Av,
Hio Branco, 137, 1!» .Phonc Norto 7056.

-mm** -
Advoga no Hio c fia

^0*0-
Liga Brasileira Contra a

Tuberculose
SOCCORRO f.RATUITO

Quem esta emagrecendo e fraco do noite
procure os Dispensarios da l.iga (Darão dt>

dc sun fabrica, A rua tlu S
dueto, realmente, saboroso c bem acòridiclo . .„,„,,'.','!.""• 

i..,'.\.(.:;'!>;?.'!"c" 6 ,liarea <*uc 5C dcs**- l11 '«"-as as 2 horas). Medico,atjaeijòes a leite firatis..

amo**—.-
AUER comprar, vender, concertar ou fazerM'joios. com seriedade? procure a "Joalheri:.
\nlenlim", rna Gonçalves Dias 37, fone !)'Ji Ci

Joiis
wwm&'**m*mt»..

lJ«gam*8c o valor. Com*.i
pram-sc Brilhantes até]
a contos o kilatc, pero*
Ias, piutimi, ouro, cie.

Leopoldo Sintas, 109, Av.
R^Bjranco, 1» andar, sala 2.

- miwm~.

Dr. Castro Nune
90 Alvares dc Azevedo,

mm1i*t^b»

Nietheroy. Ouvidor,

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES — Oülilis-
ta c professor da Facilidade tle Medicina.

DR. APRUMO DO REGO LOPES — Moles*
tias dn garganta, nariz e ouvidos. Do liõspiW)
da Misericórdia. 99, rua Sete de Selcuibro. 9?.

na a boa acceitação,t

. So não indcr freqüentar os Dispensarios -iVr
| soecorridt em casa (telepliqnc norte 3930 ri

i, remédios, •»,
TÔNICO SEM ÁLCOOL - Forintiln do Dr.tocha Vaz. — Amargo Estomacal. Alue oppetitc. Poderoso estimulante. Tônico dosnervos c do cérebro.;

DOENÇAS VENEREAS
Hospital Prá-Miilro (Só miillieres) — Ave-

nidn Venezuela. 159 — Ctü-s do Porto. Dai 8
iis 11) lioras ria nihrihã. Policlinica de Hota»
l',U'o — íiiaa Uatiihina. 141. Dns 10 iis 1Ü |i("
rns du miiiihii e das 4 :'is (5 horas iin tunie.
Posto do Propbylnsia .'lurnl da Penha; I'»'
í^ ás 10 linres dn manhã. Ambulatório lliVJ"
davia Corrêa — Hua Flora, Í7 —• Rugenlio iíl'
Dentro;, Dns 7 iis 1(1 horas da manlui, c (ins J
ós là lioras da tarde. Maternidade das Ui-
rrinjcirii:, (Só íiiulhcres) — Una dns l.ninp*
tfinis. 180. Das 8 ás 10 horas da niaiihã.
Dispensario Monçòrvo (Mulheres c crcanW»

Hua Visconde dia nio Branco'; 22. I>.i» »
fcs 11 libras dn mnnliii I-fnspitnl dá GaiiiMji
run da üamljôa. 'iti'J. Das S ás 10 da iiiam»

I
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Tlieatro Mo Caetano
(Ex 8. Pedro)

Estréa no dia 4 da Outubro
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Afim ilo nrpvcnir.se contra aa
«ImMirna endêmica* própria» da mu*
(Itinçu d» «'Miirfm, linipn e riwiiifWlu
o mimi orgiinianio com nlgiuia

'^^Comprimidos

iilttg< [ll
'A

i'!r-

Pi

klPBEIA
«ERINE/

*i R.V/ívSL|v<

o grande preventivo indicado pela «ciencu.
I.imptt c desinfectu u Bexiga, os Riria « aa
Fins Urinurins. Absolutamente inoffcnsivó e
tolerado pur crcungRB ju adulto».

Consulte seu Medico.
Exisir sempre ob Comprimidos do

Urotropina "Schcring"
«•m cslojos originara com um tubo ú 20 compri»
inidos,

,.í///.iiy _____...,....,-.¦v.-.-~í-;-r.-r-r-g-BaBaaMMcazastaagaMBEa <

•Alma

jjs-afiK^^iKJ-awiiii!

estias do Figado
bllis e

O rcínedio caseiro por cscclloncin, o purgante sunve c cfficaz, sem cguat para a
estômago. - "1ML.UI..-.S EMII.". vcgelncs c sem dicln. „„,„,„-.

Vidro 3S0OO. IMo Correio. 3S300. Nns drogarias c pharmacias. Pedido» a
Cia. Itua Uruguayana, 66 — Rio. Km Nictheroy - DUO-

PEIÍESTKEM.0 FILHO &
. CABIA HATtCELliOS.  ____,__, nr.-r.:»aBBagggBB-SBBasMga>^^

RA-FODOL
0 tônico mnis possante c de melhor gosto,

(ias drogarias c boas pharmacias.
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MUNSON STEAMSníP LINK

Admim<ilr.idorcs dos vapores da

United States Shipping
Board Fleet Corporation

A rota mais rápida para a
America do Norle

As próximas saidas do
Rio de Janeiro para

Nova York são :
IVESTERN WOKLT».'. Onluh. 1"
80DTI1ERN CIIOSS í-ritub. IS
\MER1CAN LEGION Outub. 29
PAN AMERICA... Nuvem. 12

Para o Eio da Prata
ÍOUTIIEIIN CROSS: Setem. 26
I.MERICAN LEGION Outub. 10
'AN AMERICA... .'. Oiituh. 21
VESTERN WOHLD. Novem. 7

E qulnzonalmcnle a seguir
O PAQUETE

Cá Mo ta»
MUSIC-HALL

TODAS AS NOITES
VARIADO PROGRAMMA

ARTÍSTICO

2-ORCHESTRAS-2
JAZZ-BAND

Esmeraiío serviço de Res-

Esperado dc Novn York em
25 do corrente, Bnirú no din se-
Riiintc 26, para:

$mlm, Montevidéo

LIDO ANTARCTICA
RESTAURANTE DE 1" ORDEM

Copacabana, Av. Atlântica, próximo Palace
Hotel. Aberto toda noite. Cozinha Interna-
cional. Sul 803.

?Velhos vigorosos

(2 m. m
Esles modernos vapores com-

binam a rapidez com iiiuitc"
õppòrtüúidndcs dc descanso *
de prazer ibi/niitc n viagem
ile. nma limpeza inexcediyç,
camarotes espaçosos e liem ven-
tilndos, lâmpadas para lei
t; todas as coinmodidãdes nw-
dornas, em sua maioria eo.ii
iioiihos privados. Cirandes e
espaçosos salões c cxcellcute
cozinha.

Preços espcciae's para 
'via-

íciis de ida e volta aos Esta-
dns Unidos da America, via
cosia do Pacifico, e volta pcln
costa ilo Atlântico ou vice-
versa, incluindo a passagem
dc Buenos Aires n Valparalsc
pelo Triiiis-Andino.

_*—
AGENTES:

The Federal Exoress Co.
Avenida Rio Branco, 87

KiO DE JANEIRO

\mmlm>m*~~M-**f-
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1IIJE V.Ex. poderá ter orna velhi-
ce forte e feliz, se facilitar
a formação és glóbulos fer-
Dieittos. hio sc consegue pori*ficando bem o sangue "arta-
lecenio o organismo inteiro
cem a

SâpiíflJ
ü

'^^S__WS^_rW____W_WSk

DRS. H. ARAGÃO E A. MOSES
Exames dc sangue, escarro, urino, vacci-

nns, etc. RUA DO ROSÁRIO N. 134, proxi-
mo a Avenida

PRIMEIRAS
"A vcntolnha". no 1'nlnclo

Driiols dn iiiienslduilc dramática do
forte", ii companhia Alves dn Cunlin-l.orthn
llivnr deu-iiiis, honlem, uma pecn bem llgci*
ra, pnrn fnser rir. Foi "A vcnloliilia", Ini*
iliirriin de um original hcspiinhol. (|ii« deu
ensejo n umn roprcuvnlnvílo nfiiindii e np*
plniidida nn elenco portuguc* ipic orn ncciipn
com ngniilo do iiohso publirn u Palácio Tlicn*
Iro. A neva tem dous pnpoil dc viilor rçnl
e que fornm oxcollonlcmonto Intorproladoi
por llcrlhn llivnr e llc(iiii|iiu Alves. As ou-
Irns porsnnngcni nilo como quc n inoldurn
que rcnl^n nquollcs e tiveram o dcstnqiie do
dcscmpenlin que lhes iiriipurcliiiiiiriiiii Alves
dn Cunha, l.lu.i Itilieiro. Mario Pedro, M.i'".'
Pinto, Alda Vetdinl e BI isa Mulliiw

NOTICIAS
\ primeira de boje

A companhia Vlclorln Soares, que esta a
flndnr sun tciiipiirndn no ex-São Pedro, rc-
•resenta. hoje, cm primeira, n conhecida ope

rota "Cnsla Siir.unna". O espectnculo c- com-
ilcto, pois ii |ii\'-'i vne un Integra. Todos us

elementos do ronjuntii dn empresn Brandão
Sobrinho ontrarilo no desempenho da opere-
tn dc .Inin nilhcrt, estrenudo, nindn, o cstl*
unido uetor Asdrubnl Miranda.
A estrí» do companhia l.ombardn-Cnrnmha

A empresn Pnschonl Segreto recebeu, hoje,
Iclcgrnmtnn do Buenos Aires chi «ine llic c
coimir.iiilcadii n proxlmn partida pnrn esta
capital dn compnnjiln Itnllnnn dc operetás
Loinbnrdo-Cnrninlin. Klln embarcara no
"Príncipe dl Uillno", que i cspcrmlo nqui .i
3 dc outubro. Assim, n est réu dn companhia
deve ser n 4 do mcz próximo uo thentro João
Caetnno.
\s vesperaf» de amanhã

Amanha, ferindo municipal, haverá vespe-
rnes cm Ires dos nossos Ihcalros. Assim, no
.Municipal, concerto; no Trianon, n comediu
"As noras de Mine. Brionnc"; no Pnlnclo, o
ilrnmn "Almn forte". A' noite, os espccln;
culos, n não ser no Trlnuon, onde n comedia
"As norns dc Mine. Brionnc" eslnrá perma-
ncnlcmcle cm scena, terão outros program-
mns; no Mniiicipal, u opera "O controlador
dc diamantes", c no Palácio, a comedia "A
ventoinha".
"Olha o Guedes"

A revista "Olha o Guedes !" continua a
obter nmplo suecesso no S. José. A propo-
sito, recebeu o redactor desta secção a se-
gilinlc caria dos autores da cngriiçnda peça:"Prezado confrade c amigo. Ficámos cheios
de nlcgrin e vnidade pcln chronlca que V.
trnçou cm A NOITE, jornnl quc lodo o num-
do 10, sobre n revista "Olhn o Guedes 1", em
scena no S. José. Como V. snbe, jã escreve-
mos umns cincoenta revistas e, por isso,
endn peçn nova que apresentamos ao publico,
mnis àugmenta a nossa responsabilidade.
Felizmente, parece quc ainda acertamos com
"Olhn o Guedes 1", e, assim dizemos mais
convictos, depois que lemos a sua valiosa
opinião. Acccitc. enro nmiso, os agradecimen-
los dc — (na) Curiós Bcttcncoiirt e V. Car-
doso de Menezes."
As variedades do íris

O Clnc Theatro íris. nlém do seu pro-
gramma cincmntngrnphico, sempre bom. ago-
ra, com a magnífica fitn "Scarainouchc", dá
aos seus freqüentadores unia parterthéntral.
São estas as variedades ora annitnciadas ali:
"O Marroeiro", da lavra de Cnlullo Cenrcn-
se c Interpretado pclo próprio e pclo actor
Juvenal Fontes (Jécn-Talu'), c mnis Mlss
Sussy, acrobala, nppclliilada "As mnndibu-
Ias de aço", c n cantora patricia La llozolen.

A compnnbia franceza quc vem para o Lyrico
E* este o elenco da compnnbia franceza dc

operetas o operas cômicas oue a 20 deste, mez
estreará no Lyrico: Lcon Ponzio, .lulicn Ge-
rardv Mareei Frnncli, Emlle Kovierc. Itolier- ,
to Foissi, Charles Dnrtliez. Jcnn Rnbano- |
witz, Ilenri Boulie. Jenny Siryll, Oilettc du |
Ponchcl, Vivctte Chnbannes. Alice Lefcvrç,'.|
Alice Capricc, Mary Thery, Marguerittc Yral,
etc.
Pro-Casa dos Artistas

Um grande festival realisar-sc-á
mez, em beneficio da Casa dos Ai..........
theatro S. Pedro. O programma será dc
grande cunho artístico, pois constará, nao só
do uni aeto variado por Iodos os artistas da
companhia, dirigido c orgnnisado por Brati-
dão Sobrinho, como dc um acontecimento
verdadeiramente artistico como seja n repre-
scntncão dn opera "Cavalleria Hnsticana ,
exclusivamente por cantores brasileiros. Nella
tomnrão pnrtc, por tocante gentileza á Casa
dos Artistas e á companhia Victoria Soares,
as cantoras patrícias D. Dolora Belchior o
D. Lydia Salgado, o bnrytonò piiuli itn Sylvio
Vieira, do elenco do Tlieatro Municipal, c o
tenor Vicente Celestino, que pela primeira
vez se incumbe da difficil parle dc Turiddii.
Os coros serão ntados por nlumnos da Es-
cola de Canto 1..1 Theatro Municipal c a re-
gencin está a cargo dn maestro Sylvio Per-
líüli e do maestro dn companhia, Sr. VerdJ
dc Carvalho. Outros nttractivos serão aiintin-
cindos opportunamente.

VARIAS
Recebemos amáveis cartões de cuniprimen-

os dos distinetos artistas porluguezes Alves

>¦; «tJS . ¦ « ..Bi
— A compaiilila Iyrica do Municipal cm*bnreu iloinliigii, ,i nollo, pnru S, 1'uulo.

ESPECTACULOS
HOJE. á» 7 fí • • 94

AS NORAS DE
MME. BRI0NNEMM

Theatro Recreio KMPIIESA
nANUEI. ft c.l

¦> O duclto liiao-brnsilclro

1_° s , GERALD08A vlctorlosa revista
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APPARELHAMENT0 SCtENTIFICO

«A Mechanica de Precisão»
, u ü. SA1WT, MAETIN,, A O.
Acha*M A dl>i|i<is.viiii do., eus, i.,ig(iuuiri.s, Medico»,

Indiislrlaes c mnis nonons n quem Intcrcstc o eilobokol*
menlo acima, montado com ns inaln prrfeltus officinM»
e laboratórios, dirigidos por engenheiros a lechnico* es*,
pecliillstas no conceito <• nu nfrriçAn do in^trumenlal
Bciontlfico referento ni engenharia, astronomia, met;o»
rologi», iiaiiticu, chrononietrln, óptico do prcclufio, elnii-»
Ria rm gemi, radiologia, tclcphonln e IcIcRrnphia tnn
fio, liistriiinentns de medida elcilrlca e de physica em
geral, Kiicnrreguiu-so do fornecimento dos principais
(nbricantes ('«trangelrns o possuem sempre cm stoclt
merriidorlns de primeira i|U'illtVidr, quer fabricadas na
próprio estabelecimento, quer Importadas.' Itcccliein ordens dn Interior para tudo que so refira
ao acu miiin de negocio.

CM. telà?ÍÃlMl&oSW. ^ítííTD^ANEIRb

A' LA OARÇONNE

! EMPRESA PASCHOAL SEGRETO;
TUBÀTHÒ ÇAIILOS COMES - A'« 8 »i

TIlECTltO J°0.?0"CÃETA1«i - Vn •
A GASTA SUZANA

TUEATItO s. J()Sfi - AT7 % »IK
OLHA 0 GUEDES !

SBMBBgajà». -

amm~~w'-'"» fjshobb üj'!
r.T^^T?rr.A .tos*. T,OURF,TRO

TItbAiltO l.hl'l lil.H A — A's 1 vi c » »i
CHA' E TORRADAS

PALÁCIO — ás 8 3|4 — A VENTOINHA
Amanhã cm nintincc, ãs 2 .1|l, Alma forte•"li i naajHiMíBMaa ^j*j^-j-__- 
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HOJE SEXTA-FÊIUA  HOJE
A's 21 horns: "I.slilos de carmin", film

Metro, por Viola Duna c Toom Moorc.
A's 22 horns: ISAltELITA HUIZ — Ce-

lebre dansarlnn hespanhola. O maioi
^suecesso do nnno no "Einpire Theatre"
Ode Buchos Aires.
/¦j 1'uKrnnns 2$. Camarotes e baignoires 10$.

GltlI.I.-liOOM — Todas us noites dincr
¦ souper dansanto — PAN AMEIUCAN
JAZZ I1AND.

"Club dos Políticos"
Esplendido programma artistico» do qual fazem parte notáveis artistas

CONTINITA O

RUIDOSO SUCCESSO

PETITMo»«a
O menino prodígio ie sele aanoa de edade, o mais pequen,. ao mundo.

Só nos POLÍTICOS
"THE NEW STYLE" JAZZ-BANE

PRIMOROSO SERVIÇO DE RESTAUKANT

jBgBBjBBB

H

<2k

Palácio Club
Rua do Passeio 40
LUXUOSO

29 deste
Artistas, no

Attraente
e variado

Programma artístico
2 0RCHESTRAS

| Blues Band-Harry Kosarin
HOJE E AMANHA

Um menino protiig.o no pai-
co do Parisiense

um crunde, nssom-
precocidade, quc Buc-
dc havcl-o consagrado

Duas noticias de sensação se encerram neste titulo t com praner
off.: cun ¦ ias no publico.

A primeirt è quc o llio hospedn actualmente
broso e pequenino artista, ficnial pela sua
nos Aires c Montevidéo nos enviam depois
ruidosamente.

Refcrimo-nos a "Potit Encanto", esse verdadeiro assombro, quo
contando apenas 7 annos, é um completo artista, imitador c paro-
disto cômico de enorme e variado repertório.

A segunda c quc, não resistindo no vehcmcnte desejo de apre»
scntnr á distineta plntéa essa grande novidade, o PARISIENSE, o
tradicional cinema da Avenida, não poupando eslorços fará erguer
cm seu salão, especialmente para esse fim, um apropriado palco
onde, já nn próxima semana " lout Rio" irá admirar esse menino
genial que vae causar assombro e fazer época.

|g GKWEM1LE fl
&B!BBMi-v-_-W_swmmmm — w_— , mmm «
Syphilis dn cabeça — CARLOS curou-se

dc manifestações dn syphilis
(dores de cabeça) com 2 vidros de Luctyl
em HO dias, gastando 12S000. — IIODOLPHO
tomou 10 vidros dc outro depurativo em 2

i mezes, gastou 35?0U0 c não ficou bom. —
LUETYL só em boas pharmacias.

mmm

11 mmmmmmm
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1874 — 1924
A Drogaria André, commcmorando seu

HOo nnno dc existência, está brindando sua
distineta clientela com preços cxccpcionacs.
Hua 7 dc Setembro n. 39.

