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11 reioçao ilas classes contribuintes
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Haniera aval», 100 réis — InUrior, 200 rfls

renda fofa Oumont

ESTÃO EXCLUÍDOS APENAS OS RENDI-
MENTOS DOS IMMOVEIS E

DA AGRICULTURA

ESCLAREdlMENTOS DO AUTOR DO PROJECTO
U imposto do rendas, ora instituído, _e

Jiftti ipta inuiias vezes prermiisnílo cnlre
ufa, ainda ('* ntn.-i tentativa, ti.o certo í- qu
Itú*t
HiHai
sorc

tura.

...Io

podem querer cnm segurança seus rc
s, .cnAo ncsla capital, no menos
I. do pai/, siipposlas tis condições cs-
tlu imsso iiiuliichto socliil o dc cul-

.1 grão deficiente de instrucçãti do
nu. i- ti nossa conhecida tiilln de nie-
i.i legislo do negócios c^rnr-sacções.

utru lado. ('¦ preciso não enuecer i|ue
titrliii<l» imposto é cm geral lançado n tro-
f_ tia supprcssfio de inuilos, c ipie n situa-
çí-i d-, i ii • parece niio comportar por cm-

* *-*-' ' ^»*-«-"-»*»»-»"»-«-*-i*si__B«««»»»IB____i

S.S. iiprcscnlou-nos o seguinte exemplo:
O commcrcianlo ou industrial _•'...., su-

jeito ao imposto sobro ns vendas incrcan-
lis, examinando ns seus livros fiscaes dc
facliii'a_ originárias, o dc vendas A vista,
verificou ipie no periodo decorrido de 1 (lc
hgoslo a .'II de dezembro du 1023 expediu
faeturas no valor da 2."000:0008 c vendeu A
vl-sln, mercadorias no valor do 8.000:0001..
Dc posse destes dados, preencherá a formula
de declaração respectiva, como sc segue:

_ I — Importância ilas operações coiniiicr-
ciacs effcetnadas dc 1 dc agosto a .'II dc dç-
zembro dc l!i'ü.., dc accordo com o <|uc cons-

__"•¦«_

dsgfiãi

_£___•£

pira
Ã. í* i //_ *Wa/Si SXmürx

_.-.*i-_./_.S-__:

O i-.r-i 'arque dou Diversões, .
le, a repartirão

edificio em qne tine fitnccionar,- proniaoriirmen
<irrecada,dora do inipoxto de rendas

?i!iiii!.i n mesma política dc reducção fiscal
.nc Im encaminhado noutros paizes o pro-

£tess-> do imposto dò renda.
Mas, sejn como fôr, o (pie é indlspcn-sa-

vil 6 'iue o publico desde já sc vá familia-
ii .imi.., cuino cònvíní, no novo imposto, ra-
líio pela (piai, por melhor institiiil-o sobre
..alcance tln medida, Tomos ouvir o Dr.
Souza Heis, a quem sc deve o aetual regula-
ni-iilo. pçdindo-lhê procurasse nos csclare-
w sobre: os ponlos dc maior interesse
Scra..

Julga o Dr. Souza Heis, como depreben-
«mos ilas suas primeiras declarações feitas
naquellc intuito, qne, em face do espirito
llkerèl do regulamento c da preocctipaçãoou Sr. ininislro da Fazenda cm organisar o
serviço du modo iptu sc facilitem as rela-
{õçs ciiírc o contribuinte c o fisco, a com-
pl-sliludi! tlu niccanismó, peculiar ao rofe-
liiii iin|!i..-,|i), será inuito attcmiada, c ai-
wnj.-idüs os resultados esperados com a
nova Irilmtação,

N.".-le ponlo iiwlagáinos se o Dr. Souza
TO adiava (ptu âté o fim do exercicio li-
nnecirò seria apreciável a receita arreca-
«la pur emita do tributo cm questão, ob-temi. união a seguinte resposta:— o tempo .; curto... Espero,, éhfrctan-l"'!»,- as instrucções publicadas cm 20 dncorrente no "Diário Official"; facilitarão osapçainòhlòsí pcL'mllfiiüiõ que sc arrecademilirq.fim do exercicio õO a (10 mil contos.<í»i todavia possivel contar desde já comexcellenle receita, em que pesem os esfor-5°. .'Pie Para isto está ctividnildo o Sr.Dinisti-o dn I-.-izendii.I.omki (iitizessemós que sc liquidasse dccz iiinn duvida de muitos contribuintes,'«'.¦íiiiiliiiiiiis ao Dc. Souza Reis se seriam
1'iiiiitavtis os rendimentos dc alugueis dosWiostli-baiios.

nir.'.:l" 
~ r(-sP.nndcii S. S. A lei do annopassa;lp não incluiu os rendimentos dos im-™>.is. nem os dá ugricullufa en-tre os tri-""eis, Ci,n, cxeepráo destas duas fontes,™as as tlctnáÍ!

Us Wnchiieiilos dos"? ordenados doscio.

estão sujeitas ao imposto,
funecionarios federaes,

empregados do commer-
lnri 

"S. 1Í;""1"S das profissões liberaes, os'»:* uo connnercio c da industria, os fon-«mts provenientes de empréstimos dc
HS "iiliireza, os juros das contas cor-
ígi-nancarias, emfim iodas as receitasi-em-las diirantc o ainio passado c qneWfc.royeiihaiii da exploração agrícola c dc'ii-neis, eslão sujeitas ao imposto des-
SPuc.tiverem excedido a 10:00Ü,,000.
M_T„-i . com° saber quanto recebeu . o""luilninile

|íoln-i

saber
anno passado,ill-lirinicii-o logar pela declaração que

dc h,, i ;l ínzat ,n,l° aquelle que, dc Io
dim. . lü '"' ''' i:lc dezembro, percebeu reiv-
SW* superiores a .0:0(10-3 (dez contos)
Sr ..'''.* "''pois, com a organisação que o
dar ¦ o. ¦ SaiI'P-'iio Vidal projéctou e vae
feilirr*ri-'rU fl<' '.'èvisãò e lançamento, não
islir, . • •'' -onliccer quacs as pessoas quetsí;;» Liedas ao tributo.
tosta'¦-,1„i„ i„? _:lác' c»i»Pi'ir a obrigação im-
lj 0'.: j"*"1 "'1 imrp declarar espontancaiiicn-
«d_ r., "",K'nl|5s percebidos no anno pas-* ' 0" quem fi_e,- ,„„;, iieclaração falsa, fi-
bela li •lclto a pagar o imposto arbitrado
L••' ,1*al'"Vno eom tnitlt.. dc 00 c. dc 75
tis il •' ¦'''•¦ ''""vonienlo que os senho-
fino , .'.'¦"¦"'ciis.i toinnisscm o encargo de
fc'..ilIV'i' ''•'"l-nünnda neste sentido para
hf'«? • • ¦°s lI(; qiic são obrigados a decla-
ràss'a',1 n"l,01'hineias que ganliaram no anno
rtdj ,"¦ "s contribuintes «.vilassem o abor-"(sufi'* ¦ '"'c s',mI"'c traã um lançamento•o iicio c eom híültri pesada.

•lid-i Ti'1''1 gcra* (l° imposto sobre a
iii.. M.libcartt, dentro de poucos dias, o
t-Ã..m- (lan<*° os contribuintes a pro-
'imr "s [orninlã's em branco das decla-
fffiiií - !ls Preencher, de accordo com
iid.I,a,mcnto' Estas formulas serão fome-•-Mo governo.< onde será in«ta]lada a Repartição?
jfi»l.-0v!5oriamenle, cm um dos edifícios
&ij*rl'."° federal, situado na avenida das
1«<-. \y- 

c'.".,í'l'i*'-nos onde funccionoii o Par-
Pios-, V 

""'crsôcs. l.spèro que cm princi-
èüiy .('!«liro a delegacia geral do impôs-

].•;' «-i Irabíilbandò.
jj' 

'-csiiiiiti. o Dr. Souza Ilcis no_ facili-
Kl,, "J/'-Mdica(,-ão dos cálculos do rendi-

lis, 1 ,'"!"'stral, )ior meio dc coctficieii-'¦'>. 
,' imposto a pagar na vigência da

loslniíi '' |H''0S negociantes sujeitos ao
>*.'* .V.pdag Bjercantis, J?«ra lauto.

1 ' • -

i \ai____________..

tar do livro fiscal sob o titulo "Registo dc
contaa nsslgnadas": .2.1)00:0005000.
, II — Importância das operações commer-
ciacs cffecluadas de 1 do agosto a 31 do dc-
zembro dc 1923, de accordo com o que cons-
lar do livro fiscal sob o titulo "Registo dcvendas á vista": ...000:000-5000.

III — Somma das parccllas I e II* réis
5.000:0005000.

(Como esta importância corresponde acinco mezes do anuo. para conhecer o valor
esti ma ti vo correspondente aos 12 mezes, ter-se-á de multiplicai.á por 12 e dividir o
produeto por 5. Isto equivalu a multiplicar
aquella importância por 2.1, dois e quatrodécimos, que 6 o factor dc multiplicação,
neste caso.)

IV — Valor das operações rcalisadas du-rante o anno de 1923: 12.000:0005000.
Calculo do rendimento tributável:
Até 500:0005, 30:0005000 ou 6 °|°.
'Entre 500:0005 e 1.000:0005, 2o:000S,' ou

5 Q|°.
Entre 1.000:000$ e 2.000:000$, 40:000$

ou -1 "l".
Entre 2.000:0005 e 3.000:0005, 30:000?

ou 3 °!".
Entro 3.000:0005 e 12.000:0005, 180:0005.

ou 2 "|".
Rendimento tributável: 305:0005000.
Revisão da declaração — Para rever.esta

declaração os agentes fiscaes examinarão
unicamente os iivros creados pelo regula-
menlo do imposto sobre as vendas mercan-
tis: O lançamento do imposto será feito pelarepartição competente que npplieará a ta-
rifa dc taxas ao rendimento tributável, nela
forma seguinte:

Até 10:0005000, isento.
Entre 10:0005 e 20:0005, diffcrença, réis

10:0005 — taxa, 1|2 «[•>, 505000.
Entre 20:0005 e 30:0005. diffcrença, réis

10:0008 — taxa 1 »|», 1005000.
Entre 30:0005 e 60:0005, diffcrença, réis

30:0005, — taxa 2 °|*. 6005000.
Entro 60:0005 c 100:000... diffcrença, réis

40:000$ —• taxa, 3 -|", 1:2005000.
Entre 100:0005 e 200:0008. diffcrença, réis

100:0005 — taxa, 4 °|°, -1:0008000. "

Entre 200:000$ e 300:0008. diffcrença, réis
100:0008 — taxa 4 »|°. 5:0005000.

Entre 300:0008 e 305:0008, diffcrença, réis
5:0008 — taxa, 0 T, 3008000.

Imposto a pagar: Somma: 11:2508000..
Esta será a importância declarada pelo ser-
viço do Imposto de renda, na lista nominal
de contribuintes que será enviada ás rcpnr-
tições arrecadadores para a necessária co-
branca.

¦ mim» —__

0 vôo de Zanni á volta do
mundo

Á chegada do intrépido piloto
a Hong Kong

HÁIPHONG, Tonkin, 22 — O aviador ar-
gentino major Zanni partiu ,hoje, desta ci»
dade, ús 8 lioras, chegando a Hong-Kong ás
4 c 10 da tarde.

Procurando a famosa livraria
de Ivan, o "terrível"

ESTÃO SENDO CAVADOS OS ALI»
CERCES DO TÚMULO DE

LENINE
LONDRES, 22 (U. P.) — Communicam

de Moscou que, a procura da desapparcci-
da livraria dc Ivan, o Terrível, determinada
pelo governo do Soviet, está destinada a llin
fracasso semelhante ao da descoberta dos
Códigos dc Tito lilviò, annunciada pelo pro-
fessor Di Martino Fusco. Os pedreiros que
cavavam os alicerces do túmulo de Lenine
na crypta do Kremlin altingiram uma torre
vizinha que, dc tempos immemoriacs, está
obstruiria com lima grande iiinssa de gra-
nito. Os exeavadores já penetraram mais de
cincQcnta pés, cm busca da entrada do fa-
moso subterrâneo da crypta, frequentemen-
te wicurioaada «tu chronicas antigas.»

vae receber nova e
grande homenagem

na França
_. ______ —- —

A inauguração de um monolitko
de granito no mesmo logar
onde o "Pae da Aviação"

realisou o seu primei-
ro vôo

1'AIUS, <J2 (A. A.) .- O Illustre Inventor
brasileiro Sr. Santos Dtimont, que se nchii
nesta capital, o aqui lem sido muito feste-
jndo, vau ser alvo dc nina novn imiiiifcstnçtio
dc apreço.

O Acro-CIub de França c o Syndicato dos
Directores dc Jornaes Desportivos resolvo-
ram erigir nn várzea dc llagatclie uin mono-litlio dc granito, no mcsiiiu logar cm queSantos Diimont realisou o scu primeiro vòo.

E* a primeira vez que a municipalidade
de Paris autorisa a collocação dc um mo-
niimenlo no Ilois dc Holognc c este fado
ainda maior realce vem «lar a essa Juslnmanifestação cm honra do "Pac da Avia
ção".

Muito grato e sensibiiisado por essa lio
menagem. Santos Dumoiit decidiu pt-rmanccer nesta capital nté á inauguração do refe
rido moiiiiniivrto.

!!._. \\ o herd eiro do to k lia i a saudação do Brasil
¦f_»~~ •-»>**_p>>>»aH| HF: *í «___ w__S.
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FALLECIMENTO DE ÜM SENA»
DOR URÜGÜAYO

Quem era o Sr. Santiago Rivas
MONTEVIDÉO, 22 (A. A.) — Foi geral-menle sentido o passamento do senador

pelo Departamento do Caiicloiics, Sr. San-
tiago Rivas, hontem oceorrido. O finado,
que teve larga actuação na polilica nacio-
nal, foi professor e agrimensor, occupanilo
diversos cargos na administração publica,como os dc deputado o intendente muiiici-
pai desla cidade. Foi lambem presidentedo Banco Hypotliccn.io, sendo mais tarde
eleito membro do Conselho Nacional <Ic
Administração c, anteriormente, senador.

. E' scu siipplente no Conselho, o Dr. Car-
Ios M. Serin, aclual senador pelo Dcparta-
mento de Salta ,scguindo-sc-lho o Sr. lia-
faci Tnbares, deputado por Montevidéo.
No caso destes legisladores optarem pelosseus cargos actuaes, a vaga será preenchi-_« pelo Dr. Iloracio Abadie Santos/¦ tu» ¦

Melhora o estado de saude do Dr.
Antonio José d'Almeida

LISBOA, 22 (U. I>.) — O ex-presidente
da Hepublica ür. Anlonio Josc d'Almeida,
tem experimentado melhoras.

A recento passagem do príncipe Umbcrlr
pela capital dn Bahia, de que demos niinu-
ciosas informações telcgraphicns; foi moti-
vo das mais calorosas manifestações de pn-
blica sympathia ao herdeiro do throno ita-
liano.
wmmjmmÊmmmtmtmmmmmmmmmmmmmm^m+mmm^^^m

A nossa gravura reproduz um dos primei-
os instantâneos pliotogrnphicos tomado
• >go após o desembarque do filho dò Viclor

Manoel. O joven prineipe do IMcmniile, quoani se vè de perfil, sorri cordialmente no
estreitar a mão do Sr. Dr. Góes Calmou,
governador do Estado, quo a photographia

nos nprcscnla dc costas, voltado para Su*
Alleza.

Kssc encontro sc renllsou entre as accla-
maçõrs vibrantes de umn multidão immen-
sa,_ que demonstrava com a mnis iincci'i|
satisfação o sentimento da perfeita «mira-
dc que o llrasil vota ú grande pátria latina.

mmmm **m

Os alliados só desejam que a
fé dos tratados seja res-

peitada
i m* m m* *>¦¦¦ -¦»

NOVAS DECLARAÇÕES DE POIN»
CARÉ, EM ANCEMONT

PARIS, 22 (Havas) — O ,ex-prcsi(lentc do
Conselho, Sr. Poincaré, presidiu hontem.
cm Aiicemont, á inauguração do mouuincnto
local cm memória dos mortos da guerra.
.Vo discurso que então pronunciou, o Sr.
Poincaré acccnlunti a benevolência que os
Alliados lém usado para com os vencidos.
Demonstrou que a Allcnianha eslá procurai!-
do repudiar a responsabilidade da guerra o
..alienlou ipie ns Alliados só uma coisa dc-
sójálíi; Que tanto as grandes como ao peque-
nas nações respeitem a fé dos tratmlos, por-
quanto, do modo contrario, a paz não seria
senão unia palavra vã, quando todos a que-
rem uma realidade.

¦ ,,i . mimm ¦
FALLECEU O PRESIDENTE DA

CREAT SOUTHERN RAILWAY,
DE BUENOS AIRES

LONDRES; 22. (Havas). _ l-'nUccctt cm
llttshden, no condado de Ucdford, sir Al-
bert Edwnrd Bovrcn, presidente da Great
St.utheVn Railway, de Diicuos Aires.
nm%mmm^mia^m>mmmmmm^^mmmmmmmmmm

AUGMENTA
»¦»»>¦

a lista trágica!
O CARREGADOR RODRI-

GUES EM ESTADO
GRAVÍSSIMO

Dc instante n instante mais se vae aggra-
vando o estado do carregador Manoel José

Desastre de automóvel na
estrada Rio-Petropolis

PRÓXIMO FlsfÃÇSO DE PILAR 0956V_RÕü COM TRE
ZE PASSAGEIROS

SO' UMÀ^NHORA^lu ÍLLESA

ffiM ¦ -'' '"¦'¦'¦¦¦"¦, 'r-'".yjM
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A terra treme
ainda!

isari tardou que a noticia, com os poucos•detalhes dos primeiros momentos, viesse
cm seus boatos iiiquictnntcs impressionar vi-
vãmente quantos tiveram conhecimento do
desastre de automóvel oceorrido próximo á
estação de Pilar, na estrada dc rodagem Rio-

Os demais, porém, ficaram todos feridos li-
geiranientc, com excepçáo de D. Ccsarina,
e os Srs. Victor e Domingos os quaes, porterem ficado sob o carro receberam feri-
mentos graves c queimaduras do óleo do
motor.
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O estado ain que ficou o nulo n. !)5G

ilunocl José Rodrigues
Rodrigues, apanhado como a nossa ediçãoextraordinária divulgou, no cruzamento daavenida 28 de Setembro eom a rua RochaFragoso; pclò .aulpeaniiiilião 2,258, qüe o
projéctou á distancia com a columti.. ver-
tcbral fractnriida. Não llio faltam cuidadosno sanatório de Santa Alexandrina, onde a
sua familia o internou.

No cartório da delegacia dn Ki» districto,
em cuja circuiiiscripção oceorreu o tristis-
siino facto, vae tendo andamento o inquérito
instaurado, pensando o respectivo delegado,
Dr. Gastão da Silveira, effectuar a prisão,o mais breve possível, do motorista respoii-
Síivel.

A testemunha que appareceu, affirm,. queo auto fatídico rolava cm excessiva velo-
cidade, quando colheu sob ,i6 suas rodas o
itifortutiiKlo tr.iballiador.

r.odriguos, que conta '_¦! annos de edade,
reside comia sua familia iiarua Comnien-
dador José Leonardo, n. IM.

Suicidou-se, em Berlim, a esposa
de um banqueiro chileno

ni-HLIM, 22 (U. 1>.) — A esposa do Sr.Hulton,.banqueiro em Vaiparaisii, suicidou-sc, boje, com um tiro de revólver, no boleicm que eslava hospedada, ho saber que oconde Strachbil*., que tora atropelado portiiii^ automóvel, morrera, em conseqüência
na ferida recebida.

ROMA; 22 (U; P.) — Em diversos ponlosda Itália sentiram-se hontem tremores ile
terra ligeiros no meio dia. ás 3.05 da tarde.
ás O.-lãj ;'.s 0.18 e ás 10.10 da noite. O das
U.hS da noite durou dez segundos, semi»um inovimi-tilo ondtilalorio. As populaçõesalarmadas sairam rua enchendo as praças e
parques o os logares abertos; rezando c de-
nioiislranilo profundo pânico.

Toda a região da I.igtiria tem sido attin-
gula pelo plicnoiiicho. Até ngora não sc co-
nhece a importância dns dam nos soffrldos.
" ' ' -*A*»*m~-m

FOI POSTO EM LIBERDADE O DI-
RECTOR DÒ BANCO MAX

. BONDIS *
HÜMA, 22 (U. P-.) — d dir,.ctor do fcan-

co Mns Uondis, Sr. Fóritmii, foi jiosto euitibcrdndc.
mmmBcesfonue em punlraf

VEIU A MORRER UMA DAS
VICTIMAS DO "PIMPAO"

Teve conseqüências funestas, infelizmenti*.a taçiiiiba com ipie o desordeiro ErnestoGonçalves dos Santos "assignalou h niadni-
gada de hoje, na rua Barão de S. Kelix c da
qual uos occupnínos na nossa edição extra-ordinária. Enipuiiliandd uin estoque, u- Pll.inãò'', resolvido a atacar quem qocrqitu Ine passasse ao alcance da arma, entrou
a desferir golpes para Iodos os lados, aleau-
çniido, assim, o pedreiro João Gomes, o fun-

SEIS MILHÕES DE MARCOS SÓ
COMjOALCOOL

As despesas da Allemanha e as
exigências da Entente

BERLIM, 21 (ü. P.1 _ O professor Strc-clcer aflirma que a Alletnaiiha gasta iinnual-mente em álcool e suas conseqüências mui-to mais do. que lhe exige a '.'Entente" a ti-tulo <le reparações. Esse .professor calculaen_ 1.e.ls .''''hoes de.marcos os prejuizos quea Allcnianha soffre todos os annos pelo con-sumo do álcool "que alimenta os sexos ccujo excesso'causa a destruição da vida".
mmm

Petropolis. Chegadas, porém, que foram in-
formações mais precisas poude-se eom juste-
sn avaliar a extensão do doloroso facto que,
se não teve a gravidade, que a principio se
dizia não deixou, entretanto, dc revestir-se de
situações verdadeiramente deploráveis.

Ii* o caso que, em caminho daquella cidade
culo, caindo numa valia fez coiii que o mes-
de treze pessoas quando em pronunciado dc-
clive da estrada, a cerca dc cinco liilometros
dn referida estação, tuna das rodas do vehi-
culo, caindo numa vala fez co inque o mes-
mo derrapasse e virasse, emborcando, sendo
atirados ao solo todos os passageiros. Eram
tsses os Sr. José llcnlo Ferreira; que dli-i-
gia o carro, sua senhora l.uiza Machado Fer-
reira, Milton, Aida, Decio e Wilson, filhos
do casal; o Sr. Ramiro Otivinba. sua cs-
posa D. Ccsarina e dous filhos Virgílio e
Aillon, e mais os Srs. Viclor Machado, Do-
iniugos Machado e D. Florisiiclla licuto Fer-
l.i._, A unica que saiu ülesa du nk's.i_t_e_

íi:

As victimas foram apanhadas pelos pa *W;
geiros do apto ri. 158, os Srs. Honorino CaTneiro de Queiroz, Benedicto Bahia, Antônio
Cruz, José Maria Pereira c Jcisé dos San-
tos, os quaes sc dirigiam tumbem pnra.Pe-tropolis c, chegando no momento do desas-
tre, recolheram em seu automóvel as victi-
mas e conduziram-nas para a fabrica de poi-vora dn Estreitai cm cujo ambulatório fo-
ram carinhosamente soecorridos pelo respe-
clivò medico capitão Dr. Renato Baptista,
2" tenente pbarmaceulico Antunes Maciel,
enfermeiro Anlonio de Gusmão c sargento
Antonio Vicente da Silva.

Uma vez medicados, os feridos foram
transportados para a estação da lluiz d,n
Serra, onde o respectivo agenle. dando todas
as providencias para (pio os mesmos tomas-
sem conducçào para o Rio ein carro espe-
ciai orgánisado para esse fim.

Os feridos são residentes nesta capital, á
fua >'iee,ute do gouza th &,h

Morreu, em Cordoba, o jornalis-
ta argentino Annibal Zoccola

BUENOS AII1ES. 22 (A. A.) - Commu-iiicam de Cordoba liavcr fallecido ali o jor-nalista .Annibal Zoccola, que durante muito
tempo (mlijillíou na Imprensa desla eapi-tal e esteve alguns mezes no Rio de .Tatiei-
ro, durante a Exposição do Centenário daIndependência dn Brasil, ahi desenvolveu-
do grande actividade a favor do infercam-
bio comniercial entre os dous paizes.

1 -ITf ¦

Firpo, agora, quer bater-se com
todos os boxeurs americanos

de seu peso !
NOVA Y01.IÍ, 22 (U. ['..  o pugilistaargentino .l.uis Angél Firpo prclende..fazerunia viagem pelos Estados Unidos, bíiléh-do-sc com todos os boxeurs dò seu peso,que desejem fnzcl.Oí Firpo, porém, nnVla'decidirá çniquanld não estiver terminado o

processo que contra elle move o pastor Cba^
sc, que o aecusa de. ler violado as leis nor-1

w**^^w^*"" i ¦*.¦¦¦ .-¦.¦¦ mmmmmmmmmmWmm

Julii, Gonçalves da Costa, no necroteria
cciouario publico Álvaro Olyinpio e o sap»»
l'iíii'0 .lulio Gonçalves da fíçfsla.

Km seguida, o desordeiro perigoso desap-
pareceu, sntiiincto-.sc pelo tunnel João Ri»
canlo.

As victimas da sua perversidade, ent.rcl.-in-
Io, minutos depois, no posto central de As-
sisteiicia, reccliiiiin os soecorros de quo ca»
rectahi, sendo todas, em estado grave, re»
movidas para o Hospilal- da -Santa Casa,onde
licaraiu internadas. Das Ires. porém, a que
recebera lesões mais graves fora o sapateiro
Julio Gonçalves da Costa, que, a cilas não

1 ¦ ¦¦' 
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Alraro 0///m;iío da Silveira, na Santa
Casa

resistindo, pela inanliã, ao fim dc prolonga-
dn agonia, veiu a fallcccr.

O cadáver do infeliz sapateiro,.com a rc-
spccllvii guia, foi removido para n necrotério
do Inslilulo Medico liçgnl.

Os seus dous companheiros dc.infortúnio
i-ontihuani nas ciili-riiiarias ctn que estão
internados, . iTcel.etii... os curativos de q-.itciiri-ccin.

A policia do S* disft*i,*lo, em inquérito.
Continua apurando o estúpido crime dr»tc-americanns contra u knochiio o. de falso! "Pimpão", que está senio insistentcinént»

gUEa_uejjto> fii-ocuratlo pelo. iftvcsUsudor Pj_Js_ai,
mti- AÍ .'A'*

.: -*_.V:_i
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teos e Novidades
Niln ha mulíoi dias, o tre-cln. de uma nt*

rcipondenela particular, que divulgámos, ln*
.•iilia*.i-i).i. o .....'• «le alta eillma a admi*
in. .i.i glorio*.* em que i tido Santos Uumonl
entra os estrangeiro», mas foi numa rmla
.1 mui, a l.-.i d., dn l.iilella. que a sua firma,
em prendas «Ifl I.-Iíhi de carldaile, atlluglu
u csiimallva de des mil franco»,

i.;-i... uma noticia mil veies superior, uos
«h.',!u «lc laii>. poml-v •'•¦¦ »nva evidencia
.. uiclla gloria Immuilal d.i nvlaçioi a capi»
tnl do mundo vae erigir um novo inonuinin»
tn a Sunloi Duiwmt, im varie» d« Dagatelle,

Ulo e, no li"'*, ds lioiilogne. So a estatua
que lis annos lha elevou a mesma cidade per
tantos títulos imintusa, foi eiaHn a primeira
eoniagrad.! n homem vivo, o nnuinlliho «it
granllo que lhe vão levantar uo sitio florido
ilo Uols o Aero-fMub «le Paris e o Syndieato
dos Directores do Jornaes lie-.portlv.i-., 4
tamhem nnlavel como prlmasla. porquanto
!.-• nenhum nulro te tem noticia naquclla
eitancia pltturesca da Cidade I.i». e o de

'Santo» Dumonl vae ali eriglr-se medlaile
.¦prci.il o exprcüni i-onscnliinento «ia muni»
clpalldnde.

iu iu so i •'"le dlier, portanto, «me rarls fnl
duns vesea excepcional para exaltar a gloria
da nvi.ic.lo mundial, a duas veita rompeu

i com as suas Irsdiçties. hábitos e leis para
melhor prestar homciiagem no nosso pa»

itrieio.
;' Slrvn»nos islo de superior consolo e ds
'<confusão de quantos brasileiros tem pcrmlt
I lido nté hoje qun Santos Dumont embarque

e «lesembarque no Ilio sem outras manlfes»
taeies quo não sejam as do aperto de mio
de mela dúzia de amigos sinceros e de outros
tantos admiradores que elle conta, incon'
dlcionncs, entre os seus jornalistas e legis
lodorcs.

Va. lição a nm tempo gloriou e amarga I

• •
Nada menos do 5.421 pessoai freqüenta»

ram a Bibliolhcca Nacional durante o mes
próximo passado. Sc isto conttitue uma
prova dc que a população estima a convívio
dos livros, nâo deixa dc scr também a se»

gurança dc que o grão do paciência, entre
! nós, <¦ inexhaurivcl I S.'i quem Ji precisou de' 

consultar uma velha obra, nll, conhece os
aborrecimentos a que fica sujeito, em vir

I tude do velho, aediço c defeituoso processo
j que regula os serviços, c verdade, mas emvirlude. cgunlmcntc. da deficiência do pes»' soai e d.-i pouca attenção para eom o publico.

Ouaiido o leitor descia um livro recente ou
jornaes coniempnraiicni, aiuila sc torna
tacil. Dendê, porém, que quer uma «bra
mais antiga a cousa muda do figura e uma
forte dose de paciência 6 logo necessária.

Ha longos nnnos quc se procede á revisão
dos catálogos. Kssc serviço, indispensável.
porém, corre lento, por falta dc verba. Essa
lentidão prejudica extraordinariamente ao
pubMco. pois os velhos catálogos estio inca-
dos dc enganos, de erros c dc falhas, lie-
íormam-sc, todos os dia.», serviços c repar-
lições de importância secundaria e a Blbllo-
theca Nacional não logra despertar o inter»
esse das reformas. Pnr que? Não se sabe.

Invadida, agora, pcla Câmara, vale a pena'.aguardar os acontecimentos, a ver sc, no fim
da occupação, alguns beneficios melhoram'.«is scus serviços. Tendo de votar verba para

.restaurar o edifício da Bibliotheca, restabe-
. Icccmlo a sua sala de leitura, a Câmara po-

dera bom augmentar o pessoal, que 6 defi-
ciente, afim «to que sc possam exigir maio»
rés esforços. Como esti actualmente, a BI-
bliothcca Nacional não corresponde de todo

.aos scus fins. A noticia de que 5.421 pes-
.soas ali estiveram, durante o mez próximo
passado, só depõe cm favor da paciência dos¦leitores cariocas.

***~ 
Tdni motivos de sobro todos quantos, pas»

sando pcla novíssima Avenida das Nações,
estranham o abandono cm qne a mesma sc
encontra. Grandes montanhas de lixo sub-
stiluem os antigos coretos, que a margina-

- mm, nos intcrvallos dos pavilhões, quu
ponipearnm durante as festas do centenário.

-Alguns desses pavilhões, offerecido» ao Bra-
sil, como o italiano c o japonês, foram cn-'treines ao abandono e a perversidade dos'
vadios e dão a imagem de ruinas tristissi-mas. I

Aos poucos dcslruídas, alvo de pedradas,]
depósitos de despejos, as antigas dependen-j
elas da exposição augmentam a melancolia
daquclla avenida, quc, entregue aos poderes
municipaes, não mereceu ainda os seus cari-
nhos.

E' certo, quc tudo ali depende das obras
de desmonte do Castello, postas sob os
cuidados dc Santa Engracia. Possivelmente,
quando áquellas obras consentirem a tenda
dós terrenos, as leis, quc regulam o asseio,
a cstheticu c o policiamento dos logradouros -
públicos, se voltarão para a avenida, que foi
o thentro das pompns apothcoticas da éra -
das "iniciativas". Daqui ate 14 seria bom t

; quc, polo menos, o lixo fosse retirado e que.
;**_..-• fiscalisação impedisse quc uovo lixo ali'se accumulasse. ' *

A NOITE — Segunda-feira, 22 do Setembro Üe 1024

Da mesma forma qoe os
antigos romanos

0 fascismo quer qae a mçío pa-
ref a realmente ma verdadeiro
exercito marciilmeate cami-

adindo para os seai
destinos!
(liava*) — Taleirapham23 da

APANHADA PELO 1.444 NA
RUA DE S. JOSÉ

ROMA.
Iliminli"Cnthiiilaitlcamentt aeelamado pela mm»
lidilii, entre a qual se notavam ilelcgacQes
«Ias municipalidades e faielot da região «!••
Itomagna, chegou a eila cidade o presideu»
le Mui»olinl. Depois de assistir, na 1'refef.u-
ra, ii seisftn solemne commemorallva «•
poeta Páieoll, o cheio do governo, calorosa»
mente appluudlilii pelo povo .juo se agito»
incrava em frente do edifício, assomou a
sacada e proferiu algumas palavra* «to
agradecimento teiendo m seguida «» elogio
do fascismo que -- dUi.e — nio. ío» ereado
para defender privilegio* de indivíduos ou
ds classes, mai unicamente para proteger
a segurança e a grandera do povo italiano.
"Só os homem de mA fé — proiegul» o «ra*»
dor — poderio djpldar da pureia das noa»
ias Intenções. Nitla .pedimos a estamos
promptos a dar tudo, inclusive a vida. pela
causa da Itália. Oneremos ver Ioda a naçio
firmemente enquadrada numa disciplina «le
ferro, nío, certanyntc, por ambição do po-
der, mas porque «is nosso* mortos assim o
prescreveram nos scus testamentos ao* quaes
devemos continuar fieis, *• quisermos atUu»
glr a vida immorlal. ,

Uucrenios sómcnto a maior diseipllna e *
maior dedicação pcla obra qua estamos rea»
Usando. Nio sa trata de conquistar a irute»
pendência da pátria, maiia potência cívica
entre as demais naçóes. E esse potência sA
»e adquire graça» a uma solida dliciplina
Interna c a collaboraçio intelligenle e quo-
tldiana df todas as energias, de maneira que
a nação pareça realmente um verdadeiro
exercito marcfalmcnte caminhando para os
seus destinos. Era assim que os antigos ro»
manos marchavam.'' ,

O discurso do chefe do governo varias ve-
ses cortado de applausos, provocou no il»
nal acclamaçõe* delirantes, durante longo
tempo. . _

O Sr. Mussollnl partiu, depois, para Sa»
vigneno, onde inaugurou o monumento con»
sagrado aos mortos da guerra e visitou San
Mauro, onde assistiu lambem A commemo-
raçio do Pascoii. durante a qual falou o
deputada -Cappa. Mais tarde inaugnrou duas
lapides na cosa do poeta e regressou o Iu»
mini. recebendo novamente enthusiasticas
manifestações da população de toda a rc-
glio."

Foi morrer, a creancinha, na
Assistência

Impressionou profundamente n doloroso
atropelamento que, pouco aiilos do melonHa.
prendru a ullençío c a curiosidade tle Iodos
os que, Aquella hora, transitavam pela rua
ti. José. Assim foi que em leu trecho mal»
movimentado, entra a* ruas dn Carmo e
MlierlcnrdlH, a menina Francisca Macedo,
atravessando a rua fnl pilhada peln auto
n. 1.444, dirigido pelo ''chauffeur" Jullo
Campcli» Mnrlini e que levnvn como nas-
üsscim o Ur. Ilodrigues Caõ, medico legisla

rro.lectsda A calcada, a infeliz menina,
com ferimentos nela eabtça, foi rarregiuln
pro o l'oito Central de Aisisteucla, abi fal
tecendo mt ter medicada,

A infeliz menina é filha do Sr. Josc Ma
ctdo, contava 4 annos e residia A ladeira
do Castello .13.

O cadavi-rilnho, com a gula competente,
foi removido para o necrotério do Instituto
Medico l.cnsl.

Conln o motorista Cnmnclro, que mora
A rua 1'edro Américo 42, foi lavrado auto
ds flagrante.

rn****— *»* ii.

Uma scena de sangue que
impressionou a Paulicéa

O JOVEN GERMANO MARTINS
FAU.K.iU NO HOSPITAL

S, PAUI.O, M (A, i.i -• .eie triste
epílogo a ¦¦¦-•rim do sangue oceorrido ha
dins n.i praça da llepublicn, cnlre os Jo»
vens Germano Martins a Camillo Lovjr Ju»
nlor, ambos perteneeittei A melhor soeie»
dade, duranle a qual o primeiro fora gru»
vemente ferido a tiroí de revolver polo se»
guiitio, „

Levado para um hospital, Germano Mar»
tln*. não poude resistir aos ferimentos que
recebera, íaUecendo hontem. t» seu corpo
foi removido para o necrotério da policia
nfim do scr convenientemente examinado.

O inquérito aberto sobre o caso prosegue,
¦ mmm ——

Reforme
Sen ENXOVAL

Eiti noz nos graniu
ARMAZÉNS SOMES

í para sol-
teiro em
superior

cretone. .
para ca-
sal em ai»erodao es»
vedai

35x46

9S800

12S800I
50x501

}S800K 2S800
40x60
38000

adamasoadas em
panno especial

140x150 
"Í40x200 

140x250
98700

Dr. Estellita Lins-Vj»"» urinarias (vens»
vcas e cimrgicns) iíalos X. Labor. S. José 81.******
Dr. Reynaldo de Àragão, Clinica
nhoras. L. Carioca, 18, 1 ás .1, .

se»
e «".

Dr. Manoel de Abreu ™ffi£!:
pia profunda e intensiva (8 M A 300 kv.).
Evaristo da Veiga, 20. C. 442.

******

RHEUMATISMOS Trat." moderno,
methodo especial,

pelos Drs. .1. Moraes c R. Monteiro. Cons. c
cham. B. Aires 58, 2°, das 2 As 5.

¦ ¦ ****** 

Pelo restabelecimento do ge-
neral Tertuliano Potyguara
Por iniciativa dc senhoras e senhoritas da

sociedade dc S. Paulo, será celebrada, no
próximo domingo, ás 9.110 da manhã, na
matriz dc Santa Cecília, da vizinha capital,
uma solemne missa cm acção de graças
pelo restabelecimento do Sr. general Ter-
tuliano Potyguara.

i m**» i ¦ ..

Reis 15d$ e 2oo$
São os preços por quan-

to a Casa America e Japão,
Ouvidor, 74, está vendendo
rieos serviços decorados,
s e m i porcellana ingleaa,
para jantar, opportunidade
única. Entrega, a domicilio.
MORREU SOB AS RODAS DE

UM TREM
¦ .m tm * tm* ¦-¦¦¦¦

Suicídio on desastre ?
Era bem visível a impaciência que crescia,

dc momento a momento, daquclla mulher
alta c forte quc permanecia ha jA algum
tempo na cançclla da rua Figueira do Mello.
Parecia esperar alguém que tardava, tal a
agitação quc bem se lhe desenhava na phy-

;.'¦,sionomia. Assim ficou a mulher nté qneà'• approximaçâo do trem de 'riicrcsopolls, 
pu-

sado pela machina n. 1, ella avançou, sendo
por elle apanhada e jogada A distancia. Tio
violenta pancada recebeu a dcsfortunndu

. mulher, no eraneo, que. teve morte instan-
tanea, O cadáver, com guia das atitoridn-
des policiaes do 15° districto, foi removido
pura o necrotério do Instituto Medico Legal,
sem lhe saberem o identidade.

Mais tarde .ipparcccu no necrotério o Sr.
José tle Carvalho que reconheceu o cadáver
como o de sun esposa, Thercza de Carva-
lho, de nacionalidade portugueza, que con-
tav» 27 annr.3 tlc edade e com elle residia ú
rua Atncli.i 2S.

A policia do 10" districto na.da apurou
sobre a occorrcncia, ignorando-se sc trata-
dc nin desustre ou de mn suicídio.

*m*m-
DR. NIC0LAU CIANCIO

Asscmbliia fi2-I.« Aurca, 42-Tel. 821 C,

128600
'para ros-

to, reoja-
me, nma.

158400

18800

LENÇ0ES ALAGOANOS
para banho, grande ,A-AVreclame  78000
Mosquiieirot granm

grande reclame a . 548000
Guardanapos para jantar

cujo panno adamascado —•
128000 a dúzia'34 Trav. S. Francisco Paula 36

Preto com o farto nas mãos
Pelo guarda civil 83C, foi preso, pela ma-

nhã, o larapio JoSo Baptista das Neves, dc
22 annos, na praça Onze de Junho, por ter
furtado um tnximctro da garage da rua
Visconde de Itauna 341.

O taxlmetro foi apprehendido e o larapio
mettido no xadrez. mm
,#$$ÍCíS$Í{$»í{3$«í»Ktt<SStt<tt«ft»$$Õft».

1 PENHORES?...

II Menor juro $ Maior offerta
«SS»»»-»-"*.' 7&S$SS#ifmÍSS!iiS&&Si«tSS&S?
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Todo o Indivíduo intelligente e

esclarecido pela inspiração de
agradar A mulher dos seus so-
nhos sabe que o único recurso
de renlisar tão difficil ideal con-
siste cm vestir-se na — Guona-
bara •— R. Carioca, 54.

¦¦¦•" i *%*m i

Falleceu, em França, o pae da
superiora do Collegio de

Lourdes, desta capital
Telcgrammas recebidos nesta capital dão

noticia do fallecimento, cm França, nos Al-
tos Pyrineus, do illustre cntholico, Sr. Jean
Manvicllc, na edade dc 70 annos.

O extineto era pae da religiosa Madre
Isabel de Maria, superiora dó Collegio dc
Lourdes, á rua Oito dc Dezembro. Essa no-
ticia repercutiu dolorosamente nesta capi-
tal, onde a distineta educadora gosa dc
muita estima, pelas suas altas virtudes.- Foi
ella a fundadora do Collegio de Lourdes,
da rua São Clemente, c eua directora, du-•rniitc seis annos, achando-sc, agora, ha dois
aniiod, com o Collegio do mesmo nome, no
antigo solar do visconde dé Ouro Preto.

As associações do Collegio á rua Oito de
Dezembro, compostos de senhoras e senho-
ritas da tiuarda de Honra do Santíssimo Sa-
crtimcnto, de Nossa Senhora de Lourdes e
das Filhas de Maria, mandarão celebrar, na
próxima quarta-feira. As 7 1|2 horas, mis-
sn por alma do pae da digna superiora c
offercccrão suas communhões * preces pe-
Ia descanso eterno da mesma,.

Desafiando
concorrentes

Mela» toda de a£da (fran*
ceia) com buguet ajour
o» bordada, Iodas ••
core», pnr 128500

S-êtia iRvavc! (jnponeza),
larg. 100!c mel. . . . 98500

Palha dc seda (japoneza),
larg., 0,90, mel  88500

Palha dc seda bôa quali*
dade, Iara. 0,90, mel. . 148500

Crepe da China, superior
qualidade, todas as cò*
res, larg., 100!e. mel. . 158800

Crcpe du China rmlium cn.
rorpado, inrg. 1001c.
metro  188500

Taffelá dc seda (francez),
encorpado, todas as cô»
res, larg.. I00V. mel... 218000

Setim lihcrty. todas as co*
res, lurg. 1001c. mel. . .

Setim duchesc pura seda,
larg. 100ie. mel  178900

Reps trançado (p\ repôs»
teiro), larg 0,80, mel.. . 38500

Sortimento completo cm cortinas,
cortinados, lirÍRi--liino, tapetes para
quarto e sala, tecidos para cortinas,
rcpoHtciros, abat»jours, dóceis e

' atores.
NOS ARMAZÉNS DO

PALÁCIO DAS NOIVAS
83,85 e 87, Uruguayana

(CANTO DE BUENOS AIRES)
Tclephone: Noite 2875

«aa»

Qual foi o escopo deipop POUCO
um grande criador v

*¦.. v^» **

0 DR. GERALDO ROCHA EXPLICA
A RAZA0 POR QUE FEZ 0 FILM

DE SUAS FAZENDAS
A propósito dos iiiltulim <|ti« levaram o

Dr. Ueraldo llocha a '-"cr o (Um «le suaa
propriedades, em Vassouras, nn Kstado d»
Ilin. v

iiHARIFO.»if

CIGARROS MISTURA

500 RÉIS
LOPES Sr & Cia.

Tocante cerimonia na egreja
do N. S. das Dores do

Andarahy
0 núncio apostólico e o arcebispo

còadjutor estiveram presentes
Ttcaliroii-sc com grande solemnidade t,

festa de Nossa Senhora das Dores, no hair-
ro do Andarahy Grande, tendo estado a
cgrcju sempre repleta, sendo grande o nu-
mero dos «jue sc apresentaram A Mesa Ku-
chnrislica.

Deu realce ás cerimonias a presença dc
Mons. arcebispo còadjutor, D. Sebastião
Leme. S. Ex. Revida, celebrou a missa aço-
lytado pelo seu secretario Mons. Francisco
S. Mello, pcln Revdo. vigário pudre Zacharias
Souza c Silva, pelo Revdo. padre superior

133500 j dos PP. Pensionistas c outros padres da
J mesma Congregação. Sua Es. ao pronun-

ciar a oração não poude occnltar a sua
grande satisfação dc ver tanta piedade c
devoção. Após o missa, inaugurou a escola
popular S. Gabriel de Nossa Senhora das

<m surgindo alguns ciiinmentnrios iug»
geridos pnr despeitados, t|uvr vcladumeiitc.
«Iiter por eseripto. Para evitar cosas expio»
raçflci, foi qm* esse llluMro engenheiro pa»
trlclo escreveu a carta ahai.io, na qual cs-
pllca os seus verdadeiros intuitos, hla a
carta «me uos foi eudcrecadn i"Rio de .lanciro. '2'i de setembro de IMI.
Illmo Sr. Ilediictor. — No actual niomen-
to, ipiandu considero a creação nacioiiiit
ntr»vrs»ando uma crise das mais rudes, ca-
racterlaada pelo insucecs-.o verificado nos
li-ilões de produetos, reallsados no dia Ilido
corrente, parece-me não ser «lodo o direito n
i|ual«|tier pcsioa verdadeiramente inluressuda
nn problema da criação de eqüinos no lira»
sil, despender tempo em discussões estéreis,
quo em nada adiantam á solução desse pro-
bl«*!iiii.

Não constituiu objecto de cogitação ml»
nha, quando resolvi mandar organisar n
film demonstrativo dos processos appll-
eados em nossas fazendas, reivindicar glo-
riu* ou prioridades de qualquer invento ou

í processo. cji Foi meu intuito exclusivo por no alcance
! de todos os criadores brasileiros as adap-
lações ao nosso meio, une entendi faxer, «Ios
processos «le criação ja muito conhecidos c
empregados cm todo mundo

So dessa divulgação,
beneficio ou aproveitar
lealmente interessado na solução «Imsc pro
blema, Julgo o meu esforço amplamente
compensado.

No que toca, porem, ao cavalheiro tao
destituído dc piedade chriitõ, «|ue obriga um
pobre Irresponsável a servir «Io pscudonymo
para satfi-ração dos sciij caprichos o do scu
temperamento infantil, devo declarar que
lues manejos não merecem a minha allen*
tão, . ..

A attitude do Instrumento d.' que S. »•
lançou mão. não me siirprehende, porque
dc lin muito tempo conhecia-lhe o caracter.

Esse indivíduo, que jã havia sido por mim
punido com a demissão do cargo de vcterl-
nario de nossas fazendas, o prohlbldo «le
entrar em qualquer dependência de nossa
propriedade, por falta dc lealdade, é iuca»
par. de fascr um diagnostico, como poderá
ntlivitar qualquer pessoa sob cujas ordens
•Ile tenha servido Foi conservado como ve-
terinario das nossas fazendas, de ulgum
tempo o esta parte, por mcrii pleiladc •• sua
única utilidade foi por ser uma espécie «ie
indicador hlbliographico. c nada mais.

Fique, porím, certa a pessoa que dellc se
titilisou de que o caracter do homem c uni

Iso: esoe mesmo indivíduo devera scr ntlH-

JVtfo icrto representado, sabbado*
o "Contratador ie Diamantes''
e o Sr. Meechi náo estaria, hojtt

em Sâe Paulo.,,
E i Sra. Besanzoni tudo conseguis

ria também...
A temporsdn lyrica ofílelal deite snao \mum pouco deixou de l-r H conclmio hrS

lliante, «iue, fffvetivnminle, obteve, com a
reprcsenlaçã.i em recita ultlmi de -i-i^i»
tura, da opera I.u-.it.Ir. "o contratuloi
«lim diamantes". A aitrii GaHrloIla llesanta»
ni, procurando garantir direitos que ,. ,%
(«quecldo, no próprio dia daquella cim»
claeuln, iiuls penburar o material dn < ui|.f»
sn Moechl, visando, especlalmento, o «me ,-**
viria a moutngem «Ia onera do maestro rs»
trlcio Miguoin'. Inlorvençrto i-iii..,-., atempo provocada peto concessionário «le
no»so Miinicipiil, nbstou quc o eicsmlaloie
caao sc desenrolasse.

Mas mio piir.ir.ni ahl, o» dlnaborei da
empresário Waller Moechl, pois, linnt»:-»
SS. quasi ao tomar o uueturno th- hi\«
para S. pauto, com scus arllslai, viu»ie iin*
pi-diiln de o fazer. El» o factos A policia, ;.t»
ccilaiido uma queixa tln aetrli Uwanionl,
que, ante», qui/i-ra impedir n remciea tis
miit>'i'iiil dn companhia lyrica, Ji embarea»
do no trem que o transportou para Sio p.ig.
lo (o que não conseguiu, porque .. ag<iAo
da estação Central nflo a attendeu), mniiiliia
um agente, em eompanhin ito advogado dt
queixosa, reler a iicssu.i do Sr. Waltcr M-k-.

resultar qualquer j chi. O motivo dessa dcllberaíão, era t(r e
alguém, sincera « empresário desviado a bagagem da nciriz.

tl trem dc luxo já estava a partir, o Sr,
Walter Moechl não retrucou a obedecer â
intiniação policial, .sendo, poriím, acómps»
iiliiulo nti* ã policia, por amigos, JornalliUI
e ndvogadoa. j

Na polici^^as nutoridades, melhor Infor»
iiiiwl.i*. r.'Si*Bkrum desfan-r a orilrin. (I Sr,
\Vnltcr Moccni voltou eom seus amigos, pjr.»
a estação da entrai du lirnsil, Io nocturna
em que viajaria j.i fòrn), onde encoininea»
dou nin Irem especir^ que. poucos niliiiitoj
ilepols, «. levava para Sita Paulo, •". juntar»
sc i\ sua companhia, «iu.* amanhã ali cslrís»
r*.¦ii - * ¦ m*m • ¦

*am*m

Dores c nessa oceosuo pronunciou outro... aii-^iSrs7"S:P«n tempo opportunò.-paradiscurso, mostrando a grande necessidade da ! ggffSf,^ô„e acaba «le fazer e tem feito,instrucção popular para ns creanças, pobres, i 2*^^VSom^tddos os chefes com quemS. Ex. justamente encarou a questão dlzen- I se^ 
^viX. Scm mais. sou com cslima clc.

Apanhado por um carro
Ao passar pela rua General Pedra o me-

nor Fernando Barreto, dc 14 annos, opera-
rio o domiciliado a rua Quarahim n. 62, foi
apanhado por um carro, soffrendo feriracn-
tos nas pernas.

Chamada, a Assistência prestou no caso
os soccorruTt do suas attrihuiçõcs.* ¦ ***** ¦

I 

EMPENHAR ?
s» na CASA G0NTHIER

«5 RUA LUIZ DE CAMÕES 47
Empresta o VALOR REAL

V+^mtá

QUEM PERDEU?
O legitimo dono p«>de procurar na reda-

cção desta folha, onde lhe serão entregues,
tres pequenos retratos encontrados pelo Dr.
Fernando Dutra e pelo mesmo remcltido A
A NOITE.

mm»
Cera para assoalho ? Só "Jota"

ARMAZÉM COLOMBO — Praça J. Alencar¦ ¦ mmm ¦

do quc a grandeza do Brasil depende única
mente da instrucção civica c religiosa dada
ao lado da Egreja. O titulo, portanto, da
nova escola era um signal de grande uugu-
rio para a sua prosperidade, porque S. Ga-
bricl dc Nossa Senhora das Dores, alem dc
ser o scu celestial patrono era tamhem o scu
modelo que as creanças pódem facilmente
imitar.

Cumprimentado por muitas pessoas dc
destaque social c aeelamado pelo povo, sua
excellencia retirou-se cm seguida, e depois
chegava também S. Ex. Rcvdma. monsc-
uhor núncio apostólico Henrique GnsparrJ,
para administrar o Sacramento do chrisma
a cerca dc quinhentas pessoas.

Após o chrisma, o monsenhor núncio
apostólico, cercado pelos padres, foi cum-
prinientado pcla menina Olinda Lasmar.

Foi encerrada a festa com a reza da coroa
das Dores de N. S., canto da ladainha e
benção.

Os padres psssionistas marcaram, então,
seguinte -horário das missas e .funeções de•hoje cm deante: domingos e dias santos,

missas As 7 e 9 horas; dias do semana nas
lioras úteis; todas as sextas-feiras, Via Sa-
era; sabbados c domingos, ladain-ha c ben-
ção, its 19 horas. .Aula de catecismo, ãs 15
horas, todos os domingos c quintas-feiras.
Primeira sexta-feira, comiminhão geral do
Apostolado c ireunião, ás 4 horas da tarde,
do terceiro domingo. Communhão gemi das
Filibas de Maria nos terceiros domingos do
cada mez. Reunião no quarto domingo, ás

lioras «ln tarde.
Em outubro haverá por iniciativa das

Filhas de 'Maria o Mez do Rosário, com Ja-
dainhns e benção, ãs sete horas da noite.

¦ ***** ¦

A CONHECIDA CASA
TEDESCO

(a) — Geraldo Rocha.
¦asas.

Flor do vicio-Flor
de virtude

Dae-nos a jóia mais pnra, maia resplan»
decente, mala perfeita; envolverá no mnntu-
ro e na lama, e o seu brilho se p«!rderá ae
ama mão amiga a não apanhar e limpar «Ie
imporezas. E o que era podridão resplan-
decciÜ depois num colo dc alabsstro. Assim
suecedeu a esta formosa mulher que o des-
tino tinha atirado para a mais baixa mise-
ria moral.

Obedecendo a insistente» petlidas *
em virtude de muita* pessoas nüo
terem podido obter lo;'.nr com as cn*

cliente* conicculivas, o

CIINE-PALfilS
RESOLVEU CONTINUAR COM A

EXIIIBIÇÃO DE

SCARftftOUCH-!
O GRANDE FILM DA METRO

HOJE
reservando paraAmanhã

a primeira da sensacional reprise At

O GAROTO
"O Sport"

*****

Mais uma edição desse periodiro csiá
/circulando, hoje, com detalhadas noticia.» i!»

todo o movimento sportivo deste riominjo
passado, c curiosidades c informaçõei ds

! toda espécie relativamente ao alhlotisàiò'
j nesta cnpital, nos Estados c no òslnngeirôi

***** *

LOÇÃO INDIANA
TIRA MANCHAS, ESPINHAS E DA AL-

VURA A CUTIS.
Formula do Prof. Sarmento Barata, da

Fac. dc Medicina de P. Alegre
Dep. Araujo Freitas C, Rodolpho Hess C.

Ficou sob uma parede
Nas obras da rua S. Francisco Xavier nu-

mero 345, quando, hoje, ali trabalhava o
servente de pedreiro Manoel Ferreira da
Silva, de 24 annos, morador á praia da
Saudade n. 170, casa n, 10, foi colhido por
uma parede, quc desabou, ficando ferido
nas costas e com fractura da columna ver-
tebral. A victima foi internada, depois dc
soecorrida, no Hospital de S. Francisco dc
Assis.

mmm

AGUA FIGARO tintura ideal para
cabello e barba. Nas

perfumarias, pharmacias e drogarias.

Pyorrhéa Dr. Rufino Motta. especialista
e descobridor do especifico.
Rua S. José 38. Rio.

i lea» i

A greve é pacifica e os grevistas
só trabalharão depois do

augmento
Os empregados da cocheira da rua Gene-

ral Pedra 420, pela manhã, declararam-se
cm greve pacifica. Queriam que os seus
patrões lhes augnientasseni os vencimentos,
o que,lhes vinha sendo negado ha alguns
dias. Por isso, sem assumirem nenhuma
attitude hostil, resolveram não mais traba-
lhar cmquanto não forem satisfeitos no au-
gmento que reputam justo. Os grevistas são,
ao todo, quarenta cocheiros.

¦ ***m i ——
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PARA O CABELLO
LOÇÃO"BELLA CÔR"

AFIM DE ATTENDER AOS
TRANSPORTES, NO ANNO

SANTO
Foi aberto pela Itália um credito

de cincoenta milhões para ma-
terial ferro-viario

•ROMA, 21 (U. P.) — A administração
abriu um credito dc cincoenta niilh«">cs de
iiras para a renovação do material rodante
das estradas de ferro, afim de prcparal-as
para as grandes necessidades de transportes
no próximo anno santo de 1925,.

FLOR DO VICIO, tornou-se, regenerada
pelo amor mais puro, a mais bella c mais
doce das crcaturon. Tal encontrareie, ROJE,
no elec-ante CINEMA AVENIDA, a formo,
sa BETTY COMPSON, que, acompanhada de

lu. . ..i.Wlá STONE o TULLY
MARSHALL, interpreta maravilhosamente o
grande film A FLOR DO VICIO.

¦ ***** *

AGUA SANITÁRIA

nmníiHiTü

continua por mais alguns
dias com o desconto real de
20 "j", feito nos preços mar-
cados de todos os tecidos 0 anniversario da "A Noticia"
de seda, Ia, linho e algodão.

Não comprem meias sem
primeiro verificar o sorti-
mento e os nossos preços.

9, Rua Gonçalves Dias, 9
Duas victimas, quasi ao mesmo

tempo
O Posto de Assistência da praça da Re-

publica prestou soecorros, quasi ao mesmo
tempo, ao jornaieiro Antenor Almeida Mon-
teiro. «e 19 annos, residente á ladeira do
Leme. ti. 20, e ao ferreiro .losé Gomes, dc
59 annos, morador á rua Ubaldlno do Ama-
ral, n. 5, os quaes atropelados por automo-
veis. na praia de Botafogo e rua do Lavra-
dio, respectivamente, receberam ' ferjmon-
tos, o primeiro, no joelho direito e pí cs-
querdo c o ultimo na cabeça.

CASA LAMARQUE
Agencia Geral de Passagens marítimas

e de viagens internacionaes.
Av. Rio Branco, 14 — Tel. N. 6858

Melhora, sensivelmente, em sua
saude, o Sr. Antônio José

d'Almeida
LISBOA, 21 (A. A.) — O Sr. Antônio

José d'Almeida, ex-presidente da Republi-
ca, que, victima de uma recaída, estava pas-
sando muito mal nestes últimos dias, expe-
rimentou na madrugada de hoje sensíveis
melhoras.

¦ ***** ~
JA VIU? a bonita exposição dn Perfuma-

ria Cottage, no Largo de S, Francisco, 4.
Queira passar lã paru adquirir uma lembrou-
ça do CUTEX, grátis, e uni tudo pequeno do
elegante fixador STACOMD, por mil réis.

O ALGODÃO
Funecionoú o mercado de algodão, hoje,

sem altciráçíio apreciável, com um movi-
íiiento regular dc negócios e sem entradas.

Saíram 435 ifacdos e ficaram em "stocli"
5.913 ditos. O mercado fechou estável.

ie-"-
Caros, os gêneros alimentícios em

Matto Grosso
CORUMBÁ' (Matto Grosso), 22 (Serviço

especial da A NOITE) — Os gêneros dc pri-
meira necessidade estão custando aqui ai-
tos preços, o que torna a vida realmente
difficil. Arroz e feijão custam COí? por ein-
coenta litros; banha e café, 0$ o kilo;.man-
teiga, 11*000. Os recursos de que dispõem
as «lasses proletárias são reduzidíssimos.

iRecehemos a visita pessoal do Dr. Can-
dido Campos, director d.i "A Noticia", e
que, gentilmente, nos vci.n agradecer ns ro-
ferencias feitus pela A NOITE Aquelle ves»
pertino, quando foi do scu trigessinio un-
niversario de circulação, cujo transcurso sc
coinniemorou a 17 deste mez.

,. .«—» i.

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 acquisição
da grando fabrica de roupa3
•'Invicta", tornou-se um ver-
dadeiro empório de vestuários,
afastando e annullando toda e
qualquer concorrência.

Chicaras e copos
Vendem-se na Casa America e

Japão, Ouvidor, 74, chicaras para
chá a 6$500, 9$, 12$ e 15$, cane-
quinhas para café a 6$, 7$, 8$, e
10$, copos reforçados a 2$500,3$,
4$, 5$, 6$ e 7$, e pratos a 6$, 8$,
10$, 12$ e 15$, preços para 1 {2 du-
zia. Em talheres e alumínio para
cozinha, preços reduzidos. Baterias
de alumínio a 70$000.

Noticias de Rio Preto

A liieihor! Hão usem owira!
Vende-se em todos os armazéns

^i m*m ¦¦ —r*

0 gabinete inglez vae tratar dn
variar, questões impor-

tantes
LONDRES, 22 (U. P-'0 — Rèune-sé, liòjtj

o gabinete, afim dc discutir diversas «iu«f
toes dc interesse.

O Conselho, quc será presidido pelo pr"
meiro ministro Sr. Mucdonald, occupar-sf-i
de diversos assumptos de nlta importância,
entre outros, du qucslão dos limites en.rt
o Estado Livre da Irlanda c o Ulstcr, o
tratado anglo russo e a situação do Ejí.vp'".
ii >-^«K,fr" '"T*"GUARDA-MOVeiS'
(Soli o patrocínio ilo inJuat ..il I.eiunlio ¦'':í,,'f'l.

Chamados : Ourives. 11. T. Ni 1SW
¦'' ' •**•** — - ¦"-*•—

Comninnica-nos o nosso correspondente
cm Rio Preto, Fstado de Minas:"Está mareada para o (lia'22 do corrente
a 3* sessão do jury desta comiirca. devendo
entrar cm julgamento o fazendeiro Fran-
cisco Evangelista de Almeida, aceusado de
causar a morte de seu cunhado Paula Ncy,
ein Siinta Ilarbara, do Monte Verde, deste
munieipio. . .

Será patrono «lo riio o Dr. Luiz Miguel I
Plnaud, aqui residente, e auxiliar da aecusa-
ção o Dr. Sndi Carnot, advogado em Juiz I Da
de Fora. hoje,

— Acaba dc scr montada em S. Sebastião gra mm a
do Rio Bonito nma importante serraria a
vapor,

CL *ra*iU V Com.
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A BELLA EXCURSÃO DO |

FEÃ0 A SANTOS
cidade paulista dc Santos rece**]]
datado dc hontem, ' o seguutt' '-

orn"!O. "OrfcSo Português saúda e«.e-"»Sj
de propriedade dos iridustriaés Dr. i amigo, pelo triumpho completo «IU

Juíio Paes Leme e Sr.Luia Simões Corria." sdc obterem Santos. — Direciona, ,:

0
nliã,

POR

f.s^Uiii,,
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ÚLTIMOS TCLEGI^AMMAS
OOS «JRRE^PtJ.NDCNTES.
ESPECIACS DA* NOITE
NO INTERIOR E MO

_, EXTERIOR 6 SERVIÇO

A N01TK — Setfimrtn-fotrH, 22 tio Kctomliro do 1024-
__¦»__ _»T—¦

fefg^gtel__*SJ__j______
militares

A prorojaçio do estalo
de sitio

!_U___riMA__H__lMB

O EXECUTIVO SUBMETTE O SEU
ACTO AO CONGRESSO

• m> f-mrt i ¦¦¦ _

A CÂMARA JA' ELABOROU UM
PROJECTO APPROVANDO-0

N'n cspcdicnle de hoje. tm (.'amara, foi lida
i seguinte mensagem ilo presidente da
Republica:••Srs. membros do Congresso Nacional. —
Permanecendo os motivos qne levaram o
CotKifíin Nacional a estabelecer o estndo
ri.* -iti" c •' fliitnrl.ai- o governo n prorognl-o,
uos lermos un decreto n. 4.8,'lii. de õ dc ju-
ilu ultimo, entendi do nie-.t dever, usando
ia automação conferida; prorogar aquclla
incii'l.i estraord|iinria nté ,*n dc dezembro
dfite .llun*. c eslcnilel*n a outros pontos do
leirilorlo nacional, onde existiam e penna-
ii.-.viii i" ffteos da rebeldia. .

.\f.i;n ..* fez pelos decretos us.: 1(1.5_|J A,
de ti ilo lulho: 111.8.5, de '.>7 dc ittlho:
I6...CÍ, 'le U>i dc iigosln: ld;57fl, dc 3 dc sc-
I.*_.>.. i- 16.002, de 17 dc setembro deste
¦uno.

li j.v.rm. sente quc essa providencia _
lüdlsneasarel par:, a segurança do regimen,
c.m a prevenção e n repressão dos movi-
mentos revoltosos c ottenttiilos conhecidos,
. i*-.i . sou acto no vosso alto conheci-
mrnl..

.. <,._.-t;i do dia, cm virtude dc urgência
ii,i j;-. Inlonin (.'(-rios, foi discutido o pro-
jertn iiliiiixo, hoje mesmo apresentado _ Ca-
w::r>:"Artigo iiiiicn — 1-icnm hpprovados os Ae-
írrclos ini: II....2. A. dé II de .julho; l|i.5!ir.,
_• '21 d- julhu: III....... dc 2o di- ng.slu;
15.57». do :! de setembro, e 1B.61I2. dc 17
ii.- setembro, todos du corrente anno. que
Ii.0r03a.an1 e. estenderam 11 diversos pontosti.i território nacional nté "l de dezembro
próximo vindouro, o estado do sitio; revo-
fadas ;:s disposiçôis em contrario."