¦ mmm- ¦«

0 Medico HomoBopatha da Familia
Edição de 1!)24, augincntadissima, a 208000.

Indispensável ns pessons que sc tratam pela
homicopathia. — ALMEIDA CARDOSO & C.
— KUA MARECHAL FLORIANO N. 11. RIO.

mmm
BhFrêaP»-- Mols. ints. 7 dc

e sabs. Tct N.
mmm-

Tel. 4480 N.
mmm

e autopianos. Peçam catalo-
gos a II. Ferreira & C. Rim
S. Fr. Xavier, 388. T. V. 39C
Grandes prasos.

Doenças nervosas e
fraquesa da vontade

dn Ctinhn e P.crthn Bivar.
SMM>

asthma; bronchite
asthmatica

Os accessos agudos cedem promptamente,
n cspcctbraçno é facilitnda e a calma sobre-
vem com o l'ò Indiano dc Giffoni. (Vide c
modo de usar no rotulo). Para os casos
ciironicos, Gottas Indianas de Giffoni. Nas
boas pharmacias e drogarias, Deposito: —
Drogaria Giffoni, rua Io dc Marco n. 17
Uc. I). N. S. Ps n. 33, de 20-1—1900 e nu-
mero 189, dc 10—9-911.

CABOS DE AÇO
Temos em.stock grande quantidade dc cn.

bos usados, em perfeito estndo, diversas gros-
síiriis, preço de oceasião. A. Gonçalves &
Burros, rua Frei Caneca n. 45. Teiephone
Norte 2BG0.

Dr. Jorge de Moraes t^K.
Aires, 58, 3 ás 5. R, Aprosivel 8G. B. M. 3253.

sés»
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RAIOS Pelle,ULTRA.VIOLETA.
Cabellos, Fraqueza sexual!

PubctculoM', Anemtit. Assembléa 54. ;. aa t»,
UU. PEDRO MAGALHÃES;

—. , mmm ¦

"FSA60L"
O pó ideal para
frieiras, assaduras,

brotoejas, etc.

Evita o suor c tira
o máo odor.

Lata, 3$, Pelo
Correio, 4$.

Nas perfumarias,
pharmacias e dro*
garias do Brasil.

QUEREIS SER BELLÃ?
Usae o preparado seientifico de belleza

JUVALINE. Nas perfumarias c na rua Buc-
nos Aires, 131, sobrado.

•swa»

Quando
se almoce,
lanche ou

jante, não se
dispense do

Dr. Fernando Vaz ^f"^?ii"io do H, d.
,dc Assis. Ci

nirüin jicr.il. Diagnostico e tratam0, cirurg'
w das nffecçõcs do estômago, intestinos
vias billnres. Utcroj ovarios. urethra, hcxlg
'rins. Trat'. dò câncer, hcmorrhagias, tum:
KS do utero o da bexiga pelo radium. A;
semblén 27. lies. C. Uomfim. CG8. T. V. 122

DOENÇAS DAS SENHOnAS
Desappareccm com o uso da IBATIMOLINE,

app. pclo D. N. S. P. sob o n. 1023. Nas
pharmacias o drogarias e na rua Buenos Ai-
res, 131, sob.

¦ *»a» <
|\. n... I J_e Medico e operador. Viasur. nego LinsuriliariaSi Pnrtos> Docn.
ças de senhoras. Cons. Av. Rio Branco, 175,
il ás 5. Resid. Bnmbina, 37. Tel. Sul 841.

mmm
HA MAIS DE 40 ANNOS

Existo o Elixir de Caniomilla Granjo, para
o allivio cfficaz dos que soffrem do estorna-
go, figado e intestinos. Expcrimcntac e tc-
reis a prova.

st
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lia, manias, sustos, ataques, etc. estômago tjaj^r
intestinos. Emprego local e geral de radia- ¦
ções ultra-violetns de Bach e da suggeslao ____ZÍ.^.-.
nclos melhodos mais modernos. Dr Guiilin aSSBE^HKH
C°ua. 11. S. Josò 61. 3 ás 5. Tel. 4025 C. ^ff1*

LESLAa DE PENHORES nHfflffl
^m^-.  i;t DE SETEM IinO — CASA DIAS & MOYSÉS _-f ^ÊlL_

iliWiiiTi 1 ¦ "" IJliuiO "H ES 1 HUfllIlIbll JHUUaU;HpyHil^ i w 1 W __, ò I ... 
PLAFOIIEISl' = P O- =

or|ja y Wanlias ie camlzas, pyjaiais, süecauolliíiioj,
500CI Pare^ de calcados para liquidar O

MOLHO
IfáiPERRlHS

BRINQUEDOS
Castro & Waldemar Praça 15 de Novembro 4.

mmm—
MOBILIÁRIOS

para cscrlptorios. Cadeiras com molla a 130$.
R. Alfândega, 6», CASA MARTINS,ws*mm O calvado quc todes devenj

usar. peia sua cominodida*
de e preços, altas novida*
des em fôrmas. Assem*
blía 4fi - Tel. C. S477.

-¦ mem ¦

Tintas especiaes para ini'
pressão, preta

Preferidas por vários jornaes e typogra-
pbias. A preços convenientes. GALDÍNO B,
SMITH. Hun do Mercado, 30.

Dr. R. Pitanga Santos Doenças dos
colons, rectm»

e ânus. Tratamento especlnl das hcmorrhot»
lias, sem operação. Passeio, 56, sob., de 1 á» a.

¦mmm-
DR. ALFREDO ALVES PINHEIRO
Cirurgião Dentista. Hua Sete de Setembro

N. 180, Io nnd. Das 8 da manhã ás 9 da
noite. Teiephone, C. 1S0U.

mmmm
Vias urinarias Cura radical da blenor»

rliagia. Tratamento daa
moléstias venerens. Dr. Bclmiro Valverde.
Largo Carioca, 10, 1 ns 0.'m/mim

¦____W__V—..
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i3iis, gravatas e lenços
O OONÇA.LVES BIAS

SEXTA
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í^.viVb«S(1«/os
Tarem anno» __i_nh_t
t) pliannaeeullco Dennovai .i.««.o.*! Dona

Nal. Nonmha Snnlo», eipoia do Sr. Mn»c,vr
.Noronha Sanlo», funecionario Municipali ca-
««ni.» Jos* PmnolKO ll_j»tl.l», funculonnrlo
do Conselho Muiilclp.il,

_~.__iem innos lmjat
Srs, Alexandra Pereira dn f!«i-t_, do com-

meralo deita praça; Ootavlimo Silva, nosso
i.rf.ailo eom. auhelro de trnlinlho: eoronol
llennev.il lincha; llaul dc Almcldii Coiitiiiho;
Or. Wiulilnglon Ilueno| Jayme "Araujo liar-
Uo*»: leiiluiril.» Maria de l.ounle., flllm do
Sr. Carlos lídunnlu Wallier; .ciiliorltrt Ynt_,
lillu ilo Sr. Joiio Silva; senliorlln ArmliiiU,
1'lllw _<• Sr. Antônio Montelru, funcelonarlo
nu I.lghti a menina Zulcllin, flllm do Sr.
Armando S ll»«, do commercio desta prata,

. menina Maria Therwea Uvlsne Allicrnn/,
,'iilia do Dr, I.uiz Augusto Allien.i/; «los».
Schimdo 1-lnin, do commorcio desta praça.

Via annos, honlem, a ineiiliin l.niollna
Ferreira, flllm dn líjcmn. viuva l>. Helena
1'crrelra.
CASMIESTOS"^Unnsorclaram-se 

a senliorila I.eonor Soa-
•es, rillm do ür. J. F. Soares Filho, direclor
geral, aposentado, do Ministério da Agri-
•.trituro, o o engenheiro Lui_ Alberto Web.,
tu I-epartlçüo Geral dos Tclegraplios. Os
.cios civil e religioso effcctunrani-so na
,o»lor Intimidado, ua residência dos pies da
noiva, i. rua l.eile l.c.il 11. lfi. partindo, cm
seguida, os niihciitcs p«rn l'clropulls.

.-Contrataram casamento o Sr. Anlonio
-loncorvo Fillio, do commercio desta praça,
_. a senhorita Iloíallna Ferreira, filha aa
IJuma. viuva 1). Helena Ferreira.

Oonsorclou-íc, no dia 17 do corrente.
o Sr. coinmcmlador Oyprlnno Lopes do Al-
meida. negociante, com a Exma. Sra. D. Ma-
lia Rn.» do Almeida. Serviram dc padrl-
nhos no acto civil o Sr. general 1. adiou dos
. mitos e D. Hcrmlnia I.opes dc Almeida.

Contratou casamento com n senhorita
V;crv Manetli, filha do Sr. Camillo Mnnctli,
u S*r. Torres Carneiro Filho, do nosso alto
co'mmcrcio.
xascimextqs

O lar do pintor Sr. Mario Tullio e de sua
lix-rna. esposa, D. Isaura de Almeida Mano,
acha-se angm.ntado com o nascimento dos
meninos Lncio c Lucilia.
FKSTAS

«Passando hoie o dia do seu anniversario
natalicio, o Sr. Antônio Fernandes, commer-
«•imite e iudustrial, ofrercoo uma festa as
pessoas de suas relações.
Ll'7'O

Falleceu, em sua residência, praça Fer-
•eira Vianna n. 11, Ipanema, a senhorita
Maria Dialiee de Oliveira, filha do Sr. João
Anlonio do Oliveira. O enterro rcaIiaou.se
hontem. no cemitério de S. João Baplista,

—Falleceu, hontem, c foi hoje sepultado,
no cemitério dc S. «loão Daptista, o Dr. João
Maria Bcanrepaire . inlo Peixoto, sub-dire-
«tor do Patrimônio Nacional. O ferelro, com
grande _c_.mpanh..mcnto, saiu As 4 horas da
tarde, da rua Figueira n. 22-...
MISSAS

•Va matriz d« SanfAnna foi rezada hoje,
Is 8 113 horas, missa dc Irigesimo da por
alma do Sr. Arliudo «Corrêa, filho de D. Cas-
.orin.i Corria c do Sr. Romão Corroa. A
ecrlmónlà religiosa foi concorrida.

— No altar-mór da egreja «lo Carmo será
.czada amanhã. As !» 112 horas, missa de
»ctimo dia por alma do Sr. José Antônio
Ferreira, antigo guarda-livros o;.pae:do phar-
maceutico Sr. Waldcmar Ferreira \a_.

VICTROLA
MARCA REGISTADA T».\

VICTOR TALKINO MAOHIMB O'

fl UlliCa «w*lna falante que é 1 ÍHS||H
VENDAS EM PRESTAÇÕES DE

100$0Q0
POR M

O "Manoel Cnrangota" r.r-
ribou para recebei* .

viverea
t'..iriliuii _ (lUaiWlHIWi »» nütamdHar ne

hoje, o l__ai' iKirin.nv. ''Manoel ÇamiifQM".
nfiiii de iKclicr viveres. Iv«e liiinn, culo
. «I.ilu miiII.ii-í«» foi rii.-iuiliailo Iniiii filo
im_||..t «i« S.uiilr d«i Porlo <|»" «.? vlilloj.
nroeodsu de Iiucnos Aires e •>» doilim a a«»
Vicente,

«MM .WmmrimLfiWmtmtm*,

__K

A illuBtraçiio
mostra uma

Vitrola N. IX
j tamanho
18 x 43 x 53

| joentimetros
que custa

i i:000$000
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tjii_..__ -.< -- .-• vanadai |
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AGÜA^PÜRGATiVA
DB

SIR JAMES MURRAY
_«_«¦ te aopà» na» u»MABA»^eHwaa_aoragg.
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(OUVIDOR
RIO

98 Paul J. Chrisloph Company 8. BENTO 462
S. PAULO

LEITE DE MAGNESIAl
Vava aciclez no estômago, náuseas de gravidez!

dyspepsia ácida I

OURO
NAO VENDA !

NUM SB FIB NOR IMIHÇOB PAXTASTIC08
DI. OIT-OS ANNUNCI08

— Veia, em anles do o.fcctunr qualquer
venda, a offcrla «IM» Jll.l DO OÜIIO _ MIA-
CA TIRADIiNTBS N. !'. mlirado i.ltiiilo ""
Theatro S. Jonó), que ã quem mellior inflaiorno. piia-i... jóias. nmMiAsrru^ui^
MANTKS. ONU! IÍM PO' lí BM l»EPn%VSi
PltATA-MOHDA ilni|«cri«. e i.epii-lleai. «.Al-
Tlil.AS HO MONTI-. S0CC0III10 H OlTHVS
CASAS. I1AN0R1AS. PAMTI-.ir.OS, ÇVSII;
CABS, ÁVPAIIELIIOS DB LUA' li OUTROS
OHJBCTOS DB 1'llAI'A. OURO, PLATINA, etc

¦ menm ¦

LIN6ERIE ELE
Riaultsimos enxovaes compiows para noivaa

LINDOS STORES E BRISE-BISES
As mais finns gunrniçõcs do cniim o mosa. Os mais fmuu vestido,
om Linrierie A fornecedora do mundo clognnto brasileiro. A quo
tom guarnoôldo o» mais luxuosos hotois da Amorioa do Sul o o
Palácio do Cattete C Guanabara. &&**** roduogões do pregos pdo

motivo de novas installaçóes
G. A. AUTUORI & COMP.

Rua do Cattete Ns. 136! 138—Telephoncs Beira Mar 382-1321
rio de janeiro

iira«aOTm»"r_s:>:__w _».• »»-.-~"Ecnotx,»+m
mme ¦—W* —" **y**mmm—a* ——-——"-"—.*"'—*.-¦ *•——---
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m 'm"-BI,BiBr,uls^",w Vende prédios e moveis
(LEILOEIRO)

m***t me in »  ¦¦ a ¦»_¦¦¦¦ i^» ¦¦» mm

Ctarea os dente»
Qefresca agmctwefmrifè

j c/r/orec/aefa. '&i/£r£^jiS&*fôl^\

* *^5^mm***mm*tm-m~^

mmjftfjigQgggmimwr.i&UlIlpW mm**mmmmttmmmmmrmmrm^. ^ ^ _J___J.
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Grandeá

Curai-vos «.....pelo NATURISMO!
Itegimen de alimentação, «ercicios lij-

giene c fortilic.ntcs naturaes: GUABAAA
íuro para intestino., estoningo, esBotamento,
rins. etc - Café de Cevada, alimente.salo-
roso c mais barato. — Extraclo de Malte, lo-
tico enérgico e fácil. — Plantas rnediemaes c
LKros de grandes Médicos «iuc ensinam _
rada pessoa curar-se a si próprio com poiico
gasto c sem perder tempol R. S. JOSe 20.

•mmm

GRANDE DESFALQUE
eslit dando V. S. em sua bolsa, por não
comprar na CAM1SAIIIA FLUMLNENSE, ã 1\.
S. .lose, 8:

Meias fio lorcido, 3 p. 2S700; Camisas de
linlto e seda (reclame), 205500; ilnmisas ame-
rlcníiás Minm pcrcal). 8?.0fl; Cuecas de per-
cal france/ a -l^fiOO; (<iualidadé garantida)
õ-8n0. l)istri!iuÍ!;ão gratuita tios "Bônus Bra-
sil". Sorteios diários pela Loteria Federal.
— ÍIUA S. .1ÜSE' N. 8.

Tcleplione: Central Í2G..
mnm

• •____._._____, ensina a falar fran-
Joven parisiense ceiC em 90 ücõcs, sem
sutaque estrangeiro. Preços módicos. Mme.
Massony. Rua S. Josc, 54, 2» andar.

CALLISTA PROFISSIONAL
Margarida de Almeida. Hua do Ouvidor,

149, sob. Tcleplione, Norle, !)-0.
. mtetm

Gerente de fabrica de tecidos
Proeura-so um competente para uma fa-

brica dc 500 teares, localisada no listado tlc
Minas Geraes. Cartas a À. -Fernandes —
Cx. Postal 11182.

mem

DOENÇAS VENEREAS — Trata*
niento c

cura radical pelo néo-silbersalv. rsan c inje-
cções nierctiriae» indolores, diatliermia c
raios ullra-violeta. Dr. Cocio Harcello», cx-
assistente dn Fac. dc Med. Das fl ás 11 c
das 'l ús 6. Tel. C. JI8B4. S. Josí, 6».

mem
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"tStodo" I I^SiJ
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Irei dos Limpa Metaes! I
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AS RUGAS DOS OLHOS;
testa, boca c o Mcnton (2* queixo) são o tu-
mulo do amor: hoje devo a alegria da vida
aos produetos ELECTRICOS MIRABILIA da
ACADEMIA SCIENTIFICA de BELLEZA quc
trouxe ao Ilio 400 produetos que são 400 nin-
ravillias premiado» com o GRAND PRIX nn
Exposição do Centenário, do Rio c noutras.
Escreva hoic a pedir estes produetos que
custam 15Ç000 pelo Correio 175000. Ein oilo
dias vá quc as suas rugas progressivamente
vão dcsappareccndo.

Resposta mediante sello. Rua 7 de Setem-
bro, 1S6. Rio. Catalogo grátis. Escreva liojc
mesmo. mnm*

Aos Srs.
CQfníMM

LEILÃO
raleirn

Gaes do Porto
O JÚLIO, leiloeiro, nulorlsado

por alvnrú «Io MM. Dr. Juiz dc Di-
reilo da 4* Vara Civcl, venderá em
leilão, amanliã, sabbado, dia 20, ás
3 horas da larde, tiniu grande área
de terreno no Các» do Porto, per-
tencente ao espolio flo finado Dr.

Antônio da Cosia Lage, medindo
2.3-10.272-1 metros quadrados.

Este magnífico terreno, próximo
ao armazém 13, é dividido cm 5 Io-
les, medindo «lc frente, cada lolc 10
metros, excepluando um quo teni
13mt..50, variando os fundo» entre
35 a 66 nielros. Fsles lotes são ser-
vidos com linhas férreas aos fundos
para desvio de vagões. Portanto,
fica esta bcllissima área de terreno
entre as ruas Sigma, Antônio Lage,
e servida por «lous lados por e.lra-
da de ferro, ficando cm frente ao
edifício do Moinho Fluminense c dn
Companhia Costeira.

Será veudida era uni só lote on
retalhadamente.

Planta e mais informações, no ar.
ma_em do leiloeiro, á Av. Rio lU-an-
co 183.