0 COFRE DE ORPflíflS E ADEFINITIVA ORliJtN&O
DE SUA ESCMPTAda Allemanha para a

Liga das Nações...
As palavras do chancel-
ler Marx e as promessas

do Dr.Nansen
A ittltude dõ Gabinete
BI.ni.IM. 22 (Radlo-llnvos) - No discur-so que pronunciou nu Congresso do Par-I do do Centro, cm Hadolfzell, Baden. o

_.._.._;._ iV..cpo,\lle defendera idéa _.. u._._,„_.Baa0r . lattipno ue raiva. Alida entrada dn Alleinunha. para a l.lgn das reunidos, ludo, oi visitante, tiveram eme-
...  .Nações, sob a condi-..Io de ouvir a exposição doa trabalhos da
Bmn_n V«o. porím. de scrlrçfcrlda commlssAo, que dc.noi._l.,„. „ i„„.«oconhec I d a c p m _ | vlmento e situação dmiuelle instituto des-grande potência e de I870. dclendo-se especialmente nos ne-conservar inteira II- riodps de maior lialburdla c confusão dasherdade, vendo res* «scrintas de cartório e dos assentamentos

peitados o d os os ilo ilirsooro. l-.ssn exposição do presiden-seus direitos legiti- tt da commissão do Cofre dos Orpliãos. foimns, accrescenlou. por mais de uniu vei interrompida portextualmente: "Nio apartes de uppluuso dos membros do Insll-sei sc amanha o ga- luto, que niuito eneureceruin a paciente e

Uma visita do Instituto dos
Advogados o do Dr. J. X.
Carvalho do Mendonça

O Instituto dos Advogados, representado
___?_£__ 

,,lr*,l,|,.""'„,,r* ÍWIIi,.'Maura,, .
por una comniissão especial, composta dosnm (..inlos 1'inio I.imn, Ze.orlno de .-'uri» erereira llraga, « vários Juristas, dentre osiiuaes destacamos o mune laureado do Sr.
_*' x-1.c"»'*>-|'° «•• Meiiilimça, membro dotrfinse ho de Justiça, estiveram esta tardecm visita a commissão do (Jofro Ae Or-
pintos, a convite do respectivo presidenle,Sr. desembargador Ataulpho d* I»_lvn. Al!

PERVERSA! _
I

fr 
¦•''. V : >;.,. ,,*¦

DEGOLOU UMA CREANÇA E
ESTRANGULOU UMA

SENHORITA
Apurada já a tragédia

de Cangussú
. Ç9.-JJO ALEORB. 23 (Serviço especial daA J.OITK) — o correspondento da A NOITI.cm Cangussú* acaba de cnmmunlear paraesln cidade, cm resposta ao despaeho qua lhatransmltil estnr apurado JA o crime licdlon-do nli registado, c (pie não foi assalto a fa./(•nilu de lonorlo Fagundes, conformo de-clarncão fcjta por umn mulher de còr preta,a policia, l-ol um assassinio cruel, praticado

¦oyazásescuras!!
Uma explosão violenta destruiu a

wíno hydraulica que fornecia
luz § força por electricidade

— ¦ 1 m%m^**m**m****m

0 guarda encarregado dai instai-
lições e sua mulher pereceram

no desastre
GOYAZ, n (Serviço especial da A NOITR)— Verificou-se, limitem, «qui, um 5|„|s(,.0de conseqüências dolorosus, im usina quofornecia lua o energia, por clctlricldude, 1.esln capital, o quo estava sendo ulllisiiilu

çmqiMnio sç produziam reparos nu usinahydraulica do llin Vermelho. Precisamenteãs novo horas da noite, n usina explodiu,
_.____._?"-_»™i,do_ '-,IC *e 0,,vl" •> «r''»'l«distancia.; li' de lamentar, porím. n muito

1 l.°Sulalo, nue era o guarda encarregadodos installações- c de sua senhora, que, pelofaclo de estar o marido dc pernoite; nli se
por essa mulher mesmo, que ae encontrava' c,,rn»"avu, fnzcnilo-lhe companhia. Ussnnrrniichnila nos campos de propriedade do s.c'n.,,,ra. crn <"iul multo conliccldn pela simreíerido fnacndclro. l-rcsa, a criminosa quli «•«"eaçjlo no esposo, o .l_ tal modo viviainsistir cm quo vira tres homens pulnrem co,,_ . n"""* '"Umidade complela que asns jnnellns c .uglr. Apertada com perguntas noif°.8. ",c "rviço ella as passava cm claro,--'•-¦ "-<¦••¦ - 'assistindo no traballio do companheiro.límquanlo não ficarem promptos os rm« <__> ltí_. i'.,.. n.- ___._" _._.-_._.- .

JtTIMA$INfORMAÇOE5
.«mbfifi t MINUCIOSAS
JDETOÜA A REPORTAGEM

DA "A NOITE"

MOHI.KI! UM DOS MAIS ACATA.
DOS ECONOMISTAS SUISSOS

ZUniCH, Sl_ (llavaa) — Pallereu, oritacap tal. o Sr. Alfrcl W «„, d.i ml'acatados economistas dn Suissa.

COMMDNICADOS

iii. _" .« .1 »""in Inrefa dc orgunisução dc registos tão—•¦¦ «-...«.«iiuo nue mrn elia quem de-.decidir., afirmativa- recuados. go liou a innocentc do dous annos o estran.mente; sei, porím. cr iu lundu1 essa exposição, o presidente a'fiulon untu sciilioriln, irmã- dn pei.uci.nque varias raaúes todos convidou para um exame dos livros Como o togar fica um noiico lonae da'milltam a favor dessa o dc outras necas de arebivo. temi,, _.„!»_, villn. o, n_rm_n_r._ .1."
hj-eneln do tcicli." ensejo de dar os exemplos práticos dns ir- ainda conhecidos. •«««••« «wo íowiu

lll-.ltMM. 22 (In- reguliirldndcs quc antes descrevera e faclli- Z.TZ  _a— ¦v:ts) -- O chancellcr tara npreciayão do trabalho ultimado. AlC-iu FOI EXTINfTA A TOMPANUIAMarx pronunciou em disto, o presidente dn jã referida cômmis-i _~_*,lnV*A A VUIflrAnlnlA1,......,-...,. ..._ .... são, que ora funeciona num dus edifíciosila-

br. Xnnsen

Hndnlfz cll, cm
(len. ti 11 m comido do Parque de Diversões. nà_"se"c_qucccti"'ií(_
jiolltico, importanle fazer os melhores elogios aos seus compa.discurso em que se nheiros de trabalho, notadamento aos seus

r 1._ _,. v„»-_. a r.-.?ri!' _° í..pel í,a '"'^."'V'1"1: «l1"-' foram apresentados a todosLigadas Nações e ã altitude da Allemanha oa visitantes com pormenorisados noticias deseus merilos especines e graude encomio Asua Incxcedivel dedicação.
O Instituto dos Advogados bem como o

cm faro dessa organisação internacional.
O chancellcr ...firmou que a l.lgn lem sido

rrctiucntcnicnt. olhada com suspciçtio, por-que a inslitiiiçãn ninda . imperfeito e não
conseguiu nli- ngorn justificar os seus
idenes, cntno seria desejável. Não obstante,
n Alleinanlia. universalmente reconhecida
ei.tno grando potência, nfio devia, parn a
própria mniiiilcnçãu dn sun honra, consen-
lir que fosse iicgndii o seu direito de fazer
parle dn l.lgn cm todn a liberdade c com
todos os seus direilos legitimo, rcconlie-
cidos.

O orador Icriiiinmi declarando que Iodos
j os esforços do lleich devem tender para esse

0, 
.. I f'"1-

_.X(_r__T;l_l HS ntaaíftinA ane1 r>í:> r-.i.i_ \. ri m..v..s) -- Nos círculosCACIb.blU Uu ineaiUIHfl BOS rfHplõmíUlço. liga-se grande importância ao
ctiçiinrí-.. cnlre. os Srs. Xnsen c Strcscinnnn,
cujo objectivo parece ter sido o stiggcrlílo
mi governo nllcintin n necessidade dc cm-
prcgiir todos os esforços pnra que a Alie-
miiulin r.cja adiiiitllil.-i rio seio da Liga das
Nações.

].r_ItI.IM. 22 (l*. P.) — Snlie-se qne o rc-
; prcScnlnntu dn Noi-iiegn nn Liga dns Nu-
i (jôes, Sr. Nftiiscu, garantiu tio cliunceilcr1 Sr. Mar.-; i|iic :i Allcniniilin teria uni logar

110 Conselho da sociedade internacional,
caso apresentasse o scu pedido do admissão.
Isso dissipou as ultimas hesitações c levou
o gabinete a resolver definitivamente a cn-
trada do paiz para a Liga.

('.KNT.IiKA. 2_ (-11. 1'.1 —. O Dr. Nanscn
que acaba dc regressar de Berlim, onde fora
snndsir o governo allcmão sobre as suas
Intenções relativas ú cnl nula du Alleinanlia
nn Liga das Nações, declarou t\\\c, segundo
todns ós indícios' o ílcicli solicitar.) a sua

: iidinissão nn seio dn Liga antes dc que a
| acturil .-Ssembl.n encerre- os seus trabalhos.

liiCHLIM, -22 (Li. 1'.1 - Consta de fonte
atiloi-i.sndn .pie .1 Allemanlin vae solicílnr a
suu admissão 1110 seio da Liga das Nações.

O gabinete deve reunir-se amanhã afim
do npproviir os lermos da noln que vae scr
dirigida n Liga, i?m (icnelir,., propondo a cn-
trada do Reich. Espera-se porém que o exa-
nns e discussão do documento c n sua nssi-
ííií.it.ura oecúpein duas sessões do Conselho
de Minislros, vislo como u redacção do mes-
mo será feita com o máximo cuidado.

DE BAIXA TENSÃO DA
MARINHA
*****" 4 m m ***• —

Para onde vao os que a com-
punham

ros do Hio Vermelho, não teremos uqui luznem força clcclricas.

diplomados no eslrangoiro
A commissão do instrueção da Ca-

mara vae apresentar um •
substitutivo

Jlctinin-se, hoje. a comniissão dc in.lr-.i-
f.-_.i publien da (.anuirá, sendo ...signndo o
parecer favorável r.o projecto sobre o In-sliíuto di- Alta Cuihira Seientifica c Lite-mim Ílalo-Urasllciro,

A coiiliniss.Hü ríliaculln ainda o projecloquc regula u escrçiclò cia medicina aos ili-
rlomados iío estrangeiro. Depois de larga_v..:,s__, ficou o Sr. liraz du Amaral in-tuniliitln do redigir 1:111 substitutivo uo apre-stnfado, nn commis..i.o de saude publien,1 elo Sr. Çlciiieiitiuc tíragn.

, Dr. Carvalho dc Mendonça, exprimiram, ao ».„?.£ „.„.i?" _,í,r,l",,,* mandou ex-
fim dn visita, a satisfação recebida dc tudo. 1^1lea,,a,™«"Wjhia de baixa tensão e a
c gabaram muito o zefo, actividade c espi- _?£..|ÍÍL."- _ ^frespondenlc, na secção do .
rito dc organisação do magistrado que levara '. 

\l l'*rCv.5ilpcciallsln? ,do f-orP° ,lc Marl- s»""acs
a cabo tão notável tnrefa jmcirns Nacionaes, c dcterininoii quc os ca-

 „,  ,Dn* c demais marinheiros dessa compa-
: n"ín Passem para a de |iraticantcs electri-

Arrendamento da Ilha de São *«4!s- rr.ccç3ãoqrra°u^'"¦" , "ares especialistas do corpo.
US., '-S,S!IS irniisrercnclas .serão feitas conser-
fflCen.e VB..° • .* •'•«•¦sfwWos as suas graduações e.._»...v antigüidades, excepto os grumeles, que te-rao iicccsso á -.'• classe no acto da transfc-renein.

Aos nclttaes alumnos dn corpo de baixa

Para regularisar as escolas pro-
f issionaes da Marinha

O Sr. ministro do Marinha nomeou umacommissno, composta do capitão de mor e
guerra Bento dc «nrros Macluido dn Silva,como presidenle; do capitão de corvetaJouo de Azevedo Rtilnttcz, dos capilães-te-nentes Aurélio dc Azevedo ]• \.lcão o Sylvio«lc Souza da Costa Leal e dos primeiros te-nentes engenheiros mncliinislns EduardoTorres Gomes e Carlos Dclioitl Conceição,
para apresentar um projecto de rcgulamen-to para 11 escola de nuxiliarcs especialistas,cin substituição ns actuaes escolas profis-

Fornecedor a S, U,
Xlng Oeorge V, 0/ Rngtcmdf

BOTOU.
dá

Força
Nunca use Extracto de Carne
quando desejar nutrição. Seja
qual fôr o seu nome fantástico,
é inútil como um nutritivo.
BOVRiL é mais do que um mero
extracto. Elle contém a albu-
mina e fibrina da carne e nutre

tanto como estimula.

Tomando cm apreço o pedido feilo por J.C. de Arnitjo, dc . latinos, 110 sentido de ser-lhe concedido aforamehto perpetuo ou vendado terreno do domínio da União denomina-da "Ilha dc S. Vicente", na mesma cidade

Augmenta o preço de tudo,
em Barbacena

O POVO PEDE A INSTALLAÇAO
DE FEIRAS-LIVRES

ÍBARBACENA (Minas), 22 (Serviço espe-ciai da A NOITE) — Os açougueiros locaes

o Sr. ministro da Fazenda consultou o'seu "i?me"_ 
rS,f_ 

i"c,usíve' só l»0''0'-'' iir" °
collegn dn Guerra sobre sc concorda cm nue ^V.:: J ,-¦. l'",,'so ',"t,,.n PClpnccr no

açougueiros locaes
.-¦  ¦••¦¦ «|.|..._..-. - •-- ............... ...ais uni tostão nooa .1 mesma providencia, _ do anno proxl- 1-reço da carne verde, com osso, c mais tre-

_ln.S5^_».C___is ,,c ?,PP™Vndos. serA applica- j acabam de aiigmcntar mais um tostão no

seja feito o arrcndainento d
priednde a titulo precário

. tu sma" m-0- __"',n elcclrl.cJ?^> Ae aceortio coin"."artigo
itlcnt s con- *LÚ° r5"'*'""^"" approvado.-~  - ^*vi»>

OS NOVOS
0 da Viação será votado, na Ca-

niara, depois de amanhã
foi (iistribuiilo, boje. em avulsos, na Ça-'«•Ta, r, parecer da coiiimissã. dc finanças,soDt-c as emendas, em '_>¦ discussão, offcreci-uas ao projecto que. fixa a despesa Ao .li-nisterlo lií Viação pnrn 1ÍI25. Dessa fôrma,«eu dado paru a lirdcni dò dia do depois dòfirar.lii.

.\ider.Ws feitas pcln Dirccloria do 1'atri- DCpni U1 aaraiTO*ní- 
'nr-tm.n 

__««inonio Nacional. ; ntCOLHIlVlENTO DE RENDAS PORmmm-

Desviou uma menor e foijm-
pronunciado

Km fevereiro de 1!)__, o reprcicnt.itrte AnMinistério Publico denunciou, peranto ó
juízo da ,í* Vara criminal, .loão Pereira daSilva, como tendo desviado umn menor dell! annos.

Hoje, o juiz da referida Vara julgou itn-
procedente a denuncia, sendo o réo iiíiHro-nunciadõ.

INTERMÉDIO 00 BANCO
DO BRASIL

f> Sr. ministro da Fazenda pediu provi-

zentos reis no da sem osso, que é vendidaa lífiOl» o kilo. Parece que não lin razão
justa para tal facto, o que tem dado logar ja iniiumcias queixas por parte da popula-çao. Egualineiite, o feijão c outros gene-ros alimentícios subiram dc preço, bem ¦
assim o leite, que é vendido a 700 o litro '
c .0(1 o meio litro. I

Os habitantes desla cidade desejariammuito que fossem estabelecidas aqui feiras-
.f.tcs, na esperança de que as mesmas con- í

I delicias no presidenle do llnnco do Brasil corram Para melhorar a situação cm que
| un sentido dc serem uulorisadas a sua accn- S0 al'ha. • todos, principalmente os perteu-cm em Macahé a receber os saldos da res- i'en.tcs as classes menos favorecidas pelapectiva Slesa dc Ilcndas. e a de Piracicaba,*;* V'u. ' ,1 rfcclj<ir os saldos da Collectoriade Sanla Barbara.

«ÜS

Nenhum acontecimento de
maior importância na cam-

panha hespanhola em
Marrocos

.VADniD. :__ (V. P.) (Ofiieial. — Infor-». çoes wtchidiis de Marrocos dizem que n-a
;?j'.'i wicnliil nãn hoiivc. novidade. Xa rc-,_.ii occidental no sector de Ceuta, tanibeiii
,|" 

'.:) 1'íií-sloii iiciiíniin nçoriteí*inici'.'to di-

,'ão do seclor do l.ii.iar'.áx é lias-

coisimissão ds finanças
da Câmara

Pjr apropriação indébita, foi
condemnado a 6 mezes

NOTICIAS DE JUIZ DE FÓRA

fortuna.

A A. Mi I. REELEGEU IODA A SUAACTUAL DIRECTORIA
JUIZ Dlí POMA (Minas), 22 (Serviço cr,-

pecai da A NOITE) - Esta marcada purao (iia.i2_ de..outubro próximo a cèrimonin

Billiões e billiões de marcos...
BEHI.IM 22 (Havas) - A circulação fi-(luciana dn seinnna terminada em 15 domez corrente, attingiu a 1.305.717.145 bil-llues dc marcos.

VESTIDOS "ST

CHAPÉOS *&
CEnif rí(iuissima e
jlUAj marvilhosa

. collecção

Compre ia

Notre Dame
de Paris

182 Ouvidor

Unto ,.
«...e .«for i!.; /'m-ii c. Klnnbaa; iiouvo tiro-le">. effccluãndo-'!
fcentó o serviço tia

i praça de Zaeó:.
-¦—««!»__«

foriíeci-

0 "São Paulo" chega amanhã
J: esperado, aniiinliií, ás dez lioras da ma-
?» 'ii (luaiinbarn, o couraçado "S. Pau-
__ pi"0 rí'Sreii!'i* do P"^o Ae S. Salvadorcauia. onde permaneceu jior alguns dia.s.
._'_ ¦"_' 1)0,''*° viajam o general BndoRlio,
[.tór? l!a Ila!ia' c ° n,i',ist''o do Ex-

p0B EMPREGO DE UMA ESTAM-
... PILHA SERVIDA

,' JJ miillnda pelo director dn Recebedoria
0° !sírl,clo-l-ederal em i_:000$000 a firma
noi' , 

'.lul11' I*01' •li*ve'' apposlo ein nmam, .pronussorin umn eslnmpilb.. do valor
^.ornient. vt'stif!Í0S ,ll! tur sitl° llsi*da an'

«.ii | i_«^^J^^i_^^*********mm*m**»*mm**m-mm

Encerramento de concorren-
cia para a remodelação de
X uma cidade mineira

ciHaTNOITFiÍna^r 22.<Scrvi«° ,<*Pe-tnsn \i nVilB) — lermina amanha o
«ecuo-n í11!:. rroméntb das propostas para
*»__._., scrv'Ç'os de modificação do
vint. _. ° (li*s rims loeaes. Ha mais de

io eTon,iFrcdominnnte no espirito do chefe
Kcnile " '•"' tIuanto a0 referido assumpto,
«msn__i_ " Jad°PS"o de parallcleplpedos,SMpante o desejo de toda a população.

Todas as proposições têm cie rece-
ber o seu beneplácito

.oi apresentado _ Câmara o seguinte pro-
jectri:"À Câmara dos Deputados resolve:

O .-''.'t. 1-rn do rc. iiiiciitp interno ficará ns-
sim redij-ido:

A' (j-.ro.mi_.ão de iMiiançiis compele, além
dó preparo do. orç.iiiientos, luntilfcstur-su
.sobre tiíiln c qualiiucr prtiposlçfiii, tiij-siiio
:i(|iii:ll:.s <|tie priv.itivuiilenle competem n ou-
li-us cuííiiuínsõcs pcrmniiciites, desde nue di-
recta oii indircclaihenlc, iüiincillata ou re.-
inotnhienle, augiííciite ou diminua n desitó-
sn oii a receita publicas, proposição que não
será subinelliila n discussão sem audiência
daquella comniissão."

¦ mmo* 

0 principe de Galles prepara-
se para a sua viagem a

Em dezembro dn nnno passado, Carlos
Fontoura Gomes foi denunciado perante o ,,
juizo dá 1" Vam Criminal como incurso im ^."•-'"í** 

respectiva turma o Sr. ministro da
crime de apropriação indébita, li* que elle 1ÍIÇH0'. ..
tendo recebido de um jáiil-hciro uns l_ri-1' .'"* A nantn (.asa desla cidade vac cou-
Hiatites; iío valor dc It-lóOS pura enli-Cíiar a j '"' l"" emJ"'Mlimo afim dc construir um
um.'icivelr., lul não fez. guardáíulo-òs _fovl) Pavilliuo destinado .i instnllação do
parti . i. i S.-inalorio Di-, Villaçn.

O processo seguiu ii seu curso normal, c ''" •• •Issociaçíio Mineira de Imprensa
ncctisadq fui condémuudo, Imje, u seis mo- !'''H,,,J1.-'il-'' lioi.ilçni, cm nsscniblía ordinária',/.es de prisão cellular, .-il.ni'da muita de!'1'1"1." procedido ú reeleição da nctual dire-,. °i" sobre o valor d.is .jóias, .por despacho I ctol'.a
do Dr. Leopoldo de l.ima, respectivo mn
gistrado.

Fracturou a perna esquerda
O pedreiro Isidoro Anlonio, de 37 annnsde edade, morador á ladeira dos Tnbajaras

, ,, - , -.----  •• «¦„„ ?.03.- quando jogava football na rua Í3 deua rounçiio de grno dns nhimnos da Escola ';,a'°- recebeu um violcnlo ponta-pc, que lliei(e hiigenharia local, devendo vir priranym-' -». ncturoii a perna esquerda;

•mmm»

Tres impronuncias num só
despacho ^

O Dr. Leopoldo de Lima, juiz da 1
Vara .Criminal, por despacho de hoje, jul-
gou improcedente a ili-.iiiinciu quc npon-

O coniiiieiidador Jos_ A. da Silva,vindo cspçcinhiieiile dessa capilal. t-causouna sede dn Associação Commercial; umaconferciicia subordinada no tlienia "Portu-
tíal na historia..?, n qual mereceu numerososapplausos da grande assistência.

mom»

Depois de soecorrido pela Assistência.Isidoro teve hospitalisução na Santa Casa.onde esla em tratamento'.
_______.«_, ¦

0 no Estado do R.o

Sobre o licenciamento dos offi-
ciaes de Marinha

O Sr. ministro da Marinha revogout.ivii Salvador Guffiíri, Secundo Anirezc! e disposições coiilidns na ordem do ilia doIlu.v Nnzzareiio ('iniiilen/i, çonio iifciir.sus no lislailn-AI:ilor, do m (|t. fevereiro desle nniirti.O do Codrgn Pcnál rofcrciitc nn criníò no, letra Q, solire u regimen de lícenci-ide eslcllionalo. " j menlo de oITicincs. '

'NOVA VORK. 22. CU. V.) — Sua Alteza o
principe de Galles, esteve todo o dia de
liònt-iu. cm prçiparajilvos para a sita viagem
de Wiiiniilicg.

ha que deferir
.nhaeqn"i!ílen,_. em *u* ° B»nco Hes-

fo a_.rií_. •-Jped*a P.progaç5o por 60 dias
MPanlr, . _* 2a? suas agencias em Santos,
%(]Tn. i- ' Salvador, na Bahia, o Sr. mi-
fer ¦ lazenda decidiu nada haver que

SONEGAÇÃO DO IMPOSTO DE
CONSUMO

O Sr. director da Recebedoria do Distri-
cto Federal multou cm 2:103$ 100 a firma
João José Abdnche & Sobrinho, á- rua da AI-
fandega n. 307, obrigando-a ainda, a entrar
com cgual importância dc imposto sonegado.

¦ mmm —_

-—-..W .-

jJWA CONCESSÃO JULGADA
,,r . CADUCA

mento, ' r';inistro da Fazenda negou provi-
*meric_ _ curso do British Bnnk of South
qu. i»-:, ° **cto da Inspectoria dos Bancos,
iora h» , Cllíluca a autorisação para aber-
Iclai • ma fi,,al daquelle banco em Pe-

Varias inaugurações, em Ver-
celli, presididas por Victor

Manoel Ili
ROMA, 22. (Havas) — O rei Victor Manoel

inaugurou, hontem de manhã, em Vcrcelli,
o monumento dos mortos da guerra e a
Exposição da 'Actividade Conimunal.

De tarde inaugurou o primeiro trecho da
estrada para automóveis, que liga Milão aos
lagos de Como c Maggiore. Durante esta ce-
rimonia falou o ministro du Industria, que
jiôz cm destaque o valor da obra iniciada.
O soberano ainda inaugurou outro moiiii-
mento consagrado aos mortos da guerra, em
Vnrese, regressando em seguida para San
Ilossorc, sempre no meio de calorosas ac-
clatnaçõcs das populações das villas e ai-
deias por onde passava.

mmm*
APPROVAÇÃO DE ALTERAÇÕES

DOS ESTATUTOS DE UM
BANCO

O Sr. ministro da Fazendn approvou as
alterações feitas nos estatutos do Banco

^_ Petropolitano Brasileiro.

0 CAMBIO REGULOU FIRME
5 1|2a5 19|32

O mercado de cambio abriu c funccionou,
boje, melhor inspirado, tendo sido os seus
trabalhos iniciados na alta.

K' que se tornaram mais fáceis as letras
particulares, ao mesmo tempo que a pro-cura do bancário para remessas era es-
cassa.

Com effeito, os bancos declararam forne-
cer lelras a 5 1|2 tli, comprando a 5 !)|lfi d.,
mns, Ioüo npós, subiu o bancário a 5 I7i..'_
dinheiros, melhorando a 5 ;i,Vli4, 5 !)|l(i e
ã 37!(i4 d., contra o particular a 5 21|3_ d.,
compradores.

Kraiu. pois, animadoras as comliçôes do
niiM-eado, que ficou cm attitudè muito fa-
voravel.

Os soberanos cotaram-se a 63.0011 . as
libras-papel n .5.000.

O dollar regulou, á vista, de 9$R30 a'.1S940 e á praso 9*910.
Saques por cabogranima:
A' vista — Londres, 5 13|32 a 9 29IC4;

Pairis, S524 a 8534; Itália, 8435 a $437; Novn
Vork. 9$8fi0 a 9.990; Hespanha. 15318 a
19320: Suissa. 19865 a IS884; Bélgica, ,.490;
Hollanda, 3S820; Buenos Aires, papel.3.510 a 39520; Montevidéo, 89050; Japão,
4.904.0; Noruega, 19370; mnreo-i-ciida, 29300.

Foram affixadas offlciulmcnte ns seguin-
tes taxas:

A. 90 djv. — Londres, 5 112 a 5 Í7|3_;
Paris. 9520 a 9526: Novn York, 9,,fl 10.

A' vista — Londres, 5 7|lfi a 5 15132; Pn-
ris, $522 a 9529; Itália, 9433 a 5440; Portu-
fia!, 8315 a 9320; Nova York, 95830 n 95940;
Hespanha, 19305 a 18315; Suissa, 1.800 a
18380; Buenos Aires, papel, 38500 n 38550;
ouro. 85 a 88050; Montevidéo, 85340 a 88420;
Japão, 45020; Suécia, 28630 a 25650; Nome-
ga, 19360; Hollanda, 38800 a 38840; Dina-
marca, 18B80; Canada, 98830; Chile 15250;
peso ouro; Syria, 8525; Bélgica, 8488 a S4!)5;
Rnmania, 8056 a 8064; Slovàqtila, 8301 a
8305; Allemanha, 78000 por trillião dc mar-
cos; 28360 a 2S370 por marco da renda; Aus-
trla, 8147 a 8160 por mil coroas; café. 8525
a 852C por franco; Soberanos, 53S; libras-
panei, 458000.

Durante o dia o mercado permaneceu fir-
rne. com os bancos sacando n 5 9|16 d,, em
geral, alguns a 5 37|64 e um delies a 5 19|;i_
dinheiros, correndo para o particular as
taxas de 5 5|8 a 5 21132 d.

O mercado fechou inalterado e calmo, eo-

Uma |'ictorirj fácil cios campistas
sobre os nictlieroyenscs

CAMPOS (IOsIndo do llio), 22 (Serviço cs-
pccial dn A NOITE) .— Perante numerosaassistência, representante do presidente doJ-.sta,rIo e autondudes municipaes; e abri-hantado pela Lyra Apollo, renlisott-sc, hon-lem, no campo do Americano, o jogo rc-turno dn taça "Fcliciiiuo Sodré", entreclubs de Nictberoy e de Caínpos. Apezardo mão tempo, foi grande o ciitliusiasmo
porem ;_iiibos os teams não jogaram bem. 

'
Ao inicio do jogo os cniiipistns abriramo score, por intermédio dc Adyr, com bel-li.s.simn cabeçada. Antes de finalisar o pri-in.eiro halt-time, Mnssulo com intelligenciii

pas.su a Mineiro, bem collocado, que eoiíse-
b'ue o segundo pnnto dos locaes.
; No segundo tempo houve mudança nosjogadores de Nictheroy. Congo, passandopara a linha, consegue o único ponto dosvisitantes, e pouco antes de termiuar, Adyr,burlando a defesa, a trinta jardas, consegueo terceiro ponto dos campistas, terminandoo jogo com a victoria dos locaes, por 3x1Os visitantes, desarticulados, nada sobre-saíram. Os locaes, porém, cslavam optimos.Clcveland assombrou com suas pegadas ma-gistraes; snlientando-se Hugo, Malvino eAdyr, que foi o nielhor atacante, seguidode Mineiro e Massuio.

. ° .íu.í *!*?'.. rc8«larmente, marcando mui-tos "off-stds" contra os locaes.

^mm^w^m. ?__n^5£?;sHH
l>ss_._"an™..':'.'.._» "foliar à vista a 99940 rtoelxlnho e Ilusso. Cnmpistns - Cievêlnud'Moreira, Chiquito, Hugo, Mnlvino, (.ornes,' Pires, Adyr, Mnssulo, Mineiro e AndrettiA prova preliminar foi a taça "Affonso

Magalhães , para segundos teams, vencendoOoytacaz por tres pontos contra um doAmericano,

Fundas infecções
gonoccocicas
PODEKOSO MEDICAMENTO

Injecçãò iiitra-musetilar do Sr. Dr.
Annibal Pereira

Opinião do Exmo. Sr. Dr. Assis Prado,muito illustre Director da Santa Casa deAbnetc:"Sirvo-me da presente para commn-mear a VV. SS. quc. utilisnndo-m. dopreparado "Mercelhylitia", em várioscasos de blenorrhagia asitda e chronlc»,nesto hospital, pude verificar su* effi-caeiiij mesmo cm casos.rebeldes cm (|«eoutro-, tratamentos foram encetados semnenhum resultado, Onde os seus bcne.i-cos «I feitos mais sc acccntu.im e notratamento do seso feminino, o qual des-afia outros tratamentos até então usa-dus."
Vcnde-so cm drogarias e pharmaciea,Informações e literatura a quem ai pe-d.r a S. A. Mercethylina — R. CariocaJ

Colchões aIpíés
Foi encampada a estrada de
Campos a S. José do Calçado

CAMPOS (Estado do Hio), 22 (Serviço es-pecial da A NOITE) - Foi 
'passada 

.'escri-ptura de yendn da estrada dc ferro de pro-priedade da firma I'enalva & Filhos, aos ca-pitalistns Neslor Gomes e coronel Soares,que já adquiriram novos carros para passa-geiros e materiaes para o proseguimento dslinha até São Josí do Calçado.

OS VALES-OURO
O Banco do Brasil .irneccu os volcs-ouro, 4 

razão de 5|42!)

CAMAS PAULISTAS
Guarde bem - C. 3586 - este numero

BONIFICAÇÃO : ,
Compras a 300$ 500$ 700$ 600| )

Guarde bem Us U 0 O 0 \
¦ -1 % 6 % 8 % 6 % 

"¦ -i
Rua Treze de Maio 35 — Tel. 3510

e a praso a !í$1)10.
¦mm**»

0 CAFÉ PERMANECEU ES-
TAVEL

O TYPO 7 REGULOU A 50.000
Funccionou o mercado de café, hoicbastante activo, com mn movimento bemanimado de procura para a realisação dc no-vos negócios. Apesar disso, porém; os pre-ços nao aecusarnni melhoria alguma; apenas

r?,'__,?_'s-d.° »"""ilIos n» limite anterior dcoU.-íODO por arroba do typo 7.O.s embarques verificados fornm muito
desenvolvidos c .... entradas _c.ulit.es.Negociaram-se, na abertura, paru exporta-
çno. !.._.IS sacens, ficando o mercado assimbem inspirado, eom umn alta de 2 a !1 pon-tos nas opções do fechamento anterior dabolsa americana.

'Entraram 18.012 saceas, sendo 14.819 p».Ia l.eopoldinu _ 3.193 pcln Central.
Os embarques foram de 3().'i(>. saceassendo 752 para o.s Estados Unidos, 23 127

liara a Europa, 2.050 para o Cubo, 650 parao llio da Prata. 1.300 por cabotagem e1.8.10 para o Pacifico.
Havia em "slock", hoje, 241.905 saceas.

A INDEPENDÊNCIA
Mobiliário para uma casa, com 86 pecas.2iC503 - Ilua do Theatro n. 1. Tel. 476^_.,

Prof. Godoy Tavares r,,c-°ras?0' W
mao, rins, dia*betes c, por seus processos, estômago e in*

tcstinos. Av. Rio Branco, 137 (Odco»), 3us 5, menos quintas. Vol. Pátria 66. Sul 3178.

.0 TEMPO
Temperatura de hoje : máxima,

230,9; minima, 16°,4
DaI...'..-,._...-___-* 

"-^i~_« 
_ . . "fiesar oe uiuo atnoa . a nossa casa qmDOietimtiaDirectonadeMeteoro oam veniie m™ ,,i,iiito* ° ma'™ sortimento, 0

, a I mnis vnrindns nndrõe...

JERSEY DE SEDA
Fabrica — RUA JIARIZ E BARROS, 235

Tel. V. -1046 — Vendas a varejr

MTEHORNE.
•\pesar de tudo ainda é a nossa qua

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

da tarde de amanhã:
Districto Federal e Nictheroy — Tempobom.
Temperatura — Noite ainda fria; ligeiraascensão de dia com máxima entre 27°0 e29°0.
Ventos — Normaes.
Estado do Rio — Tempo: littoral, serra,centro e oeste: bom; leste: instável, passan-do a bom.

I.ARÍ.0 DA CARIOCA - 9
Souza Uaptista & C.

^.J?_Si__!s^^is5&-^«-sa«É

lando-sc a libra-papcl, por ultimo.
449500......

Cotou-se parn setembro ri 498800, para ou-lulird a 498550, para novembro, dezembro c
janeiro a 498550 e para fevereiro a 498S0O.

O mercado de café durante a larde regu-lou sem interesse, com uin movimento pc-queno de procura e de negócios realisados

L__________
reis] Foram vendidas mais 918 saceas, í.o tota., vllmde 10.USO ditas. Fechou o mercado íraco.*Grandc

frerá ascensão.
T.ndeiiciri geral do tempo após 6 horas dntardo de amanhã — Rom.
listados do Sul — Tempo bom em todos oslistados, sendo que no Rio Grande do Sul lia-vera augmento de nebulosidade.
Temperatura — Eni ascensão.
Ventos - De norte a leste, frescos uo Riodo Sul.. .

MT OURO nara Dentistas
De todos os quilates, garantidos, .

pelos menores preços I
Secção de afinação de metaes preciosos

VIANNA, IRMÃO & C. RUA "«hoí*
(Antiga Espirito Santo)

RADIQTELEPHONIA
Material e apparclhos de recepção de tõdoj

os fabricantes naINSTALLADORA
URUGUAYANA, 150 — Rio

Telephone N. 810

Dr. Humberto Gotuzzo doení»s •>«-•
_o e intestinos, 7 5ete._n_.to, lOfcTàs »'£__£

'

'.

' :'«:;'4

-»» - -____pí^-
.:.:_¦;¦¦ 
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Jijrme Augusto de Àndndt
l-AUttClDO UM AI.MOP.M.1.A •» PtW-

TUOALi
a A.vrm AiignsiH ile Andrade •• ftiin*

|Ln. A.i.lu.i.- Aiigiikta ile \nilratle, Ur.
T^AIvnin AugUltO de Andrade, utpota •
A fillmt. Or. AnlOhlo llustlíre. m|Hi«» f

flllmt. Antniiln Joaquim de Andrade o m-iin

IiarDiiíc», 
fírlilut profutidimetile com a ou*

nriwi noticia dn patuamentu tle teu lnc«-
qutolr-ol e «luerl.ln Iilho, Irmía. cunhado,
tln o tobrlnhp JAVMI'. ArtJUSTO l)B AN*
ItlIADE, convidam n* iiettuat ile tua» tm
liiçòet e iii.ii.*.nii para ii«lf.»ir a mis»» ile
7" dia iiiio por ¦ "'o clernu itcsvanso m* rcxa*
rá na egreja dc N. 8. dn Mimlo iln Carmo
(à rua I» de Marco), au l» l|9 horas dt»
cpiiitt-íiiii próxima, Ul tio corrente. Iw
cite acto de religião to confetiam eterna*
tuiMile grutot.

Apadecimento
A NOITE —. Scwimlg-talrii, 22 «lo Setembro do 1024

1 MM«MM««M»«M»»^»»J»«»»lMM»tM"

Alváifl Mrira da FI|Ufir«do o família
aitraikccin a imlat at iwtioat qne pnr tele-
«rniiiinni.. rarta* m iiettaalintnlt ta Inie*
rcMitram Mia ttuile de ma Idolatrada (I*
Ihinlia HMilNA, kem como acompanharam
até a tua ultima murada, na ccmiltrlu do
Iraja, n eortilnho ua metma,

I.' digni» de mrnçta ciptelal o agrade*
cimenta tpie dtiui fira patenteado ant l»r»,
Maripii'» de Oliveira c Kiiwlianek Tainha-
lini. nela maneira com que at liuuverani
duram» o período dn molcilia, pracuramlo
par tndot ot mtlm ativar h mttma, • Iwm
attlm a prwfcttoni municipal I). Maria Ita*
liei Gomes a ritma, Sra». DD, viuva Jnlla
tiomrt e Ciuirrlvâi» Dia* pela dedicação e
flitreia drmointradot. '

Emilia F. Leal de Carvalho

Í 

Manoel l.uiz CanloM» Leal, senhora
o filho*. Marin V, Uai de Oliveira
Martin», rspinm e ílllitit (AUHnlèi),
.l.i.npiiiii .!..¦..' l.uU tln Sou/a. Maria

I.rnl tlc Suma Sulgait» Draga, miimu e fi-
llio., Jiillela Leal de Souin Duarte, e«po$o
e liilum, IlentiU siil.piritu Leal, H>nl«ln
Salgueiro Uai de Carvalho, cnpoio e (ilhas,
Luiz Cardoso Leal Sello e •..•nhar.i. fíluclia
Salgu-lrn l.enl, pciilinrailot, agradecem a to*
das us pctiont ipiu ficompanliiirum os iw
tos in.ts :..«•-. do «ua tempra lembrada Irmã.
cunhada o Iln EMILIA I'. LKAL DE CAII*
VAI.th» e convidam a insistir a mlttii de
tctiiun tlia, inie -eiá rezada pela eterno
r.'|i..ii-.. tle sun .íim... nmiiiihã, tença-feira,
va tln corrente, is 9 Vi horat, na egreja
da Candelária, pelo tine »c coiifctiam elcr*
Bamciilo gratos par este acto de religião.

- Alberto Pinto de Barros
(SÉTIMO DIA)

* Victoria tlns Anjo* Uarros. Lucinda
#Ç\* Pinio tlc llurros, .Marcitmillu Pinto de

I Oliveira o c»po:tn, Olga de Oliveira l*as-
4 < sos c esposa c Sylvio de Oliveira Qiici-

roz e esposo agroderem, penhorados, a to-
dos quantas honraram cam n tua presença
o tnterramento de seu finada esposo, pae.
«agra e avó ALBERTO PINTO DK HAItltOS,
canvitlaiitla-as, como a todas os demais pa-
rentes c amigos o assistir n missa dn se-
limo tlin quc, cm tuffragin dc sua alma,
inundam celebrar ás tl V'2 horas tlc ama-
nhã. Icrca-fclrn, '-'.'I do correnle, na egreja
dc Sau ia Rita, pclu quc tambem antecipam
seus agradecimentos.

Viuva Pnra Arguelles de Souza
-; Fernando Arguelles Miranda c se-

O* nhora, Helena Arguelles Miranda agra-
I deccni n todos que acompanharam os

Jp restos mortaes de sua irm5 o cunha-
da PI HA AUGUEU.ES DE SOUZA c os can-
vidain a assistir a missa dc 7" dia qnc pelo
teu eterna descanso mandam celebrar ama-
nhi, k-rfa-feira; ü» do corrente, ás 10 ho-
ras, no altar-mór de S. Francisco tle Paula,
confessando-so tlesde já eternamente agra-
«lecidos.

Antônio Joaquim da Costa
Alcibiadcs S. líodrigues e senhora,

JL\ Itanl Machado, senhora c filhos, Ma-
í* ria. Cecília, Oarlota Cosia, Atina Ma-

*• cicira agradecem, penhorados', a Iodos
que sc tilgtinram c. niparecer ao enterra-
incuto de seu saudosa sogro, pae, avô c
primo e tlc novo convidam parn a missa de
71 dia, amanhã, 23 do corrente, ás 9 horas,
oo ult;:r-:nór da egrejn do Carmo.

Aline Jordão da Rosa
» Drs. José Antônio da llosa, Normc-

t«Ôt) lio llosa (Porto Alegre), capitão tle
5 fragata Octacilio llosa, major A. Da-

O rio da llosa c suas familias pàrticl-
parn a seus parentes c amigos o falirei-
mento tle su;i querida filha; irmã. sobrinha
e prima ALINE JORDÃO UA ROSA, c a to-
dos convidam para acompanhar o seu en-
lerro, aniaiihã, 2.1, terça-feira, ás 4 l|Ü ho-
vas tia tnrde, saindo da rua Conde tlc llom-
fim, 201.

Adelina Ferreira Vianna Martins
mf Luciano Martins, Carlos Martins c

frrt senhora e demais parentes participam
í o falecimento de sua itlol.ttr.ida mãe

A' e sogra Ü. ADELINA FERREIRA
VIANNA MAUTINS c convidam os seus pa-
rcnlcs, amigos c demais relações para
acò";>ííiihar a respectivo cortejo fúnebre,
ice sairá amanhã, terça-feira, 2!l do cor-
renU; ás 0 horas da manhã, do Sanatório
Rio Comprido, á rua Santa Alexandrina nu-
mero 254.

Christiano Gomes de Mello

fNo 

altar-mór tia cereja tle S. Fran-
.'ií.o.o de Paula, amanhã, terça-feira; 23
do corrente, ás t! lioras, Laura Uarrc-

- - io (íoiiies de Mello, Mariella, José.
Adelaide. I.ouiival Goines tle Mello c faml-
lia mandam celclirar a missa tlc ilO" tlia por
ainiii fie. seu esposo, pae, sogra c uVô

ClillISTIANO GOMES Illi MELLO
e convidam os demais parentes c amigos
para assistir n esse neta e desde já iliiiiien-
saiiicnlc agradecem.

Dario Pereira
DAIUNO

f" 

' viuva e Hlhos, irmã c cunhado con-
vitliun os demais parentes o amigos

i siiiidii a missa une pela alma
i' do seu inesquecível DAIUO PEHEHIA

será eclcliriida amanhã, lerça-feira. 23 do
cbrreiite, ás 10 lioras, iia matriz do Santis-
simo Sacramento, á Avenida Passos, ante-
cipando desdt; já os seus agradecimentos.

Margarida Torres

ÍOlg.i 

Romana, Sebastiana Pereira t
suas companheiras convidam parcn-les e amigos da bondosa MARGARI-
DA TORRES, para assistirem a mis-

aa tio .'10" dia do seu passamento, que
mandam rezar amanhã, terça-feira, 23 do
corrente, As 9 horas, no altnr-mór da egreja
de S. Francisco dc Paula, confcssantlo-se
antecipadamente agradecidas por este aclo
de religião.

Maria Durlice de Oliveira
* Na egreja da Gloria será celebrada

?hs. missa de T" dia, amanhã, ás fl 1|2 ho-
J ras. -íiie ma "dam rezar seu pac,loão An-

.- • tonio tlc Oliveira, seus irmãos, tios e
primos. Agrudceem a Iodas ns'.'*pessoas tle
sua amizade c convidam para muis esse
ueto tle caridade e religião,

Pntit-W FLORES NATURAES
uUI Uuo ¦" °' m•',,or*, p**w» —
KUA CONÇALVE» t>C\m~à - iTiP™3M»

Hleganto tò na cata Permita. Aiiemblca
N. 75. T. 3179 C,

MOVEIS MODERNOS E
DE ESTYLO

A LIBERDADE
Vtndaa a dlnhelra • a nraa* a» vareja m nor

atacado
Fabricai: nua S. Leopoldo, 77 e 79 c travessa

da Univertliladc. 51 P. X.
Deposito t Ul, VISCONDE DE ITAUNA, I»

VOIITK .119 I
JACOB 8CHK1XKMAN

AGRADECIMENTO """I
O abaixo nsiignado, grato aos Dr». Jorge'

de Moraet e Rolando Monteiro, pelot ter*'
viça» prestadas numa operado, realltuda nn!
Hospital da Gamboa, cm qne fiení radical- i
mente curado, vem trazer o» teus sinceros'
agradecimento* aquelles dlstinclos medicos, j
assim como ao dedicado enfermeiro Virgi-'
lio Villa. llio 32-9-1934. - Custodio 1".
Iltrrot.

•

FEHlRfl coDilnaa cora o ririae propósito tfe
vender seus artigos por preços reduzidos.
Sovei Gonfrontar os preços abaixo b

vantagens
Perfuma Panai ,,...  frasco 171" Chirme (1'OHiiy, original  aa»

" Mirt. tle llmihlyant  'M" Narcite de Chino  W
\.oti,t% de Culy. tnrl  W

" de llouhigant, tnrt. ,,,,.,.,  tAI
Pattt Colgnle,,, <•< ,...<>• • • <••¦•,•••••••¦• ,.,,.,.. .'ifníiii•' lli.lnt  21
Meias ile pura seda, tmiat at roret  par liií.KW

de pura teda cj huguette ajour  ISItfOO
" de iiura teda c| huguclte iMirtlada.. ••••• Wjiwn

" tle fciln iiiuitii furtes ,.,. 'JiMl
" de superior fio de Bicoitln ••• HWimii
" de finde liicoinln. malha finíssima  7«00ü

Cnilsis de flnlniiiiu camlirala, feita» e bordada* a mio ,. 148
Calca» de finitfilmn cambraia, feltnt e bordadas A mAo. ,,„....., 118
Paudriéra cm cellulalilc, alta novidade  desde 10(500
llolmis dc couro, artigo fluo  158

UuIsuh de scila, lindos modeint  '-'Sf
l'in I.UVAS tlu pellica c suede, ot inotlelns dc mais fino gosto. Echarpct • leu-

cos para aganailm — o maior e mala variado sortimento.

Gonçalves Dias 75-Centrai 2893

Loteria da Capital Federal
Jlcsumo dos prêmios da loteria extraída

hoje:
8.047 20:00n?00rt
78.049 5:000801)0
.11.502 .1:0008000
52.214 2:00080(10
4.297 2:0008001)

Sortes grandes—Centro Loterico

A festa inaugural do Gaaranjr
Club

Esteve encantadora a festa com que o
Guarany-Club, fazendo a sua inauguração,
empossou a sua primeira directoria, <;ne esta
assim constituída: Antônio Gonçalves Mar-
tins, presidente; Antônio Pinho dn Cosln,
vice-presidente; Carlos R. Eis, 1* secreta-
rio; .losé Moassa, 2' secretario; Carmoncl
Dehiasi, 1° thesoureiro; Anicllo Oliva, 2°
thesoureiro; Carlos Nassar, procuratlor; An-
tonio tlc Deus Dhnn, Alfredo Lopes de Fi-
gueiredo e AbruhSo Kiedmann, conselho
fiscal; .lovclinn Vieira Comes, Anlonio Al-
ves da Cosia c Nelson Martins llibeiro, tis-
caes de salão.

O baile esteve muito animado, perdurou-
tio até A manhã de hontem.¦ mm* ¦ .¦»a_»_BM_H_MM_a__MH__M-B-

HEMORRHOlDASü
Sem optracio e acra d«r, eom • MAM1LL1NA. — Ap. D. N. S. P., a. 189 — 22|6iltl. J

Com ama aó •ppllençio detappareee a irritacio • murcham oa mamllloa.
PRRÇO, 680N — PF1.0 CORREIO. 78009 — Dcpotilo «eral i RUA URIKiDAYANA
N. C« — PKItKSTKKI.1.0 FILHO A C. —Em Nictheroy: — OKOGAIIIA DARCELL09.

Verdadeira
Liquidação

de roupas branoas para]
senhoras, homens e ore-
ancas e saldos de artigos
de outras secções.

Grande variedade de
TERNOS E CHAPÉOS
para meninos.

Exposição no 1° andar

asa Sucena
Avenida Rio Branco 76 a 86

•mmm»-
PERDEU-SE

uma bnrrettc Com tlous brilhantes e uma
agn.-i marinlia. na ultima sexta-feira. Grati-
fica-se nesta retlaeçüo a tpiem a entregar.

ta—
iniciados os trabalhos da estrada

de Bom Jesus a Santo Eduardo
CAMPOS (Estado do Dio). 22 (Serviço es-

pecial tln A NOITE) — Reina grande cnthu*
sinsmo na Villa de Bom Jesus, pelo próximo
inicio dos trabalhos da estrada de rodagem
tpie partindo dali irA a Santo Eduardo. A*
frente deste emprehendimento, que dará
grande incremento ao commercio local, se
acha o Dr. Jeronymo Tavares, deputado por
este districto c que conta com o apoio do
presidente do Estado.

Basilisa Rueda Lopes
? .José Pereira tia Fonseca e Henrique

#"?• Ihíns participam As pessoas tle sua
,f amizade cuc a missa de 7» dia por

z" alma de sua saudosa companheira e
mãe será ccícliratla amanlia, 2'1 do eorren-
te, ás !' lj'2 horas, no altar-mói da egreja
de S. Francisf.o tle Paula.

Antenor Mario Peixoto
•» A viuva, filhos o demais parentes

•»¦ convidam or, seus amigos a assistir a
? missa que mandam celebrar na ma-

t!*iz de N. S. da Gloria, (largo do
Machado), amanhã, 23 do corrente, ás S 1[2
horas, ficando a todos muito gratos.

Benedicta Carvalho
<~ Seus filhos, genros, nora e netos con-

{¦ vidain para a missa de 7» dio, ama-
nhã, 23 do corrente, ás 8 horas, na

;:e .lan. Amiii. Desde ju agrade-
cem esle acta de religião.

Prédios
para renda

Vende-se a bella aveni-
da á rua Barão de Iguatemy
n. 114 (praça da Bandei-
ra), eom 22 prédios, eom
alugueis antigos, rendendo
33:600$000 annuaes. Será
vendida em leilão, quinta-
feira, 25, ás 4 horas, pelo
JULIO leiloeiro.

Sedas
Seda lavavel, lar»

gura 100|o. cie-
tro 10$000

Crepe da China
larg. 100|e. me-
tro 16$000

Poulard de seda,
larg. 100|c. me-
tro 1 C$030

Taffetá de seda
larg. 1Ô0ic. me-
tro 18Ç<?00

Crepon de seda,
larg. 100|e. me- í
tro 2*4w<>

Crepe Brocho lar-
larg. 100íc me-
tro 24$0ú0

SVIarroeain Broche,
lagr. 100c. me-
tro 28$CD0

Charmeusede
Lyon, largura
IOOjc. metro . . 353000

Superior qualida-
de e todas as
cores (Enfesta-
da). Metro. . . 2$500

Sparterie
Folha  2$800

Vendas por atacado e a varetjo

Ns cm pa:
Rua Uruguayana 158 e 160

Esquina da rua da Alfândega
TELEPHONE N. 1244

HECOV

Os socialistas portuguezes com-
memoram o 54° anniversario

da 1* Internacional
LISBOA, 22 (ü. P.) — Os socialistas rca-

usaram uinn sessão dc propaganda nesta ca-
pita] em coniineniuraçiio do 54° anniversa-
rio da primeira Internacional.

•Métãi
Dr. Frederico Nabuco SS^M
urinarias. Sete Setembro, 113, ás 3 horas.
2", 4" c 6". C. 2546.

A «Ml NO SÉCULO
XX

PELO DR. OLIVEIRA CASTRO"... livro eni cujos doutrinas, expressas
com deslumbrante elarcasa c irresistível eu-
canto, vae encontrar o leitor a SOLUÇÃO
dn atormentado PROBLEMA da FEIJCIDA-
DE liuinana..."

(Dr. Augusto tle Lima — no "Imparcial"
— N.« 1530*)

EM TODAS AS GRANDES LIVRARIAS

AZEITE
U

Fabrica Confiança do Brasil
A mais antiga em roupas brancas para

homens, cama e mesa. Seriedade abso-
luta na fôrma de negociar. Nao engana
o frcgticz.

SOLARv

o melhor de todos, á venda em todos
os armazénsm mm

W

Joaquim Giraux
mt Sua familia convida as pessoas ami-

•W gas a assistir a missa de 30° dia, quo" 
mantlará rezar amanhã, terça-feira, 23

'' do corrente. íis 9 lioras, no egreja tic
S. Kiaii.fisco tle lJaula, nonfessando-sò des
cio jã agradecida,

((Revigon ))

TÔNICO SEM ÁLCOOL — Formula do Dr.

ÍRocha 

Vaz. — Amargo Estomacal. Abre o!
appetilc. Poderoso estimulante.. Tônico dosl
nervos e do cérebro,, *

Prcvinc á sua distineta clientela
que acaba dc receber de Pariu as nl*
limas creações em chapéos "Mode*
Io", e um variado sortimento de
flores, tecidos, fitas, fôrmas de ban*
gkok, rotin, bengalc, pervenche, etc.

RUA URVGVAYANA, 43 —

F0RM0SMH0
KUA DU OUVIDOR, 13#

Telep. N. 1693
LUVAS. LEQUES. MEIAS,

CALCADOS PINOS. etc.

CARREGANDO UMA TROUXA
Tornou-se suspeito • íoi baleado

Em nossa edição destn manhã já tivemos
nccaslãu de nos referir «o facto. Aprcr.tin-
tardo nm ferimento no homliro, foi levado
no posto central de Assistência c ali devido-
monte soecorrido Antônio Fernandes, quc
«lisse ter sido aggredido n halo A rua Alml-
rante Cockrane, esquina da ma Pereiro.

Salictlora dn facto, a policia do 17o distri-
cto abriu inquérito c apurou o seguinte: dc
ronda no referido local, o giiartla-uncUtrno
n. 4. an ver passar por ali carregando uma
trouxa tic roupa um indivíduo de quem logo
suspeitou, deu-lhe voz de prisão. O desço-
nhecido, porém, longe de obedecer, r.-sistai
á ordem c investiu para o rontlantc. Este fez
uso, então, tio apito, accorrendo nn local ti
giiartla-civil n. 1.319 e vários populares, um
dos tpines, aos gritns dc "píga latirão", tez
duas detonações, indo uma tia» balas allin-
Kir o desconhecido, que se soube depois ser
o mesmo Antônio Fernandes.

Apurou mais a policia achorem-se intactas
as canras das armas dos referidos policiacs e
não ser csacta a residência, a da rua Mor".z
e Uarros n. 35, dada por Fernandes que, uma
ver. medicado, foi internado, em seguida, nu
Santa Casa.

JNSr&IQS»
Por motive de balanço**

Alguns preçim :
Annel» d* ouro c^ brilhantes, desí* 70*
Anncift de ouro para creança, desdo 10$
Brincos tle onro, dtvAm , 10JBrinctls de pnta do Lei, La Car-
«•tinnc  issPuls. iiliitincte, ultima motta '.'. fi$" escravas, folhmdaa a onro,, ÀS" Bértiné, folhearia a ouro,..'. 11$

Correntes folhcadiiB a nnrt»  2S
Collarcs de prof a de lei.......  t$S«0
Caixa cnm Rosário.  t*$M*ú
e tudo mais com grande* abatimento».

JOALHERIA LÚCIO & RAMOS
41-URUGUAYANA-4J

Dr. Silvino Mattos,
laureado especialista
em dentaduras aiiuto-
niicas, com ou sem
chapas ou eco tle hoc-
ca. para a mastigação

, perfeita c belleza da
pliyslonomin. Preços módicos, 7 Setembro.
231; das 7 ás 5. Tel. 1555 C.

I F ^^T J _B»^^P|~»_

20:000$000
A sorte grande da Loteria Federal tle hoie

foi vendido nu E3TRELLA DO OKIENTE, árua 1» de Março 7. Ksia casa é dc facto amnscotte dos cariocas. Drnmmond & C.
mmm *

Aggredida a vidraça !
Ferida na cabeça, foi soecorrida pela As-sistencin a costureira SophU dc Mattos, de

^8 nnnos e residente A rua dos.Arcos n. 50,
tendo a mesma declarado ter sido victima
dc nma aggressão a vidraça, na referida
rua. . . . -

LEILÃO
'- DE —

VIGTROLA
MMH'\ REGItlTAIM IM

VIOTOR TALKIMO MA0HINB OOMPANY

I udIci ¦"•**"•» ,»i>»te *i ni losiriiinsiüí de hdsich
VBNDA8 EM PRESTAÇÕES DB

175$000
POR M

A IlhrttrKáo mostra
¦ma Vietro!a a. 00

mr
1

I73S 4 o»
)UVIDOR 08

RIO

qno custa

l:750$000

Paal J. Chritloph Company

¦*»•»"«*«*•

C. BENTO -15]
8. PAULO

OUROe JÓIAS
dos Leilões do Monte Soecorro e
Casas do Penhores. Compram-se o
vendem-so nr. JOALHERIA ÍNDIA*
NA, Bocco do Rosário. 1, esquina do
Largo de S. Francisco, o Urnijwaya
na, 110. Attendc-so
pelo Tel. Norte 3111.

• chamados

w ia i
o iio iiii

a ii':""i_i amWÊÈJÊ&SmÈmm

wÊÊm «

r^Z _____w*\

que estreará
quarta • feira
no palco do

181
Pari-
sta

especial-
mente cons-

trv.ido para
apresentar ao
distineto pu*
blico oarioca
esse genial pe*
queno de 7 an-
nos, cuja pre-
cocidade como
artista assom-
brou Montevi-
déo e Buenos
Aires!

Magnífico terreno
- A" -

Roa das Laranjeiras, 74
O leiloeiro VIRGÍLIO venderá em

leilão, depois de amanhã, 24 do cor-7
rente, ás 4 1|2 horas, o exccllente
terreno acima, com 14 metros de
frente por 30,60 de cxtcnBão. No i
mesmo existe um barracão coberto
de zinco que se ACHA ALUGADO E
NAO TEM CONTRATO. A planta e
informações no escriptorio do nn*!
nunciaiiK. á rua S. José n. 70. Tc*
iephone 2276, Central.
.—,..,, ,,,,,.. mmmmm • -¦

JUMENTOS
novos porá reproducção, chegados agora,
raça ingleía. Vendem-se. Informações com o
Sr. V. De Vicq. Avenida Rodrigues Alves 437,-m«M— .

0 c!í«8.ter iarx oansl^ato
á presideaoia da Repu*

feüsa do Reieh
ItERUM, 21 (U. P.) — Esto senm. oro-

jialado um plano nos circulo» nacionalistas
apresentando a candidatura do chaiictiiler"Marx á presidência da Republica no pleitodo anno próximo.¦Em conseqüência dessa campanha, os na-
cionalistas dizem que o plano faz snp^Ar
que elles serão contemplados na organisação
do governo. ¦ mm i

EIASM
Todos pódem vender Meias,

mas ninguém pôde offerecer
as vantagens da

\ 1

V1! I
CMISTEPHAN

Nos preços, qualidades o va-
riedade.

Sô vendemos boas marcas e
qualidades garuiitict.is.

12 Rua Uruguayana 12
(Única Cusa só de Meias du

Capital)
•mmm»-

-¦ 11 ¦¦ in~" ¦ ....ii, MJA ASSLCAREIRO E A CAFETEIRA
íiobre a noticia que demos snbliado ulti-

mo, eom o titulo acima, pede-nos uma das
yictjmàs do accidente que declaremos ser o
seu nome Isolina Guedes Mariànna c nâo
Isoliná Guerra Mariànna, como saiu publi-cado.

LEILÃO ÜE PENHORES
23 DE SETEMBRO - CASA DIAS & MOYSÉS

.Rua Imperatriz Leopoldina n. 14
miàmi.

Compareçam á 1" circumscripção
Devem compurecer á 1» circumscripção de

recrutamento, no Quartel-Generul <lo Kxcrei-
to, afim dc, apresentando os documentos
necessários, serem excluídos da coiivocnçiio
do corrente anno os seguintes sorteados:
Waldcmar Martins Costa, 1'erdinanrio Brizo.
Álvaro Anlonio do» Reis e A'ictorio Cha-.
peita. >

Está reunido, em Cremona, o
Congresso dos Ferroviários

fascistas
CREMONA, 22 ("tf. P.) — Foi inaugura-

do, bontem. nesta cidade, o Congresso dos
Ferroviários Fascistas, presidindo o acto o
snb-«n'erctarlo das estradas dc ferro Sr. Pan-
uunzio.

JhIihi o deputado Farinncei, dizendo la-
meiitar a attitude in-ecoiiciliavcl da opposi-
ção não obstante a acção conciliatória do
inverno em prol da normalisnçSo da situa-
ção politica.

O orador referiu-se As leis fascistas, fa-
zendo um caloroso elogio da legislação do
oartido,. -

Teria sido victima de um
auto ?

Morreu c não se lhe sabe a iden*
ti Jade

A cabeça toda em fangue e desacorjtde
» lionicin fui encontrado ali, ua IvenMt
Paulo de Frontin. i:n frente ao ciliflclo iii
l.imi»i:.i Publica. Correu o transeunte c,.<c o
vira. o cujo nomu núo so tabe, ao (eleidiant
mais j.ni.-.iinn e avisou cb 1'osto Centra] it
Assistência.

1'ina aiiibiilaiicia, em pouco ciiega\ii, con-
ilii/imlii o infeliz parn n Poslo, ande lhe ml.
nittrarnin os nrgentrs cnecorròs dc qu? c»«.
cia, sendo, depois, nicsiuú desacardada,
transportado prtrn a Santa (iisa, cin cuja !¦]'
enfermaria ficou internado. Não sc iii;. ?..
bit da identidiidi*, nem <> nnntc, iií-.ti a ca:-
de, nem ijualipiei- entro iitdicln eselartcedor.
Pelfi appnreneia o desafortniiniio tinna ttm
de trinta c cinco .'inuus. 'fui era. purtr.i. ...
gravidade da lesio que apresentava ha bw
lio craneo que, |i*lu manhã, o desgraçadj
fallcceu.

O cadáver, removido p.-.ra o Nccrnlrriu,
abi foi atitopsiudn c collncaiiu na wi*á, afin!
de r.er rceõnliçcido.

A respeito a poKeia do l.V d:.;,'!.cto «i:
tudo ignorar.

J*ela natureza «in fcri::ir:;to n:i? v:,
n infeliz desconhecido, pr?:.iu.ic-
rw!'> viclima dc iir.i auin.

mmm.

:-n;i.'i';.t (lio

.mmimmmM^m^rm^^
Alfaiaiaria

ftL8í,!Pi\i.*M
As inoio lifin nt'«b;i<i.n
ItUt.'1'.'.S StlH MBMDA

koüpas ;i-::ias
F.speçiV.  .• nu cnsmas. sniociilass c fr5:li!
(;.isiuiii-;i^ liaeSniiáes .• estrângeiriií. seniow

os ultimeis >iicidetoV> c URvidadcs
50 — C.MtiOCA — 50mmmmm

•m*" i

>t_^Y#Çlfl|. H4>m\\,

Wr^Mr^a

íi!'/" comprar, vender, concertar «n (uti"f 
jóias com seriedade'* procura a "Joalheria

Valentim". ni:\ Gonçalves Dias '.ii. í.inc MIC.
————' ¦ . ?-««»&»—>.

udlluillly
Ainuamos de receber bcllissinia coiiecçéo.

Vcndèm-se nu rua 7 de Setembro n, 3, Coopc
raliva Avicola.

mmm >-
AS LONGAS TRAVESSIAS PE-

DESJRES
Um joven completa o percurso

Rio-orto Alegre e outro se
destina ao Chile

PORTO ALEGRE, 21 (A. AJ—ISiiiprchen*
iloridd um arrojado "raid" pedestre até esta
capital, partiram ii 17 dé mnio dn corwnt»
anno. du capitai da Republica, da rcdacçio
do vespertino carioca A NOITE, os joven»
Ernesto Barbosa fontes; natural da i'ara-
•lijiiii, c José Ferreira dn t;un!i;.i.

Poi* inotivii occaslbhnl, o segundo doi
"raidmen" se viu obrigado de ricsistiT dn
sci^ cmpiVliciidinieiHo em S. 1'auln, conti*
nuiindo porém o seu "raid", sozinho, 9
.primeiro.

Ernesto Barbosa Pontes chegou na manhi
dc hontem a Gi-avatahy; dali, pelo releplH*'
ne, coininunicou para esta capital haver
concluindo sua corajosa travessia áa 12-!
horas.

Desde S. Paulo o joven escursionista itt-
se" «companhar de outro "rnidinan". o me*
nor Cândido IDamasco, que está rcalisana»
uma travessia' nté Santiago rio Cliilíi htvtn-
do partido do Rio dc janeiro a 14 de
maio.