Vide annuncio detalhado no "Jor-
nal do Commercio", amanhã.

mmvr -

_____¦_¦_¦_______¦ _________n

, WF Para ajudar a repor forcas aos debilitados. \|

A Perfumaria Lapenne
Prcvino aos sons froguezes que rob sabbados vende com grande reduesi.

todos os artigos de perfumarias c objectos para toilette c presente,
9 RUA DO THEATRO 9

»*»Wrj»^

Ka____gt___g_aHC __a___B5ag_g_Mtta^mmmmmjgBm^MmWS********^*********************^1 ^>.*.m*..-.,-¦*¦*._. _¦

IRRITAÇÕES DA PELLE
fdôrcs nas articulações, urinas carregadas, são manifestações artliri-

ticas. Os arthriticos devem tomar diariamente

mm** m*~m ****L .. i»..ar_r__^aE^^3iag.1^g7^

msa_a?__iKJ_3_a_lUB!DERBY-CL
Amanhã, 20 de Setembro de 1924

GRANDE PREMIO NACIONAL
Animaes nacionaes de 3 annos
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fopan
tiva?
goiii

pel
JIAHM

ti»r' .*••llfUJ
Italiana
llcal o |

N«.o «'
ciir*mo«
ml», nio
«Io no !¦
rnlllfat;
como ri
ntçio a
tldaile i
corivicçft
quantn
nadi le
1„ que
fr»tnrn»
» (oi ci
«I. ne n
roí», o
tu» e»ti

Acom
foré» II
íe!l_ rc
ra; c, :
tre nol
mesma
Vtlo at
«Is quo
Mt se
n.lí» 1
.i«jc, m
i.so o
tun e»t

pasicio
. i_o a
nrlnclíj

¦ _v.i>:i.
:,rs. c
;;.l.ü.
•iri, c
|0 "H
ommc

jntend
.illm;

lim
rui.-.ioi
j.nra. i
. . A;
menle
niento
in 12
prí-ssã
piülioi
LcllM.

V
fim, i
CJtleu
trial
S. A
_rii fr
Ifilisit
rilas,
te so'
(.rfind
I lana;
liincc
«l/ülas

gesta -'- «—_—__»

Ü ill as

CALÇADO "DADO"
A MAIS BÀRATBIRA VO BRASIL

Avenida Passos n. 120
A Casa Guloroar não querendo compavtl-

lliar com as outras casas nos lucros fabulosos
com f]ite são vendidos os sapatos encarnados
abro preço especial para esle artigo e pura
esto mcz.

Paraiso
Creanças

CAMPESTRE
Amanliã, no almoço: peixada do forno á

Americana, cabrito com arroz do forno, tri-
pas á moda do Porto. Ourives, 37. Tel.
Norte ..CB6.

mem

Taximetro
Compra-se de qualc]uor marca, usado, pre-

ço de oecasião. Trata-se iií* nia Senador liu-
sebio n. 244. Tcleplione Norle 2375, com o
Sr. Valentim Cardoso, das 8 ás 11 lioras.

Descontos dc
IO °Io

mem «
Experimenta o

COFRES
Vendem-se, por preço reduzidíssimo, os afa-

mdos cofres M. W. americanos marca re-
gistrada, garantidos, guarda fiel de seus do-
lumentos e valores contra togo e roubo
Comprem boje, não esperem. Rua Ihcophilo
Oltoni, 103.

DENTISTAS
Completo sortimento dc dentes artificiaes

c demais artigos dentários. Consultem nos-
sos preços antes de fazer suas compras. Geu-
til Miranda ... Cia. Una Gonçalves Dias, _».
Rio de-Janeiro. Caixa Postal n. 2081.
_____  « mem ¦ .
AITtr A CC «i-aiide sala de frente, a rua
ALUVíAOr. úa Asscmlilén, 21, 1».

i ai»» i

LEILÃO DE PENHORES
Em 213 de Setembro de 192-1 "Ca*a Gonthier"

Hu.-i Luiz de Camões, 45-17

ÜRSENOVITA
O mais prodigioso tônico

1 mnm ¦

AV.

"yrwfo... fa.*-^» *\

MOVEIS MODERNOS E
COLCHOARIA

Vendas a praso c
por preços sem competidor

CASA DO JÚLIO
do Severiano Augusto Pereira

Mem de Sá, 33 e 34. T. C. 1178
mem

Está triste? as suas
regras são dolorosas

e irregulares'.' Tome Cápsulas Sevcnkraut
(Apiol, Sabina, Arruda). App. D. N. S. 1*. j
n. .1. R. 7 de Setembro ns. 01 e 81. Droj
Huber e Bcrrüib. Tubo 7?000.

-«»«•*"nn nra

TELHAS e TIJOLOS
j Materiaes de 1* qualidade. Deposito dal

Cerâmica SanfAnna
450 — RUA FREI CANECA — 450

Rio de Janeiro

mem-

3 O °lo
em todos os artigos de inverno

Rua 7 Setembro, 134 - Rio
. mem 

III II—III lil 11 Ull III 1 __HS_B_i__-_B

G0RT0y-SE
ARRANHOU-SE LAVE LOGO COM

Dioxoé,en

Essências Pura!
Para balas, licores c perfumistas

DROGARIA BERRWi
Rita ]?iieiiJ.»s Aires. 18

IJmbt
Itoraã•T-iílc

iia
. c

,.'-.

Sltfl-ii

-**03la—
ia-mmxmxmji}ffm*w^i\ iáns?!?fl|t>y
ÁLCOOL PASTEUR

Sem cbciroi Uspeeinl ús Industrias d.
perfumarias c bebidas finas. '__", ÍJb',10'(
•1'J". ein lilro. e loucis. Drogaria Bcrrinl-
II. líuenos Aires, 18. ,,,__,wejgmsgmmaatTmmBimt

 i «nnurF- - -

u,.,v,HEPATI VENDA. Infa)«
Vivei nos inales do flfat

«p. ilo, esttimngo c icleiií;:«

Fina pellica encarnada salto L. XV
líisor da Moda

5 0$ 000
I*clo Correio, mais 2S">00 por par.
l.em.Ueni-se calnlocos illustrados.
Grátis para o interior a iiuem os socilitar.
rcdidoH ii

JÚLIO DE SOUZA
•mem

CASA TITO
"ÓPTICA"

Pincc-ne_. óculos e lorgnoiis <ícs mt-
Ibores fabriwuites. Bem montada oili-
cina para concertos. Trabalho rápido >•
perfeito. (Iraud'j sorlimcnlo dc artigo!
para photograpliia.

TITO, SALLES & COMP.
TRAVESSA IJi: SÃO FRANCISCO, 1

PERDIDO
AVENIDA CENTRAI» _

um liracelete com -I pérolas e . lirllha.iiWiB
boa i-L-..nmpensa a quem entregar, .'il.
Conde de Lage. Mine. Andrtie.

--•—-Hf-T——* T—"

¦ mem*—.

tCIGARROfj

Empresta-sc dinheiro sobro promis-
sorias a .'irmãs

coinincreiacs e a particulares, .luros inodi-
eos. Informações pelo Pliouc Villa, -1021

-mnm—-¦¦i «I -¦¦«¦ «i tww

ÜKS. CELSO I»: CASTRO e BENJAMIN FI-
GUE1KA, advogados, Ouvidor, 45, Norto 555.

mnm -

CÃES S. BERNARDO
V>ndem-se lindos filhotes, Avenida Atlan-

.ica, 328. mnm
Cachorra Teneriffe

Perdeu-se entre São Leopoldo. Visconde de
Sapücaliy e Salvador de Sá c Mangue. Ioda
branca com duas míilbas nns costas o ns ore-
lhas ..marellur, claras, por nome. Ouifuuzn.
Gratifica-se a quem entregareit rua Silva Jar-
dim, S3. Telephone Ceu Irai oim

c saberá semjnc da sua saudc, as
melhores drogarias têm balanças
muito fieis que lhe darão em um
cartão o scu peso certo, comprara
1 vidro dc RABIODOL c voltando a
pesar-sc comprará outro e assim no
fim dc um mcz deixará de lado a
sua caixinha de rouge, porque as
suas bellas côres serão naturaes.

, ..... t -^-tfMr"**"*' ¦ ¦" '"' ¦

PREO.O
Vende-se por 40:000$ o da rua Santa Lui-

_a 38 (praça dá llaüdéira), terreno pi-oprio.

—«¦¦¦— ¦ '^P_>"

DESENGANEM-SE...
Qucreis fazer refeições por módicos pre-

ços '! Rodeados de uma fina sociedade e um
niciui variado? Só no Restaurante "A Fidal-
ga". Hua S. José 81.

¦ mem ¦

& (íi) L
—. «———i ****** ¦—--

-«__»¦-.•

Drs. Leal Júnior e Leal Neto
Especial islãs em doenças dos olhos

e gai'!
, CO.

mmmm************* l i i" ' ' * '¦*-""*-»'

dos, nariz
Asso-íiblé

«anta. Consultas de
, ouvi
1 ás

1 \ v*.^' *?L____rr
» \ •?' ...*?_Mffl_!_3í>

mem*

•<a____«o«w*""'11.'

CÃO DESAPPAREC1DO
Policial, prelo qiíeltnádó, com falta de

pello sòbrõ o olho esquerdo. Será gratifica-
do quem inlonuar o scu paradeiro, ;i ma
Marque, de Ahrautes 12(i.

me .m,lt »¦_—¦

LEITE iMALTADO HORLICK'8:
Sempre digno de confiança.

PRÉDIO NO 
"CENTRO 

COM-
MERCIAL

Traspassa-so um magnífico contrato de
arrendamento, com o praso de seis annos, de
um prédio, recentemente) rçcpiistruido, com
uin enorme arrriíizem, ò mais dous aiulares,
na rua da MISE1UCORDIA. próximo á nm
de S. José. Informações n Avenida Rio
Branco ti. 9, sala ri. 108, das lt ás 17 horas.

mem. «
Alto de ThereEopolis

AUm'.'i-se uma boa casa, á rna I .iraguassi.,
Villa 

'Mercedes. 
Trata-se á rua S. I.enlo

n. 19, com o Sr. Lima

ARTE,
ELEGÂNCIA
BOM GOSTO

São os requisitos
que distinguem os

Mobiliários t a»
Ornamentações da'

RED-STAR
RUA9 :

09 __ Gonçalves Dia» — 71
82 — Uruguayana —- 82

LOTERIA FEDERAL
SEGUNDA-FEIRA

20:0OO$O00
l>or 1360(1

QUARTA-FEIRA

50:000$000
Por 8,000 .

Os bilhetes para essas _oteri«s
«cham-su . venda á rua l" d»
Março, 110.

Vendemos para esla Cajiilal mãç
temos «-ni slocl. para vnrius iiulu.-
formnções: .\. Gónçiilvcs & Burros
Caneca, 45, Tcleplione "-'""•''' -lili(1-

za. •

Moleiro, eslhs dorgúnga
^/'~r, I'jg*. -^5> ^t^ST "

VrAi /-/ vhrk/,\\i
S»\tó#^___l MM
?0^ >>^ fax

. et**** ^«P immm

L*eth & G.
Bilhetes sem ágio. Rua do Ouvidor n. 04.

Pagam Iodos os prêmios da Loteria . ederal.
Posto de venda de cstampilhas. 

al t '¦! [lllll' ¦ 

A' LA GARÇONNE
Salão Mcru/./i, especialidade cm cortes do

..,!,"!ins :i In gárçonne c á ingleza. gabinetes
«s «bines pura senhoras, ci-eahçíis e nmnieuw
Rbsiixio, VM, próximo á Avenida.

¦MM

0 Msltiri. — Nâo _d i'tn(t>. cu dnrmie, qui-n
andar ósdm o meu moinho >

0 Airieir». — £' estt >mlt*r çne «tó «"'..'"
¦ eo Alcadüo C.urnt. tem Mn pclh e ur,; mr'-

do qu» o preprh cento. '

O uso do Alcalr_o-Giij.it. Imundo f\M
ns refeições na dose de uma «-«'lli«-. <« 

u,.t
por cbjio dugllll, hasta «lc Inc1-" I'- V (|?jj
désapparceei- cin pouco Icmpo a ,u-, ]nJÍ)
rebelde c para curar lanlo n <¦¦¦><, .;- ,-,„,.
tenaz conio a mais iiivctei-udii '"''¦' '„"i:\.[-,-,t

ga-se mesmo, ás veies, «-.piirnjís" 'j ., t|!«
ii tísica declarada, pois o nlcãtrau -'¦•;' .,((
composição dos luberciilqs do I»' '"'; 

iH
strüindn os niáns micróbios, causas ¦¦•
composição . . -foiii.

Se <|iii/.ercm vos vender lal 0U^'^íM
elo em logar do verdadeiro Alcatrü?*^
desconfiae: c por terem interesso niw»« a
ra obter a cura de vossas hro i.i u<». 

£ <
Ihri-hòs velhos, eléflüxos mal ?uTS'úi_
fortlori da asthma c da tísica, l' '. ,ia5 t
mente necessário exigir nns pn." ¦ 

i(;l(
verdadeiro Alcatrão-Gnyot. Atini w
cmalqucr duvida, i-xamiuae o rptuw
verdadeiro AleaU-ão-Guyc.l. leva o npn« fjfi
Güyól impresso cm letras BV .nd«.^m yj, f
mtí em Ires cores: roso, verde, ).c'g'y
dc travei, assim como o endereço. «---
re. 19. me Jaeob, Paris. _ „n ccntMii»t.

«il

O írataménlo vem a sair a 10
por dia — e cura.

Approvado pelu D, G. a. '
sob o numero

ein i.Hp!

ASTHMA Soluçáo de Harímann (Formula allemã)
n ./ V. 1
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HSMfDAÇAODOBRA
SILAS.À.R.OPRIN-
C!F£ DO PIEMONTE

foram ali .....«•ute Hlgnlfim-
iltiis as iil.imaK liouicu:;-
..eus roccMtlas na Bahia
pelo lienlclro do lliru-

ho da Itália
BAHIA, 19 (A. A.) — O "Dlarlo Offi.

,1,1" d» hontem publicou:
"|,E**.r.i hoje O nossn porto a esquadra

inllaiia» «íue fCCOndui á sun pntrla .S. A
lüil o pruirlpe do Plomonlo.

Vão »>« !""*•¦ inc o* fonlfls com que pro*
tirámos »nionli.flr sun permanência entre
Li min tivessem, porventura, correspondi-''_,,, brilhantismo extremo « mi valor sl-
«bIIIciIIvo ipie »>1n devidos a S. A. Ural.
rtini etevndiss.mo representante que e da
¦¦tia « *I,IP *».nlHOa ligados pelo rcclpro-
jLi- pi.ir. sinerra do afftlçiiea. Temos a
íiiivicçáo de que offerccemos a S. A. ludo

„ nt„ |h« podíamos offereeer, porque
;',t'i lema» de mais puro a digno «loquei-
i,i que iu» visitam em nome da alliança
fraternal doi povo», qua nojso coração .—
i (ei cem o roraçfio que recebnno» n In-

i ,„,,' ,.|i:/*a«nt»nle da llulla, amiga gene-
ícii e o «colhemos durante os scl» dlax de
,,'eatnrfl* nesta capital.
ièompanhan. ao augusto herdeiro da
,j, italbii» oi nossos melhore» voto» d*

,11, regresso A palria qne ..nslosn o espe-
,,.' f >o n;io far.emos volos para qne en-
{..' r,'>"',i duas pátria continue a reinar a
j.jnia Inalterável amizade; è prin cnnvl-

((i'. absoluta que in>s fala n consciência,
Sa qu* essa «mixndCi que tanto jircs.imns,

* Rr.CITA MENSAL DCl
CLUB DRAMÁTICO

DO ANDARAHY
Amanhã, u fJltili ii-.iu.iii-.. ilu An<l.«r.tliy

e ili.» .|i,, icili.t liiiiiüil, i-iiin ii ¦...;.• mi.-
iilll iVaMillle |- .i.n ...i.n. .!

I' limt« .. "Sn necrotério", "graml noi*
.4ii.il «iu um .¦•'•, ile A, do l.mde .• tia
Montignae. DUlríliuIçÁui lie/lantl, Sr. An-
,tiiMu liriui I •¦ chuvnllliír, Sr, Uiiarle Itihri-

oi 1'uirrl. Sr Marques dc nntiiat um guar-
ilu intinlflípal, dois eiupreaiíilei du iiecioie*
mo, etc

il* piirlr - "An lllephone" *** Uni* atctciN
de "sranil glannl" «li^ Oicrlplorei fr.iiirw,
Andiü li Lortl o Charles i-i.l.->, IlUtriluit-*,Aa; Amlir Maré*. Sr. AiiguMn Cvtlll Mnr-
lha Marca, Sra. I.Mhrr üonçnlvcii Nanei-
te, Sia, Clarinlm Tellcs*, l.ucliinn lllvolre,
iiivhurlla Ksihrr Novae» teitreall Sr, lll*
voire, Sr. Marque* do Sou/a; Urna (erva.
tln), Sr OíiMíai» Dmtrtoi Juitlnn terçado).
Sr. Ilcrnmnn Dneltiiiger, um apache, Uo-
dolplm 'niu n» PIMio; Jonnnlnlia, mrnlnii
j,tilellia Torroí (estreai.

a» parte — "O marido de minha mulher'.
comedia em um neto, do Acendo Antunes.
Illsiríbulçaot llonrlquetn, «ciilinrlln Helena
Ooncalveii Mnrla Cercada), senliorltn Julle*
ta soares (estraVi)*. Honlfflclo Mnscareirhai,
Sr. Hcrnanl Torrei; Rrneilo Mascnretilm»,
Sr. It. Tlnoeo Plltio; llailllo Pimenta, Sr.
Álvaro dc Carvalho.

¦ <m** •

Im. e Morte

,„ *. tornar mais fõrle e indissolúvel,
-tU- leáes inspirações do joven príncipe,
L. .«8ij de pcrlo, scnllti quanto o amo- ...... . ít,

nosso povo ç quanto elle uma » Atoallinilo, raarfi;. 1,60, met

Sota econômicas) ?
APnOVKITAE OS PREÇOS DA

' CaloêBtit liquidação
D\co in

&C0S DO CONGRESSO INTER1
NACIONAL ESCOTEIRO

A delegação braiileira (oi alvo
de grinde» diMinccócr* na

Dinamarca
llegrofaou pelo vapor "Ornitlo" n delegi

cau lirM*ilclrii nn .luniliurni Congresso In
inn...-1.111.11 i: niiiii... rcnllsndii cm Copo.
nliaune, «oh a presidência do general ll»il.«i»
Powell. fundador .lii OMOlIimn, lendo com
parecido represenlaçues dc .15 pnlie» dn
globo.

A ilclegiicíin era eompoita dos seguintes
incinlirn» dn AliOOlatAfl de lí.rntelrns C«.
thollcos iln Unixll, unlea roeonlioclda e ti-
liada prin Confederação Inlernnclonal de
Londres: Pc. Or. 1.1'ovlglld'i Kranci), vice-
presidente da Aixoeincan, praililonto do Om*
|mi 13, v vlgnrlo riu CnroçAo ila Jesus i Her-
iinrdii M. AlinehUi. director dn líscola de
Instnictorcs e rio (impo n, 2 (S.V< llunto)i
Kticlviles de Soii"n Moreira. Inslructor de
l* i'l.i»«* e lente da líscola de liistriicloresi
Ahiion tb Oliveira Dias, director da Dlvixan
de Petropolis, grupos ns. 17, Ift e Pcdrn II.

fíntças ao auxliio dn Ministério das IU-
lacilca lísterlorcs a dclcgflçfio partiu rio Hio
dc .lanelrn cm "J dc jullin polo "Xcetnuriiii ¦
Nn llnllanda. e em seguiria na nrlgicu 0
Franca, os representantes do cscollsmo lira*
Blldrn foram tratados com a maior dis-
tiil.x.n.

Nn noite de 9 de agosto chegaram a Co*
pcnbiigue. via Hamburgo, sendo recebidos
nn cMaçíio pelos nossos representantes dl-
ploinaticú» Dr. I.inclin llueno e Hamilton
Pires, hem comn por numerosas personoll-
dades diiiaiiinriiue/iis, oinlgus do Iirasil.

D* 10 a 17 do agosto celebrou-se o Jam-
boree, cm concurso Intcrnnclonal escoteiro,
hendo vencedor;! a grande tropa representa-
Uva dos Ciado* Unidos.

Havia nn acampamento 6.OOO escoteiros c
ns nossos delegados furam alvos do grandes
gcnlllc-ns por parte rios representantes do
Chile, Argentina, Portugal, Hungria, Polo-
nfa, lialia, Slfto, ele

....'— - ¦ sssssssstaaatasass
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i,.j esircinecida pátria."
_ Correu animado e agradabllisslir.o o

risttio de anlc-hontcm pela manhã renll-
„do a Dolandolrni no qual tomou parte a
«rlnclpe do Plemontc, S. A. II. Umberto de
sivolSi Ac i|iicm foram companheiros o.s
;,r> embaixador lindou)lo, almiranle 1V>
•¦slcü, coronel Sicllinni. marqttcz Campa-
rsrl, cominandiinle e officiacs rio couraça-
cj "San Olorglo", tenenti! Vlttorlo Pacc,
iommenilador lluz/i: Dr. Joaquim Pinho,
atendéntê desta capital; Dr. Pedro Gor-

ijllüo, chefe dc policia, interino: etc.
|{ni i|"»tro autornoveie, os illuslres cr..

n.',iftni«tfls sc dirigiram para aquclle
aprazível Icol, onde chegaram cedo ninda'*¦ 

\. t sua comitiva visitaram
iucn'0 £*¦' represas do serviço dc abasteci-1
mento d'agua a esta capital, rc-Krcssando I
íi 12 lioras, sob a mais agradável lm-|
pressão ilo magnífico passeio, -que lhes j
proporcionou ° ensejo dc apreciarem as j
Islfvis da nossa natureza;

V ç-;a passagem pela Calçada de Bom-1
flm, de volta tlc Uol.mdcirn, S. A. fi. ac- _
tttieii em visitar o estabelecimento indus-
tria)'dor, Srs. Fratclli Vita. A' chegada dc
S K., grande massa popular estacionava',-n 

frente aquelle estabelecimento, cm alas,
considerável numero de senhoras e senho-
lilás, as cpiaes receberam o insigne visitai!- j
j.'sob palmas c flores. Percorrendo ai
•-.vhíí fabrica da importante firma ita-1
liana, S. A. ia tendo 03 cxplicaçôea do j
iiínccionamento da mesma, que lhe eram,
¦jatlas por operários italianos. j

— S. A. R. o príncipe do Plemoule,
''i.iiirrto dc Savnia. saiu lionlcm, ás 5 1|2
Ir;,* da tarde, do Palácio da Acclnmação,
, .; a. áclin liospcdado, dirigindo-se paro'-ariteh party" que lhe offcreccu, no
'iiahiauo Teniiis", a colônia italiana,

•.ísipaiiharani S. A. os Srs. ministro Fc-
'¦: 1'aciieco, embaisadór Pictro Uadoglio, ¦
..'*.*•¦ iraíitá Bonaldi. Dr. Artliur Bernardes
tíüò, Dr. Góes Calmon, sua excellentissi-
l x esposa e filhas, marquez Campanar:, \
\i-„ Joaquim Kulaiio, desembargador Brau-!
'::, Xavier, Or. Joaquim Araújo Pinho, Dr.
i c..'o Gordilbo, Dr. .Mario Barbosa, Her-
;,.s lima, Albcrico Fraga; Icnente coro-
-.i Arigclo Silvn e tenente Riiladelpho Ne-

68700Cretone rama «isai, met..
Filo enrtinudo, larg. -1.20,
melro

SedasSedas

Sos desfiles solemnes n bandeira figurou
38900 ' glòrlõsamcitte- e an passo que ns outras ban-

deiras se abaixavam em continência nn pus-
sar drnntc ria tribuna official, a nossa era

, erguida, hasteada, porque unica entre to-
11Ç800 : das nunca sc curva nnle quem quer que

seja. O fucto foi Kympntlilramente notado
pcln calorosa assistência de 40 a "" mil I j..' a força da carreira. Aeroplano, fi'2 üilos

I pessoas que todns os dias Invadia o «tadio | u £_.__. ,|_lni,)r. Tirou opllmn prova. Vae
I onde sc rçullsaya o .lamborce. i dom Hescarga de tres kilos o n distancia

Ouando o rei da Dinamarca visitou o | |hc é fftV0ravel. PAtle ganhar. Ocarlna, f»')

Corridas
AS DR AMANHA *•• liiillençi-e* da

Vnlfl. para a« «oiridas du .i.iiinli.i.
Ii.iliv ti.nli:

Jnçnnnu - Oklrls - Monumento.
Oraspoppot — i.a Chlui — QlgantD.
Obollico — Qoarinii •- Noiva.
Sanlnniia - Olan •- llrnuaiiça.
Ilasltig — Moreno — Detraque.
Molecoto — llevcry *** AUaclana.
1'an.Qiiaiii, *** Càrlngn — liitiuri.
Sonhador — Cacique — Caravana,
MONTAIUAS i; INFORMIX ~ I* psreo"li rie Março" —1.250 metro. •- Prenuosi

!l(0008 c iii"».-''-m - (Mliii. 52 (.il. II
Amiiclinslogui, Tralinlimii liem. Pôde ga-
nliai. Ticii-Tlcn, n'-! Ultos. I). Suarei. Na**
i'.iu.lii.-1'n". um que correu lio ultimo ilninln*
nc Ila fe no teu triumpho. I.aderna, 50
lillns, .1. Hiilininnii. Ilcjíiiiimnerilü movido.
Por iMiiqiiiinli) piiiicu lnr.'i. Ilcvanclin, .'•!•
I.llos, J, liscubor. Ajiroiiiiiinii bem. Pôde fl-
gurar. Uer/w, Vi kilos. Nflo corero. Monu*
mento, 53 lállos, se correr, Alberto Feljô.
Tirou optima prova na distancia. Tem
chance. Tlamlclrnnte. 53 tillns, 3. (Somes.
Ilrgiilnrmcnto movido. Ainria nilo nns pa-
rece em condições de voncer. Il.irilo, 53
lillns. II. Araújo. Trabalhou opllmnnicnte.
V.' muilo ligeiro e pode pregar uma peça.
Dom arar. Jaçanan, 50 kilos, C. Ferreira.
Apromptoii cm condições ric não perder. A
«un victoria A tida nnno certa.

2* parco — "Velocidade" — 1.100 me-
tros — Prêmios: 3:000* c G00JOOO. Orass-
poppet, ft- kilos. D. Siihitz. Tirou optl-
mu provai Póile ser a vencedora. Gigante,
40 kilos, C. Ferreira. Tem melhorado
multo. A distancia 6, porem, pequena para
os seus recursos. Tocantins, 18 kilos, J.
Kseobar. Anda liem de preparo. Ha fí iu
sun victoria. I.n China. 10 kilos. N. Con-
r.nlc*. Aprmnntoii optliiinmcntc. Pôilo ven-
cer. Pitlctc, -lfi kilos, P. Knlnsan. Melhorou
repontinamcnle; Apesar do ir mal dirigi-
dn, pnilc entrar calbicado. Salvatus, 53 ki-
lua. Não correrA. Makako. 48 kilos, .1.
Gomes. Hcgiilarmcntc movido. Pouco farA.

3" iiareo — "Progresso" — 1.609 metros
— Prêmios: 3:000$ o C00S000. Obelisco, 55

i kilos, D. Suarei!. Anda bem de preparo.

qi'i* nc.ib.i Ae paisnr poi' uni •ío-iie eom n
liinrli' ile Min lima Slcllil de Oliveira,

SYItIO I.MIAM:/! A. II x S, t.. l»j|\MI.
- ,\ dliteç/lo auorllvn rio Syrio uIImiim
MIi cli.-n (alub solicita o ciinipiireelmriiln
,'„> indo» os Jogadoroí Insriln' > '-'"¦ _•
du rua l-Tofeaior OabUo u. 201, nmnnnli. a

I lim i riu tarde, cm puntii ali u.
rem parte nos Jogos dos primeiro» e icgun-
do* lonmi eo.irtn* o Sport Club Usii-.il.

Oit.uulbnii
N. ('„ It. no i*'i..\.Ml',N<iO — A eommlc

mu ilu liasket-luill escnlou oi seguintes
nmmiuret para o Juro íioin o ilangii \.. (.. "
anlieli.i o compareci incuto da Iodos, as »
e meia hor.is da larde, cm ponlo, do nojo,
na IJ, V. Ccnlral do-Mr.isll: IlUo. Mari».
Paulo, Si.liiilve. AyinlMrí, Fcils, nRhorlo,
Dario, Nolsun, .lullo. Machado, <^s<» MlWi
llarradas Alberto n Ãloyslo,

Bolinha
O 1" VAK JOOAR CONTHA O V POS-

TO — Domingo, As 0 horas ria iminhii, aera
levado a effeito na praia du l/rniu o Jogo
enlrc o 1* o o 2» posto. Atí ngora so sn*
liemos a formação do team do I" posto. <|iic
ei n seguinte: Mlgnnui, llnul u Zecc»| Ornar,
Moura e Odlllon; Lulü, Gugu, Plinio, Sylvio
c At tlia.

Bos
O QUR VAK PKI.0 CKNTftO ATHLCTICO

SAMPAIO — Será, flifalmento, realisado no
pposlnio ilin 1. ò cncoiilro pugtllstlco entre
os boseiirs Jnck Corbortt, Jíi conhecido «Io
ntiüio publico, e o italiano Oecy Galhardo.
A lula, que estA sendo esperada com gran-
de iiiiciedndc, será cm 15 rounds c com lu-
vas dc quatro onças.

 No próximo t!omiir.'i>, Aa 8 horas ria
noite, cxliibir-su-a em treinos puh.lcos. nu
praça dc sporls rio Centro Athlctico sun-
paio. sita á rua Vinte o Quatro ric Maio

MMfMiaai •.!¦>.n**r***mi*<**rm*mm<SSSSM

MJIftAĤ
li m ío aiiianl.ll
Mona uln»r Awh lletteillclo Moreira, .'.? 10,

ii,i .'.ipill.i d.i 8, P. de lii'.i.'íicriiá'ii D. M"
i;ililini ili.-, Sautiis IiliiiiIii GlIvdaS, k\ .'II'.',
in riiivl.i ilu Mi.iriiiln ('.ni 1,'i'ui df M..r.»t
í), Maiii ilo» Anjo» Ounçnlws da Silva, lis
R 1 'i, ,losú Anlonio l.rr. ra Va/ à* 01,7,
nu egreja dn Õirinoi Dr, (Iiulns Au,,uktfl rio
Nnsoiinculo Silva, iU 0 1)2, Manoel ltovi
iiinilo, As ln, nu . greja rie S. ImviicIscu riu
Paula*, D. Mnrlaiiiià llnllu rie Aniiijn, As 0,
na cnpelln de N*. S, ila CoiiccieflOi em Nl»
ulheroyi Samuel Cupcrtlno Durío, às li 1,3,
nn capella de N. S. dn Amparo, em Cuíca*
iliiiMi I». Mnrin riu Carmo Nfiv.i llosloi, As
0 I".', ua egrejn do N. S. Mflo dos lloniciis,
,\ nia ria Airniulcgai I). l*.;>lul Pereira Duque,
áa |), na iniiirU ile Sa l.nuronco; em Nicilw*
i..y; I), Ai.ii.i Anilrodu l.lmn, ita 0, nn egreja
dtt IIm.hI.>; D. Õlnuirla licnreiis Jlnmallm
iphiiiltn), a. l>, un miitrix do S. Jniói D. Ma-
rln II rios Santos .Inrilài), i'r; 0 I '.', nu egreja
do N. Sa do Portoi D. Ornclndn lima Ver*
ii.Ii.i, às ti I'.', ua Candelária| I). Maria da
Cnncolcfio RmlrlguUs, ns V, na inatrlü rie
Sanla l'.il;i; Osear lieis, fis 0. ua matriz du
Engenho Velho,
ENTERROS

Coram sepultados hoje.
No comllorio dc Sâo Francisco Xavier:

Cláudio, filho do Jolio S'òvè« 1'csln. rua Se*
nli'*:- ili* Mattoslnhtx, u. 113; ScbnslIAo l.uU.
Hospital ric São Scbnsllfioj .larbas do Nasci-
mento Silva, llnspltnl r.vangellco.i .l«io
Francisco de I.I ma, llnspllal ilo São Scbas-
liai); .lose, filho tL* Mnrla Augusta dos Sau-
tos, ladeira do Paria, 1V7; Honrlqucta Ame-
lia Soares Priigauu. rua ítiifinu tio Alinul*
d», n. 4.>; Almcrlnda Rotellio de Almeida,
ni.. São nntiarlo, n. 103; Olynipla, Iiiii» de
Pedro Cunha, rua Visconde de Nlclhcroy,
ii. 2: llbania dc Soum». ladeira dò 1'arln,
n. .S'.'; Ulyssett, filho ik* Juliò Fraiielsco Ma-
rlnho, rua II. Cara. n. 21; l/eui Mia da

s Homem, n. 315'j Do-

Crc|>« netim Francez, mel.
Crepe Cltinn. IíikIíih côrcs

mel. 
'ISSR00 

Crepe actini mnrinnel, cõ-
rei», mel

demoraria-1 Pai lin «ed.1, muito grossa,
metro

E TUDO MAIS ASSIM

3SS0Ò01 ncnirjpairienlo, entreteve-sc em delicada pn-! tàilos. F.. Amuchastegiii. Trabalhou bem.•"¦"-" i lestra com os nossos representantes, e Iam- E> ,,m nznr ,|UC sc jm,„-,e. Noiva, 40 kilos,

18$900

368000

Souza Mala, run Torre. _
,, unclniio Ae. I.ini.i Itocha, 11c5rqlcrl.11 rio Ins-

nuiiiern 2C,h. 6 valoroso bostur Antônio .jo- tít*tt<> Medico l:cgflli Frànclica .luuquina.
ilrigucs Alves, que nli treinara com um <.os __;.,,,_., r*,,,,;, ,\Q Mlserloòrdin; *
melhores "enlrnimsíirs". — s'u ccmltcrlo dc Sãn João Baptista: Fc-

 Afim ric enfrentar o campeão lira- _,___,-,_ ,;,. oliveira, rua Duque listrada, n.
sücirii dc peso-l-svc Clautlii» Novel'!, cont -,._-,- 0,(S._ v_)1; iv|n(|0|phb Cordeiro, ladeira d<>
m'1.1 submcltcndo-se aos mais rigorosos Irei- [(0mCi „ .yl(i. joatii flllio de Binlllo Bassa-
uos o pugilista il. Alves, que i sem dliv.iln ,0 

*u^\ra ,|„ |.,.mv. ,,, 1S7-A; Hetiivlo l-V-
o mnis technico dos nossos boxeurs. listo ro|n, ,|a Sj|v„_ rua Comle Ae llninfim, 10i>«:
aguardo sereno o momento de subir ao nirg. ¦ 1 .iin. Gomes dc Souza, Hospital .Nacional de
aonde espera trliiínphai\ Micnfldos: .tose Maria Beaurcpalre PI"*0

Iluascar l.cüo conttm.n treinando ri- pc|xnlo, rna Figueira, n. 2_-A; Scraflna

Barato ile hn
46 Rua Carioca 46

0 culto a São Francisco de
Assis

ti cuugicgaçflo da ordem terceira dc Sâo
Francisco, em Caseadura, celebrou, com
grande pompa, a festa dc seu orago, a qual
merceoú uni tridtio, com benção tio Santis-
simo, ladainha c sermão, pelos Ilcvmos. frei
Benigno c frei Alberto, No dia 17. houve
missa, com commuhhno geri*, e, á noite, eer-
mão por frei Júlio ISentes, eommissario du
Terra Santa. A esses aclos compareceram
totlos s membros tia Ordem.

. m** ¦

bem teve a nossa delegação a honra dc scr_(-;# |7errcirA. Anda mal de preparo. Km ou-
a unico que foi photographada junto com o,(ro., tempos rebocaria esses cotiipetltlorcs;
general Uadcn Powcll. [ hoje não. Ouvidor, 4o kilos, .1. Escobar.

| Nos tres dias subsequentes ao encerra- | Tirou exccllente prova, lln quem espere o
mento do .lamborce, effecluoo-sc o Congrcs- *..... triumpho. Tribuna, 4C kilos, B. Arau-

! so Internacional Escoteiro, presidido pclo jn. Nas condições cm que correu no ul-
12*3300 almirante Carstenten etn nome do rei ria timo domingo.

I Dinamarca. Tomaram parte nos trabalhos .|» parco — "Itamaraty" — 1.603 me-
cerca dc 100 delegados, rcprcsetatido 32 pai- : tros — Prêmios: 3:000$ c 600801)0 — San-

i zes do globo. Da America do Sul havia um ! turra, 52 kilos, \V. lima. Anda bem dc
j delegado amcnlino, dous chilenos, e os nos- I preparo. Pôde vencer. Dijitalis, 48 kilos,
' sos quatro do Brasil, coja actuação foi muito ij, Escobar. Nas condições cm que correu
l dc louvar. ! no Derby Club. Bom azar. Rouleuse, 52 ki-

Estiveram ainda os nossos representantes los. Nâo correrá. Bragança, 51 kilos, N.
i mais unia semana cm Copcnhaguc, hospe- j (lonzalcz. Apromptou em optimas condi-
dados cm casar, de familias da alta socieda-1 ções de preparo. Hafé na sua victoria.
de, recebendo homenagens carinhosas que ' Major, fií kilos, P. Zahaln. Tirou optima
com incxcedivel cortezia lhes foram tribu- prova. E* animal de classe. Pódc ganhar.
tadas. Os delegados brasileiros voltaram real- i'rctoria, 5*2 kilos, D. Suarei. Nas mesmas
mente cáptlvos da nmubilitiade da sociedade I condições <dc_ preparo cm ^ptc correu do-

i tlinaiiiarqucza, que ainda no dia de scu cm-
! barque, apesar do tardio da hora, acompa-
I uhoii-os no trem para Hamburgo, sendo Ic-
; vantados muitos vivas ao Brasil, c aos nos-
j sos escoteiros.