¦ mm. >— "rz

Roupas Brancas
PARA

mmm e mmm
Cama-e mesa

MELHORES E
MAIS BARATO, Só NA

!üi i li
RUA DA 0ASI0CA 52 __

wmmmmmmwmiimWi^^m&r^MíWmmW, ..«.-ar—¦
_ Dr. Genesio pitanga r 

'r!'i,e5í.ult'í
Pne;imothoriix artiliei.il; Ourives 43. i'. »•
e sab. — 4 1[2 ás fl boras. ,

«no»
Mussolini vae assisiir ás cosims-

morações em hoara do poeia
Pascoli ¦

RIMINI, 22" (V. VA) -- O primeiro ^nistro Sr. Mussolini passou por esta w.
de a camiiflio de S.in Mauro, nn Romaffl
aonde vae assistir ás êòinnicnioriiçoc*^-
poeta Pascoli. O chefe do govcniti fai "*,
bido por uma multidão eiithusiasníauaJiH
o acompanhaitou enti-e vivas nlí o ei'g
da Municipalidade, donde S. K*". PfS
ciou uni eloqüente discurso da :iC,^^
jiiento ao publico^

:;..:'-^ -'-.rt;,;11 ' "¦. íl__iü.ii*í ,'ÜC ,i_^^^w
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|A'S 9 HORAS
no CARLOS GOMES

Hoje e sempre a peça mais discutida da temporada
Hioalral

GIGOLÔ
L tmiéèm f ° 8?u br«l»ante con.
D ¦ lOfiÇ í"n»-®^n*erpre.ta.ndoLeopoM o illustre escripiorRENATO VIANNA

Ho próximo mez: - "0 ETERNO DONJUAN"-
para despedida da companhia.

Tendo obtido do Governo Federal a necessária auto-
risaçào para f unccionar, iniciou hoje, 22 de Setembro,
ás suas operações o

•i #

COMO SUCCESSORDO

Brasilianische Bank fur
Deutscland

THEATRO S. JOSÉ
Empresa Paschoal Segreto

IW A Parceria Bittencourt-M enezes continua na ordem do diacom a revista

cujas representações se contam pelas enchentes, qne se veri-ficam no S. Josó
"a mulher dos ovos-1 Aracy Cortes e °! Antonia DenegrfTencarnada pela tiple j fox-trot Quem | F. Alves, no maxixe |lary Solcr e bisada j quer comer | acrobatico, fazem deli-

| quimbobô ? | rar a platéa !todas ás noites!

ÜA PLATÉA
NOTICIAS

A primeira de amanha* ao 1'alacio
llwneile.se. hoje, d.i ,.arto» ,|„ K**laol«» n""«(•« ."A Veiilolnlm», tendo ., c. cela-
,:'*{!!.•""."'¦Jf**',**» C"a «los ArlisUs pelouo Alvos «Ia cunha organlanu um program*mn extraordinário, em que haverá numerasdo viirlcdiriç». Amanhã, n companhia Alves«lu t.unlia-llrrtlia lllvar. reprriciiluni cmprimeira a peca »\ labareda".

A lemporada Leopoldo Kiòei
lisla terminando uo Carlos (iomcii a lem-parada riu Leopoldo Fróei. allito. tio bri*lliiiiitcmcnlc, ciniio foi do seu Inicio. "O Bi*golo . a migiiiflcs comedia de Hennto Vlan*na, lindamente iiioniiiria c representaria pelonosso primeiro Bala cômica, lem rindo **cn«

sns" concorrrtl.ii diariamente; áqucllc lhea-tro. (.om,, ,..stA nus ullimos espectaculos nollio. Lcopiririo Fróei resolveu dar algumasmnlinòcit extraordinárias. As qu lulas-foi ras.A iiriiiicirn será esla semana, com um nru-
grani inn variado.
"Olha „ Guedea" - Recita de aatorea

— "Olha o C.ucries!" Eis a phrase do mo-mento. quc anda de boca em boca pclu ei-dade, porque lançaria nn São José, na feliz,revista ric Carlos lilttcncnurl o Cardoso «leMenezes, rapidamente, como aconteceu comas de "Agüenta Felippe" c o "Pc* de anjo"',caiu no goto do povo. Na próxima »cxln-f«*l-ia. o .São .losé deve esgotar os hilhckv. nasduas sessões, porque ali se rcalisa n festarios nppluuriiiios autores rie "Olha o ülic-ries".
A parceria liitlciicnurt-Monrzcs, que cn-cheu dc patriotismo os finaesdos uctosda rc-vista, nessa noite resolveu prestar uma ho-iiiinageiii a«i destemido escoteiro que fo! a

pé nté o Chile, onde recebeu as maiores de-nionstrnçõc.i ile apreço.
Alvar,, silva, na scxla-fcirn. entrara, nnsduas sessàes. pela platéa, a frente de cin-

coenln escoteiros, cantando o hymno ila sua
Associação. No palco clle será s.iuilatlo c a
parceria Hitlencoiirt-Mcncics offerccer-lhc-íi
uma merialha para figurar junto rias Ili
que elle ja possue. Ncse especíaculo tomar*
parle n bailarino Iluenn Machado, detentor
rio campeonato ria rianca-hora. O program-ma riu festa é altraentt* e cheio de surpre-
sas.
Publicaçõrii lheatraes

Coma habitualmente. vi6Ítarnni-nos sab-liado a "Gazeta Theatral" c o "Theatro •*•"-Sport". os apreciados semanários tliealracs
cariocas. listão ambos attraentcs, pela sualeitura e impressão, Recebemos: também, o"Almanack rios Palcos e Salões", para o
anno de 11)25. Kriição da Livraria Francisco
Franco, ric Lisboa. E' uma publicação de
tcxlo interessantíssimo.
O featival de depoi» de amanhã no Kecreio

Depois dc amanhã vae cffcctuar-se no Tlc-ercio a recita artística do Sr. Agostinho de
Souza, um. dos bons elementos da compa-
nhia daquelle theatro. Foi organisado o
seguinte c attraentc prngrainina; represen-
tação da revista "A* la garçonne". quc lan-
to na primeira como na «cgumla sessão, terá
um remate inti*ressante. "Firpo e Panthcra
Negra", bater-se-ão numa justa ric box.
prrivneíiriora ric riso. Haverá, também, um
acto rie variedades cm que tomarão parteapplaudidns artistas dc nossos palcos c ca-
barets.

VARIAS
O actor Eduardo Pereira acabo de dcsli-

g.ir-se da companhia Maria (Listro.
— Regressaram ao Itio os empresários

Odlivnlrio Viiiunu c .1. R. Slaffa.
• — A revista "A' la garçonne" vae ser re-
presentaria rm travesti, na sexta, sabbado
e. dominga, próximos.

ESPECTACULOS
HOJE. ii» 7 Yt e 9 %

AS NORAS DE
MME. BRIONNE

Falleeimento de um antigo jor-
nalista paulista

S. 1'AUI.O, "ia (A. A.) ii. lleiillsoii.se bomleu. a .'iiiii-i-.iin.„t„ «Io Sr. (iclnilo Pluiciiin,illrcctor dn revista ",\ Cigarra", illitlhctolJoniniiiiin. cujo fnlleclmciilo verificou*» «*mt.ampDs dn ,i„ii|,"i„
0 fcrclrn s.11,1 d» rurejii ,lc Santa Cecília,onde o corpo tnl vrliiiln, durunlu a iioilc,prlu» sem liiiiuii.»»..s amigai,
0 -onlcrramcnto leve grande acaiiipanba.iiiciiIii, iii.l.iiiiii,-.,. ,.|,i,,. „„ proKlltci repre-sentanles «lc lori.i u luiprctui, o muitas ou*Iras pi-sMins gradai.

1 ' 
ÍS! CASIND-ÍHFATRíl''"

UOih — Segunda-feira — HOJEA *«»•*. ,0IU*' ""' ",J|"'1 * •» inellim*amor?', lilm Paramount, em 7 uctos, purNitu Niilrii. .lurlc Holt, Tlicodor Kosloff.Agnes Ayres e Iteil In lloquo,
A*s -J2 horas: - ISAHKI.ITA ItUIZ, ninelhor daiisariun hcspauluila qui! (emliiibiilhario no Itio.

Pollroiiaji ii. (°umiirntc« e bnliinoirp* 101.(ÍUILL-ltOOM - Dh.er c souper riaii.¦"•nle» jodns as noites, "PAN AillillíCAN

mm DE TOILETTE
Allemães legitimos, com 8 peças,300$000; Carteiras de couro, com

guarnição dc ouro do lei, 25$000.JOALHBRIA INDIANA, Bccco doRosário, 1, esq. do L. do S. Francis-co, c Uruguayana, 110. Atteudc'so
a chamados pelo Tel. Norte 3111.
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MOVEIS DE ARTE I I
DECORAÇÕES INTERIORES ¦
TAPETES MODERNOS I

I II KMVuT m\n^»li^'' °* n0M?- Wtoa tie 1vm , «'ii nt-. ns Mi-.Miitfs porque i.i.lo («brleamos ¦ou dlreclanienlo im|>oilamo<. ""•"""^ ¦

LEANDRO MABTI.-4S 8 C:' 1
03^0uvi(lor . 9f) 41. . Ouriven . 43 B

—mem*—-1T1  ¦¦ i . i iLEME
47, R. Buarque
Vende-se este bom pre-dio, em centro de terreno,

com 5 quartos, duas salas,
etc., em leilão, quarta-fei-
ra, 24, ás 4 horas, pelo lei-
loeiro JULIO.

Vias ürinarias 'i'"'". '"''l™1
. ,. rliagia. Timoléstias venercas. lir. itolmLargo Carioca, lll, I ús |",

Dr. Fernando Vaz£iÍ)$K1Yl'',íI*, 1%. "**"">. 1'co. rie Assis. Cl-rurgia ger.-.I. Diagnostica e tratam*, clrnrei.co das affccçôes do estômago, Intestinos evia» biliares. ytero, ovarios, nretbra. bexigae rio». Traf.de câncer, licmnrrhagias, turno.¦*•..? u.!Sro..° da be'til{a pelo radium. As.sembléa 27. lies. C. Bomfim. (168. T. V. 12a:*.

-••il du Idcnor-.iS. c. M,t0pjnn-0J; peçam ,.„.„,„.lalaiiiçiito ' P OnnQ gos a It. FerreiraTc.'Awira Volvcrrie. 1 iClllUO & Fr. Xavier. 388. T. V. 39t4t
_______^_ Orandea prasos.

SEOOmO INEDITORIAL
¦*— -¦-¦ ,. _

A tuberculose é curavel
A PROPHECIA DE MARTIUS

num
^S^^O^J

A's 7 -í<« U0.1B A"a 9 H"A 
JA' CELEBRE REVISTA

A' LA GARÇONNE

_^ 0 actor AUGUSTO COSTA, no vendeiro Guedes, continua em
plena evidencia, sommando e dividindo á vista do freguez! AIY
FREDO SILVA, no Gibilílba, está admiravelmente.

— 0 cordão do leite, dirigido pelo actor VIDAL, < a nota cômicamais viva da peça! — O Guedes e a sua carta logogriphioa!

| Ouiras novidades. Varias attracções!

EMPRESA PASCHOAL SEGRETO J
THEATRO CARLOS GOMES - A*« 8 "*»]

I*. Fróes — "GIGOLÔ" |THEATRO

TREATRÒ*  ..„.,„»
OLHA 0 GUEDES !

iYóes — "GIGOLÔ" 1
) JOÃO CAETANO — A'» 8 %_CASTA SUZANA Iro s. jose — A's 7 y4 « 9 % 1ILHA O GUEDES ! I

BEBAM CAFK* GLOBO O MELHOR E O MAIS
SABORUSO

Santa Thp-i depuráse
^'WtJlfl &.W& JL llV ° "icibor medicamento contra

I 1*1 cnie noneiiniiiin..:,.!- ¦ l*V.....

EMPRFSA .TOS**! T.OüRETRQ
THEATRO HEPUBLICA — A's 7 % e 9 %CHA' E TORRADAS

PALÁCIO THEATRO — ás 8 3 4
A VENTOINHA

AvYvrirririYLYV 
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A ou estão, verdadeiramente anguslinsa epajpitniltc c que n lanlos inilhôes dc uereslininaaoB Inleressa, chega nrtiialmcnte u umaliliiim- decUlvu. Ciiino um Irurlo lentamente
germinado .* amadurecida, n milagre iicrefi-sario jii v uni faelo concreto, si reclamar aatlcnçã.i universal. Percorrendo o nossoterritório ii eatiiilando a niih-sa flora, o
Rrnnde Marfins Uisse que "ua planta» me-dlclnoes lirasileira-í não curam — fa/..mmilogres". (|ue diria o grande sabia, niae.,; milagre» curativos oue puutle olmer-var houvesse podido adivinhar i|ue de plan-Ias brasileiras surirlria um espeeifleo contran tuberculose. K* esse o raso que ora nns
prcoecupa. Ilarmoniosamentc combinarins odosadoü alguns vegetaes braplleiro», depoisde Ioiiros unnos dc pacientes e fecundasobservações, se apresentam aiçora, cam oapoio cnthuslasta dc uma verdiideira leaiãodc médicos, dc enfermos curados, dc paesc de esposas aurailecidas, como aptos ã rc-pressão c extirparão, cm suns nascentes eoriffcns, da terrível peste branca. Trata-se

1 .J''">'m-*t,"'an. preparado «enuinamentehrasileiro, sobre cuja historia c positivoscf.eitos tivemos opportunidadc de ouvir oveterano c conhecido clinico carioca Dr. JoséLeite dc Abreu

BANCO DO BRASIL
EMPREGO DE FUTURO

Preparam-se rapidamente candidatos aoconcurso do mez dc outubro vindouro ?:„,?.no pratico o positivo. Aulas de icpcl cãoGrande numero de approvações nos últimosconcursos Avenida Itio Branco. 131, áo àndar* Das g ás M e das 5 íís 8 da noite.¦mem

reza
Vende-se o soberbo pa-•afeeíc da rua Joaquim Mur-

•'"ho n. 111, de soíida e
e'çgante construecão, pro-
PHo para residência de fa-
milia de fino tratamento,*;"¦ leilão, sexta-feira, 26,
f8 4 horas, pelo JULIO lei-loeiro.

O melhor medicamento contra a syphilis
c suas conseqüências. Depura o sangue, favorecendo a climinnçào rios princípios prejudiciacs à saude. Verdadeiro purificado!do organismo. Nas boas pharmacias e dro-
Raruis. Deposito: Drogaria Giffoni, rua 1»de Março 17. llio.

Lie. D. N. S. P. ii. 8 em 22—1—017.
¦»* -mem*"¦'- -iiwi pu— M„

SANA-SYPKILIS S

¦rnseem
ÜJlCeraS sy.I?'snílI**»s — MANOEL eurou-se
is cm •„, '. l,**'**''as s.vphiliticas das per-
tíi\n,i, „- (li!,s' com 2 "•'i*'1'0"' de Luetyl e
Z A"f1-"-"' -- ANTÔNIO eurou-se de ul-
D,tVjJínliUi icns rias pernas cm 120 dias (4
Í*sL 7-l'n. n vid""os de outro depurativo c

*T.Yli .sú cm boas pharmacias.

urativo e to-
'co do sangue.

Doenças nervosas e
fraquesa da vontade
Fraquesa . physica e de iricas, desanimoduvida,-medo, mdifforença,'tristeza, angus'lia, manias,, sustas, ataques, etc. estômago cintestinos. Emprego local e geral rie radia,çoes ultra-violelas de Hacb e da suggcslaouclos methodos mnis modernos. Dr. Cunh.iC-uz. R. S. José 61. 3 iis 5. Tel. 4625 C««a*

US ÍS NOITES
Das 11 horas em deante
VARIADO, ESCOLHIDO

E

ATTRAENTE

RO SALINA ?ARA T0SSB
COQUELUCHB

KtoV^vr ¦—¦ . mtm .— 'S ALFREDO ALVES PINHEIRO
,\', ,!Va'1 Dentista. Itua Site rie Setembro

: Suite V, a,m'" ,,1,s 8 (ia •¦•;tIiIlã «s » da
, 'V'i-,.l>lionc, R-, Lsmi.

1874 — 1924
A Drogaria André, commcmorando seu50o anno dç CMstcncia, está brindando suadislincta clientela eom preços cxcõpcioiiaes,nua 7 dc Setembro n. 39.

er^afesVii^^-^^j;^
SANAGRYPE ToSS i

¦ mem i.
Tratamento allemão das hemor-
rhagius, corrimentos c falta diregras, 7. Setembro 186. Dr. Lijrio Santos.

NO

Palácio Club
ESMERADO SERVIÇO DE

RESTAURANTE

HADDOCK-LOBO

PRÉDIO
Vende-se o moderno echie predio apalacetado árua Professor Gabizzo n. 97,esq. de Haddock-Lobo, emcentro de terreno, com ac-commodações para fami-

lia de tratamento, em ieí-
lão, quinta-feira, 25, ás 4e meia horas, pelo JULIO,
leiloeiro. a

CENTRO COMMERCIAL
LEILÃO DL

-¦ mmm ¦-

SANAT0SSEPARATOaSKSE

ÊÈgm mmm m| m**^ _. ^^

Rua Visconde de Itauría n. 65
Será vendido, nmanhã,. ás 4 I|2 horas datarde, cm frente ao mesmo, pelo leiloeirol.andiotn, o solido predio da rua Viscondede Iluunn ti. 65. tendo amplo armazém c

PôN^SYi;.nmnlaA Y™ °,>,Í,,,!,S —'"í"- ^

A cura «Ia lulicrciiln.se é um fneto
Quando nos informaram que, sem o ml-mino charlatanismo, um medico da nossaCapital declara formalmente que cura tu-licrculoNos. sorrimos incredular.icnlc.
IndiRiiario, o informante insistiu: — "O

Dr. Leite, dc Abreu limbra cm fazer laldeclaração, e pode apresentar provas con-viiiccntes. Vá oavil-u. Dar-llu-á prnz«.r."romos, mas sem esperança rie ouvir nffir-maçoes.positivas rie lão extraordinária im-porlancin. Ccntilmcnfc acolhidos, loSo unennnuneiainos os motivos da nossa visita,
que julgámos intempestiva, tivemos o pra-'tor ,le observar quc o Dr. Leile de Abreunao vacilava, nem tinha reticênciasNecessariamente, nos disse o estimadomedico, como „i houvesse 'adivinhado osnossos pciisamcntns, necessariamente o scnhor esta arimiríirio por ouvi,- que estamosrnranrii) luKercu.l.osos, algüiis em cstailnadiantado, nprcscnlanrio syhiptomás alar-mniilcs. Trata-se ric centenas ile cn lermos,«os quaes posso apresentar observações quedesafiam toda c qualquer contccliição. Possotambém, apresentar doentes perfeitamentecurados e em cnj.» ciicárrd .*> analvH* feilacm laboratórios diversos e insunpeitoH, cn-contrara: antes do Irátníncnto pelo Phyma-tnsan. bacillos cm iiliundanci.-., não os cn-rontrando mais depois do referido traía-mento. Os doentes e os certificados autlicn-ticados estão aqui á disposição dos inen-dulos. Tenho mnis para corroborar essasobservações, a palavra dc innumeros colle'-Kas, cm attcstadns com ns respectivas fir-mns reconhícidas, e de cuja validade nãoc licito duvidar.

Vê o amigo qoc quem assim fala é por-quc nao nutre duvidas nem receios, é por-quc cata realmente convencido e certo ricque o Phymatosan é dc grande valor (hc-rapeutico.
A simplicidade da applicação

Antes dc mais. proseguiií o veterano cli-nico. e preciso quc lhe diga o que é o P],y.matosan. Nao e injeceão, nem droga com-Pl.cada. «le applicação difficii, ou oncS,h um elixir de sahot agradável e quc setoma as colherei-, facilmente. : *
Composto exclusivamente de vegetaes dcnossa flora,, absolutamente InoffcnsivosAnSdtem contra-indicações, e se nppüea tantoaos casos graves, de tuberculose declaradae adeantada como as simples bronehitcs,que cura immeriiatamcntc Excellente to-nico. pode ser usado por qualquer "pessoa

eonvindo, sobretudo, âos convalescentáYeanêmico». Existinrio, pois, ,r,0 maravilhosoremédio, de tão fácil applicaçã,,, que evitae cura a tuberculose cm I" e 2- grãos sií-mente quem „ não conhecer oi, não'íiíiizeriisar, m,u viclimado pela referiria moles,):,que, cumpre fnznr. pode 60r Riiffocada no.meto por alguns Imscos de Phymntasannu debe. ndã; mal, tarrie, por nlguiuiis d".'zias dos mesmos frascos.
R' claro quc. nos casos adiantados, cm

n,10,,*0 
<>r"nn'íimo *•<* <>»eníc se aélia já pro-fundamente depauperado, ò Phvmatosannada ou pouco poderá lazer Não e o Phvmatosan um remédio novo. Foi experimen.tado durante muitos annos. pacientemente-antes dc ser apresentado ao publico. Fezas suas provas e agora é até um dever dahumanidade reivindicar para esse prodi-gioso medicamente o lugar que lhe com-petc no combate a. tuberculose. E' essa aprincipal razão do meu enthusiasmo de vc-lho medico. Não falo por mim só- traduzoa opinião de Innumeros collegas quc têmapplicado o Phymatosan, como o .-,n,iCovae ver. "

Dizendo estas ultimas palavras, o Dr. I citedc Abreu, abrindo um archivo, nos natén-leou rumas de attcstadns, permittindo «uea nossa vontade, organizássemos uma reli-çao de médicos que tem applicado o Phv-matosan cam resultados francamente satis-factorios. Ao acuso, dentre muitos médicostomamos os seguintes: ProiYseor DÍ-, AraííjoLima, director t- lente da Faculdade de Mc-

«llriiia dc Manáos: |)r. Alfredo Issler Vieira.«apitar, medito do llospiíal Central do E«cr-clliii Dr. Paulo dn Fonseca, mcJico <!„ lilmdas Flores: Dr. Cario, Calvct de Sequeiralias. professor .alhcdratieo rie Phvsica cLliimica rio Collegio Militar rio Itio'ric .fa-neiro e clinico e:n S. Francisca Xavier: DrAmérico Baplisla Gonçalves; flr. Josí Carr•le lluata.mnnlc. Dr. Azevedo Fagondõ». DrJoaiiulm Mareelllno de «rito. Dr. IsmaelHrisser. I)r. Alfredo Pocci. Ur. José Gui-maraes l)r. Uruul.lu dc Menezes, Dr. JoséLuiz Haoiucr, genndor c membro da com-missa,, de Hygiene do Senado Paulista:Ur. Kcmislo Gnlniarãcg, Dr. E. Haccllar, Dr.Mario Graccho, Dr. Heitor .Maurano. Dr. Va-lenlim Sola, Dr. Rodolphn Ferraz, Dr. Fran-«Isco Patti Dr. Pedro Ignacio Py Junior.«Io Hospital de Tuberculosas de Cascadura:Dr. Eduardo Prado, Dr. José Frrnandinotosta, Dr. Santos Marques, etc. Vimas. al".ndisso, attestados firmados por peasoa» dealta responsabilidade como Miidrc Julia Cas-sina. Superiora Provincial no llrusil dás lie-ligiosas dc Santa Dorothéa; Irmã GermanaJardim. Superiora do Asylo dc Orphá-i rioBarbacena; II. Leão Diris Pereira, Abbaricdo Mosteiro ric S. Bónío; Bin-onoza rie SãoGeraldo, fazendeira em Minas, c muliu»*outras.
Maia provas ainda

"Si não está satisfeito, vamos á fab»irario Pbyniaíosan, á rua Conda dc Bòtnflmn. 1.081. c verá as scnhorilas que tr.ilialliamna sua manipulação, algumas da-i quaes an-ligas tuberculosas, como poderei provar, cagora, sem trocadilho, podem vender B.iiidc.L aqui eslão collccclonados tamliem va>*.08exames dc escnrros, atiles r di-piiii da ap«>ll-cação rio Phynintosan em (Inenles diversos;"'. imos. com (.'lícito, vnrloã eTi.r.ii*,., ac-cubando, no escarro de determinada» indi-viduos. a cxlstcricl.il do bricllli) de Koch cmezes depois, no me,nio indivíduo, a nãoexistência dos referiübs bacillos.
ILstavaiiins LinÜBícitos.
Tenrio agiadecldo ao Dr. LcÜc de Ahrei,o seu generosa acolhimento; o"iilvcmo3 deS. S., r-cr.i, segunda visii-i, que laaçnsse oseu "visto" ou approvação nas linha:, que::li, ficam.
íTraiiscriplo ria "A Navâo'", ric 22-3-i)2Í>

Kiitrt outros doentes ric affecções réspi-ralorias dc notüvcl gravidade, poi* iairn tra-
indo* cnm o emprego do PH-MÀTOSANj
sobrçsahc um iiccoínmctttdo dc tuberculose
pulmonar, cnm exame ric esi-i-.i-ro positivo,",nb qual observei, após o uso :!,*. algun» 'vi*
«troa do PHVMATOSAN. o riesapparectnícnté
ila lebre, a volta rio nppi-iitc e. <o que mais
edlfiçoii o doonle, já «lesusperançado pelalin prof i.ciia nppliciiçâo ric mil c um recursoa
llierapeutlcos), a ceBéiaçãò rin tosse, que lhe
era constante martyi-io. A tal ponto se fi-zeram notáveis taes resultados, que ";oje essa
tuberculoso eu o considero um caso dc curaclinica.

Díl. BENJAMIN GONÇALVES.
1* Tenente Medico rio Hospital Central

do Exercito.

Venho, pela presente carta, certificar-voa
que ha dous annos estive seriamente doente)
de uma affccção pulmonar e durante a »aâconvalescença fui aconselhado por um col-
lega a fazer uso do seu preparado PHYMA-
TOSAN, obtendo com o seu emprego sur-
piehendentcs resultados, a ponto dc ainda
hoje fazer uso deste bom preparado. Outro-
sim declaro, que 

'faço uso delle em minha
clinica, ohtendo sempre bons resultados, até
mesmo tm casos dc tuberculose, quandoainda pódc aguardar a cura «Peste (errlv«4
morbus.

DR. NELSON FAGANI
Mediei*, formado pela Faculdade rio Ri»
dc .laneiro. siib-coinniissnrio dc Assis*
Icncia Publica na Capital Federal, etc.

Dr. Joaquim tlc Azevedo Brandão, Doutorem medicina e Director iliLServiço dc Saud*
do Corpo dc BombeírosV^Ja Cidade.

AMcsia haver emprcgndivllis!} aua clinica
particular, c em algumas psISbüs dc fnmi-lia das praça,-, do Corpo riíi Bombeiros, o
preparado PHYMATOSAN. com magníficoresultado c pois considera o citado prepa-rario como um g.-nnd.j un.-alitir no tiatu.mento dus lesões bíonco-pulmòiintcs ri#qnalqucr natureza. E por ser verdade passoe firmo o presente.

Kio dc Janeiro, 17-f,-92J.
Dlt. JO.SE' JOAQUIM DE AZEVEDO

BRANDÃO.

Já tenho usado o PHYMATOSAN cm ml*nha clinica, nas doenças do apparelho res-piratorlo, durante um tempo ric experiênciaapreciável.
Nem nó aos tuberculosos o tenho presc-i-pto, inas nas doenças outras, sejam agudasou chronicas, dos bromliios, etc., etc. Quee uin remédio de effeitos uleis ao rioent»c digno dc appllcaçõcs para especificas te-nho como certo o verdadeiro, c, por isto aafflrmo. segundo o meu critério.
Uio de Janeiro, lfi-fi-32|.

DrYjÜLÍO NOVAES.
(Metnlm, „ a Aíndemln ric Mcdiciiia ri-tlio clc .J.iuciroj

fim
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Passa hoje o annlvíisarlo natalicio do
mum r>liiiiailn cimipanlielro de rediicçao
Mello Noilo Machado. _

s— Pai nnno», hoje, o Sr. Anlonio O
liftl.i. in„...l.iiii.- m»u capital, ,

*—• Completa liojt» mais um »ni»lver»j-
rio natalicio o Sr. Pranelieo .Moiitrô, «Jo
alto commercio desla praça,—— l'n/ annos hoje a menina Maria Ku*
«rnia, filha ilo Sr. Alfredo 1'lrc». nono pre-
ando companheiro de tinhullio.

-~~ Vo p«s»ar hoje mais uma primavera
o menino l.nrlvnl. Hlho do Sr. MIfuel Hf
mos da Costa, funccionario da K. r. t»

—- Fax anno», amanhã, o Sr. Dr. Alva-
ro do Carvalho, ex-senador paulista.

—— l'e/ aumis tinulfiii a senhorita ws-
KiiHlInhn llo»a «le Carvalho, fllllõ do, •»'•
lEgjpto Rosa, fiincrlonario da 8* secçío oo
Traição Postal,
CASA MESTOS

Ileallsoii-se, salihado, o casamento da »e*
nhorita Zellna Perrelra. filha do coronel
Porfirlo Ferreira e I). Emilia Maria Alve»
Ferreira, com o Dr. Orlando Ventura, «n
icnhelro civil e Industrial na capim ba-
hlaiH. Os actos civil e religioso effectua-
ram-se a rua Capitão Salomão n. 4«, Ho-
tafogo. Paranympharam «» acto civil, peio
noivo, o I)r. Arnimd Ferreira e senhora:
pela noiva, o coronel Bento Porto r senho-
ra. No religioso, pela mirar D. Viçosai liar-
bosa Rodrlijuos o marechal Virgílio lllttcn-
court Tourinlio, pelo noivo, o coronel l'or-
firio Ferreira o senhora.

Ilcalisou-se. hoje, em Porto Novo,
Minas Ocracs, o casamento do Sr. jacinino
Lula Rarboso, funccioirarlo da Imprensa Mi-
cional. destn capital, com a senhorita IMU*
ra Alves residente naquella cidade e ílllia
do D. Isoliun Alves e do Sr. .Manoel ler-
nandes Alves. „i.„,i

Contrataram casamento n scnnon-
ta Maria Na/arctli Santiago Sampaio, alu-
nina da Escola Normal, o filha da, OíJim.a.
viuva Noemia Nn/nrclii Santiago Sampaio
e o Sr. Erirostlnó Gomes dc Oliveira,
«íulntannista ria Faculdade rie 'Medicina e
auxiliar acadêmico do Departamento Muni-
clpal dc Assistência Publica.
BAPTl SAPOS

Baptisou-sò lionlcm O menino .loão, filho
do Sr. 'Manoel de Oliveira, rio nosso com-
mercio, c «le sua esposa 'D. Arminda I.o
pes «le Oliveira. _ ___,

Serviram dc padrinhos o Sr. dono de Sou-
za, cominirelantc desla praça, e Exma. cs-
posa, D. Domingas ric Souza.
POPAS

Festeja amanhã as suas bodas de prata
o Dr. Octavio Kelly, juiz federal ria i>
Vara, que vè. cm companhia dé sua Exma.
esposa c filhos, transcorrer, enlre muitas
alegrias o demonstrações dc carinho rie seus
amigos, admiradores c parentes, dala dc
tão felizes auspícios. Enlre as manifesta-
ções que celebram esse acontecimento uc
sua Exma. família, devemos registar a
missa em acção ric graças, a ser realisada
amanhã, is 10 horas, ua egreja da Candc-
Ia ri a.
MANIFESTAÇÕES

Por motivo ria passagem rie scu nnnivcr-
sario natalicio, foi alvo, sabbadò, ric uma
manifestação ric apreço rie seus collcgas e
amigos, o Sr. Djnlma Antno Nunes, nosso
collcga rie imprensa.
A1MOÇ.OS

Itcálisa-sc no dia 28 do corrente, ãs 12 c
meia, i» Fluminense Football Club. o almo-
ço qne os amigos rio auditor Dr. Augusto dc
Lima Júnior lhe offcrcecm. Será orador oi-
¦ficial o Dr. Dilermaniido Cruz.
17 AJA ATES

f Caiu do bonde e leve um pé
eimagado

O menor fona domes (.elle, com 1» annns,
morador A ru» i.inn Teixeira 0.*33, no Ja-
.ar.', nuindo tomava o prlinipie de um nnn*
de linha Cascadiir», em iiiovlmrnln. na rua
onde mora. caiu r firou rom o pé direilo
«Miiagudo, Teve nt sovrorro» «I* AssiRlcoeia
do Meyer, o a pnlicia do IA.* districto, n-
«istrou o acontecido.

mm ¦ 
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Interior às an Eecrlptorlo-iMfcasjra
INICIO DO CURSO KM OUTUBRO

KNT11ANTB
Acceitam-u alumno* para complemento il

turma» do Curso Pratico de Commercio por
melo de 3 e»crlptorlos-modelo». Cursos espe-
ciaes avulsos: — Concurso ao Banco do Bra-
sil — Línguas - Dactylographla.

RUAS. JOSE', ioe
(Em írei^ao fIntel Avenida)

mtÊimm
Póde-se considerar de utl-
lidade publica os (»RAX-
DES ARMAZÉNS DA CA-

MISA1UA AFRICANA
Avenida Passos 21 e 54-A

O» proprloa (reseeie» e oa qae li cem-
pram a 1* vez, a«stm o reconhecem, tsc*
«ão os preços qae Tão abaixo :

^^0AW

•W Br

6 porlo» pela manhã
Chllírami dl Marselha, o «««M» J[í""'

"Slessiinler", coro yifjol'!"""''

Um novo membro
dc uma

familia antiga
A perna Wahl "Signaturc" ulienit-te ca*

toe os demais modelo* de vulcanite preta pela
tua belleta extraordinariae acabamentoesme-
rado. Ae wuu ponta» de iridio, firme» e pouca
taireit, «tio tanto bem polida» que dali-
um oom iguil suavidade ^ue um Upis. Tem
cachedor de alar/anca e um depotito de tinta
muito amplo.

O desenho "Dardo" lavrado á machina,
toma esta penna ideal companheira do lapii
Eversharp.

hetrm-i» is trts lemmtkei. Essmletm.es
am eaelqMsr eHebttttimsate ie t—ete.

ttoratov .
I* || Marco •»• Rio de Jaoeli»

um

Camisas peito dc linho, pregas....
Camisas percal franeez ......
Camisas percal — — — •• ••
Camisas tricoline, lisa, s...........
Camisas tricolino listada, fl .......
Camisas tricoline Unho c seda
Cuecas percal, 
Cuecas moiissellne, 
Cuecas cretone
Capas dc gabardlno dc 2505 
Meias inoussclinc
Meias Ioda seria c| costura
Meias seria
Meias seria -•
Toalha ric roslo, 
Toalha felpuila ric rosto, 
Toalha felpuila, superior, a.. 
Toalha de banho, 
Colchas dc cures c brancas.
Tapeies muitos padrões, para quar-

to. ,-••
o muito» artigos que c Impossível
minar .,

TODOS AOS NS

9?.'i00
14Ç500
KlíMil•JSÇfillO
2SW00
:i'J?000

ISHOlI
liídiii)
r>*;.oo

1701000
I8ÍS00
8*500
oçooo
4*500
2?500
31500
55000
9:800

183500
descri-

As lapiselras Eversharp o as ca netas tintclro IVnhl serão vendida:
com o desconto de 20 0|* aié 31 «lc Outubro

PEIS DO Pfll

• O JÚLIO, leiloeiro» dtwldàrnetite
autorisado por Importante firma
commercial ile noeea praça, vendera
em lclllo, em dlao dc»ta aemana t

2 Chatas de ferro
para SO loncladae de carga, em per*
reito catado.

2 Lanchas
A lancha de madeira, movido a

gasolina, aervindo para reboque o
pura carga para 25 toneladas; outra
lancha a gasolina para 30 pn»«a*
gelroé.

1 En le Madeira
para 40 toneladaa de carga, achan*
doen em perfeito catado.

Eataa embarcações serio vendidas
em leilão, terça-feira, 30 do corren*
te, e poderio ser examinadas diária*
mente pelos Srs. pretendentes, na
ilha do Vianna, conducção grátis.

Informações com o leiloeiro, á
Av. Kio Branco, 183. 

¦aasr —

(POR CAUSA DA "MARIA
CREÒULA"

Um conilicto entre lavradores;
saindo dons delles gravemen»

te feridos
Num» íh»í»r» d» verdura», d* prnprlrt»,

de do Sr. Adelino Varanda, á entrada «ja
Norle. dOSlnrolou-fO num srrna de mn(u
im qual sairam gravenienlo ferido», a („„?
ni|iirlle lavrador o o »eu mtpregado lAn»,
do Itn.lii.üM". din Santos, .-i. cont o l..-.-*
esi|tier«lo <|iiasi dinpiil".

|>'ii| o raso «pie ali co»luma Ir uma iniil)l(y
rnnlirrlila u» redoiidc/a tln logar, pr|4 tm
cunha de "Maria Crcniila". O luvrailnr «iu
noel Varamln, proprietário da uma clurin
no logar denominado "Cajueiros". í ima,
de Adelino Vuroinlu, a «piem coMum» vh),
tar aos domingos e, jxir rausa «Ia "M»rS
ir.-.uilt" l-àluarilo •• Manoel tiveram u-,^
forlo dlsciissilo, (Kissnmln desta A luta.

Km tlado momento, os dous arinaram-tt,
sendo que Manoel rom uma aflaiU !>.. •.

O Sr. Adelino Vnrandu inlemlu n» im.
ixira separar os conteudnresv Foi ¦¦, uu.|9
Manuel, scu Irmilo, roínecmi ii drscarrtiuf
golpes terrível», a torto o a direilo, lrrm|*
nnndo por quasi tlccepar o braço rie Eduif,
do o ferindo, aluda, haslantr, un i..,i,, (
outras partes do con|io, seu irm;ín Aflellno,

Os dous feridos, npAs os soirorros .|, ^v
slstcncln do Meyer, foram Intcrnsdos n«
Sanln <:asa, cm estado Bravc, e o commlsu,
ilo lAirrcrio I.ulx do Oliveira, do 23.' dMrU
cto, aeniiipaiihandn o respectivo deleitada,
llr, Câmara llrnsll, deu um cerco, pola ma,
dragada do hoje, nn casa dc Manoel Vau»,
da. prendendn-o. ...'A respeito do fneto rol aberlo Inipieril».

i ¦eon ,

TERRENO

Xinguem compre estas preciosa» madeiras
consultar os preços da Casa Manoel Pedro & G.

RUA FIGUEIRA DE MELLO 237

sem

MOBILIÁRIOS
para escriptorios. Cadeiras com molla a 1.10-i.
II. Alfândega, Iiii, CASA MARTINS.•jau

21 Avenida Passos e 54-A

Parte amanhã para Montreal, no Canadá,
o Dc Antônio Iliibello Braga, nue ali vae as-
sumir as funeções de cônsul rio llrasil. O
Dr. llnbrllo Braga, ex-cônsul na Inilia, eni-
harcará, ás 3 horas da tarrie, no cies Mana.

\ bordo rio paquete 
"Aniles" partiu

hontem para Recife o Sr. Itaul Dunlop, pre-
sidente da Liga ric Commercio desta praça.

Scu embarque foi concovriilo, achandp-se
presentes seus companheiros rie directoria
c sócios daquella Liga, crescido numero ric
commerciantes, industriaes c amigos pes-
soaes do viajante.

 Pelo "Andes", partiu hontem para
o seu paiz o Sr. John Tilley, embaixador
da Inglaterra, que regressará brevemente.

O scu embarque foi muito concorrido.
Chegou hontem ric. S. Paulo, de-

vendo demoiar-sc alguns dias enlre nós, o
Sr general Nercl. chefe ria extineta missão
militar fainceza rio referido Estado. O dis-
tineto militar acha-se. 'hospedado cm casa
do scu velho amigo o Sr. engenheiro^Ças-
san, aguardando a partida rio vapor ' Ipa-
nema", a cujo bordo regressará para a
branca.
MISSAS

¦ ai» .

Jóias! Jóias! Jóias!...
SO' NA

A REDEMPTORA
Rua Larga-44

Alguns preços :
Correntes folheadas a ouro, desde.. 2»
Anncls folheados a ouro, desde 1*
HrincoH f. para liquidar. 1$
Brincos de ouro ric lei 10$
Anncis com brilhante»!!.. 70$
Relógios para homen» 22$
Allianças de ouro de lei...... 15$
Caixa com rosário 6$
Collares dc prata dc lei.... H800
Pnls. fantasia, desde. USOS

. 'mam ¦

DRS. H. ARAGÃO E A. MOSES
Kxnmcs de sangue, escarro, urina, vacci-

nas, etc. RUA DO ROSÁRIO N. 134, proxi-
mo á Avenida. Tci. 4480 N.

PÔAZUL

mmmm*^*emm0m*mm^mmsamamÊ0smim0sm*m
Escola para Chauffeur»
Director proprietário Eng. It. S. Pinto,

Tci. Villa 5309
Série transferiria da rua Itiaehuelo, 383, pa-

ra prédio próprio A Avenida Salvador de Si,
193 A. o 11.

Curso rápido dc 20 lições. Aprendei e se-
reis independente.

*^*^*mm*aÊmmt^m^m*mm.

ROLSA PERDIDA
Perdcn-se no» clncfias Central, Rialto,

ou nn Irujcetn dahi até Ouvidor, uma bolsa
de seda escura, contendo dinheiro e mais
objectos, inclusive dous cartões do pre-prie-
tinia. 1'edc-se a quem a achou a cundade
rie cntrcgal-a no Sclcct Hotel, á praia do
Flamengo 164. que será gratificado.mam • 

O VERDADEIRO DESTRUIDOR
DAS BARATAS

Experimentem a sua cffícae.ia
Vcndc-se em toda a partr.

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

dos, nariz c garganta. Consultas de 1 as j
Assembléa, CO.

^em
PERDEU-SE sabbadò ultimo, no tra.iccto

dc Nictlicrõy A Capital Federal, uma linrrcto
de ouro com um pequenino brilhante, (irati-
fica-se liem a quem cntregal-a ú rua 1" de
Março n. 13, 1' andar, pois c objecto de mui-
ta estimação.

mmmm

PARA HYrt,RNE E T0ILETTE INTIMA DAS SENHORAS
CAIXA

COM
20

PAPEIS

<£\ ClGAR^oa è

,Na egreja de SanfAnna reza-se amanhã,
ás íl horas, missa de sétimo riia .por alma
da Exma. Sra. D. Arminda Corrêa Ramos,
esposa do professor Manoel da Costa Ra-
mos.

» mam ¦
As mulheres mais hellas usam sempre,

pela manhã c ii noite, a pasta dentifricia
SYNOROL.

ar y\ 1

nL %W JL

ta 0 F
Leilão

Grande área de
terreno

XAROPE PAULMANN
Poderoso cãlmanlo dc qualquer losse ou

bronchite. A' venda nas pharmacias c dro-
garias. mam ? ¦ ~—

QYROL
Efficaz no tratamento rie corrmientos letirios. inflamirineôcs do utero e ovarios,

flores brancas c eólicas uterinas.
AGENTES DEPOSITÁRIOS RyA DA ALFÂNDEGA 139 -ro?,0.b.

ET» 
lin I A fi. TIA Telcp. Norte 1/75 — Caixa Postal 247o

Banco Sul Americano 0nf10r
Descontos c redescontos dc letras, empres-

timos populares, administração rie bens rie
raiz, clc. Contas correntes limitadas, rie mo-
viniento c de aviso aos melhores juros.

i ^es» i

BLENORRHAGIA Cura radical das
___.- ——  prostatites, com o
restabelecimento integral ria funeção sexual,
pela riiathermin (technica dc Borriier, Paris).
Tratamento especifico, rápido e indolor.
Dr. Cocio Barcellos, cx-assistente da Fac. rie
Med. Das 11 ás Ile das 4 ãs 0. Tci. C ;i8lil.
S. dose 53.
m i m «WS*——msmimfimm^aém^amf»—mm*

mmm^ammmma^m^mmemammmmmsa^mamam*

Operações em geral raÍí!gp
todas as demais affecçõcs do intestino, rins,
fígado; vias urinarias, etc, diagnostico e
tratamento pelo DU. ROBERTO FREIRE, da
Academia ric Medicina, pratica dos'hospitaes
ria Europa: R. dc S. José, 100, diariamente
rias 11 ás 12. — Tel. Central 1109. .

Centro de Cultura Physica
Prof. Enéas Campello

R. WARJRKCÀS, 38 — TEL. C. 4453
Massagens, exerclcior. ap-•serellios de gymnasfiea,«te. Alt ende a domicilio.

Envia catálogos c preços'iara o interior.
Apparelho elástico d*

parede, HíiíOOO. Pesos de
qualquer tamanho, etc. Re-
jras para exercícios, 23000.
rlaltere com molas da
aço, 20JW0. Curso diário,
mnnsalidaric, 100000.

mtem

16 LOTES
Leilão

4 lote», ií rua do Matloso, junto ai)
n. 91, medindo de frente cada lote
7m,40 x 27m,30 de fundos. 12 Io.
les ú rua Dr. Araújo, esquina da rua
do Matloso, sendo 4 lotes de fimJW
x 21 ni,30. 4 lolea dc 7m x 2(hn,ão
4 lotes dc 7"' x 26m.

Serão vendidos, anianhã, ús !t lio.
ras, pelo leiloeiro JÚLIO, sem n ml.
«lima reserva dc preço.,

Planta no ewriplorio do leiloei-
ro, ú Av. Kit» Branco 1U3.

¦ mam ¦ ¦-

A SENHORA Está triste? as suas
 _ regras são dolorosas

e irregulares? Tome Cápsulas SeTenkrant
(Apiol. Sablna, Arruda). App. D. N. S. P.
n. 94. R. 7 rie Setembro ns. 01 c 81. Drog.
llubcr o Berrinc. Tubo_7?000.

I

O Cofre MINERVA
doslnca-.se entre os seus congêneres por uma
ànuarcHciú que desrie logo inspira confiança.
E' a sua (iiialiriaric que o faz vender. Casa
JOHN ROGEIV. Quitanda, 150 c 1..S. RIO.

PERDÊÜ-SE unia maliuha preta, durante o
trajecto rio laxi, rio largo da Carioca A rua
Marqucz ric Abrantcs, hontem, ás 10 hs. da
noile. Rceompcnsa-sc a quem entregar a
malinha na rua acima, 142, ou informar pelo
telephone B. M. H70.

«ex 
LEILÃO DE PENHORES

Em 20 dc Setembro de 1924 "Casa Gonttilcr"
Rua Luiz dc Camões, 46-47

RABIODOL
O tônico mais possante c dc melhor gosto

nas drogarias c boas pharmacias.

2.340.2724m
com cinco lotes dc terreno, medindo
dc frente 10 metros, variando os
fundos entre 35 c 66 melros. Esles
terrenos pertencem ao espolio do
Dr. Antônio dn Costa Lage c será
vendido por alvará do MM. Dr. Juiz
de Direito da 4a Vara Civel. Esles

' terrenos ficam optimamente situa*
dos, próximo do armazém 13, e en-
Ire os edifícios do Moinho Flumi-
íiense c Companhia Costeira.

O leilão será realisado na quarta*
feira, 24 do corrente, á 1 hora da
larde.

Plantas e informações no arma*
zem do leiloeiro, Av. Rio Branco

n. 183.
., . mam ¦

PERDEU-SE
uma barretc cm ouro branco com 2 brilhan-
tes e uma agua marinha, no trecho do Fia-
mengo á Avenida, Casa Colombo. Gratifica-
sc bem á pessoa que entregar na rua Ouvi-
rior. 80.

Experimenta o

***m^mm**mm+mm* m»¦*¦¦¦ ¦*¦«»•— I ¦' mimmm,-mmm*^^>^am^0meS^>a^te \m

Éesteounlco alimento completo cura crianças nu
velhos.

Quãk-r Oats fornece ao organismo todos os deietei t
elemento, que enriquecem o sangue, fortalece os mus-
culos, revigora o cérebro e rec.lclAc. o* o.sos. E o
alimento ideal para criança».

Par. as mSet aue estão criando nada ha que se lli*
compare.

Conslitue a mau ncrlclta alimentação para pessoa,
convalescentes, edosas c de estomaco delicado.

Pela «nantiS, á merenda ou á ceia mlngáu de Qutk-r
Otttt t delicioso.

Tome pois QuaVer Onts
totlas os dias c sentir-se— t
lio (orlee sadio.

ÇAMPESTRE
Amanhã, ao tilmoçoi colossal mocotó fi

portugueza, especial angu á bahianri, arroz
rio forno a, Campestrc. Ourives, 37. Tel.
Norte 3006.

¦*•»»»

XÃO E> A AGUA
OXYGEXADA

MAIS BARATA;1

E' a melhor,
atem» -iip ——¦ — .. ,.,—i,

Bnngalow. Quer construir ou reformar? Quei
ra vir á r. Carmo 41, sala 5 das 13 ás 17

mam
PINGENTES DE BRILHANTES
Quem entregar ao Sr. Anysin, rua lloririgo

Silva II, tini hririèô jicrriirio hontem na run
Uruguiiyaiia e Carioca, será fartamente gra-
lif içado — Objecto èsUinativo,

¦ mam i-

^-mam—.— ¦-—~**
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INSÜFFICIENCIA HEPATICA
corrige-se tomando diariamente

SAL. HEPATICA
que estimula o figado á producção necessária de bilis para emulsão

e saponificação. do bolo. alimentaj.

Hotel D. Pedro - Corroas
Segunda parada adeante de Petropolis

Telephone n. 9
Clima ideal em região iucomparavel

I
BRINQUEDOS

Castro & Waldemar Traça !"> dc Novembro 42
.__<.¦.,.. .,.<«>>»'>. ¦

ÜRSENOVITA
O nliis prodigioso tônico

mem

PRÉDIOS EM CATUMBY
Rua Padre Miguclinho ns. 18 c 20

Lcil5o, amanhã, as 4 1|2 horas, pelo
leiloeiro Palladio.¦ i mem ——•-

QTjSJ T fT\ÇJ para collecçao. Compram-
OEjLáLs\J\j sc o vendem-se na rua
Gonçalves Dias n. 57, 1° andar.

U t 11 H T I U A N. S. DA PENHA. Iníní-
H 11 rs I Inn HVêl nos males do figa-
^^^_____— ilo. estômago c iclericia.

PEUDEU-SE riciilro (luin automóvel rie pra-
ça uma eigarreira. desde a Praça da Gloria á
rua Des. Isiriro, (51, sabbadò, ás 6 horas da
tarde p. p. Pede-se ricixal-a nesta redacção.
Será gratificado.

mam

¦3 A ltf"% C ULTKA-VIOLETA. Pelle
nL«T%lV#s9 Cabellos, Krnqneza sexnal
rnberculose, Anemia. Assembléa 54. f ás 9
DK, PEDItp. MAGALHÃES,

Liga Brasileira Contra a
Tubercuíose

SOCCORRO GRATUITO
Quem está emagrecendo e fraco do pelle

procure os Dispensarios da Liga (Barão de
S. Gonçalo u. 54 o Avenida Pedro II n. 138).
Se não puder freqüentar os Dispensarios, sem
soecorridt. em casa (telephone norte 3930 di
11 horas ás 2 horas). Medico, remédios, in-
Uear.cs o leite grátis.-, mas»

A' LA GARÇONNE
Salão Meruzzi, especialidade cm cortes de

cabellos á Ia garçonne c ã ingleza, gabinetes
especiaes para senhoras, ereanças c uianicurc.
Rosário, 132, proximo i Avenida, ycj. N. 586.

^f^^wji^i^^^

Gerente de fabrica de tecidos
Procura-se um competente para uma fa-

brica de 500 teares, localisada no Eslario de
Minas Geraes. Cartas a A. Fernandes —
Cx. Postal 1382.

mam
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LOTERIA FEDERAL
AMANHÃ

2 0:00 O $000
l'or 1SG0H

QUARTA-FEIRA
50:000 $0 00

Por 8*000
Os bilhetes para essas .oterias

acham-se á venda á rua l* d*
Marco, 110.

«HH»

1'agam-se o valor. Com*
prnm*se Brilhantes até
5 contos o kiiate, pero-
las, platina, ouro, etc.

Leopoldo Strass, 109, Av.
R. Branco, X" andar, saía 2.

^_ _<¦ •mam> *.

PRÉDIO
Grande área 260 Rua do uruguay

479, R. Theod.
da Silva

do pela maioir offerta.
Vende-se em Villa Isa- ——r—•!r^——r

ARTE
ELEGÂNCIA
BOMGOSTC

São ós requisitos
que distinguem os

Mobiliários e as
Ornamentações da

RED-STAR
RUAS !

69 — Gonçalves DiaB — 71
82 — Uruguaynna —¦ 8'-.

'ssmsfsm
¦>—«ajtft»—<-

Vende-se este prédio,-
esq. da rua Maria Amalia,
em leilão, pelo leiloeiro
JÚLIO, amanhã, ás 4 l[*
horas da tarde. Será vendi-

Prédios.— Terrenos
Leilão ou Particular. Ninguém deve vender

ou comprar sem procurar o leiloeiro Palladio
Kua S. José n. 5». Central 5538. Serviço com-
nlelo de informações, pbotographias e nulo-
movei para levar o pretendente ao local..

mmmtammm mmm^mm^mmmmTfmmj^m- m ai . i ¦ i 

Wazareth & O.
Bilhetes sem ágio. Rua do Ouvidor n. 94.

Pagam torios os prêmios da Loteria Federal.
Poslo de venda de cstainpilhas.

PEDE-SE á pessoa quc encontrou hontem,
domingo, num bonde dc Leme, entre Largo
do Machado c praia do Leme, uma bolsa com
jóias de valor, principalmente estimativo, e
outros objectos, entregar á rua Primeiro de
Março n. 100, ao Sr. Edmundo Rosas, onde
será generosamente gratificado.

bel esta bellissima área de Dr. Abdon Lins Exames de sangiA
urinas, fezes, cuw

_,* _, e.m ~- NP1- Pc,° ,n8t- 0swal- Vl"'l'inaS ""IS
terreno, medindo 55 x 971go c™. d» i.ai, «ia coni,a ae-u. °,

. , Saúde Publica c Cruz coqueluche, eic. „
de fundos, servindo para v««djjifc-a;&yjoM. ;Sos¦m«^^M"^ 181 — Tel. Ccntr. "70;l nica de Lauui ¦»»'__

•nem-uma fabrica, em lielão, sab-
bado, dia 27, ás 2 horas, pelo
JÚLIO, leiloeiro.
LOTERIA DE 8. PAULO
Extracção ás terças e sextas-feiras aob a fls-

calisação do governo do Estado
AMANHÃ

20:000$000
Por 1?400

I. AZEVEDO & C, concessionários. S. PAULO
-. A* venda em toda a parte

Essências Puras
Para balas, licores e ncrfuiiiistas

DROGARIA BERRINI
Rua Buenos Aires, 18 ^

i mtem 
COFRES í

Vendem-se, por preço reriiiziriissimo. os
mados cofres M. W. americanos, rnsresi
gistrada, garahlhjfsi guarda fiel dc setii
cumentos e valffi-cs conlra l»g" c, rllh:iJf

-'-.'--  Jtua Thcc"111*Comprem hoje, ntio espere
Ottoni, 103.. Jr



No santuário de Nossa Senhora
da__Sajette1 em Catumby

A brilhante festa de hontl_m do baptismo de
dez sinos

A NOITE — 8<»Kiiiidn-f.'lni. 22 ile 8rfcml.ro de 11MM
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^»»>cc/of «fa cerimonia da b-n-So «fot «/m,.
-.'• efrfjt matri*. da parochla de Catnmby,

Mnie m* venera a commovcdora imnftcm de
.N?s»a Senhora tia Salctte, cujas obra» trans*
it.riii3f.io esse templo cm uin don mal» Im-
pon;iitfi do Itio, realisou-se, liontem, As íl
horas, uma lirilhpntu cerimonia. Constou
«„. «Jo Iwtptlamo «le tle* sinos, carrilhou•M'- ao Santuário |ielo poroclilnno Sr. hsê
Aiiimii i do Mendonça. A siii(riiviío ín| feita
jicin I.Mim. !','. arcebispo coattjiitor, com
i .-ilciiiiiid.-rle «In estylo, comparecendo ao
ti\„, iu tiualidntlõ ilu pttiiinymphos, «*s Sre.
Pr. iloâò I*'. dc Moraes Jiiiilnr, reprcsciitanilu
», Sr. ministro tia Fazenda; Dr. I.nurlval
Itinles, tepreentante do Sr. prefeito; o
$r, embaixador da Pratica c Exma. senhora,
o Si. cônsul tle Portugal e Exma. senhora,
o Sr. condo Pereira Carneiro e I.xma. sc-
rihor», o Mr. Prauk llime o Kxma. senhora,

•*,*a*--a>**«*>w,a>«-*«aw~B_M***** ***.

o fir. Mctclatle» Sa Prclrt*. e menina flctoiM"1 A1»'*1.*; S» Freire, n senhorita Maria daOloriii SA Freire, o Dr. Gcrcmarlo Dantas.«I hr. .lose Anlonio de Mendonça e Bxm».senhora, g Sr, Anlonio Itibeiro Vianna. eNennnrlln Iteitinn «lc Mendonça.
Muitas fttram as pessoas ile destaque rni*compareceram a essa cerimonia, nnlando-seiintnritliides federaes c municipaes, membrosdn missão franceza e «raiide numero dcfamílias.
saram tia palavra, exaltando os milagre*

dn Virgem «lc Ia Salctte, cujo 78* .inniver-
sarlo tle sua appnrlçãn sc commemora iu*corrente inci, o Híivtno. pndro Dr. Iliínrl*«jue MagalhAcs c n l)r. Arlliur de PuuloSinuca.

A banda tle musica da cavallarin da Po-liem Mililar executou varias pecas de sen
repertório, durante ns «nlcmnidadc*.

MIMMIMMMMM^^MIWMI

¦7rjir*^"aBB_ww_w_a_w-AgWin-i_i— i .m.-i — www» 11 w»-j.-K.-y-i_¦Da 5P0RTTUDO PARA ACABAR COMI
OS TRATADOS SE-

J*ET0S!„
AU etto data. iá foram regista-

éêt na Liga das Nações 620
tutorias internacionaes

A proibi asiembléa de Genebra
tratará deste importante

aisonpto
troMMrxic.Mxi von iiKvnv wòoo.)
fiKXHim.'. aioito (V. P.) - Na croxl*inn reuni-lo da asicnihltla d« Liga tias N.v'••es ipie começar* nn «II* I de scleinbrovindouro, »er.i iralailn nm «In* mais Im*PHiMi-tri e liem iiKcedldos lerviço» da

Mia. »do registo do» tratados e nivortlei ,.,.. , ___,_,, , ,. • -,- .
iiilernaciniMes. O relatório animal do IO*!!0,'.0»* ¦|»«»***.*"W! ••.v«««n» feriria de umn

Oorriilan
N.» rnrr|.l.ii de Imolem, no iirnila dn Jn

rltDJr Milli, iltll M tini Miilil.-nli- t|i|i- llltli'*
reu • niniii,íii i|» dlrrrloria ili fyin.iattiicn
101'irdadr e i.iií ja iiarrAiiioa ein nin,*.» edi*
ça» e~lrapri!li.an*i o iaekty Amurliaileisii.,
«|ue pil.itnvK • i-,:ti.i PiiriiMcali-i, íe* ludo
que Ilu* rra posilvel faner imr» evllur a v|.
eloria de llorvas, i» lindo lillm de Ayiiiiirt*.
Amillrou Indo» os pailiilos paia atirar seu
fflii'),.» Illcardo Aniuiu en cltAo, nalural*
mçnte por rslar wln tle ipie nSo «-ria pu*nidn, um» vei «tm- munia.» mu animul dn
presidente dn 'orke.v Club A .iiiiiiuíssJ.i.
de corridas, pnrt-m. agiu immedíalomenle e
dranle da lirulalidaile tia sim arluacilo, re-
solvcu mvpcudcl-o, dente liitfii, por .ci-. me*
ics. ili-iliLsiiiiiiiiiln nhuln n mn pilntailu•Io sriiimdii lunar que llie devia ser rnnfc*
rido, |;H*,e nriu tia rniiimlssuo tle rmrubis
merece «m malnnis louvores noriiue, iiglndo
rom juMica, fira » quem ferir, ella mi imnícsubir mi «onreilo c na confiança dut|iicllui
fine frcipiciilam ns iioi.mis iirntlns. St» tti

erelurjo 6 assembleu ilemnnslrar' que. ale
esta dota, foram rrulstattoi para mais dc
(MO oceordos, afim de lerem imbllcadoi
em todo o mundo.

Itssc dispositivo do Parlo da Liga das Na-
CiVcs. que foi inserido no Intuito de acabar
com a diplomacia, alliancas e tratados sc*
cretns, tem tido observado dr uma manei*
ra rigorosa. n*o só pelas nações que fa*
icm parte da .Sociedade das Nações, «orno
por Indas as outras. A Allrmanha, porexemplo, ií* no período tle li» de maio de
Iim a 10 de maio de l'.i'.M registou 13 tra-
lado» no Secrclarlido da Liga das Nações.

Embora os Estados tinidos niio sc ronsi-
derem obrigados a rcgislar 01 tratados poielles etineluido». pelo facto dc nno peiten-rerem i. Liga, o fim da clniitul.i do pactjitem sido observado, visto com» us outros

liuniçiío (An severa, imsltivanieule não nppll
enrlam "trues" desliuinanns c eobnruet
como esses que Amucliastrgiii applicoii puuanclialar a vicloria do llorras.

I'M ílONVITI" l>t) 1'i.ll'.' AOS fil.UUS
ni«\SII.KIK(»S — LIMA. 2'J ÍA. A.) — O
Jockr.v-Club, tlcita cnpital ..nublou n Jo*
il.cyl.lnb dessa rhladc, o .Inchey-r.lub de
S, Paulo e it Assoclncilo Prtit«*clnrii do
Turf, tio Porlo Alegre, a concorrerem no«uirco "Intcrnacinnnj". que seri disputado
nas grandes corridas nrtjanlsadas para ns
festas enmmémorntivns da batalha tle Kyu*
nicho. Sociedades rongemrci da Argentina,
VciiKiicln. l>tiuloi Unidos c Pan.iml rev-
pniulorain no .lorkcy-Club, ilrclarainln <iu<i
enviarão parellirlros paro loniarcm parle n.i
carreira, ll.t flrnnilc ciitliiislnsmn tms
meios dcsporllvos ein Innío dai|iicllii pro-

_- mm. —3J

ammmtrnmm* w——>!¦_— - * —•*í-**'
iiiiiiii-i'i'ii ali* (iodar n lempo regiiliimenliir,
Nesse segiindu meio lempo foi que o Vasco
conseguiu os seis goals que lhe garantiramn victnrin, Itiisso i>» t|ii»tro dns goals e
Mimivr m iiiilrni dois. Era esla a t*oii*.ll*
iMiví'..» da equipo mliieirni Pinho; Mnscolle
I e Mazano; Pesliuiu, ('iinnrlo o Miisrulte lli
IVrelr», llcrnarilo, Tlieodoro. Tonta i- Mnlla.
cÜ^MV/íí.1.'*'10 nA '''OA nilASII.KHIA -
SUL A.MEIIICA x IUACIIUKI.0 -. lUnlirtiu*
se, Imolem, o esperudn encotitro cnlie os
dous i-liib*. ncima, mi apra-dvel griiund do
•Sul America, niin A riu IlarAo tio llapiiglpr,

A partida principal Imtiscorreii bastante
aiiiminlii, tlatlo o treino du ambas ns vqul*
pes, i|ue euipregaram livtlns na esforços pnraiilifttcr o anlagimiilii, Pnraiu, por*'m, mais
It-li/cs ns .du Sul Amerlra, que-virum nn
li nal da iiugim o» seus esfiircos coroai!oi dt-
exito, pnli, haviam abatido n seu Icul nula*
goiiisln pcln •.iiinilKat.v.i n-ore du I x II.

1'iirnm nnlorcs dos goals i Vaiitfiiceuo '2 «•
Joaquim '.',

NO PEItlP• 0 scn.-Ti.ii unuouÁvo venceu o pe*nuANO pou a x ii -- lima, aa (a. a.) —
No st.nliiiiii d.-.in capital, houve, honlem.
mais um encontro dc fothall entra o icra*
Icli pi-i-iiiiiin «> n scratch urugiiayo, lendo
vciiclilô rnte ultimo, por '.' gouls a zero.

A assistência no campo onda sc desferiu
a luta foi enorme.

KM POIITUGA",
OS FOOTI1À1.I.I.1._ IÍESPANIJ015S VEN-

CBD0IU5S NUM MATCH COM OS POItTU-
ÍÍUE/.ES - LISBOA, -I (U. P.) — llc»i«i-

.ni'n<s c iiiirlngiiezos disputaram, A tanlt1,
um matcli dc footbhll. Venceram os pri-
nii-lro-.. O leaiit portugucz jicrl.-iicia ao
Sport In tf Club.

na iuni.\
O BAIIIANO DE TENNIS VENCEU O

AI lo BANIA E O IlOTAFOtiO 0E11U0T0I

3ANrlEMH0_FÚNEBRE

OS ESTUDANTES DE MEDICI*
NA E Ú ESPERANTO

hlN-À-SE UM CLUB ESPERAN-
TISTA, REUNINDO TODOS OS

ACADÊMICOS DO BRASIL

Uma expressiva mensagem á 1'acul*
«Indr* dc Medicina da Bahia

Aos estudantes da Faculdade «le .Medicina
ci Dshia, pir Intermédio tle seu tlircctor.
Ilr. Atigusto Vianna, o Club Espcrantlsta
Brasileiro dc Estudantes de Medicina, uca-
h iíe enviar a mensagem seguinte:

"1'rcsados c illustres collegas da Bahia
Saudações — E' com o maii.-t- prazer

«pie vos commuiiicamos a creaçâo aqui no
Rio de úm Centro Espcrantlsta «lc estudun-
tts iic medicina, o qual tomou a denomina
«ao dc "Urazila Kluho -Esperantlsta tle Me
dlcitiõ-Stiiilcntoti". com sétle na Fnculdadc
it Medicina, gentilmente cedida pela venc
uvel pessoa tle nosso director.

O vosso c nosso mestre, professor Au-
gusto Vianna quis dispensar-nos a honra o
¦j fi,!.ilí*.i distincçào «Ie ser o portador desta
üitnsapoiii, o que ficar.' sempre no nosso
profundo reconhecimento. Que intenção se
i-sconilc neste nosso gesto?

Cnulic-nos a ventura dc, patrociu-ados por
{ieni-nlos de disllneçfio* social e elevados
«iníinicnto.1* de altrtiisnío, todos apóstolos
do Esperanto, -fundarmos uma . sociedade,
c-i.ior, (ins putlereis ver por alguns dos prin-
dpaes artigos dos seus estatutos: a) — Es-
Ireitar r.i.iis e mais o colleguismo entro os
íslõdantes de medicina no Brasil; b) —
Tríhájliár para a approximaçüo entre os
nossos collegas brasileiros c os outros, se-
pirados dentro do inesmo ideal -por tantos
paizís (liifereiTtcs; c) —- Ainda 'baseados
m:i ideas dc harmonia e de concórdia, in*
cónlivar o estudo do esperanto cm nosso
meio, principalmente nas escolas superiores
da llcpublica.