Dias antes o Dr. I.ucillo Bueno, ministro
do Iirasil cm Copcnhaguc, offereccu-lhcs nm
almoço, a que compareceu o almirante. Cnrs-
tenten, representações officiaes, c os prin-. , . , .- - .,
cipaes personalidades dos diversos paizes ? scu companheiro_de box. Pouc

lomnram narto no Jamborce c Con- traque, 51 kilos. C. Krnandez

gorosamento afim de enfrentar o boxeur C
Jaymc Santos.

Athlctismo
iNO BOMSUCCESSO — O Bomsucccsso, o

disciplinado campeão dos subúrbios dn l/*o-
poldina, que. no actual campeonato da série
It da Liga Metropolitana, oecupa o primeiro
posto, tendo Já derrotado os seus adversa

Torrcn Dias, rua Clovls llevllacqua, n. 5jj5
Corin, Gomes, avenida Vidra Souto, a. 10-;
Antônio Emílio llodrigucs (tenctc-coroncU.
rua Alice Figueiredo n. 9á; .lulin Graricnto,
Necrotério do Instituto Medico Legal.

— Serão Inbumados amanhã:
No cemitério rio São Francisco Xavier:

Adolpho dc Oliveira c Miguel .Insc Sanf An-
As t) c ás 8 12 darios mais pericosos. \-.>c lamucm loiunr pnr- nu, i-uj...-. ....-...¦- _¦-.. v,..mii,.

lc nas competições athlcticas dc domingo, travessa tos Araujos, n. 40 
^da^Ua^on.

no aprazível campo do valoroso Andarahy. de tic Nictheroy n. ICO rMpecttyamentc.
Assim™ quê. pa?i! tal. devem estar ãs 8 ho- Georginn niba^Kt-v"^
ras da manha, na sédó do club, os scguiiit:s do o enterro, ãs 0 horas, da ma Laura o.

nthlctas: Cclcticlno Silva Lisboa. João Mo- ^ranjo. n. .-».
oi, L-raneiseo Morei,, Ly,;.. João Bapt.st. 'A__Ja. 

f^lTs (lC grOÇU

que tomaram
líicsso.

parto no Jamborcc c Con-

dos sue-
ada offi-

rápido «
; artigos

iMP.
ISCO, 7

\
brilhante',

ar, 37. m

———*

oes
acliinas rjué
ústriás. .I";
tis, rua Frei
0.

1

rminéo.

tfll
__,^.._—- * .¦
; ÇH..II ciW.'1» i'M

<i,o„< min ¦
n jor*'- r." ¦

— S. A. TI. o príncipe do Picmonte, Lm-
htitfi dc Savoia, por intermédio do Sr. ai-
mirante Bonaldi, numa demonstração ca-
ptivantO n como uma prova tle alta genti-
liii,, offcreceu antc-liontcm ao Sr. Ur.
('.uc.--; Calmon, governador tio Estacio, seu
retrato; cem delicado autographo, acom-
pánliatio da seguinte carta:"Bahia, li lí) settembre 1924 — Eccellen-
:•> — Lc attenziòni e lc pressuroso corte-
sia ehc Ella l*.a voluto usarc n Sua Al-
letza Renle il príncipe di Piemontc, tltiran-
lí la sua pcrnianènza in questa clttâ, seno
:XAz párticolarinente opprczzatc e gradite
dalFÀurfristo Príncipe, il qualc mi ha com-
'..'.esso 1'incarico di rinnivarlc cordiali cs-
iiréssioiti di ririgrnziamcnto e di Irasmct-
terle il ritratto che Egli Lc ha volonlleri
concòsso, con dedica c firma autografo.
íii i grato conípíere tale nfficlo che mi
offr« aiícha ropppriiinitti di conformare a
V. E, 1'espressionc dei miei distinti sen-
Ümenti; Gontr?ammlrágllo di tiivisione,
sovcrnaíòfo di Sua Altczza il principe era-
ditario -- (Assignado) A. Bonaldi. — A
¦'¦ E. il Dr. Francisco Marques tli Góes
Calmòti, gòverriátore delle Stato di Bahia."

liontem, is 4 horas e meia, no palácio tia
Acélamação, o Dr. Góes Calmon, governador
áo Estado, cm presença do Sr. minÍ6tro l*e-
ih PàcHeco, entregou ao almirante Bonal-
ili, rico álbum, pedindo-lhe a fineza de ta-
:el-n chegar :l.s mãos do principe do Pie-
monte, a traem era destinado. Esse álbum
tóhleiii G7 

'pholograpbins 
tiradas por oeca-

sião do desembarque de S. A. todar. as ve-
¦ tr. que veio i, terra e regressou a bordo; cc-
rlinoniãs a bordo do "San Giorgio". Af
luxuosos aposentos dc S. A. no palácio da
Acclnihhçôo''; sua passanem em diversas ruas
tlcst-i cipatal; visita á estatua dc Christo;
S. A. no palácio da Acclamação; festa sppr-

. tiva no campo di Graça; missa na uasili-
ca do Bouifim. ,, ,- A caixa contendo jóias, tifferecidii pcio
Sr, !);•. Artliur Bêrhárdes, presidente da hÇ-

• publica a S. A. Umberto tie Savoia. pnnci-

14 Caminhões
Ford

KODAKS
ItEVELAÇõES E COPIAS |

Prefiram nerapre
"A Photographia"

| CASA TITO Trar. 8. Francisco 7
ri_. _i ii *. ir-i ' ** **•**•***'

A ELEGANTE REUNIÃO DO
CENTRO MATT0-GR0SSENSE

¦ —i m 

Após a conferência do Sr. se-
nador Antônio Azeredo, ha-

verá um baile
Conforme noticiámos, realisa-se amanha,

_ às 0 horas da notíe, no Centro Mattogros-
UMA PROVA DF. TURISMO EMl^se, a conferência do Sr. senador Anto-
UlfíA riVUVA UL lUIVíiJiTlsj uiu Xzcrcdo, 

presidente deste Centro, solire

O JÚLIO, leiloeiro, venderá em
leilão, ao correr do martcllo, á por* j
ta dc oeu urmaücm, á Av. Rio Bran*
co n. 183, na próxima segunda-fei-
ra, ás 2 horas, 4 caminhões Ford.

Estes carros estarão no local a
partir do meio-dia.
;— ¦ ***** ....

SÃO PAULO episódios inéditos da guerra do Paraguav
O orador, «pie possue, em scu archivo, do-
ciimentos importantes desses feitos herói-

icos das nossas armas, tratará, especial-
'mente, da oecupação de Matto-Grosso.

Após a conferência do Sr. senador An-
tonio Azeredo, para a qual e grande n
ansiedade em nossos círculos dc estúdio-

haverá um baile, com o concurso de

0 percurso de ida e volta a Ribei-
rão Preto, num total de 800

kilometros
rJSAnVnâ:a,?« jnscr^es^SdS j ™. 

^.Í^.J-.az^!:an^h0I.as deVerão
prova tio turismo .ao Paulo-lli- :&%$£&$£. chapco c os cavalheiros de

traje escuro ou ''smoking'*

sos,

du grande prova 
beirao Preto-São Paulo, num total de 800
làilóinetros.

Nessa prova, conforme tivemos ensejo dc
notiiciar, lia pouco, serão classificados os au-
tomoveis qnc cifectuareni o percurso em me-
lliorcs condições dc resistência, com menor
gasto de gazolina, tlc óleo e dc inateriaes.
Não se trata de unia prova de velocidade c
sim, tlc se estabelecer qual a melhor marca
dc automóveis para as nossas estradas tie
rodagem, o qual a que offerecc melhores
vantagens para os nossos lavradores.***** 

—St*"

DR. G O D O Y JSSSgS
Câmara, 19, das 2 M.
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]K do Piemontc, tem a capa dé pclllca, for
mando a baudeira italiüua, com os dir.c
res seguintes, gravados em ouro: "ileçorda

[São da visita de S. A. H. Umberto dc Sa-
voin, principe do Plemonte, i Bahia, cm 1-
de setembro tlc Ífl24", , _

0 deputado estadual, Dr. Durval Fra-
ia, presidente dn Câmara dos Deputados,
apresentou hontem, ás 2 horas, nn palácio .
da Acelaniação ot) cumprimentos daquella
Casa ao Sr. Felix Pacheco, ministro das
Relações Exteriores;  ' 

,Os Srs. cônsul Joaquim Eulaho, or-
tlclal dc gabinete do Sr. ministro das »<--
laçôòs Exteriores c tenente Alves de hoiua.
ajudante cie ordem, tambem do Sr. ministro,
•lis nclaçõcs 15\lcviorc«, acompanhados tio
Dr. Mnrio Uiirbosu, õificltll de gab neto _dp
Sr. Dr. Góes Calmon, governador deste i-s-
tudo, visitaram liontcm, em nome uo s>.
?-*¦: o Sr. ministro das nclaçõcs l^^torioi-es
f arceblspado desta capital, as reducções;tios
iórnács "Imparcial", "A Tardo" e o ue-
mocraia" c o Sr. capitão do Porto.
-0 Sr. almirante Pcnido, em-companhia

'!os officiaes do São Paulo/ autoridades
°!v!s, fez, liontcm. nm passeio a
T. para onde so
pcln estrada dc rotlascm- ..., .,„„.«lõ correu ria maior cordialidade, 'flostra"."

:-'1o-so os excursioiiKstas encantados f?om'-os
I «das palsaüdns que lhes iam apparw mio-

--DaSr.Dr. Artliur llernarics, prC.s dente
rta n*inihllca. o M' general BielrO \-±£10'Bliiiixader dá Itália n<> alrasil, rúcebcu .»
"piiiite iclcgranimá: .  „"Palácio do Caltete. lfi. Agradecendo
SCntIlez., das generosas palavras rie V.
Hillvns t riicepçãt) une. na Un.ua. teve
•\- I\.o principe do Piemontc. ?mvelto,o
tnsüo par.-, exprimir, ainda uma viMI"
salIsWsàÒ eom que o governo brasil'- no

pASslste o ercscimçnto continuo dn so 1da

fmlMtle com que sempre aqui foram . w
Wdas fraternalmente «s WJim da KlprmM
itallai Os netos dc hospitalidade ^Am"-"
_* liepublica c do Estado da llahia. em
homenagem a S. A. ». o príncipe ds lie-
<nonte1-*.{8ão, desse mudo, apenas o cumpri-

Uma fabrica de artefactos de
borracha que se inaugura

Cirando sob a firma Dias da^ Cruz & Ç.,
será inaugurada amanliã, As 3 horas da
tarde, uma fabrica tlc artefactos de borra-
cha. Para commciiiorar tal acontecimento,

I os novos industriaes darão uma reunião
i aos seus amigos e futuros freguezes.

Camassa-
íq dirigiram cm automo\el

ródasem'. O referido pas-

Ex.
S.

mento da vontade nacional. Queira V. Ex.
aceeitar as minhas mais effUsivas saúda-
ções. (a) Artliur Ucriiardes".

— o Dc Miguel Calmon, ministro da
Agricultura, hontem, transmitliu o tele-
gramma ao Dr. Góes Calmon, governador
deste listados"Hio, 17. As manifestações que tem si-
do tributadas ahi ao principe Umberto, pro-
tluziriiii. aqui o em todo o paiz. n mais pro-
funda iinprcüsão. A Nação rc.iublIa-se _pcla
maneira iu com para vel por qne a Bahia _c
Sou governo souberam interpretar Os suiili-
tos unanimes do povo brasileiro para com
o herdeiro do tlirono ria Itália. Saudações
Abraços (a) Miguel Calmon"

BAHIA, II) (A. A.) —O I)r. Góes Ca-
mein, governador do Estado, enviou ao íi!-
mirante Bonaldi, porce.itor de S. A. o prin-
cipe Umberto t* coiiiniantlantc dá divisão Na-
vai Italiana que acaba de deixar u Bahia, a
.egtiintc carta:"Almirante. ,

\ alia honra que me ha feito S. A. Um-
leito de Savoia, príncipe dn Piemontc, or-
fcrercnclo-iiic, por intermedie de V. Kx., o
retrato cora o autographo dn assignatura oc
S. A., exprime uma demonstrarão superior
da gentileza que muito me desvanece e pc-
niiora; , . , , , „

Guardnl-o-el como testemunho Indelével e
recordaçác) feli?. dessa flgíirã gentilissima _c
tão svmpatliiea. a qual. na honrosa estadia
por tÀia cidade, ha capl.lvado totlo nosso po-
vo pela sua generosa bondade.

Gueira ter a fineza tie transmittir a h.A.
ns votos du boa viagem o os que faço a Deus
pela sua felicidade pessoal, do scu auaustn
pae. tlc S. M. u Bainha c de toda a nobre
('.asa dc Savoia.

Acccité V. V.t.. os meus sentimentos 'J'-
-levada contifdernção e apreço, (a) F, M-

•tlc Góes Calmou."

0 encerramento dos festejos
a São Roque na ilha de

Paquetá
Domingo próximo, 21 do corrente, scrllo

encerrados solcmiicmcnte os gradlosos feste-
jos a São lVòqut), que foram Iniciados com
raro brilhantismo, domingo passado, na poe-
tica ilha de Paquetá.

O programma que será executado nn pro-
xima festa de encerramento é o seguinteí

7 112 horas da manhã •— Missa rezada com
communhão geral. 11 horas da manha —
Missa solcmne cantada pelo Revmo. viga-
rio padre Castello Branco, servindo como
ministros os l.evmos conegos Francisco
Freire c Antônio Coelho de Alencar c pre-
cando ao Evangelho o apreciado pregador
padre Dr. Armando Lacerda. Cantarão no
coro distinetas senhoras e senhoritas mora-
tloras na ilha e tocarão na oreliestra cxl-
mios professores.

4. horas cíli larde — Imponente procissão
com o andor tio glorioso São lloquc. sendo
abrilhantada pela cxceliente banda de mu-
slct dos marinheiri» nacionaes. Ao reco-
iher a procissão, quo terá o comparecimen-
to tias associações parochlaes, linvorá sev-
mão pelo conego Dr. llenedicto Marinho c
em seguida ladainha No campo de Sao
Bonuc haverá os mesmos festejos exlenios.
da festn passada, havendo coretos para rniir
sitas barracas dc prenda, leilão, distribuição
tle prêmios c bombons ás creanças do cate-
cismo, fogos de artificio, etc,

A companhia Cantareira fornecerá, como
no domingo passado, barcas extraordlna-
rias. m******% ¦"*•* '"' - .
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«REVISTA INFANTIL»
O numero a apparcccr domingo próximo,

dn popular publicação para creanças ' He-
vista infantil", está, como os anteriores
muito Interessante, trazendo historias no-
vas c variadas passatempos-

miugo. Alguma chance. Iamhcre, 46 kilos
S. Alves. Itcgularmcnte movida. Oláo, fi!)
kilos, E. Amuchastcgni. Tirou cxceliente
prova. E* candidato á victorin.

5" pareô "17 de Setembro" — 1.60!) me-
tros. Prêmios: 3:000? c 00(1*. Marathon, 51
kilos, I). Lopes. Regularmente movido, mns
sun chance c pequena. Vcllcda, 48 kilos, P.
Kalman, Anda bem de preparo. Vae ajudar

Pouco fará. Dc-
Nas con-

diçoes em que cerren no ultimo domingo.
Pòtlc vencer. Baslng,' 52 kilos, D. Sunrez.
Anda na ponta dos cascos. A sua victoria
é tida como certa. Moreno, 52 kiloe, P. Za-
bala. Apezar de ter apromptado em regula-
res condições, não nos merc-co muita con-
fiança.

fl*- parco "Dr. Prontin" — 1.750 metros.
Prêmios: 4:000$ e 80O.-3. Molecotc, 50 lãilos,
B. Aniuchastegui. Tirou optima prova. E'
o preferido dos entendidos. -Mico, 50 ki-
lon, R. Araújo. Nas condições cm que cor-
réu domingo. Pôde entrar placo. Revery, 52
kilos. Se correr. A. Peijó. Tambem nndn
nns mesmas condições cm que correu no
Derby Club. Pódc ganhar. Salerno, 52 ki-
los, P. Znbala. Anda bem do preparo c cor-
re melhor na pi«tn do Itamaraty. Bom azar.
Patrício, 53 kilos, N. Gonzalcz. Apromptou
optimamente. Ii' o porigo da carreira, Alsa-
ciana, 40 kilos. C. Ferreira. Vae reappare-
cer cm optimo estado. Seus trabalhos foram
excellentes. Tambem pôde ser a vietoriosa.

?"> pareô "Grande Prêmio Nacional".
1.800 metros. Prêmios: 7:0005, 1:4001$ e
350$. Paraguaya, 51 kilos, A. Feijó. Nas
condições em qun eorreu pela ultima vez.
Pôde ganhar. Rcvicw, 53 kilos. D. Lopcz.
Anda bem de preparo. Garupa. 53 kilos, C.
Pernandcz. Tirou optima provn. Bntrctan-
lo, parece-nos fraco para a turma. Bisturi.
53 liilos. N. Gonzalez. Vae roapparccer de-
pois de longo descanso. Suas condições dç
preparo sáo optimas Pódc vencer. Corihga.
53 liilos. se correr, C. Ferreira. Teve qual-
quer contratempo no seu cntrnihement. fc.
porím, uma das torças da carreira.

8° parco "Internacional", — 1.750 metros.
Prêmios: 3:000$ c 600$. Sonhador. 55 kilos
A. Fciiõ. Anda tinindo. Ií' o preferido dos
entendidos. Sombra, 52 kilos. Não correrá
Liberte, 47 kilo*. Não correrA. Caravana, o»
Elias Aniuchastegui. Apromptou em optl-
mas condições. Pôde ganhar. Cocquidan. 47
kilos, J. Gomes. Regularmente movido.
1'nuco fará. Cacique, 51 kilos, 3. Escobar.
Melhorou depois da-..ultima reunião. Pode
ser o victorioso.

DIVERSAS — Nao correrá nas reuniões
de sabbado e domingo próximos, por estar
ligeiramente sentida, a cgua Sombra.

Acha-se gravemente enfermo o Sr. Car-
los Coutinho. grande importador de animacs
de corrida. ,

Foram vendidos, hontem, npos a expo-
siçno leilão, rcalisada pclo Jockey Club, çiá
polro. Casmurrn c Caliban ao Sr. Paulo
Rosa.; Cônsul, ao Sr. José Carlos tle Figuei-
redo e Questor ao Sr. Carlos Guinle

O VEREDICTIJM DC) .TURY — O .iiiry que
julgou hontem os potros puro-sangue tn-
glez, criados no Brasil, terminou hoje seus
trabalhos, classificando o potro (Juipos em
primeiro logar, obtendo egual classificaçuo
as potraucas Qucncn c Carioca.