¦Vo refcrcn-le á acção do nosso khibo ha
apenas entes dois artigos: a) — <> klubo
deve manter um curso gratuito tle esperan-
to, «jue deverá luncoionar em qualquer am-
phytboairó da Faculdade de Medicina, con-
taic as determinoções do Sr. director; b)

Esle curso será -franqueado a qualquer
estudante de mediclira, e dirigido por todos
cs Srs, membros do klubo, que para tal fo*
tem designados pela directoria.

Ii qual o objeclivo desta mensagem? Ella
nio t so uma communicafão, A lembran-
;u que nos despertastes ;é idêntica á que
nos despertaram os nossos affectuosos col-
legas de Pernambuco: vem da sinceridade
que h.i no aítecto qne nos -prende a vús
íomo a elles. Lançac, pois, cm vossos hom-
-Vos tatrrbein uma parte das "uctas 

que no»
cabem, defendendo as idéas que defendemos,
í tantos milhões dc creaturas 'hoje defen-
dím cm prol do idioma esperan-tista. Por-
iae, permitt! «pie aqui esclareçamos: não
fiüemos monopólio dos nossos ideaes. Ha
uma phrase justa que nus outorgámos a li*
herdade ds transcrever aqui, c que constituo"m dos artigos dos estatutos, que corta-
niente depois delia, já os sabeis de côr:"O il. It. lí. dc M. S. — pertence aos cs-
tíidantes de medicina. E porque divldll-os,
tstes iillimos, cm tan-tos núcleos emanei-
pados quantos sejam os Estados da Federa-
vio Brasileira, onde haja uma Faculdade
ilo Medicina? Harmonisemo-nos antes, porIsso que a nossa fraternisação internueio-
ssi-vive na dependência lógica de nossa fra-
leraidade interestadual. O meio para este
"fi «:st' na uniformisaçâo das liriguás, sub-•lltuidüs todas, ausiliarmente, por uma
"nica que todos coniprebendám com a mes-
ni» quasi que mathcmatlco facilidade. A
solução desse problema já se encontrou ná
ereaçio de Zarncn-.ioff: o esperanto è a uni-
*• 'have com que poderemos abrir as nos-
ias postas para o resto do mundo 1

Eis porque tanlo esperamos em vis, ejna-
»l crentes dc que sois irmãos dessas nossas
¦splraeôes.

Confiamos deante disso na attitude de
M™isioriarios qite haverei» de tomar dc-
•"!* dc nós, t aproveitamos o momento
Ufa teslemunhar-vofi os protestos de nos-
•a amir.atlc e gratidão fraternaes. A.dire-
floria — Presidente, Natallcio Lopes de
"ri"; 1" secretario. A. Alaúrlcíá Filho;, T
«eretarlo, Illydiò Corrêa ".yra; thesourciro,
Juelitiar de Mendonça; bibliotheciirio, Ma-
-MlCnlhciros; archlvlsta, A. Paulo Filho."

me»DUAS POR DIA
inii , ao almoço outra ao jantar, é a dose«ilcatln nas enfermidades' do estômago, fi-i-uio e intestinos; prisão de ventre 6 a causa
líJ^iunicrus doenças, livre-se tomando PI-
Wm VIRTUOSAS. Pilulas de Papaina e
gjjhjflina. Vidro ÜSSOO. Rua do Rosário 172
j~r~~-—— -i me*» i ,. ,
Utegou a Berlim o ex-priucip.

Leopoldo, da Prússia
'¦•RUM, 21 (Havas) — Cheiíou o cx-

jjjn'ipe Leopoldo da Prússia. O ehoncdler
I -Iv' esperado aindn esta manhã.

Br P i —1—*' '^*"" ¦————— ———
| í ««gar Abrantes. Tratam*Tiihcrculosemn 

^"iniiotliona. t.argo Carioca, 18, 3 As 4.

01 pelotario ferido na cabeça
">,lnoAr1A-21 'A* A'- - mH' ís 1(! h°-
Mn Vonl"n '-°a Vista, quando se dispn-
'iSl Pnrtldo, o pclotario Prudência rc-
t-jj|3 "'' cabeça a pelota, arremessada ea-
ftiiTi?- I)e'° "en adversário de "can-"À '\»"rrando.
•nedi-ii ld" Jogador de pelota, depois de
•'«¦.íi 'lc,a Assistência Publica, foiM'la()o para n sua residência.

estado, comtudo, não inspira sérios

*"/_..
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De Cruzada Espirita passa a Cru»
zada Espiritualista

Communlcn-nos o Sr. Oustiivu dp Macedo:*.\ direcloria da Cruzada Espirita, -ittr-n-
dendo que unia sessão espirita e nt-dina*
rtamente uma reuniiío onde se fazem «vo-cações de espíritos, nu su produzem plieno-menos psychicos dc varias naturezas; como
nenhuma dessas cousas "az em suas ses*
sões senão estudos, preces, e uso de mu-
sica devticional, pareceu-lhe mais acertado
denominar a Cruzada de Espiritualista porser mais lota a sua acepção.

Alem tia collaboraçãò dos espiritai, conta
o Cruzada com a coadjuvaçâo dos Iheosn-
plustas, esotcrislas, oceultistas e de qoan-tos estejam convencidos nue a base dc toda
evolução espiritual reside no espirito ila
mais larga tolerância c consequentemente
da mais ampla fraternidade. Desde quetodas as escolas espiritualistas acccitain a
verdade du rcinciiriiação, a efficàcia du
prece c a commttnicução dos espíritos, nâo
tem nenhuma tlivcrgcticia essencial c ca*
bem perfeitamente dentro dos moldes da
Cruzada Espiritualista.

Esperamos que a Cruzada Espiritualista
seja mais um optimo factor tle união fra-
ternal entre espiritas, tlieosophistas. esote-
ristas c oceultistas."

*f»

«:ne. .•„. nussatln. r,-:„n ii.aiilid.,-. «.,, mui- i.i....; „"Y-Yi!i!dn!*!íÍ"' 2»"í' 
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.•ihst.liit.1 reierva c eram considerados I tl,s perdidos .o Fliiriiieng..';";':"''lo-rir eicomo uma ameaça permanente 4 paz da hu-1 pontos perdido... o Botofogo: 
'

com seis pun-
mn onze

rnpit. Agora, graças ,j obrigação em que i-eliiozV^poiítõs^Brdh
acham os membros da Uga tle registar nSjo S. chrislovão: ,V logar, 

"oi 
treíé on ..aocordns que negociarem, t. imindoi-conlw-í perdidos; o llaiigtt*; ti» logai- coii. Üii /i-ce o testo t-ompleto tlus novas alianças.! „«.„,,„ pcrtlilos^o He Icníco. 7* lotíar coíi

Relgira. Polônia c Tcheco-Slovaqula; os 0S OOAI.S — li-ilanc-id,.^ « .,,,1. „r, ,.
jratadtw.il» Pequei,» Emente, o accordo fia- corira-o lidos ne?,""t'Â , „rfíííii*J .««lo-scrvlode defesa mutua e •> tratado Ítalo- fil tE t lit. f., „?. i

|eheco*slr,c„ 
dc¦ mutua ,o:ii,bt>r..Çáo. Ali V.iladofFmminc n" 9 SrT c" 

" 
on *a° saNos tralados roiK*liii. Us ua (onferencin to|tin "'i. ri.,.,,,.,,,,,, 07 ,. or, A-, <-.' J-Washington pura a limitação dos arma- ¦Srláorfií™S5'í 

1 . Si.» 1* II Itmicmcnlo» nxvaes foram tndos registados 110 ,u T .,.. «.i-fut...,.; /.,„'"'' A, ,'-..."'Sccrelaiiailo «Ia Liií.i das Nações pelas va-1 ".j?» 
fl. 1 „i ,L U 

'i" °r 
«" 11 r • ! T~.naspotenel.,, signatárias ,„ eclusa,, dos | $lx ./}; Sfègffi f. ^^% % 

"..<>*&
cit" 31.

¦ J
paizes que ivgoclarnm accordo» com os !•>« 'J1- «U", '¦*l*o Pareea desdo ja nasçgiirndo;| ti;-I)EM()r.RATA POlt I.i .\ 01 — HAIIIA, 2í
lados Unidos enviaram cAploi, afim do
que fn.«.cni devidamente publicados, <• «I*•/mi** fornm ao ponto dc registar «s trata*
doa negociados cum a .Amcric.i unles tln
gucrr.i.

A lc.1td.1dc cm qne «s membros da Liga*r «Icscmp-inliam dessa iibrigaçAo í deniiiim-
traila com o lacto de qiui o numero dc Ira-
lados rcg!*tii k-s «tigmcnla progrcMivomctN

i te Durante o nrimciin anno tio existeriein
«Ia l.l-u fcglitaram-st. Ili tratados, no sr-
giiiido lõ». m> terceiro Illl c uo quarto 18!).

Os membros da Liga manlfcstaràm-se rs-"íeclãlmenté 
sirrecros fazendo registar os

í-cus tratados Mibre altl.mcus «.ifensivas.

esporaiiiln-sc com o máximo InleruMc qne 1 \
<• llr.isil |iãrlic.f|M delia, intivlniidii niiiniues
que honrem nri rriitiloriM brasileiros.

NA AIÍCENTINA
NOVO TUIIMPIIO Dl* STAYBE - J\VK-S0'\ AjrtES. '.'2 fA. A.) - Nri disputa do

lira nde Prêmio dc Honra corrido, limitem,
nn t.lnli llipplcn ArgctnlIno. venceu t. cavalloM.1.V1 r.

Football
COI.I O'OÀÇ-,0 WH CI.ÜIIS - Com ns i-nos officiaes cffectiiarins anfe-limiteni, li*cou spndo a seguinte a rnIliH*ii"eitii dos club<la Ameii: "

BAGATELAS
Ultimo livro ds Lima Barreto.

Nas livrarias c na Eir.p. Romances PopularesRua do Carmo, 35-1°
—m»

Curso de preparatórios
O professor Joaquim de llrlfto acaba tle

fundar, & rua Paim Pamplona, .14, um cur-
so de preparatórios. Destinado ú iiivcntu-
de estudiosa das nossas classes trabalha-
dorasi o curso, segundo commiinic.-içJo do
scu director, só fniiccionara á noite.

*-me»

Eslados tinidos.
Alem desses grandes con ven ios políticos,registaram-se oulros tias mnis variadas es-

pecies e o departamento tln registo pótle,com muito propriedade, ser denominado a"rlearing house" das netividades interna-
eionaes dos governos. Entre os diversos tra-
tados rcjiistados, figuram alguns relativos
aos direitos tle protecção da propriedade in-
diistrial. lihernes e artísticos; para a sup-
pressão do trafico das escravas brancas;
contra a liberdade tio commercio de drogas
nocivas, como o ópio, morphina c cocaína:
sobre o transporte de mercadorias pelas. ,çs-
iradas de ferro internacionaes; ns varias
convenções assignadaa por oceasião da Con*
ferencia Postal tle Madrid; as diversas cpn-
vençíes d:i conferência de transportes c
cnminunicaçõcs dc Barcelona e os tratados
tle navegação c commercio na mesma can-.
cluidoji; cons*en«;ôcs de extradicçio, dc tleli-'[ns c .g
mltaçüo «lc. fronteiras, de limitação dc or- 2;i"  1

Tím sitio estes nr scores
,|ni;;is 'ln*; ienms prliicipaes
I.iga Metropolitana, incbii-

íinle-bor.tein: 2x1. vinte

OS SCORES -
verificados nos
«Ia Amea e du
das as partidas di
e sete vezes; 3 x I c 1 x 0. dezoito vezes;2 x 0. dezesete vizes; 2 x 2 e .1 x '2. onze
vezes; 1 x 1 c ;l x 0. nove vezes; l x '.!, oitovezes; 1 x 1 e ii x I, cinco vi zes; 5x0, qua-tro vezes; .1 x .'I e 0 x fl, trer, vezes; 5 x 2.li x 2, 4 x 0. 5 x 3, 7 x 0 e fi x 0. duas

/ x

i miimeutos, accordos econômicos «" finnncel*', ros: tratados sobre a protecção das minorias,' regulamentos sabre as convenções sunita-
I rias, tratados de arbitramento c outros so-

lira diversos outros assumptos internado-
naes.

Dr. Castro A.aujo 2^,,
Hospital Evangélico. Phone Villa 22fil.

mm».
A primeira escola estrangeira em

Smyrna, depois do incêndio
ROMA, 21. (U. P.) — O governo turco deu

afinal, permissão para a reconstrucção de
uma escola italiana cm Smyrna. Seri essa
escola estrangeira a primeira que se abrira
nessa cidade depois do incêndio de 1022.mm»

Situação commercial e estado
econômico da Republica

de Cuba
Offerecido pelo Sr, Henrique Peticrra Mo»

rales, aggrcgado A Legação dá Republica dc
Cuba, tivemos opportunidade tle folhear um
exemplar da bem feita monographia. ha
pouco editada pela Secretaria tle' Agricul-
tura, Commercio e Trabalho daquelle paiz
amigo c onde são encontrados dados minu-
ciosos de natureza a se ter, num rápido
exame, a demonstração dc que a prospera
republica está de posse de sua normalittadí
commercial e econômica o em perspectiva
de brilhante futuro r.o assumpto.

m***

vezes; fi x 5, 7 x 1,-7 x 2, fi x 0,
4 x 3, 5.x I e fi J I. umn vez.

OS CONCURSOS t*_ PALPITES — Ficousendo :i r.e!f.iinte o eollocàçito dos coneor-
rentes nou torneios dc palpites da Associa-
ção tle Clironistas Desportivos, depois tle
apuradas us listas relativas aos Jpfios dó un-
te-hontem:

Taça America — Ilernani Aguiar 252 pon-
;ores; Honorio Mello Machado
.líanoel Oonçalvos 228 — 20; He-

lio iVclfo Machado 223 — 17; Osmar Grada
21!) -- 1(5; .lulio Silva 215 - lõ; Adaudode Assis 2(18 -- 1«: Gumercindo dc Castro
200— 17; Ernesto Flores 2(1.1 -- 13; Octaviii
Silva 201 -- fl; llriiini Júnior 200 — 15; Ce-
lio dc Burros 201) — 13Só no dominin «Io arbitramento, regista-1 iH'; Tulíê" ,1^ Caslro JflO f-^uMéd Osorir*
187 — 12: Moraes Cardoso lfl,'!—12. ICduav-tio Maia 1S3 f-* 11; Carvalho Crirrêà 182 —
11; Ilomeu Peitai )7« — 11; Arcy Tcbiírin
1/1 — II; I.rjiz Vianna Kl.» — 10; flaldòirie-ro Carqueja ii!" — 7 O "record" de scores
(20) pertence ,-iti Sr. Manoel A. Gonçalves.
O ;*record" de pontos por tlia de jogos (28)
pertence nos Srs. Honorio Neltó Machadoe Osin.ii- Graça.

Prêmio A. C. I). — Honorio Ncito Ma-rhadti 2,'!í. — 17; Albcrlino M. Dins 231 —
21: Hélio Netto Machado 223 — 17; liamos

riun-se, no anno passado, accordos entre a
Áustria c a Hungria; Inglaterra e lialia,
Chile c Peru', Hungria v litimnnia. Estados
Unidos e Inglaterra, Estados tinidos e Ser-
rio e entre a Hespanha c a Inglaterra.

Durante o anno passado, os diffcrentcs
Estudos registaram ns seguintes tratados:
Austrália, '; Áustria, 2: Bélgica, 3; 1'ul.iia-
ria. 3: Chile. 1: China C>; Dinamarca, 2.";
rislbonio. 1; Finlândia, 18; França, 2; In- " Italia.

; Hnl-
gluterro. 31); Grécia. 1: Hungria, 5;
7; .lapâo, 1; l.ethonia, fl; Noruega,"
^tnln! ZtrlíJtte^l"^ ^^^~ iE^rW^ '^'d.«

Strs. 
Moura Brasil c, Gabriel de Án*

rftde — Ocuhstas — yrugupyana, 37.,
VEM AHI O CÔNSUL ILDEFONSO

MARINHO
S. LUIZ, 21 (A. A.) ¦— De passagem

pelo nosso porto, com destino a essa capi-
tal, o Sr. Hricfonso Marinho, cônsul do Bra-
sil na Italia, foi cumprimentado a bordo
pelo ajudante de ordens do governador do
Estado, Dr. Godofredo Vianna, pelo Sr. João
de Souza, presidente da Associação .Com*
mercial e Dr, Alfredo de Senna.

O Sr. Ildefonso , Marinho desembarcou,
afim de retribuir essas visitas, demorando-
se algum lempo tio palácio do governo, cm
amistosa palestra com o Dr. Godofredo
Vianna. Em seguida deu nm passeio pela
cidade, sendo conduzido a bordo pelo aju*
dante de ordens do governador. O distineto
viajante, tpie conto aqui grande numero de
relações, foi muito cumprimentado em ter-
ra e a bordo, pela maneira dedicada por
que se manteve ao lado da legalidade na
Amazônia.

Aproveitando a hora do almoço
Simples coincidência de nomo: o Sr Wal-

demar Vieira, empregado da companhia
United Shoe Mochinery do Brasil, estobele-
cida tí praça dn-Republica, n. 71), nado tem
tle commum com Waldemar Vieira, que ha
dias, conforme noticianiot* no nosso se-

fítindo clichê, do dia 19. aprnvcituiido-se do
momento em que os empregados da casa
A. rtithencourt & C. ft rua da Qnltandn,
n. fi!). saiam, dahi furtou varias peças de
fiias, indo vendcl-ns cm R5o Christovão.

mm»
Football no meio da rua !

Diariamente, na rim D. Cecília, no llio
Comprido, jnnta-sc uin grupo de desoecupa-
dos. cujo principal divertimento. (• jogar
football no meio da rua. E" esse um espe-
ctacnlo desagradável a que os moradores
dn referida rua assistem, contrariados, ou-
vindo não muito rnro, o estalo de vidraças-
rpie se partem com a violência de certas
bolas...

A policia, que j.i niio ha muito tempo,
cuidou desse assumpto importante que 

'
h da prohlbiçãt" absoluta de football pelas
ruas habitadas; deve dar um pulo na rua
D. Cecília, ante* de chegar a da Estreila J--cc?bcr os aei-oplanos 

'adquiridos 
peiu cnm-

e ver para crer c ajjir. panbla Valcuciana de Navegação Acrca.

4; Tchcco-Stovaquia, 14, e Allemanha, 12.
Com relação ' sua classificação, os trata-

dos registados no Secretariado da Liga, des-
dc a sua organisação, dividem-se assim: ac-
cordos geraes internacionaes, 27; tratados dc
arbitramento. 18; tratados commerciaes e
tle iiavegaç3o, flfi; convenções de cxtriidicçãó,
21', accordos postaes, telegraphicos c tele-
phonicos, 08; de delimitação dc fronteiras,
13; de limitação de armamentos. 33; dc pro-
tecção dè minorias. 13; de navegação acrca,
li); accordo bilateral sanitário, 1;'convênios
relativos, oos estrangeiros, 18; dc transito,
9; accordos politicos. 10, e tratados dc
paz, 15.

Vm dos ullimo* tratados registados no
Secretariado da Liga das Naçôe* fni o aiiglú-
irlandez, pelo qtial, ficoit constituido o Es-
tado Livre da Irlanda. Neste caso, assim
como acontece com os outros tratados refiis-
lados, o documento deixa de ser um accordo
privado entre duas on mais partes, tornan-
ttd-9« um envsnio 'internacional, 

que obriga
a intervenção dos diffcrentcs organismos dá
Liga, como o Conselho, a Corte Inlerniicio-:
nal da Justiça para a solução dc Iodos os
conflietos que a execução dos mesmos possa
provocar. ¦

¦ me» ¦

LINHO PURO
directamente dn fabrica ao freguez só

DAVIDS FRÉRES
Av. Rio Branco, 114*1°. Tci. C. 1902

Ayuruoca bem impressionada com
a escolha do Sr. Mello Vianna
Ayuritnea (Minas), 22 (Serviço especial

da A NOITE) S — Causaram boa impressão
neste município ns resultados da Conven-
ção do V. 11. M., que escolheu candidato A
presidência do Estado o Sr. Mello Vianna.
Ao mesmo tempo agradou a nomeação do
Dr. Saudava] dc Azevedo.me»
OR. PEDRO CARNEIRO
moís. internas. Cons.. us T nora

— Parteirc,
s. S. José. IP

P0RMEN0RES DO DESASTRE
DE AVIAÇÃO EM GÊNOVA

As victimas eram o piloto hespa-
nhol Bernat e a senhorita

Scialuzzo
GÊNOVA, 21 (t!. t\) — Sabem-se agora

os pormenores do desastre de hydroplano
verificado hoje. cm que pereceram um pilo-
to hespanhol c sua companheira. Trata-se
do aviador Vicenzo Rerniit e da «enhorita
Scialuzzo, clc Turim, O apparelho vinha dc
Scstrl I-oncntc e foi dc encontro á monta-
nha.

Viccnzo Bernat viera á Eiguria afim de

19; Custodio Moura 2_I -— Ifi; Farl-iche
Netto 220 — Ifi; -Ramos de Freitas 214 —
14; Marino Nellò Machado 213 — 17: ErnaniSilveira 207 ~- 1,1; .1. Rodrigues dá Motta207 — 11; Gumercindo de Castro 20fi — 17;Azainliii.iii Baí-céllo.*! 180 — ifi; Sylvio Vas*
ques l"í) — 8; Giimiicttn Amara! Í8S — 10;Ilollim Pinheiro 184 — 0; Azevedo Santos182 — 11; Américo de Burros 172 — 10; Ovi-Vdlo Coelho H*,n — 12; Rohde dn SilvaIfiS — It; ,Io-.-fie Merlter 144 — 5.

Acertaram scores os Srs.: Ernesto Florese Leite de Castro, de 4 s 2 dn victoria «!oBotafogo.
OS -CLUBS FAVORITOS — O eoncurreri-

, s ,?,os •'"'¦¦eios de palpites tia Associaçãotle (.hronistas Desportivos manifestaram-se
do scguiiité modo «obre o resultado doumatclies officiaes de aritD-líoiitem: Fliiini-nensc 23 indicações, Flamengo 12 cenip.i-
tes 5; Hõtãfiigo 2!), 1'angu' 7 e. empates 4.
p total tle soais designado para cada clulifoi esle: Fluminense 82, Flanu-nífo nl. 13o-tafoço !)8 e Bangu' 53. Esliibélccéndo-s" a
media dos goals esperados, vcrificíi*«?e o se-
gniiite resultado: Fluminense 3 goals, Fia-
mengô 2, Botafogo 3 e Batigii' 2.

RESOLUÇÕES DO CLUB DE REGATAS
DO FLAMENGO — A direcloria em sua ul-
limn sessão de 2!) ds agosto resolveu pro-
rogar até 31 de outubro, a resolução ante-
rior que beneficiava os sócios atrazados e
cujo praso findava em 31 do referido mez
dó agosto, e, outrosim, de accordo com a
resolução do • Conselho Director, prorogai*
as vantagens presentes para os candidatos
A admissão no quadro social deste club e
dá mesma forma para o torneio inter-so-
cios.

Q BRASIL E O SVI',10 EMPATARAM —
No match extra, realisado no cnmpo dn rua
Professor Gabizo. entre os teams prineipaes
do Brasil e"'do Syrio, filiados & Amea, re-
tfistoti-se uni empate de 2 x 2. O team do
S. C. Brasil estava organisado da seguinte
forma: Kspinola; Soares e Porto; Bnbens,
.luca c Neves; Adalberto, Borla, Octacilio.
Sylvio c Amadeu. Ainda o score tle 2 x 2
foi registado na prova dos segundos qua-
tiros.
* O REGRESSO DO TEAM DO VASCO - Re-
gresson hoje, pela manhã; tle Juiz de Fóru.
onde fora disputar unia partida amistosa com

! o valoroso Tupinumbã F. C, campeão local,'n valente equipe'do Club de Regales Vasco
da Guina, campeão dcsla capital.

O match realisado hontem, na bella cida-
de mineira, pôde ser considerado como uni
«Ios mais sensacionaes, cm virtude do jogo
posto cm pratica pelas esquadras que se de-
glndiarfthí' principalmente.a do club da Cruz
de Malta, que foi verdadeiramente notável.

A sua equipe foi a mesma que jogou con-
tra o Andarahy. tendo desenvolvido, segun-
do nos informaram, excellente technica, o
que lhe valeu a brilhante victoria por 6x1.
score com que terminou a pugna.

O primeiro tempo da luta, que foi toda fu-
voravej. no sj-mpalhico club mineiro, termi-
nou com a contagem de 1 x 0. favorável ao
grêmio local, ponto conquistado pelo ceiiter-
forward Thcodoro.

A segunda phiisc da partida foi bem me-
lhor do que u primeira. O Vasco toniou-sc
conhecedor do terreno'- ci reagindo, passou a
exercer forlc pressão, pressão esla que per-

-Na tliiiiiut.-i tio Campeonato de
l'i niii ia li togaram 'liontem o Bahiana de
liiiuls contra o Auto Ra-hia vencendo
nqucllc pelo setire dc 2 a I c » Holufogu con-
tr.i •• Democrata, saindo vcncciidor u jui*
melro pnr 1,'i u o.

Bolinha
0 1" POSTO VENCEU O 2' POR 2 .-. ! • •

No Ji-:'" rculisiulii, honlem, t-ntre os tcams
ilo.s postos acima, na praia <!n Leme, saiu
v.-r-ciloi' ii I" poslo pnr dois liiiais conlra
uni, Fui marcado para o |iroxlmu domingo
o i.iuteli revanche.

Athletismo
l'M AGRADEClMEXTíi !)() REPRESEN-

TANTE RRASILEIRO NAS OI.YMP.IADAS
DE PARIS - O Sr. Américo ll. Neilo, rc-
presentanli! do Hr.isí! nas ülympiados tle
Paris, illrigtu ao Sr. gerente da Socicdatle
Anon-ymn Mnrtlnclll. a mu-íhintc* carta:"Nn qiialiditdc de chefe dn delegação sjior-
Uva li in sileira -i VIU Olyinpladn, tenho o
prazer tle, em atlditamcnta ú minha carta
anlerior, tcslcniuiiliai-vit; o agradecimento
dns alhlclas brasiieirbs qne rcgrcssaritm' da
Frnaç.i im vapor "Zeeluntlia" e que ih'í.le
tiveralii n mesmo exeeileiite trutnméiitò 

'que
os que viajaram nos navios "Oia:i:i" c"Gêfrla",

)'.*sví rapazes cn:ontraram .". bordo do"/'• v-l.ii-.-illit" uniu incansável boa vontade de
tfníins os fiincçiòunrios * cnipr-.gados (in
Lloyd Rc.il lliiüiiiidez v jielas enihiiioditla-
ilc< e fnçiiiilndi-.s tic que púilernm -ioí.ii- só
tivcniiii mulivo pata se felicitarem da cs-
colli.-i de uin navio tia compuiihiu «lc que
sois reprcsiitonles.

Aprovcitiinilo u opportiinidado, apresen-
to-vos cordiaes c sin-.-eras saudações, pcdtn-
do acreditar-me de V*. S. tlctlleado atlini-
rador — (A.) Américo II. Netto."

Noticiário
O ANNIVERSARIO DO A NOITE F* C. —

Temos a mais viva satisfação cm felicitar
os nossos presados companheiros qne. com-
põem o A NOITE F. C, pula passagem da
data da fundação da útil sociedade, que hoj»
decorre.

E, tanlo maior deve ser a satisfação des-
ses nossos companheiros, quanto, pnra
mnlor brilho ninda do dia de -hoje, pude-
ram ver elles, hontem, o seu tenm campeão
de 1!>24 An Liga Gràpliica de Sports.

A todos os do A NOITE F. C. e especiat-
incute no seu esforçado presidente, Antoirio
Ribeiro, ns nossos effusivbs parabéns,¦ me» ¦ i M - -•—

MlgDAg
II./nu* i* iiiniiiib.li
I), lloiillíii Itueit,! |,onof, ns (1 1131 íl. Tli**-re-íi tia .Silva Vieira, A-i H 112; Jn,tv l»U|-t)i-i;.i da Pniweçn, tis (J Iiii. Ilemlipm lliôtrt, fi*O-J8! D. Olyiitiiia Oliveira du Aifll. ,U

RI llíll uu egreja du 8, Francisco ili* Paula.Anioiiln jimqiilm Ferreira Júnior, Ai 0; d.i-rio ri-ruiru (l)arliio) As 10. na tmilrix d.»
Sacramenlo, Arlliur Gamiilo, As 9 ||3, t\t
niatrli iU> S, .Ins*; l,« tenenlu Augusto Ce*
jur da Cru/, As II 12, ua egreja «Io DIvib»
Rílv-ilnr. Maria do lloiurio, Ai 9, na egreja1 du N. 8. ti» r.iinrelç'0, A rua General Caimi-

, rn, Franelieo Ta veira de .Magalhães, Ai 8 113,nu egreja tia Uimpadoia. Salvador l-errelrn
, de Carvalho, A» ff. na malrl* da l.iu, A runU Amin Nery; Alberto Pinto do llarros, Ai!' CJ, nn malrl» du Santa llitn; Miguel dmhnnloi Guimarães, na mulrlis de N. S. Ut¦ La Siillote, cm Cnliimby,' liNTKHROU

Foram icptillados, liontem!
No cemitério do 8. 1-r.inelsco X.ivlcriEvarlilo da Costa Mula, Hospital dc S. St-Jui-lliio; .Inrge, Íilbn de NIcolAo Alirahain.rua lliieiins Alr**s. a:i4, sobrado; lília, lilm,da Alfredo rliomax Itobson, rua D. Anm.iScry.s.n.; Carlos SnnlMnria. rua 1'edruAmérico, «8; Tlierexo Vi-lra de Lenioi PI-nbclro, ru.. Condo «le llomtlm. 2.*i4. cana XN;Augusta, Num» tle <"«rvallio, ru» Nova i\mc-•••»•". ,*«». (Peilrcgiilho); llus.-h dc Toledo.

Hospital tle S. Sebastião; Justino du Silcn
Lopes; rua 8. Chrislovão, .'HU; OroxliiihaSorlnno <:osla, Hospital 8. Sebastião; Ile.nedlcta Silva, necrotério da Policia; ("mi-
lliernie Pae» Pimenta, necrotério dn Policia*Viria tia Gloria, filha de Pedro Franelsr.»
Monteiro .1 imitir, rua Visconde dc Nictheroy,
MU; Maria Adrlla Ribeiro, nia D. Zulmira,
112, casa Ul; .loão Francisco Pereira, Hospi-
lal 8, Sebastlio; Aldcjnarlna, filha de Gic-
gorln Gèsor, run Amélia, 61; Raphael Plntt»
de Queiroz. Hospilal Central «lo Excr-cllni
Mnuocl Godofredo de Souza Jambeiro. Un*-
pilai Central do Exercito,

No cemitério do S. .loão Raptlsta:
Antônio, filho dc Anlonio Pinto, ru:i R-.*.il

Grandeza, 2S8; Cella, filho dc .lo-i.1- Caetano,
nin Janllm Uothnico, ,'ilii (Avenida Aágcll-i
cn).

Foram sepultados hoje:
Na cemiterio de S. Francisco Xavier: ,luã(J

Martins if.i Costa, Asylo «le S. Luiz; jiillrlfl
Càtvlu, rua l-"r**i Caneca, 40fi; André Vcns-Ui.
rua Ijcapoldo, 'S2, casa I; Wilson, filho tio
.losé Figueiredo Paschoal, rua Araújo Vi.-ui-
nu, 21!; Adolpho Dutra dc Castro Filho, Uns-
pitai do Corpo de Bombeiros; .losi Metidou-
ça, rua S.-iut A nua, l.M, casa X; Osmar, fi»
iho dc Alberto Ln-.-Io dc <:ar\alho, ladeira
do Faria, 131; Guillicniiinn Morla de Jesus'
iii.-i Santos Limn, 82; Rosa Narcisa da Con-
ceiçáo, rua Itaniar.ily, 5; Jacqircs, filho da
Armando Joaquim Gomes, ru» Souza Bar-
ios, 12, cosa XI; Tliercza do Carmo, necr-ilo*
tio tio Instituto Medico Legal; Carlos, filha
tle Manoel tia Silva Borges, travessa das
Partilhas, 110; José Maria, rua Amélia. 51.

No cemiterio dc S. João Baptista:
João Barbosa, rua Duque Estrada. 12: César,
filho tle João de Souza Gomes, rua Ledo, 93;
Elza', filha tle Carlos Baptista Cit!, rua d.»
\merl«'ii, .'lí. casa III; Alice Leal, Hospilal
Nacional dc Alienados; Lourival, Olho tlu
Virgjnia dii Cosia Quintas, ladeira do Leme,
221: Isaura', filha d.' Paulo tle Jesus, rua Sil-
vn Manoel, 10B; Dulce de Souza, travessa
Navarro, 213 A; Nudir. filha de Maria Evau-
gclliia, Fonte da Saudade. 25; Aida, filha do
Griiccliria de Souza, rua Bento Lisboa, 120;
íliílcr, filho «lc Thomnzia de Jesus, rua
Saiilo Amaro, 29, casa VII.