Football
OS JOGOS OA AMEA DE AMANHA -

São estes os dois únicos encontro de fçol-
bali que se rcallsarão amanhã, promovidos
pcln Amea; Fluminense x Flamengo, no sta-
dlum, palpite: Fluminense por 3 x 2; Bota-
fogo x Bangu'. no campo da rua General be-
veriann, palpite: RoíiifógO^por^ }t'-

O GIIANDE' ENCQNTRO FLUMINENSE x
FLAMENGO — Sem o menor receio de erro,
podemos alfirniar qu" não ha. nos cam-
pçonatos de nossa cidade, jogos que tanto
enthufilasmcm è emocionem n assistcncia.
eomo os que se travam cnlre o Iluliuncn-
se e o Flamengo. Adversários formidáveis,
no terreno sporlivo. esses dois elubs pro-
norcionnm sempre lutas equilibradas e bri-
thantPs. como é prova a «ene dc empates
que entre elles «c tem verificado^ Amanliã
os dois entrarão cm campo, constituídos tio
seguinte modo: „ ,, .,,,.,

1" team do Fluminense — Haroldo-, 1'etit
e Lio* Nascimento, Floriano e fortes;/-e-
tk Lagarto. Nilo: Coelho e Mpur„ Costa.

1* team tio Flamenao — Amado* Penna-
forte e Elcio; Japonez Seabra e DitiOii Va-
dinho, Candlpta, Nónõ. Junqueira c Mode-
rato, ,.,..

2o team do Fluminense — I-.amos: vi ti-
Üam e Neves; Dumas, Cá raso e Nunes; Dro-
lhe C. \ugusto, Júlio, Ribeiro c itrasil.

2" teain do Flamengo -- Uiitnlha; Segrc-
to c Vidal; Durval. Uermmio ç Moura;
Newton, Roberto, Antoiíinho, Ache c Angc-
"°0 

TEAM DO CARIOCA — No P/oximo en-
contro que vae ter o disciplinado Club da
Gavca, este se apresentara, talvez, dcstai-
•ado de um dos seus melhores elementos.
Trata-se ile Braz dc Oliveira, p "Raluca ,
conforme ê conhecido nos nossos canipus,

Tavares, João Martins, Andrade, João Ródn-
gues, Mario Pereira da Costa, Olavo liguei-
redo e Túlio Cordeiro Wanderley. Conforme
se verifica, o club dc Cabalero não .vc limita,
apenas, á pratica do football. pois vem in-
troduzintlo o atbletismo nos subúrbios da
Leopoldina, que tem no referido club o
maior factor do sen progresso sporlivo.

N. C. R. VASCO DA GAMA - A commis-
são dc athletismo solicita, por nosão in-
tenncdio, o compiirecimento dos associa-
dos abaixo, Itiscriptos no Campeonato _ oe
Athlctismo tia Liga Metropolitana de Des-
portos Terrestres, no campo da rua .Moraes
e Silva, amanhã, ás 8 horas, a saber: Fran-
cisco tle Paula Muniz Freire, Floriano Magfi-

TAÇA BE PBATA
*j

53, AVENIDA PASSOS, 58
Elucidando duvidas acerca

da incidência do imposto
sobre operações a termo

Dc acordo com o que opinou a Directoria

Silva. H0l™\lt^tt\Z Cuch-oz' K«5o zerida respondeu aífirmativaincntc a con-
Martins, Moacyr Siq '«'^a 

/le Q e roz, .^ .o presidente 
da Associação

A'T,,™f 
MP rof Fonte MapUael Commercial dc Jahu' sobre se „ imposto

v' *; \iJln PnCh» ícthrc Prado Octavio creado nela lei n. 4.230, dc 31 dc dezembro

ífeh^ t,c lO^Tque recác sobro as operações do
Vn\l-ea Aos Santos Nnno Lima, Bcrnardino cafò. a lermo, alcança c obriga, tambem, aa
u Im». Wm*nHo Miriiida J. ! vendas de cale, algodão, assucar e pròductos

arrcfi-a' Snô OrUto?José da Silva Ilo-' aimilares ainda dependentes da colheita a

LhaMedo^fXy, Dunshce Soafes Castro; beneficio, feitas directamente pc c.produtor"-" ' Milton Ferreira de ao comprador, para entrega fatura.
. ******.  . .Aguinaldo Dias Uruguay,

Azevedo, Claudionor Corrêa, Artliur da F.on-
seca Soares, Claudionor Provetrzano, Anto-
ilio Muehagata. Escotismo

UM FESTIVAL NO SÃO CIIIUSTOVÂO A.
C. — Commcmoranilo o primeiro annlyer-
sario da fundação da secção de escotismo,
o São Christovão A. C. reali-sará. depois
tlc amanhã, ás 2 horas, no eannip da rua
Figueira de Mello, um grande festival, cujo
programma c o que sc segue:

11 parto — 1 — Desfile dos grupos c asso-
ciaçôes escoteiras: 2 —Corrida rasa dc 100
mclrofi para escoteiros ató 52 kilos; .1 — «-.or-
rida rasa cm 70 metros, paru escoteiros ate
4il kilos; 4 — Salto em allura, para esco-
teiras até 52 luíos. 5 - Relnyrace, 400 me-
tros. para escoteiros at6 52 ltilos.

2* iinrte — Demonstração dc escotismo,
pelos escoteiros do Olavo Bü.ac, Flemengo.
Fluminense", Gloria, São Clinstovuo c Sao
Vicente- 7— Compromisso pelos novos es-
cotcíros. 8 — Hymno da Bandeira. _

3^ parte - 9-Rataplan. canção aos cs-
coteirós do Brasil, letra c musica Ae tten^
veíiüto Cellini dos Santos; 10 _ ReçHaU
vos monólogos e dansas com estrea do jazz-
band dos escoteiros locaes.

¦ ¦•-at*Í*a*-r *

MODELOS
Verdadeira oceasiao por duas tu*.

mana'»: Vestidos e Chapéos a jircçot»
«xcepcionaes dc grando reclamo.
••Elctínncias". Rua S.

. m**
Joíuí 120, eoI».

íUITIGOS DE SPORT
Tapetes * oleadoa

Malas c moveis do VImo

O CURSO DA LÍNGUA UNIVERSAL
DA "TERTÚLIA ACADÊMICA"

Encerraram-se as aulas do curso dc Es-
perante, aberto pela "Tertúlia Acadêmica",
sociedade formada por estudantes da Faeul-
dade dc Medicina.

O curso compoz-EC tle dez lições e íúi rü--
rigitlo pclo Dr. Carlos Doniihgucs.'o 

exame final, perante a banca nomeada
pclo Rrazila Klubo Espcráhtò c composta do»
Srs. Dr. Porto Carreiro Netto, Otlillo Pinto
c dti professor i!o curso, foi prestado pelõ'3
nchdèniicOs Natalicio Lopes de Faria, Alfredo
Mauricéa. Filho, Aguinaldo tlc Araújo Lins.
Sebastião Maltcz Fernandes.! Antônio Gentil
Fernandes c Antônio Paulo Vilho, cujas pro-
vas foram consideradas optimas.

m***

Para um dispensario da Cruz
Vermelha em Minas

JUIZ DK FORA (Minas), 18 (Serviço cs-
pocial da A NOITE) - Attiiige a nove con-
tos a somma arrecadada cm subscripção po-
pular, afim dc sc fundar ura dispensario da
Cruz Vermelha, conforme iniciativa do br.
ucncrnl Eduardo Sócrates.

¦ **** »¦

Desapropriação
Nova edição do livro dó. Dr. Solidonio Lei*

lc, aiiigmcntada-, posta de accordo com o Co-
digo Civil c scRuida da-itirisprudencia cm or-
dem nlphnbetica. 103000. na livraria J. Leite,
ft rua Tobias Rarreto (quasi canto do Viscon-
tfc do Rio F,raneo.

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

... *.. __1- .—a f|„

A convenção da Mocidade Ba-
ptista do Districto Federal

Effectuou-se com grande brilho a terceira
sessão da Convenção da Mocidade Baptista.
Ao iniciar os trabalbos, dirigiu um emocio*
nante culto dcvocional, o presitlcnte da U,
M. Ii. de Madureira, Fez-se ouvir o coro da
União da Primeira Egreja. Procedeu-se, na
ordem tio tlia, á leitura tia acta, iinmediata*

'^¦^ftlllXh^^^ approvada. Cantou-sc mais um hymuo
gado o intestinos; >r'»0..J«*«n'™_*nad™^'0 que foi feito pela União de Realengo.
dc nnumeras doenças, livre-so lomantio n , '.. , r-iinmbv onde está reuni»
IULAS VIRTUOSAS. Pílulas de Papnlna e| . AU. M. ti. tle _.iiumo>.ontle esta iciim.

Podophylina. Vidro _.?500. Rua tio Rosário 172 , da a agremiação, apresentou um programin*.
I que deve servir tlc modelo para as demais,

DUAS FABRICAS ITALIANAS AU
GMENTAM O SEU CAPITAL

MILÃO, 18 (U. IV) — A fabrica Tela To-
vnglicric e Cnstaldi atigmentou o se» ca
pita! dc diiita htiílíôes" dc liras para dois mi
lhfics c meio. A Socictá Birra Trlnacria, d
Messiua elevou o seu capital tle cem mil li
ras, para qualro milhões.

ca-
mi-

¦rn»*-

BAGATELAS
Ultimo livro do Lima Barreto.

Nas livrarias e na Emp. Romances Populares
Rua do Carmo, 35 -1»

««a»

0s soberanos belgas nos lagos
italianos

ROMA, 19 (U.P.1 — Os soberanos da Bel-
gien, 'Alberto c Elisabeth; acham-se actual-
monte nos Lagos italianos esperando a che-
j-ada tia prliiccza Maria .losé, que vae para
Sun Rcssóre onde ficará atá melado Ac ou-
tubro, depois cia cliegáda do principe Um-
ber.to da America tio Sul. Os reis belgas
foram hospedes da famiiia real Italiana em
Kan Rcssóre, mas apressaram a sua partida
devido a doença das prlneeüíis Giovannn o
Mafalda. Os círculos da corte esperam com
.;randc ancitisidadò a noticia do contrato dc
casanifiito do príncipe Umberto com a prin-

•çcza Maria Josc.

i tal ií boa orgaiíisnçãó.
Depois ile admirada unia apreciável mus!»

cá pcln.Unino da Tijuca, o Sr. Rc.vnaldo
Purim tlissertou sobre "O objectivo principal
tia Ui M. IJ."

Uma vez aberto o parlamento, discutiram*
se diversos e interessantes assumptos. K, dí«
pois dc mais um hyiiinoj procedeu-se ao ca»
cerramento da sessão.

li' o seguinte o programma dc ho.je: t.
Culto tlevocionnl, pclo presidente da U. M.
B. cm Iiomsiiccesso; 2. Ilyiníio pela U. Ma
B. em Joclicy-Glub; 3, Acta da sessão ante*
rior; •!. Musica pelos Uiílonistas cm Sã*
Christovõo; 5. Relatório da retlacção ilo "O
Crisol"; 6. H.vmno pela I'. M. B. cm Campa
(irtmtle; 7. "A literatura no trabalho dn
mncittatlc", pastor It. Pitrowslty: 3. Pnlavrft
franqueada sobre o valor da literatura; 9,
Musica, Artliur dc Souza; 10. Pròjçcções Ia»
miríosns apresentadas pelo V)r\ IV. ,1. Inke*
e 11. Encerramento.
——— » ******* .»

Trata-se de - preencher a vaga da
comarca de Táubaté

S. PAULO', li! (A. A.-j — Kslará. ho.|«
reunido o Tribunal dê Justiça em sessão da
suas Câmaras Reunidas, afim de informar
o governo sobre o preenchimento da vaga
tia comarca de Taubaté, aberta com a remo/*
ção do respectivo magistrado.

Depois de resolvido çssõ assumplo os Sm,
minislros deliberarâq sobre vários pedido,!
de "halicas-corpus",

„-\-- wt. -,..-, iJiíáü:.::*... „.._?, j.ia._-. .
'lÍ!i______S_i tã-áa*r^*i-ãiii__a>'>.;;.'ffi
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i importam» nus mui:
itüü ní: 1.11X0 NO

JAPJ0
À nova tarifa é franca-
mente prohibicionista

Mnis ilo 000 artigos osdlo•o)H|ii'oli<«iiiiiiiiis nas no-
vas (jixiis aduaneinis

ÜSAKA. junho ti". l».i -- \ projectadatarifa sobro artigo* ,iü luso, bra sitb.i,cttl,ln
., ii|iiiiov.n.-i'u, (lii lijciii. cr,; iu rá cin vigor a
partir riu dia cm que u mesma fór sniicelo-
nii.iii. Pareço nito existi:1 iicnbum motivo
parn acreditar quu o projecto so tornnni lei
pelos tramites Icgiu.!..

Us nrllgos cou.|iivl..M.illtlo;i na lista do*
i'cneros do luxo o sobro as qiuies lord lin-
mista i« tarifa extraordinária, passam de••Oo. Nunca n>, Japão foram os mesmos t..-
xndos, com excepção do tabaco, «jua paxán-íils dc trezentos p«ir vento. Haverá certa
riifficuldado em linrmonlinr a nova tarifa
nun as convenções aduaneiras existentes• om ti Inglaterra, Franca o Itália.

Dn necordo com n projectada lei, os adi.
ses ijuo devem pagar a tarifa de luxo lOoi
segetaes, frutas, castanhas e nozes, gclí.is«Je frutas, xaropes, queijos, águas inliicraus,
chapéos, óculos o plucc-noz, espelhos, cor-
rentes paru relógios, entalaria, relógios, ne-
çks pura relógios, relógios dc mesa," mnciil-
nas pliologriipliieiifl com objectivn Inferior ;t
i •' ccntimclros, plioiiogrupho», crnmoplto-
nos, sobrcsaleulcs paru pbolograpiios o gra-iiiopliou.-s, fllms pura pliolngrnphln, exce-
litttiindo.se os fHrns pura ciuenin, brinque-
«los, sabonetes, perfumes, loções c oitos
perfumados, Ulz-se que os automóveis c os
iiiudiinas pliotographlcns nu;) foram Inclui-
dns uu lista, por indicação dor. inouilirris
rio Minlsteriu dn Agricultura o Comniercio,
que, pelo contrario, suggcrlrntn a nddlçáo de
outros artigos como ino.hos, clc.

Uí aecordo1! com o França, Italln o Iu-
xtatcrru estabelecem tnrifiis tix:>5 sobre o
chiunpagnc, vinhos, nguas perfumadas, pósilo arroz a outros itrllgos «le toucurior. ü .?"-verno jú iniciou negociações com esses pnl-r. j nliiii de conseguir um entendimento,
pelo qual u nova ini-iiii possa ser lambem
."i plicadus nos referidos art.'á'oí,

A importação a.inual de nrllgoa rio luxo
icduzir-se-á, cm virtude «Ia iwv.i tnrifu e u
r>sc respeito, ici homens tle negócios fazem
:ts seguintes considerações: I — O TJicsou-
ro nâo pódc esperar ««bi.!- vantagens com a
imposição dc nltr.s tarifas, visto como o
propósito da lei é impedir n importação rios
artigos ntlinglilos c, por esse meio, evitar
o e.voiiú ri., capital. Suppor.rio mesmo que as
importações fiquem reduzidas à metatle em
uonsequeneta riu Inrif.i. os direitos sobro li
outra metade, devido á sua elevação, apenas
compensarão n perda soffrldn pela diminui-;
rii.j rins importações. 2 — Os Pnportildòíes
interessados podem, no ifuturb. li.-ár prorveito «l.i execução ria novn tarifa, devido õ

Ha rius preços quc so produzirá dos"slud\S"-orn existente!, mas se se produzirreducção dó consumo o portanto a «limi-
uuii.So das importações, cllcs soffrerâo
grandes prejuízos e aignns delles talvez se
vejam obrigados a mudar rio negocio. 3 —
í.iiibora a nova lei nflo tenha o objectivn rie
..'i-oteçor n industria iincion.il, esse resultado
«¦ouseguir-sr-á. I — A respeito dos effeitos
«in nova tarifa sobre òs "preços, alguns le-
iiiein que torios os artigos subirão considerar
vclmenle. Oulros. porém, pensam qi-.c a
execução da tarifii de luso fará descer os
preços cm gemi. dominando o estravaganto
impulso rio povo c reduzindo a procura tios
jj-jneros,•A importação .um,uni rios artigos do luxo.
Segundo os cálculos officiacs, é considerada
rntre 35.000.000 c Kl.000.000 rie yens.¦ ' ^t».-< .
*t3XSSa^mS!!SSmSgS!!Wl3itVtWkWS»W*amWmmt»," 

TAPETES E
para :nesa.«, corredores e salas. Cortinas,!

stores o capachos l
O melhor sòrtinieiito ~ Preços reduzidos!
CASA RAUL CAMPOS]

OS ACONTECIMEN-
TOS MILITARES

Ot jutoi de im/*. \fni coiigralulaMte
com u inisíiliiiic da SS« Paulo

S. PAULO, 10 (A. A.) - BsM convoca-
da nara linju uma grande reunia» de Iodos
os J.iUtia de p»s e sem suppleules dnn «II-
venos dldrlctos dada capiial, para, Incor-
i,o:..,i..--, irem nld ao palácio do governo en-
livg.ir «o Sr. Dc cario» de Campos, presl-douto do listado, umn mensagem de eongra-
lulnçfios pelo reitabaleelmento «lu lcüull-
ilii.ta.

II«*;:in"í«ii mi Itin l.rnuiK1 uma bate*
vi» du nrlilharia

PORTO ALEGUE, 10 (A. A.) — Deverá
chegar aiiianli.1 de regreno a Silo Paulo, ..
Uitcrln dn artilharia nquartcllada a margem
dc Tuqiiiiry, coiumiimbidii pdu capitão Ar-
gemiro Donicllus.

Uni concerto em beneficio do» or»
pliSos da revolução

S. PAULO 10 (A. A.) - No ialio nobre
do Parque Balneário Hotel, em Santos, a
grande pianista brasileira senhorita Magda-
lena TagHaferro realisa, hoje, nm concerto,
cm beneficio dos orphftos da revoluçfio.

!"'¦¦!« festa está sendo patrocinada pelasdamas mais dlstlnctas c por todos os Jor-Hlica Miiitistn1..

Mov

EX-SECURA CAMPOS
RUA 7 SETEMBRO, 84

malas, artigos
spods

•'CIS rio vime,
viagem

de

Papel Vitraux, ';!lflo,s dc^nh.^ **$&&' Mendes, Ouvirior GO, Rio.

A União creará núcleos coloniaes
na Bahia

O Sr. ministro ria Agricultura autorisou
o direclor rio Serviço rio Povoamento a en-
tender-se com o governador da Buhi.i no
.'•oiititio dc terem cedidas :t União "lendas
para núcleos coloniaes, nos termos da loi
«jue,_ -recentemente, crcon, nesse listado, o
Serviço rie Iinmigraçáo e Colonisnção Es-
t.idoal.

Rofisscrie Progresso
PREÇOS RAZOÁVEIS

LARGO S. FRANCISCOU
**$*»*!?»

ti

AUDACIOSO ASSALTO A UMA
JOALHERIA, EM S. PAULO

•S. DÁ.ULO, i.Ü (A: A.) —Ousados gátu-uos assaltaram n.i madrugada rio 'liontcm
nina o.inii ria jóias situaria uri nvenirin linn-
gel Pestana, lio «bairro do lir.iz. PrcSctiti-
dos, fugiram c, quando u policiu varejou o

.estabelecimento, paru uma buscaj oircon-
trou escondido no lodo tio estabelecimento
o jarap.io José Anlonio Piithci.ro, quc rienuii-
ciou loilos os seus companheiros',

Em sou poder íoram encontradas varias
joius, avaliadas em (1-.OOOÍOOO.

Segunda-feira
LOTERIA

Santa Catliarina

50 CONTOS
Inteiro 15$

úccimo 1$5

O Sr. Battle y Ordonez não
pretende apresentar-se
como candidato a pre-

sidente do Uruguay
MONTEVIDÉO, II) (A.A.) — Os jornaesdesta capital publicam uma caria que lhes

foi enviada pelo Sr. Battle y Ordonez, na
qual esse iliustre político urugnayo declara
que absolutamente não prèténto apresentar-
se como candidato ás próximas eleições pre-sirienciiies.

'À KOITB — fetn-iWa. 10 flò SotcmliVo iU l\)U

Em obediência aos ac-

•

-t*tnm ?mim

córdos de Londres
mmt*t*ttttt***ntt*m *-***

Os allfiiiftw. p\|»tilhos lidos
alliailos. voltam ao

Kulir
PAIHS. 1D (LI. P.) — telegrammas rece-

lild-s nvita cinitul pioecilenles de Hu--.-l-
duri', dixem que, de eanfuiinhlade com as
resoliic«'ití adnplail.li im reeenle Conforen*
ela Internacional dc Londres, a quo ,.-*i-ii
ram os representoules do lleldi, nn autor).
dsdei franeezas de oceiipaçÃo permlttliai.. o
regresso & rcaiin «lo llunr de todos ns nllo-
riiies quo linham shln «-.\|iiilv,.,, com raras
excepçoes do Indivíduos que so conildomm
Indesejáveis,

Todos os funeelonsrlos allenulcs, que ti-
nltiim «Ido demlttldos, foram rclnlagrudoi
cn. seus cargos,

Entro u* autoridades alllsdaa de ocetipn-
çao du itlieiii,!,!.! e os rcproieiiliintos do liei.1!.m:,".',.. mu ..coõirii, uo inrsino sentido.

D CENTENÁRIO DA IMMIGRA
ÇkO ALLEMÃ NO SUL

i Prosegnem as festas em Nova
Hamburgo

FAMNMPEBY
O AUMENTO

IDEAL
DAS

CREANÇAS

-. *m • m--

Um novo bar no centro da
cidade

O Sr. Eduardo Corlbo Inàgiirari, depoisne amanha, ís 2 horas dn tarde, ã run Tre-se de Maio. n. !73. um armazém e liar. a
Kf,.,írr",m'"'1" 

"Sl'° •,0'é"1 convidando A.\UI1L pnra assistir ao «do inaugural.
mtt

Seguiu para o Paraná a commis
são poloneza de immigração

S. PAULO, 10 (A. A.> — Em carro rescr-
vado da Sorocabana. seguiram para o Es-
tado do Paraná os membros ria conimissão
polaca de immizruçao. quc aqui sc acham
em viagem de iuspecção o de csludos..... <>tfc

Indague, antes dc comprar, 03 preços dc
Orlando Rangel—33, Assembíéa, 85

Haverá uma grande exposição
PORTO AI.Efilli:. 10 (A. A.) — Pro

multo !c\«ti: -.«. ili) grando Imiinuencln i
exposição qm* será imli-ii.l.i cm * Nova
lln.iibiirgo, •¦'•«li' du segundo iliilrldu tio vi--luli" município.

Essa . •ip.i.i..-.!'. !«,,', rmi-:iiui.lii do ilua'
iHviiOcs, neillcodns, ixspocllvamonte, n pri
inclnt ã in in t.--., ,|o ouro c n segunda <
ngrteulturn e poeunrla.Os c.i«i|dros rio liiiinlo Purlo-Alogrou
t.-" nsiodur-ic-ão õ*. rommoiuuiiisdos d

ccntonnrln dn ImmleraçAo nlíemfi nosí<
ÍSstado, ;.,..:.H.d., peln manhã rio bojo, r
in1, du sun sido social, com destino u Sáu
l.copuldu, «iiiric aeoiitonnrão, prnttaiiuriu
cx.uvlcios, nrntando burrneus o coslnliandii
,i proprln i-i.iu... -.

Em Nov.i Hamburgo, onde pnssarõo os
dins du hoje, iiiuniihii a 'Jl, as^lstlriio ás
fcslns, que serão nii realisadas, rcccbumln
os escoteiros do Ituquy o liagé, quo sc de-
veráo unir aos cscolciros locaoa.

Do programma «Ia» festas fazem parte
importantes corridas que scrüo levadas a
òfleilo no "Prado Leopoldina", rio humll-
cans o exercidos de tiros variados.

Para a cóndueçKo dos passageiros ilet.lt-
nados n esses festejos conimeinornllvos
correrão nus dias 20, 21 o 22 trens cn*
traonliiiiivios do excursão enlre esla capi*
tui o Taquara. Áiuaiihn, dia 20, partirão
daqui trens ás 7 horas o II minutos, 1 o 2
horas du tnrric, partindo também um trem
especial no iiicin-dlii pura cunducção do br.
prcsldcutc do Estado, «.¦ outro especial ás
li lioras, pr.ru transporta do Tiro dc lil.ci"-
ra ... •>. destinados u Novn Hamburgo.

PORTO ALEGRE, 10 (A. Ad — Está
defiiiillviimcntu ns- ¦. iiiiirii, o prngrnmma

dos fcslcjmi commcmornllyos do primeiro
centenário da colonlsação nllcmá.

Esses festejos, iuculsiva n Exposição
Mi.nicipii), polonsar-so-ão do dia 20 rio
corrente a 3 dc ouiubr oproxinio, data cm
que será encerrado <> grando ccrtaincii;

Proinettom res-estir-so do «runde bri-
Ihniilisiiio us festas projocladus, i*o:i>'.l-
lulnilo Inconlcstnvclmente u parto mais lin-
põriaiila «Io programma a ulu:.-tura da Ex-
posição pelo Dr. Borges rie Medeiros, presi-
ricota rin Eslado. que honrará o acto com
a sua presença. Fur-sc-ão representar, alòm
«Io governo estadual, o Conselho Muuici-
pai, a Associação Commercial, a Associa-!
ção Coiuiiicrci.il dos Varojlslas, o Institu-
to Histórico c Gcogrnphico, a Federação
Rural, o Syndicato Agrícola Rto-Crandcn-
sc, a Associação Prdluctorn dò Turf. :i Es-
cola rie Engenharia. I"acu!ilaile rie Direita,
Escola" Mcriíco-Clrurgicii, imprensa c agen-
cias tclcgrapblcns que nqui lòni suecursaes.

mtm

1 VISITA DE RAS TA-
FMI A EUROPA .

O ipie lèvóu p grando prin-
cipó ila Etlilopia a aluiu-

(lunar o seu rancho do
marfim

PARIS, agosto (E.P.) — O Itas Tiiffurl.
prlnolpo do ebano «lu Hthlopla, regressou
seu liincho de marfim, cheio du admira.

."m rias comas rio occldonto. O Ila» fe» uim.
Mia reul ii eslu capital, oltelo do dignidade,
«un lefius, llgrus, xelirui n elephantes para
ilslrlbulr como presentes u lambem *-'»iii «"
liefts seus rluios, pur ter Julgado prudente
,uo o ncoiirpunliHssuiii, uflin «ta uvltar «ij.e
irovoèassem iicrlurbuçõcs cm mn nuiencla.

u homem iablo do ojcldenlo pensou op-
ioi-tiino dur-liic uiiiii denioiislraçãü do suu
dvlllinção o cultura, muslrandu-lhu eciii
.icropluuos fasondo aerobsolas no céo, fa-
zcmln-o usar o telephone scni fio, levnndo-o
sm um stibmorlrio e moilrando-llio tnrins
u;í glorias do l.ouvro, mas ellu não doiinnlon.
numa lho íaíloii o osloiclsmo do orlontc.
A maior parle do lempo eslevo ostensiva-
monto aborrecido, mas voltou n san !>«i''.
encantado; Assim pdo menos referem ou
que o acompanhavam.

A sua visita tinha um Interesso "político.
d Ras precisava certas garantias, cm troca
da concessão a favor dos fraseezes pnra a
construcção de uma estrida «lc ferro. O
ltiirt Taffarl foi recebido na estação nelo
p-.-esidcnie Mlllcrand e pelo primeiro mmls-
Iro Polnc.ir.1, que, na occnslão, tinhuiii a sen
curso os negócios do Estado c com 03 quacs
elie ia trotar. Alguns dlus depois, hnuic
iiiini i:!p!';i*.i) .i moda clvlllsado do oceldcntc
o quando so dispunha a òecupar-se dos no-
goclos, os gòWrnunlos «lcslc grande pniz
eram o prlsídonle Douníerguo c o primeiro
ministro llcrriot;

O ltas não conseguiu comprehender isso
do maneira nenhuma. Sem guerra, sem rc-;
votação, «.-"ii dcrramnmenlo «le sangue, se.m
mortos, feridos ou prisioneiros e sem n in-
Icn-cnção do Exercito. Apenas alguns votos
lançados na uma. Quanlo eram estúpidos
seus nmlffos Milleraiid o Polneãri, deixando
o poder friamcblo dessa mánoira; Oh. «|unn-
tn tinham esses povos quo aprender «Io
querido oriente! Us mctliaãõn du Consti-
t-.iição franceza foram explicados no üas-e
bllo niencou a cabeça com autoridade. Ellc
«luo representa o sabedoria dns cdades...

ttWÊ*twmÊmm*fm*atmmatmmm

EMQUAT0 AS RENDAS \)T
LEOPOLDINA AUGMENTAM

EXTRÁQRDiNARJAMENÍE
- ni i m t m ,

Ob vcnciirtatlor, J03 scii^ cm I
pregados pemanacem os mwJ

mos ou são diminuídos
Um appello (Je milhares de

«Wmhi/í
"i'B

' «*i•#;

JERSEY Saldos da Fabrica de Todos
os Sanlos, em cortes e cm
retalhos, 'fheophüo Ottoni,
03, Io. próximo ria Avenida.
-i <aa» . i .,

Mordida por um cão
•Na Traia do Itüssell um cão mordeu nd

braço c mão direitos a menina Judith, filha
de Manoel de tal, morador á rua Santo
Amaro 176.

A Assistência soecorreu-a.

Prof. Austregesüo^r^Ü,^
A*s 3 horas. Telep. C. 1995.

Voe reunir-se a Sociedade B. dc
E. e Enfermeiras

IXcune-se, cm assembíéa geral cxlra'or-
dmr ia, depois de amanhã, ás 7 lioras «ta
noite, a Associação Beneficente dos Enfer-
meiros e Enfermeiras, afim rio se mauifes-
tar sobre o parecer da commissão de con-tas, ultimamente cleitu.

FALTA ÁGUA EM TODA A
PARTE ?

A população carioca anda assustada com
a faita dágua quc lia em quasi toda a ci-
dade. Nos sobrados rio centro, ha já Iras dias
o precioso liquido não sobe, c nos pavimcn-los térreos, desde «hontem, em muitas casas,
já lia uni verdadeiro desespero dos respo-
divos, moradores, na anciã de matar a sêile
a satisfazer dc modo rudimentar, embora,
as exigências da mais ligeira hygiene.

O snpplicio da série ameaça a popula-
ção carioca.

ARTIGOS DE SPORT
ROUPAS TARA BANHO

CALCADOS FINOS - unimos modelos
CaSASP0RTSMANRTHS23

Aggrediu a própria mãe !
A respeito da local da A NOITB dc sfc-i

gunda-feira ultima, publicada sob o titulon.cinia e que encerra uma queixa trazida pev-soaimente pela sexagenária Rosaria Zaoardi,lonios procurados pelo seu filho, o Sr. Tlio-maz rie Pi-iuco, que nos veiu dizer nfio serem
pròcedéutes as acousações contra elle lei-lus peln sua tnâe, e isso.por que, eomo do-durou, os seus scnlimentos náo lhe ner-i
imitiriam tal crime.

Adiantou mais o Sr. Prineo, que aqui es-teve acompanhado de tres senhores, todobdiiiido-lhu razão, que a Sra. Zacardi, pelosachaques da sun avançada edade, soffre decrises nervosas, razão pela qual nesses mo-mentos não attcnde aos que a procuramconfortar, como Ilio aconteceu no dia em
que ella veiu queixar-se.

DEFINITIVAMENTE ASSENTADA A
A NOMEAÇÃO DE PVCC1NI

PARA SENADOR
LONDIIES, 19 (U. P.) — A Agenda Cen-

trnli News recebeu, boje, um lelcsramma
rie Roma. dizendo quc a nomeação dc sena-
dor do celebre compositor Puecini foi defi-
nilivnmcnte assentada e será aSsiguadã nina-
nhã, pelo.rei Victor Manoel.

CONVENÇÃO D*4*MOCIDADE BA-
PTISTA DO DISTRICTO

FEDERAL
Vão transcorrendo animadas as reuniões

dos jovens baptistas do Districto Federal.
Ainda, hontein, mais uma dessas sessões foi
levada a effeito sob a direcção do presidenteda U. B. M. do 'Meyer, constandb a mesma
de «m noto devoeional, seguindo-se a Icitu-
ra o approvaçáo «Ia ada da sessão anterior,
tendo o presidente do Grêmio, Sr. lleynalctò
Pereira; apresentado a estatística rio anuo
passado, que causou a melhor impressão.
Kuloii depois sobre. "As difficuldadcs no tra-
balho das Uniões'' o presidente actual, Sr.
Henrique Canongia, fazendo-se ouvir, em
seguida, num cântico os Unionislus ilo São
Christovâo.

Fez uso da palavra, lambem, o Sr. Mario
Pinto,, dissertando cm torno do thema"Como tornar as uniões mais efficienfes".

Por ultimo, foi aberto o parlamento o de-
pois de serem apresentados vários planos
foi entoado um liynino ipcla ü. M. II. do
ISom Soccorro.

Para a reunião de hoje será observado o
seguinte progranima: 1 — Culto devoeional.
pelo presidente da U. M. B. em -Madurei-
ras 2 — Hynino pela U. if. II. da primeiraegrejn; 3 — Ada'da sessão anterior; 4 —
Hyínnó pela U. M. B. em Realengo; 5 —
Progranima modelo, pela U. ,M. B. em
Catumby; 6 — Musica pelos Unionistas da
Tijuca: 7 — "O objectivo principal dn U.
M. B.", Reynáldo Rurinij 8 — Parlamento
aberto; 9 — Hymno pela U. iM. B. cm La-
i-ànjeiras; 10 — Encerramento.¦*¦¦

das Águas de Colônia' ¦ é a Rainha.
Perfumaria Lspenne
Rua do Theatro, 9' «»» ._"Numero... 19"'¦ Com a cuidadosa apresentação costumei-ra e com páginas de texto altamente inte-ressante foi lançado á circulação mais umNumero...". A capa, uma allegorla da pa-tria Brasileira c das creanças do Brasil õum verdadeiro trabalho de arte, digno desor conservado, pela dcllcadcsa da espres-suo e pelo valor technico da execução emtrichromia.

Di casa por 3$Q0Q

0NBBU

FOLHETIM D'«A NOITE» (61)
luc. c:õ:apvDall

!• 11

Ei
(Extraordinárias aventuras de nm

gaiato do onao annos)
xt

¦ MARÁNGOUIN
O Sénas devo ter o que te convém en-

tro os seus con-licciuiontoM, disso rcflcdiudo
o bai-ão,

Se não tiver, que procure, replicou Ma-
la.ja pereiiiptoriamenle. Essa mulher terá
cm recompensa a renda roubada o cincoen-
ta luizos. Irás tu mesmo falar-lhe, repetiu-
do o que disseres momentos antes á outra,
com excepção só da hora. Será ás dez que
deve adiar-se na praçu ria Concórdia, es-
quina rie Cours-ln-lloiiio.

—. Diabo! Tu levas ns coisas de chifre!
disse o barão.

K' o meio rie chegai' depressa, meu
caro. Gomprelieiiriesle-me bem?

Perfeitamente.
~- Será executado indo cuino quero?Sen lhe mudar um ponto.Toini dinheiro?
—¦ líntn! pouco, respondeu o barão. A dun-

fi.irina tirou do púilo-inonuio dous bilhetes
da mil francos, e ontrogundo-lirus, disse:

Paga generosamente a essu gonlc. Quem
iTíntcta £, mui servida; Agora, adeus.

.^W--—-3ü

O barão tratava já de se vestir para «alr.
Mnlaga, rie pc, junto da porta, pareciarçflcctir.

Mnis uma palavra, disse elln. Vae aòclub esta noite o eneontrarás lá Octavio. Hacie' falar-te com um corto embaraço das
granries dpspczas que é obrigado a fazer ê
rias pródigas loucuras a que o arrasto; cor-
tas-Ibe logo a palavra", pedindo-lhe, com ca-
vnlhcirosa nmabilidade, que te preste nni
obséquio, desembaraçando-te de fundos quenão sabes como empregar.

Hein? exclamou o barão, deveras admi-
rado.

Se elle recusar, instarás para qne.ae-ceile. Soeega, eu vou preparal-o antecipar
dameble.

E se acceitar?
Emprestas-lhe duzentos mil francos.üuzeiitos mil francos! repetiu o barão,

cada vez mais admirado.
Marcas-lhe uma entrevista para ama-

ntã, á unia hora, e ao meio-dia virei trazer-
le essa importância.

Ah! Agora já comprehendo!
Ainda bem. Não preeÍ6o dlzer-le queem-troei desses duzentos mil francos te

dará elle uma quantia egual em. letras de
cambio, que será o primeiro a offerécer-te.
e que tu só receberás à força de instâncias,
como convém a um cavalheiro que querobsequiar outro.

Visto isso, possues essa quantia?Sim, meu caro. Cem mil francos quesão o fruto das miphas economias..-.
Bravo! Tens então-um pé de meia?

E cem mil francos que recebi do roeu
príncipe encantado.. 1 ..

,là?
¦—Por conta do meio milhão que nos pro-

duzirá Margarida, se tudo quanto eu orde-
nc-i pnra esta noile fôr bem executado.

Se o obstáculo ê só esse, podemos con-
lar como nosso o tal meio milhão. A quo
juro devo emprestar o dinheiro ao Octavio?

If-s Sem jury algumj E' um depogitg * tem,

por conto. Mais tarde verás! Adeus, cxcüsasde me acompanhar." *
E deixando-o quando elle atava o aco d*gravata, deixou rapidamente a escada.O •coupé» 

que.n trouxera 'esperava-a 
áporta. Mnlaga abriu a portinhota, entroupara o ,'çoup'e"'e deitando a cabeça pelo vi-dro da fivnle, disso,; em voz baixa uo co-

LaffT 
Esquin* da rtu de Provence e da rua

•Dous desses pequenos limpa chaminés queno inverno, circulam pelas ruas dc Parisestacionavam no passeio, quasi junto da por-ta. A dansarina roçara por elles o vestidosem fazer reparo.
Quando a carruagem começou a rodar osdous íimpa-chaminés trocaram um.olhar deintelligcncia, e o mais crescido começou acorrer aos saltos atrai do véhieülO. O ou-tro agachou-se junto ria porta, posição mui-to agradável a. esses filhos-da Saboia, e ti-ranrio da algibeira um pedaço de pão durocomeçou a trincal-o tranquillamentc.
Instantes depois, sabia o nobre barão.Como se só esperasse aquelle momento paraacabar o seu almoço, o linipa-chaiiiiués guar-dou a codea de pão que lho sobejara cr-

gueu-se de um só pulo e soltando o gritohabitual dos què ;so empregam no seu of-ficio perigoso, partiu,..trotando na pista dobarão. Este não tinha grande trajecto a t'a-zcr. Ia unicamente á rua Cadet, e ainda
parou na loja de um cambista do taubourg
Montmartre pnra trocar uma-das notas dcmil francos de Malaga. Na esquina da rua
Cadet voHou-sè, prociiránilo com os olhos,
no seu slògãr rio costunie, o moço de re-
cados de vestes de velludo venta, que esta-
cionava sempre junto ria porta do adello quefôrma o_ angulo esquerdo da rua.

O barão, provavelmente, não ousava apre-
sentar-se pessoalmente na casa da rua Ca-
dei, de onde fóra expulso de uma forme
vergonhosa pela filha que roubara ao entá
lliador Beruier, |

". í!*fü%dajt
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TáeQÉÊroj
TERÇA-FEIRA 1

5G5:QO0SOQO I
POR 6<W0 I

j8§3!ül3miliíiilietes|
PLANO I

1 Premio de' .....*.,, 200:000-8 ¦

-t •* " 2:ÒÕÕSÓÒÔ 8:000$ I
12 " " 1:0003000 12:000:5 E_
40 " " fiOÜ?000 20:000.3 H
SO " " 200í;000 16:0003 M

1.150 " " 120500O 171:00(1-; U

1,590 prêmios no total de Us. 585:0005- H

Loteria i Ri& Graiide I
Vende-se em ida parte I^Míi\m*mmÊmm!mwv

Se V. Kx. quizer adquirir o predio rin rua
Manoel Alvos, 28, pela insignificante «juantin
«io ;i:000. compre umu cadcrnota-rcclamo. da
"A Construetoru" j):ira o sorteio predial.
Nessa caderneta V. Ex. encontrará unia en-
tr.iilu grátis dc 1" classe para qualquer dos
principacs cinemas desla cupithl.

Vendem-se cm Iodas ns casas de lolcrins,
pontos dc jornaes, bnrbcarias e no escripto-
rio dn "A Constructora", á ruu Uriigiiifynnii,
112. Tel. Nte. GISI « nu agencia dc Nicthc-
roy, rua Conceição, 2, sob.

Amanhã V. Ex. pôde ser altendido das 9
ás õ horas.

MUSICAS NOVAS"Itasm-io de corações" é a uov.-i salsa de
ante i da Exma. Sra. viuva Guerreiro, «pie
a ca editora do mesmo nome acaba de pu-
bliciir e está causando suecesso nos nossos
salões. A referiria composição lem adapta-
cão ritliiiiadn do Sr. Américo Guimarães.

¦ ^e»i i

operanoü ao governo
pnl concorrldlssI.iiH a iillliiu

lo Centro dos FcituvIiiíIos riu
,l;ill\v;iy, lliivi.i i.iilu ciiiiii,.-.,!,, jionli olini-ittii dn niu requerintcnii
lu i o.' niiiitus nssiirindos. i ¦'«-.
Centro inteniviilia juul < ,u,> [.„
,,..<i',il ^ dos Estudos ile .Mni.i-.,. iti,
por oecaaliln do catutlnifiü ,«s m»
qun estão sendo, pleiteado* pA\ «*
sejn tomada eni coinidvraçíii u
aelitnl «iu pessoal u par ello s.« i
pois nllcgii.il ns empregado; «,
excesso «Io (riibiiMtn com quo cdr,,, -iiijí,'4,,,1
brcnirrcgnilns, cinqunulo os urdciiado; tui,
tliiuniii qu.isl os iiieK.nos, uiin lendo m JL'
gnionlos, nestes ulll.no.s mino:, exatuE
de 20 "I*. quando n vld.-i encareceu iíe màu
do -!00 «í', com a clrcumstancia de nüo «>•
pequouo o numero du empregados «jue iis"jí*,
muiio nflo lím mig.i.eiito nigiun. A rir,'ii
ria çoiiipíiuliiit, porém, diz csw doriniicub
xeni sempro nügmontando «!«• annq iitcA
nnno, como se deduz ile icui >datoi-i..'»!
cm 1020, o lotai d.i ronda f««i «lu 43.603 co»'
los: em 1021. o lolnl da renda foi deSO.Wi
i-oiitov; cm 1023, o lotai rin renda f„| d.
53.011 contos; em 1023. o total «la ; :nela fui
«Io 01.451 contos; produzindo a remia li!«iiiiiln «lc: em 1020, 8.492 contos; cm IS!1
11.101 contos: cni 1022, IS.üSO contos1 i
102.1, 10.240 contos.

No corrcnlo aiínó, accrcscenta, sá.usàj
nté 31 «l«- maio, já se veritkii uinjiiustâft,
lo «le rendu superior a 4.tiu'i contos ràij».
lação á rio 10'.*;!. Allega mais i^i,rciiiitti.
mento n foltii rio Iriiiiquilildiuln^níi uaoj,
lho, pois embora nenhuma,falta/coiamtlU
o pessoal no cumprimento de -.,:U liCTiio.
soffre coiilinuns persegniçõos, Driundas i.,'
sâinenle riu defesu tle seuj direitos, pr.n.cipni.ncntc dos d,ccorrÇn\es ri.i |cl n, 4,ií$í,
qúc III • veiu nmpar.ir u veUilec « o U;lm
(l.i ¦fuiniüii nlé enlão cnti-cgucs ao maior
(ibiiiidonu. Essas parseguiçòes,
com o tilii do pessoal sc «Ksí:i* ic--.,,- iii
Caixa <Jc. A|i"'.ciit:irioii;:-, o i«,-i , ,-tu
continua amiexoil.i & Couipanbià," s5o ce.
nliccidas rio lodo ¦> pessoal, niio j, undi
iiccessldadc «lo exemplificar os «dos ii«; ij...
lciicla ipinsi quc diariamente iK-atícadõs,
sendo os mui:*, coinniuiis n rcmoçüo itm m
por exígencins rio serviços r n suspenuáu perlempo indeterminado, quando «> ciiipreçií»
lcm mais <ta «ioz nnnos rio serviço ,-. mii in
motivo para demissão.

Foilo o resumo do requerimento n-dp ptj-
sldcntc, falaram diversos associados, toJ"i
lhe «lanrio o seu apoio o cllnuriq .itada o'.;-
tros e.\em|)Io^ quc reforçam u<'-. iiilejstósi
feitas. ' t 

'*
Encerrada a discussão e. posto^üii volmac,

foi o requerimento unanimemente apjmivã-
do, soiirii! dado :', mesii plenos poo p.r.i
so dirigir o todas as autoridades
gar conveniente e rin maneira qu j nidliar lie
parecer, encnininbaudo t« appello «pu; ta-ua
os milhares do empregados «i.i Contpatihii.
quo, com os maiores sncrificios, estão pi-
gnhudo, como ficou expresso, uão por tini
exigência descabida, niíi:; unicamente iieioi
seus direitos de homens.

COMMEMORANDO A FUNDA-
ÇÃO DO MUNICÍPIO DE

SÁO LEOPOLDO
PORTO ALEGRE, 19 (A. A.) — No edi-

ficio da Intendencia Municipal rie S. Leo-
polrio será inaugurada a exposição de do-
cumentos históricos que se relacionam com
a fundação o desenvolvimento do munici-
pio do mesmo nomo.

Essa exposição será levada a effeito poriniciativa do coronel João Correu da Silvai
intendente eleito, cuja idéa encontra fran-
co acolhimento por parte rio governo esla-
rinul, quo já autorisou o direclor do Ar-
chivo Publico, Sr. Alcides Maya, a cbhcòr-
ror com os documentos que a mesma re-
partição possuo, nltinontes á fundação c
desenvolvimento da colouia allemã no Ks-
tnrio.

«•— Eslão sendo ultimados, era S. Leo-
polrio, os preparativos ria grando Exposição
que será ali rcalisada. Numerosos exposi-
lores concorrerão uo certnnien, tendo íiuii-
tos delles começado a armar os seus mos-
truni-ios, que constam rie artigos quo atlcs-
tam o progresso attlngido pelas industrias
naquellc município.

¦»•—mtm i.
Hvilt-nrolo Cura sem operação pelo Dr.iiyurucue. Lconidio nibbirò, rua S. José
19 — 1» and. Tel. C. .1033.

«U«*»-4-

Vae ter estrada de ferro Cachoei-
ra do Marimbondo

S. PAULO, 19 (A. A.) 1- A companhia
Ferroviária São Paulo-Goyaz solicitou ao
governo pròrogação do praso para prolongar
os seus trilhos até a Cachoeira do Marim-
bondo.

mtm'The Chicago Defender
Acaba de chegar a csla capital, o numero

do dia 30 do mez próximo passado; do pe-
riodico "The Chicago Defender", importan-
te jornal ria população dc còr. que se pu-
blica naquella grande cidade americana.•mtm.
Jacarépagaá reclama melhora-

mentos indispensáveis
Os moradores de Jacarépaguá, em re-

união que effectuaram, decidiram dirigir-
se ao prefeito, reclamando melhoramentos
para aquella populosa zona. E' assim que
resolveram pedir a suppressão dos bondes
puxados a burros, substituindo-os pelos ele-
ctricos, bem como o calçamento da estra-
da Marechal Rangel e do varias outras
runs. Pnra isso, foi nomeada lima commis-
são, para entenrier-se com o governador da

y—mgfl+itjmm I

Saibam disto a Hygiene e a poli-
cia de Nictheroy

Existo cm Nictheroy, a dous passos da
ponte dns barcas, ú rim rie S. Leopoldo, 40,
uma casa rio coiumodos onde moram fami-'ias e rapazes solteiros, cujos inquilinos
ino eslão Iii muiio satisfeitos; peln falia da•ygiene dos encarregados da conservação rio
predio, que poucns vezes ali nppnreceni pa-
i'a a respediva limpeza,. . -

Verdadeira
Liquidação!
Um córte de voil,

artigo fino es-
trangeiro. . . . . 29$000

Meias de pura seda
para senhoras . - 4$000

Idem para homens 3$500
Saldos de meias de seda do

Japão e de Lyon
finíssimas.

Visitem e aproveitem
5 Chile 25
(General Caldwell 320

fi. •< f"5, í5*4 P «9

aEl Sol)> . mtm «-¦

_ Do Madrid, onde è editado, recebemos va-
rios íHinicror. do brilhante diário iiulepen-
ciente "El Sol". Esses exemplares, que cor-
respondem no periodo dc II :i 20 rio mes
próximo findo, estão, eomo sempre, rcplu-
tos_ de excellcnle collaboração o do tudo
mnis quc exige um jornal dos moldes dò
periodismo moderno, de que "El Sol" 6,
sem duvida, um dos legítimos órgãos na
imprensa da grande nação hespnnhola.

B. I. C
¦^•^-«-

Meias de pura
seda de Lyon
As mais duráveis

EXIJAM A MARCA
IMPRESSA

Fos por intermédio «ln Sr. Alfredo
Corrêa Kolia, auxiliar da firas
"Paul J. Ckrisloph Co.*', «jue o 1:C«.'u«
Iro Lotcrico", honlem, pagou o bi>
üicte da BAHIA du n. 5750, premia'
do com 5O:ÜO0$0í)O da exlracção ih
3.7. cuja importância será «'ncunii1
tihuda, pelo senhor aciioa, ao fdi>
znrdo possuidor ,«!«» bilhete surica-

j do c <[ite uão appareceu i);iru niio
i declinar nome.;

) A todo aquellc (;u«j líver as me?1
J mas prclcuções, avisamo9s tjuo em
j qualquer parte, poderá ser adquiri'

do paru quarta-feira proximu, «lis
24, um bilhete vi\ Bahia «ie ,...,...«'

j 50:GOO$ÜQO por 15S000 .....
150' Di BAHIA !!

Com uni sunimàrio ègualmcntc iulcrcssan.1
I to nos das edições niilcriorès, foi d.-uio á pu-'
I bliciri.iric o vôluino XVII, correspondente .íei
l mezos rio julho o agosto próximos lindos da"Revisia Sccinl", excellente publicação dl
propaganda social, seienciás o lelras, dirigida
pelo Dr. Jonathàs Serrano.

mm

O MAIS ADHERENTii
O 51ELKOK PÓ DK IKRQl

As sessões preparatórias do B.
K. E. Medicino-Studentoj

Nó Pavilhão Torres Homens do Instituto
Anatômico, reuniram-se limitem; ás «l líoi-ns
da tarde, os jovens acadêmicos rio II. K, K.
de M. — Studéntoj. Durante a sessão fo-
ram discutidos vários ossunvptos além do
um regular expediente dn secretaria.

Toi lida uma mensagem enviada do Re-
cife pio' Or. Netlo Cniupcllo, direclor dá
Faculdade rie Direito daquella I.capital.

Em seguiria, o Sr. Jfaltoz Fernandes reci-
tou uma poesia; em esperantò; do Dr. Mello
o Souza (Prateco de 1'humaro) e outra pelo
Sr. Alfredo Muuricóa Pilho.

Toram propostos c "aoceltos vários sócios,
sondo alguns doiles empossados. O Sr. A.
Paulo Pilho dirigiu um ligeiro discurso aos
samideanos presentes.

RAIOS X E ULTRA-VIOLETAS
Tratamento moderno e indolor dos ceze-

mas, ulceras, furunculos e doenças da pelle.
Photograpliiãs (raios X) cm domicilio. Dr. Da-
masceno de Carvalho. S. Josá 39. T. C. 0282.

O Patronato Diogo Feijó vae
plantar algodão

.'Pelo Sr. ministro da Agricultura foi au-
torisado o Serviço do Algodão a fornecer
scmáetes, da variedade "liorbadeo", 

para
plantio nas terras do, Patronato Agrícola"Diogo Feijó", uo Estado rie S. Paulo.

¦ «WS» ,
Eu fiz a barba esla manliã com uma

GILLETTE. E Vocô ?
".4 FOLHA MEDICA"

. lEutro outros trabalhos de não menor in-
iteresse publica o conhecido quinzenario"A folha Medica" cm seu numero ora ap-

parecido os seguintes artigos originnes: J.
Americano do Brasil — Injccção intra-car-
diaca rio. adrenalina.

Or, 11. 13. llichartisoii —...Tratamento rio
diabetes com o. sem insulina.

Dr. Renato' Kehl — Como combater a
sarrin.

Dr. Fi Terra — Tratamento rin sVpiiílis
pelo ucide, fúrmjiiiietaaminoparao.-i.vphenyl-
arsinico ("Trcparsol").

, Dr. .1. P. Fontenelle — Alguns dados
estatislices sobre as doenças transriiissivéis
no Rio.' íie Janeiro, .-

O PRÓXIMO BAILE DO CENTRO
aLiÇONICO

O Centro Maçonico, ú rua Tucumnn rei"-
su, amánliã, sabbado, mais umn baile, ^
qual. não faltará; 6cui duvida, o attractlvo
rins reuniões anteriores riessa sociedade.

Pvos-rliÁn tratamento goriiiiüdo rom iryorrnea, ospécUil.0 j.Yol, upPr. peia s.
P. — Manoel Duarte, Gom;. Dins, 8J, ?!>•
trariii Rosário, íl", 5" e sabbados.

-»— «,13)4^"

Exposição de arte allemã
O Sr. Theodoro Hcnberger organisou, n>

«iriifioio rio Lyceu rio Ados o Officios.'ura*
inleressanle exposição ri--' arle e da arte a|)«
plicariu nlloniá, quo foi inaugurada no- sw
burilo iilliiiio, com grande concorrençu. *
quc teve lioiilcin e bojo numerosos visitan»
les.

!A exposição comprchénde duas sccçii.ti
bom dislinetas: umu do nrte pura, eni «ff»
sobresae a pintura, mns quc consta também
rie trabalhos dc esculplura, gravura c iirclil;
íoclura; e outra, do nrte nppllcnín. eni <!'••»
hn do tudo, dosrio bòneqninlios ri^ engonso,
de púo, ntó bordados u soria.

Os artistas (pie o Sr. Theodoro 'íenl)^ ,
fiei- nos aprasentà suo quasi tados bayanHj <
do Munich; Entro os oitenta quadros .ia *•¦'
guns rélniníentc admiráveis, como os nc -«»
OU. de von Plachkuer Lony c do l^PWÍ
Enlre os expositores conln-se n princezn .«I¦ •
ria Pilar, tln Bnviera, que apresçuta ';""•
quadros dignos rio menção. Víem-so MvS
duas íVquni-ellíis rie Góenner; muitas a»g
fortes, sobretudo de Rnab Dnris, e "''"'
e,outros trabalhos rio escuiptnra. emu
quaes chama n attenção o gesso tic I '0 • *| 

jagora "posnrio" especialimcnte, pm'-'1 ° ' ,
fessor Georgi, quc nindn expõe outro* o
trabalhos. As secçõor, rio cerâmica ?¦-*'•*
lectura; embora rcriuzirins, são tan'',em
gn.is de sercin vislii3.

A secção rio arte áppllcada é compe?- i*
A secção de arw appueiui.i c l'.,',.',un-

trabalhos ynriádissiiiios e muito m1*^? ^5
tes, rio professores c nhininos riu hsce. •, ¦

Aries o Officios rio Munich. Ha nu 
^consu digna rio ser visln c apçcüiadínj*^

¦ r~«MW»—« "*; .
rio-inti

"A MAÇÃ"
Nada fica n dever nos números-.«KSjjB'.

res o quo amanhã sorú posto cm cir;j"s,aa'
As secções linbituáêfi áf,rcscnt.im-sc^ ^\,
te desenvuivirins o 110 texto d"'"'
mas "clinrgcs" rio nossos me
rist.ia,, __

ial" . Ü&*. m,*m m— ' Am.^^M. . 
''tí^J^-.. 
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