Serão sepultados hoje:
¦No cemiterio de S. Francisco Xavier:
Thereza de Araújo Lobo, rua Leopoldo,

87, ás 9 horas; lAlvaro, filho de José Gomes
tia Silva, rua de Cut'un_iy, 65. ús 9 horas;
Orlando, filho dc Antônio Teixeira, rua Z n-
10, As 9 lioras; Nestor, filho tle Pedro Car-
tloso Marinho, run Kgydio, 4ti, ús 9 lioras;
Ohenio filho de Iiellonaro da Silva Pessoa,
rua H.-idtlock Lobo, 213, ás 11 liras.

No cemitério de S. João Baptista:
lua, filha de Haraelito dc Sonza Linhares,
rua do Hlachuclo, 381, ás 11 horas."•» •**%)%&*

Creme Aíled
I O creme Ha Moda. As senhoras e sctihorí-
i tas que o têm usn.Io nttestain a sua cffiea-
| cia, tanto para cmbellezaincnto c conserva-
I ção da cutis, como paru espinhas, pannos,
, sardas, manchas, rugas, cr.ivc-j, etc. No Paro

Itoyal e cm todas ns perfumarias.

ACID0 URICO -ARTHRITIÍSM0
RHEUMATISMO-ICTERICIA-CALCUIOS
MOLÉSTIAS DA PELLE E ECZEMA
JiGAiJD-niHS-fiB^A

Altcsto que tenho empregado com muito
bom resultado o preparado UHOLITHICÜ,
nos casos dc tliathcsc urica, em vista do gran-
de poder diuretico de que gòsa o mesmo pre-
parado. Obtive excellentes resultados em
dous casos dc gravella reuni complicada de
c.vstíte com forlc iiyuria. Dous doentes com
arlhrite rheumatica dos joelhos obtiveram
cura eni menos de um mez.

Rio dc Janeiro, 2 de maio de 1921.
(A.) Dr. Leão de Aquino

(Firma ruconhe-cida)
Membro da Academia Nacional tle Medicina,

Medico Official do Consulado tle Hespanha.m*»

Desenvolvendo os serviços
aéreos para a Grécia

ATHENAS, 21 (Havas) — O koverno grego
acaba tle assignar convenções destinadas uo

| desenvolvimento dos .serviços nercos. L'iiu«
dessas convenções, conciuidn com uma com-

I panhia franceza, estabelece linhas entre Athc-
| lias, Corfu, Marsclliu e a ;;yiin; a outru, con-
1 cluidíi com uma empresa italiana, diz res-
; peito á linha Brindisi-Aí.hciias-Constaiiitiiio-1 

pia.

Atraso de vencimentos dos tele-
graphistas de Matto Grosso

CORUMBÁ (Matto Groso), 22 (Seniço es-
pecinl tln A NOITE) — Os funecionarios dos
telegrhphos neste Estado ha quatro mezes
não recebem seus vencimentos, o que lhes
perturba completamente a vidn c leva lis
suns famílias uma situação insustentável.mm»

5
¦ ««t» i-

,. DR. PIMENTA m mili) i
.}* Ourives, 5 — terças, quinln.-; e sabba-í
V tios, cie 1 ãs 5 horas. Affonso Peima, 49.*>.
J, segundas e sextas, de 1 As 3 lioras, •£•
•*..*.»•..

Nao pense.»
Adquira com vantagens LINDOS

MOVEIS
Le Mobilier

41, Rua Uruguayana
A vista nclos MENORES PRE*

ÇOS c parcciladanicntc com JUROS
BANCÁRIOS.
— ¦• - ¦ »m» ¦ i

A eleição do Dr. Afranio Peixo-
to para deputado federal

BAHIA, 22 (Serviço especial da A NOI-
TU.) — O professor Dr. Afranio Peixoto
obteve aqui, no pleito de hontem, para dc-
pulado federal, 5ü votos.

mõd¥lõs
Verdadeira oceasião por duas sc*

manas: Vestidos e Chapéos a preços
excepcionaes de grande reclame."Ehfíáncias", Rua -S. José 120. sob.

Os que nãd obtiveram amnis-
tia na Yugo-Slavia

REU'RADO, 21 (Havas) — O governo Ae.-
cretou n aiimistia geral para os implicados
em delictos reconhecidos pelo Código 1'ennl
como actos de. defesa do listado, com ex-
cepçãò dos indivíduos que (fugiram e dos quo
participaram da campainha de terrorismo
feita na Macedonia c nos ex-territórios ser*
vios.

t***
Cuidado com os olhos
EXAMES GRATUITOS DA VISTA

Não se deve comprar óculos ou pinei**
ncz sem primeiro fazer examinar a vista. O
unico estabelecimento que possue um gsbi-
neto medico oculistn paru esse fim, sem
nada cobrar, é A Óptica, ma da Quitanda,
esquinu do rua Buenos Aires.

¦ mem ,,,,.,

Mordida por um cão
A's autoridades do 23" districto queixou-

se Maria da Conceição, com 40 annos, por-
tugue/.a, moradora fi rua Octavio n, 28. de
que, ao passar pela rua Américo Ilnisilicn-
sc, foi mordida nn perna esquerda por uni
eflo, pertencente a llacbcl Velloso, ali mora-
rlorii. Foi soecorrida pela Assistência da
Meyer, c passou a tratar-se no Instituto
Pastem'.

i me» .,

As eleições federas,, hontem, em
São Paulo

S. PAULO, 22 CA. A.) - Realisarám-sc,
hontem, no secundo e terceiro districtos,
destn capital, as cielçiic, de dois deputados
federaes, para preenchimento das- vagas
abertas pela renuncia dos Drs. Gabriel lli-
hc-ro dos Santos c .losé Manoel Lobo, res-
pectivamente secretários da Agricultura e do
Interior do governo do Dr. Carlos dè Cnm-
pos.

Os candidatos officialmente iiprescntndos
pela comimssão directora do Partido Rt-pú-
blicniio Pauüstn, Drs. Heitor Teiselra Pen-
tendií pelo segundo districto e João Alves
Ae Mcirh -lunior. pelo terceiro tlisliiclo, iu-
ram eleitos coin boaa volui-ões.

... . 

¦ 
-.

EMPLASTR0
PHENIX

CURA .
RHEUMATISMO

•**"*mejm

me»*

Marca *»
KIUISTMPA
EXISTE NA
50 ANNOS

A S. M. C. EM SESSÃO
Na sessão da Soceid«de de Medicina c Cl-riirgia, a eflectiiar-sé>'''anKinhã. serão dia*ciitidos os seguintes trabalhos da ordemdo dia:
censos eliiilcós*', Dr. Clovis CdrrèajEsboço de um centro dc saude. num' <su-

burliio'', Dr. I-Vlicio Torres; "Saiioiiment..
rural de Sei-gipc". Dr. Cnrlos S:i: í/Algmii
problemas de hygiene", Dr. Alei.to dé \'as-coucellos. •
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OS ACONTECIMEN-
TOS MILITARES

Urgir.. u t\v lluiirú o 5" liiitulliim tle
|ioli«lii •iiltit.iru

DUAflU'. '.'I f......1 - O -«mt Ingente «lo
fi* batalhAo il» policia mineira, que »i|ui
tinha a . ua liasa «lo hcç.1», partiu lionlem
fiara liello llnrlxonte, sub a* onleii» «Io «eu
respeclivo eoiiimaiidunte coronel Jovlano
Mello,

Ante» do rmlianiu» «Ia» forca», o prefeilo
Riiinfclpiil «lesta cidadã offercceu ao coro-
ui .minute .intimo Mello um banquete na

. édo ilo Club Norocsto o um clià dnnsantc
. <.ííi«--_l<il_d..

A' liorn da partida do» soldndo» mineira»,
reuniu---- Rranila massa popular na cstaçAa,
vlctorittinlu Minas «• o i: .i-ivit...
O que corro cm . landoi com refe-

rendo ao» revolnrionurlo», re-
fugiadou na Iiolivia

BEI.E.M. 23 (A.A.) - Secundo noticias
procedentes d» Mania», ao se refuclarem
em território boliviano, onde presentemente
«e acham, o canltAo revolucionário Dubol»
e mil» dou» officiaes rebelde» levavam em
«eu poder qun nli» superior a 200:000.000,
retirada de vario» estabelecimentos de Ma-
mios, durante a n íashorca.

A integra do officio nue nomeou o
governador militar do Amazona*
RI.I.I.M, 22 (A.A.) — Puhliramo», a tt.

Xiiir. o tear do officio com o qual o Sr. ge-
nrral Mrnna Ilarrcto nomeou para assumir
Interinamente o cargo dc governador ntlll-
tar -:ln Amazona* o Sr. coronel lla.vimiiido
Barbosa: "Chegando ao meu ct_«gltcciiitciito

..cr o capilão dc mar c guerra llnniiisda.s
dc Albiii|iieri|iie assumido «. cargo «le gover-
nad-ir do lislndo do Amazonas, |»«r se m-liiir
preso o lencnle Alfredo Augusto ltibeiro
.lunior, quo SC apossou dni|iielliis funcçúc»
illegalnicnto, em virtude de revolução, e.
allcndciido n quo nqucllò official assumiu
a;, fiincçfics de governador, Indevidamente.
por não sc revestir essa posse de nenhum
i-aruclorlsllco legal, e, allcmleiido aiudu que
p««r todos esses molivo» aelui-sc acepbiilo
o cargo dc governador do Kstado, situação
essa quc não pode scr pcrmiltida, — Designo
o cortinei Itayniundo llnihnsa, coinmandante
da Oitava llcgiâo Militar para exercer as
funeções de governador do referido Estado
nlé quc o excclso Sr. presidente da Itcpu-
hlica a quem dei conhecimento deste acto,
resolva a respeito. — (a) General João de
Deus Mciinn Harreto."

<e» ¦

REMATANDO 0 "RAID" A
VOLTA DO MUNDO

Oi • tiidorei americanos par>
tiram con destino a Tucion

RI, PASO, TKXAS, 31 (U. P.) - Oi avia-
dores mui. aiiini.-aiio. lenenle» Sinlth, Nel-
sun e Wadn que rslAo termlu»ndo o vAo «le
,-ii.'iiiiiii.i\«'_a«'.i'i _erra do globo, partiram
,1» nove u «-iu-<>«-nt_ e cinco da manli.1, com
ilesliuo n Tucion.

*»** i

rA NOITE — gegniula«fHro_ 22 flo SHembro do 102-v~sm " :

SALDOS SALDOS
MUITOS

LOTERIA OE MS
80 % EM PRÊMIOS

Amanhã

ilfOl
t

Inteiro 15SOOO
Décimo 1$500

A' VENDA EM TODA A PARTE

SALDOS

PREÇOS

ABAIXO

FABRICA
LIQUIDAÇÃO

ANNUAL
CASAYOSK

UBA EM FESTAS
¦ ..»«¦¦

Como a populaçio recebeu o ie-
na dor Levindo Coelho

UBA' (Mina»), tt (Serviço eipeelal do
A NOITE) — Clitiou, lionlem, de liello Ho-
rltonte, o lenailnr l.evindo Coelho, «pio leve
Imponente iiianlfeelaçAo. Mal» do .eis mil
pi.tM.iii. aguardavam tua t-liegadii. I'oram
«itielmwl». Innumera» giramlola» _ cliegada
«'¦» comboio, e uma cnmmUiAo (oi _ oita*
CAo «le '1'ucanlln* ao cnconlro do S.Kx. A
praça fluido Moreira ar» |>.qiiena pura com-
portar a masia popular que, delirante, vi-
vova S.lí., em nome do povo ubAense.

Deu liims.vlml»» ao «enador Levindo Coe-
lho o Dr. Jos* Rezende, • depois, formado
o enorme cortejo ao qual te associaram te-
¦hora» o senhorita». alumnos do grupo ei-
colar, escola» particulares • o Gymnasio
Ubáenie.

Chegado o prestilo ao paço municipal,
falou, cm noms do município, o Dr. Car-
bella.

As aluinois da Eicola Normal formaram
em ala em frente A Escola e a chegada du
passeata A residência do icnodor Levindo
Coelho Mudaram S.l-.s. o deputado Cordo-vil Pinto Coelho o doutorando Cnndldo Mar-lin».

O ainador Levindo agradeceu a manlfes
taçlo qua lha failare seus amigos • terral-non levantando vivas ao presidente da He-
publica • ao do Estado e ao povo ubiente,
ao qual franqueou as portas de sna re»i-denela.

Tocaram durante as fsstas as bandas daranílea Vinte • Dous ds Halo o Vlnta doNovembro» eita do Tocantins, o estiveram
presentes A manifestação os representantes
doa dislrictos o das cidades vizinhas.

Até alta noite recebeu o senador LevindoCoelho innumera» visitas o fraude numerode telegrammas.
«o»

ASSEMBLÉA 22 a
ESQ. It. CARMO

26

"LA NVOVA ITALIA»
Ouasi lodo dedicado . jloriosa data de

_() de sctcinhre, foi dado ,. puhlieidadc mais
um bem cuidado numero do brilhante sc-
m.in.-irio "La nuova Italia", quc «se edila
nesta capital, no idioma italiano.

¦ -aea» ¦

RELATÓRIO DA SOCIEDADE PARA
ARMAÇÃO DA AGRICULTURA

Da Sociedade Brasileira para Animação da'Agricultura com sédc cm Paris, recebemos
em folheto, o relatório e conlas apresenta-
dos para o 27° periodo social correspondeu-
te ao anno de 1922.

et*m ,

Como se limpa o es-
tomago

Xota dc interesse
Para evitar os Ineommodos commna» da

digestão, aconselham o» médicos não tomar
purgantes, maenetia nem bicarbonato» sim-
pica, muitas vezes impuros c de effeitos du-
vldosn... IV necessário, dizem elles, limpar o
estômago tomando bicarbonato esterizado cm
uni pouco dágua, remedio agradável, wo e
cfficaz quando se sente o estômago pesatfS de-
pois das refeições. No nosso paiz o bicarbo-
nato esterizado dc alta qualidade re pode
conseguir só cm vidros bem fechados, porém,
nunca cm caixas ou pacotes dc baixo preço.

¦ ¦—O» .

"A' PRINCIPAL"
Única easn que ge e»pccinli_a em

confecção manual de roupuo bran*
rat» oob medida. Conçalvet Diat, 55.

A semana demographo-sanitaria
Na semana de 7 a 13 desle mez oceorre-

ram no Districjo Federal, segundo informa
o boletim da Oaude Publica, (131 nascimen-
lo», 144 casamento» c 418 óbitos, rcgtatnti-
«lo-sc 49 nascido» mortos.

Foram esta» as niorles causadas pela*
principnes doenças transmissível»: tuhcr

9 centenário da colo-
nia allemã no sul

A pedra fundamental do
monumento coi.mei.o-

rativo desta data
i «-»__..

Canta-se o "Hymno Nacional Bra-
tileiro" «fazem-se votos pela

<onfraternisação dos
dous povos

' -II »»N —

0 Dr. Borges de Medeiros is si s-
te ás festas em Nova

Hamburgo
«MITO ALEGRE. 91. fA. A.) - Al feitas

rio «Ja chegada doi primeiro» Immisrante»» lemle» ao Bio Grande do Sul, tlwrara inl-cio na localidade de Hamburgo Velh™ ou-
C_í_?u .rJ*"1?" Bcl* »»»»<«» no alto. a
ML'_5_ i°.Smo;J>0 2'* «««tricto do mu-niclplo de S. Leopoldo.

lionlem. _ noile, partiu um trem e»pe-
flíini. mpo,to ,1B,oi,o «n-o», repleto» de
'__:,-.-• 

V. '!ac,;l,,,í',,> «n»»' «ia Allemanha,Augusto Koch. Hoberlo Mathin» Sloll, con-sc-lheiro» mmilclpne. e outras pessoasUnanilo o Irem chegou a H.iiulnii-.... \'c-mo, nli se encontravam t-nrlas centenas depessoas vinda» de Novo Hamburgo, S. Leu!noMo-a outras localidade». tí.,_n,|„ „ «ivora-u.i ralou, foi «lindada, eom salvas dc mor tel-tos o repiques dos sinos dc todos os caiu-pananos das enrolas

MUSICA LIVROS NOVOS
**Q Fim». <i d« Ga. _»/«" — u,H

thln» Oçlatla I (//,„
0 noila «Ia "Miimiiln S.m-iii.ii." vrm a.

no» iMr um litro tlc prow, Mal» um li«Md!
I '.«-«.«, |-..il. ....li- ¦ i.»;ilviir, ptirtpir iludriHiMiiviii Fiii,.,, .!:)i;,?

«l.«!ICII.|f.il .1,1 0|1 . {l»n
ÇÜO, ÇIUII o ttlixf.i itapiillr o. v^tli*
myilerloio. e »u«v.l«Ia vida, «tenmiHio^J
«<• eiljlo .pi. „s n;Urna. eMA %m,„t
tr.iln.lij a i^iis »|mí ,|,noela, o eu.i «en .liiij,«IniIu e o teu lii-m «flU
lo, «pie niíii f n j,tiiilo mundo, nmi »
«!_«. «lilm «jue Uíh ,
prltll. .lu _ itm lftlh
|i«i doloroso, e m^„
Inl it.. d. ter o iiiiiui.
exterior .oi» ti|i|rt_.B.
ri,i>. iiieiin«í tiiviiii--, •
M-ullr melhor o «Jn,

cslíi |i«l|iii_iuio* „,niiuiKo da*, coujíj,
1*1-1 Im,¦, ||.I.) ÍM|m 1

Uadrlgo Oclavlo /'//Aoelaiie nervo»» doi ar.
5^_^^í?SM^Sã__S-|;lMlo «"ceio Rodrluo Suriftlfhotewl• «lia dei .ar de nos «Im- o «|llo ahi r-.l.; UIAlivro delicioso e mágico prla varlnlmit •! animação de seus aspectos, onde »i t-ncun.

; trnm n» estudos mal» coinmovldns dr certn
{ phenomeno» «In arte, .. crllirn original « «In.

cora dc iilnitn» musicas, ile portas e imitar..,I denunciando ludo o espirito ««uc vire toi.
! tudo a todas n» mantfcalacãri <la belir/a tu.

perlor. "Fundo «lc (iavclu" è o titulo «to ||.I vro, lilnli. lerrc-A-terre tem «luviita, tini«pie nem por isso deixa do reronlor de prnm.I pto o «pie de commovente r «ie «lrllcU.»<)
| pódc encerrar. 1'orqii. quando Im no ínn.o

do sua {.avela alüimins paRlnn» de artr como
ns desle livro,, u luva «pie vestiu a ni.»
estreita de iiiiiu mulher, :« fita «Ias «iri.n
«lc amor. e a flor que se desmancha do .ii.llua o secea. n g.ivct.-i que ludo coiiserrj,
j i não i mais {.avela, mas fuiid» de curaç.0,

Mlerlo HurêMotriM

Uu. e» «üo ai caraclerl.llcai qua ilcflnim
,i nenohnlldado arllillca «lo brilhante pi»-
ni-.tii que fliiplnudlremoi «lentru vm pouco?
,\ne_ar «Io posouir uma Uvhnlca maniti-

lli.i-.ii. de lha ser faclllmo o domínio «Io lo-
dns ns ilirriouldailei «pie o mccanlimo pia-
nlsllco offercce, Miecio, lemnerainenlo «l«
ulelç«o, pneln «lo» inn», espirito elevado v
pro.undA_.entd musical, peneira dlrcclninento
a iiiiiui da ..lua, exlrao «lella o perfumo
lual» Intenso. O artificio nada lem quo ver
com a orle tle Miecio. Tudo nelle 4 verdn-
«loiro, humano. -Imple», destituído «Ia c»»i!-
Kero». Knlre o execulanle o o interpreto
reina a mal» perfeita harmonia: pensamento
o «ledos »o compenetram o formem uma
unidade Indissolúvel. A arte do MIcçlo «o
estende a toda» ns escola» com e«ii-1 cffi-
cacla. Doido llaeh, quo Interproln com sum-
ma perfelç8ot utô no* compositores DobuiiJ*.
Dulias, Havei, üerlabin, S_>'innnow»kl, Ora- ¦
nado», ele, o ucnliil pianista, passando por'
Hecthovcn e ns romântico» Schuinann e
Chnpln, apresenta uma lerle de esccuçnes
ndniiravei», tran»ccndentaes, nlli.Us, pura»,
esplrituaes, ia assim so pode dizer. <<om
elle desappareceu por completo o «empl-
terno typo da fiymuastlca planiilica, que
nada ou pouco dii, apezar das fôrmas enci
da apparato da tua expreiiSo. da» reclames
bombástica», qna ie partem deante «Ia rea-
lidade. Miecio 4 nm artiila maravilhoso,
inconfundível, ura temperamento forralda-
vel. Em suas mios a muiica canta com
todo» os «eus atlrihutos e bellezas.

Toe» silo a» rara» qualidade» do Joven
pianista nolonea que o publico desla capi-
Inl, depois de tel-a» apreciado na creança,
npplaudira, de novo, no homem, attin_.ldns
a um maravilhoso i.rAo de perfeição.

QUER FICAR FORTE?
TOMI. O

ARSÊNICO IODADO COMPOSTO

_______T^ ^-B

________ ___!_____________________!

o Krando tônico e o melhor fortificante da
4's . hn.-.« "_-.'7V____. , . . : lioinocopathla. Depositários fabrlcanles: Dehoias. n-^.tcrrasde propriedade da |Faria & Comp. II. S. .losé. 75. Vidro 3Í000.

E nas boas pliarmaeias.
faiiiili.. Mem., rcalisou-»! o lançamento dapem.i_ fundanieulal do monumento da colo-

Anlej. forniar.im.se extensos presi itos.culose. 94, grippe 9. «I.vsenterias, 6, lepra, I sendo um em Novo Hainhurso. na síile4, diphteria '_, febre typhnide. impaludismo,
sarampo, coqueluche e mycoses, um cada
uma. Total: 121).

A temperatura máxima foi de 27.7 e a
minima de 15.8.

i <a» i

dn
Ilmn-
Froh-

Llopea
Hollandez
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— DENTES BRANCOS —¦Ç? «Pasta Oriental»
A' venda cm todo o Brasil

PERFUMARIA LOPES
PRAÇA TIRADENTES, 36 c 38 e

RUA URUGUAYANA N. 44 — RIO

Escropkulas ? Elixir de Inhame
A nova directoria da Sociedade

de Internos dos Hospitaes
Jtcalisoií-se, hontem, eom a presençn de

Avtiltado numero de sócios, a eleição para
n direeloria quo ha do re_er os destinos da
Sociedade «los Internos dos Hospitaes do
Ilio de Janeiro: duruiitc o anno de 1!)'-'5. Foi
este o resultado:

Presidente: lloincu I.eão Cavalcanti: vi-
,ec-pi-eshl.nte: Hené Laelelte; Io secretario^
Alarico Toledo Pisa; 2° secretario, Oswal-
do Povoa; thesoureiro: Oséas Sampaio; orn-
dor: Deoliido l^outo. A posse se'rá solemne,
no dia 12 de outubro, no salão nobre do lios-
pilai Nacional dc Alienados, sob a presi-
dencia de honra do professor Juliano Mo-
teira.

¦ «^»—
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CONTRA SARDAS, PANNOS,
RUGAS, CRAVOS, ESPINHAS

E MANCHAS DA PELLE

mfti

POWIADA RENY

25:OO0$00O — Estado do Rio — 7560
SEXTA-FEIRA — VENDIDO PELA FELIZ

CASA ALMIRANTE
Sabbado, 100:000$000 — Capital 9ÍM0

Amanhã, 50 contos — E. do Rio, 4$000
E* A CASA QUE MAIS SORTES VEND»
AVENIDA R. BRANCO 157 — J. Bellneio

"O ESCOTEIRO"
Está sendo distribuído o numero 59 de"O escoteiro", órgão official dos escoteiros

Calho!icos do Brasil.
O summario que a present» ediçSo con-

tem está como das vezes anteriores variado
c intcresfianlc.

« ae» ¦

O MAIS ADHERENTE
O MELHOR Pó DE ARROZ

Precisa de dinheiro ?
A Tinturaria Alliança dá em dinheiro, no

.vto da entrega da roupa, o valor da nicsmn.
II. Visconde Rio Branco, 38. Tel. 5551 C.

. -H>i ¦

Foi reintegrado, por sentença, o
gerente da Caixa Econômica,

da Bahia
BAHIA, 22 (A. A.) — O Dr. Paulo Fon-

les, .juiz federal da secção deste Estado,
mandou reintegrar, por sentença dc ante-
liontem, no cargo de gerente da Caixa Eco-
mímica desta capital, o Sr. coronel Silvauo
Ramos de Queiroz, exonerado por dclihsra
ção do conselho administrativo, cm sessão
de 30 de novembro tlc 1920.

. mem __
PvnrrliÁn tratamento garantido com oi yviiuva, cspccjfico PY0L) a,)pr> pcla s_
P. — Manoel Duarte, Gonç. Dias, 84, en-
Irada Rosário. 3", 5a* e sabbados.

O seu luxuo-
so e confor-

tavel
paquete

______ __HB_____________r^_________ff __________!

(( ORANIA ))

Sairá á 1 de Outubro próximo
para: Bahia, Recife, Las Pai-
mas, Lisboa, Leixões, Vigo, Sou-

thampton, Cherburgo e
Amsterdam

Para passagens c mais informações com
os agentes geraes:

Sociedade Anonyma Martinelli
106 * Avenida Rio Branco -108

Sociedade dc Gymnaslico e outro emIiurgo Velho, na sede da Sociedade ,,.,,,-sum, saindo o primeiro com rumo á ultimalocalidade, afim dc reunir-se ao segundo cincorporado», seguirem para a Praça da Co-lOllIS.IÇÍlO.
Ali chegado», deu-se inicio á cerimonia dolançamento da pedra fundamental, havendo

primeiramente um discurso ile saudnc.opronunciado pelo Sr. Leopoldo Petrv, eanlan-
j do. após. todos o.i presentes o Hymno Nacio-
| nal, com acompanhamento da banda «In mu-I M.-a "Carlos fio.nei". Pròsegülridò a eerimo-nm, lomnii a palavra o Or. .loão CampolIIescolhido pela colônia italiana p..™ saudara colônia allçniã, pe .. passagem dn cara do-
I ia. Depois desse discurso, que a assislcnciacoroou com uma salva de palmas, tomou apalavra o p;istor Rev. Kroulzer. o «piai i-c-rcriu-se ao aelo que se rcalisava, externan-

c?"?_, Sobl'c " '"Cí-1"" assumpto o Dr. .loséMeidle. presidente da Liga dai Sociedades
| í.ermaiifcns. Kalou, por ultimo, o cônsul «Ia
j .-llamanhu, manifestando o seu enthusiasmo
i por aquelle acto. lendo cm seguida o tele-' gramma que o presidente da Allemanha. Sr.r.bci-1. enviava, por intermédio do ministro

40:000)000
Depois de amanhã

Loteria da Victoria
Só jogam 8 milhares

Vende-se em toda parte

*'El archivo il<> Felipe Carrí
lo — El Callismo", dn /)f,

Adolfo Fcrrcr
E" um opusculo de combate no «ctu.il (o.verno do México, a quem aceusa dc, pelas np.

mas, tentar Implantar o regimen ila «liii.iilum
no grande pniz amigo. IC anles dc luilu, em
appello aos cidadãos mexicanos, afim do «m«
não votassem, nas urnas, n<> nume «Io Sr.
IMiilnrcho Elias Cnlle-:. nclualmcnle j.'. eleito
prcsidcnlc dii I.C|itil)Íica irmã. O ..uli.r, |>_in
justificar n sua allilude, transcreve, em "fac.
siiniles", documentos encontrado; uos ,._._.
vos do ex-governador do Vucalau, Sr. Vt,
lipo Carrilo 1'ucrto.

. mnm •—-
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Rotisseric Progresso
PREÇOS RAZOÁVEIS

U — LARGO S. FRANCISCO — 44

ram; os primeiros emigrantes allemães, fa-,zendo o relato dos feitos quc se succcdcram !lluranle o periodo em quc a colonisação co- jda .Allemanha no Rio dc Janeiro, aos seus I ''"-Cava a sc fazer sentir, até ao importante !compatriotas. j [neto, quc foi a chegada dos primeiros alio- |o minislro tex- niaes.Nesse telegramma dizia . ............ 
tualmente. "O meu maior pezar é não po-' ° Presidcnle do Eslado estudou profun-der transmittir as minhas felicitações pes-. "ainente a fpicstão da adaptação ao novosnalmontc, pelo 20 de Setembro, como ante-« ",uln' "ns ouroiieus que aqui .-ijiorlaram comriormente planejara, quo são dedicadas I" scu drabalho tenaz fazerem o progressocsualmcntc ao lançamento da pedra funda- | !k'SEa u'rra. «me, desde então começava tam-mental «Io monumento cominemorutivo d«> i ,K'ln a ser a sua. Af firmou dc modo cabalcentenário da immigração allemã e extensi- 111"5 a explicação do ardor com quc se lan- '

1

a inauguração
mi e

da Exposição

JERSEY Saldos da Fabrica dc Todo»
os Santos, cm cortes c cm
retalhos. Theophilo Ottoni,
93, 1°. próximo da Avenida.

¦ ia» H

vas também
I Municipal.
I Com orgulho lembramo-nos, nós allemãos,
I do dia cm quo laboriosos compatriotas nos-sos assentaram a pedra fundamental, dasagora florescentes localidades de Novo c
I Velho Hamburgo. O infatignvel trabalho abem da pátria hospitaleira não fez esquecer

a cultura c os costumes allemães c com a
fidelidade ao Brasil

çurom ao trabalho os elemento'» alleinãcs Ii.qm chegados, foi a amistosa recepção quo I
lhes foi feita o. a ampla liberdade dc cullu- I

Loteria üo Estado i
AMANHÃ

50:000$000
Inteiro 45000 — Quinto J3U0

Em beneficio das obras da Cathcdral
de Petropolis c dos Salcsianos dc Ni-
thcroy.

SEXTA-FEIRA

25:O0O$O00
Inteiro 1, .00 — Meio Ç300

VENDE-SE EM TODA PARTE
_________BH_H__a_8_-5Mf. 3^_ .rasai •-;--.:-.•:. t-v_—«tee—¦..

RAIOS X E ULTRA-VIOLETAS
Tratamento moderno c Indolo

ru o regalias do cidadão que lhes concedeu nS l 
'¦' furu.ncui?? '' dne.,«:.is ,1;, ,,c I:.

o governo, bem cotnprehendciido a grande i X l,oloS™P "ns (raios \ cnii omic.l.o. D,-. Da-
iiillueneia que deveria exercer n„ seio da mMCcno (le 

gnçvnjho. S. José 39. T. C. m
iinli-ia ps.i. iniM.pcôr. ,1_ _...____: .  _ ' «Of «pnti-ia essa incursão de estrangeiros

Seguindo a ordem i-hronologica observa-da no seu estudo, S. Ex. salientou o periodo

APESAR DOS DESMENTIDOS
DOS SOVIETS

Duas mil pessoas executadas
na Geórgia

LONDRES, 21 (U. P.) — Apezar dos
vehemenles desmentidos do governo do
Soviet. reiterados despachos confirmam as
in nu meras cxcJCuções levadas a effeito nu
Geórgia. O correspondente da Exchange Te-
1-gruph Company coniiiiuiiic.. que já loram
executadas duas mil pessoas nos dislrictos
de Zògdibi, Ozourm o Uelhi sem considera-
ção de posição social.

¦ mem « • ¦

confunde-se a veneração !,,ü paralysação que soffrcu a colonisaçãoaos antepassados, ao iniçiar-se a alvorada do «luando o Estado foi abalado pela revolução'segundo século. Acompanho-os com os meus j ciue durante dez annos campeou nas nossas'mais sinceros votos cm prol do futuro des 
'  " " " *"

5$<> NA LAMBERT
PÓ COTV I LEGITIMAS

Todas LÂMINAS

Ou 
côres | GILLETTE

RUA SETE 92
n

Papel Vitraux, 'i"d0.s d«e»h«. ?*&&&' Mendes, Ouvidor 60, Rio.

Continua a greve dos trabalha-
dores marítimos

BUENOS AIRES, 22 (A, A.) — Continua
a greve dos trabalhadores marítimos, porhaver fracassado .um aceordo entre os pa-redistas e as' partes interessadas.

FOLHETIM D'«A NOITE» (63)

LUC. CHARDALL

ilÉtt.
(Extraordinárias aventuras do um

gaiato de onze annos)
XI

M.UUNGOUIN

Unia bágalella, hasta que sc não dê por
minha conhecida á pessoa a quem a vou
enviar, nem fale n respeito dc... I-'ique en-
tendendo que me não conhece e quc me viu
hoje, pela primeira vez.

Está dito, respeito muito os segredos
alheios.

Promette?
Dou-lhe a minha palavra de mulher

honrada, que vive do seu trabalho e não em-
brulh.i ninguém...

Então, receba os cem francos.
E que será preciso fazer, para ganhar

essa de mil?
 Está noile, o sahci-á. Otiça-fmc com at-

tenção... <!• uma coisa muito fácil.
Apezar deestar só com cila na s;il.i. o

barão approxiniou-se do ouvido daquella
grande gloria dá antiga scena franeeza. c
repetiu-lhe palavra por palavra a ordem
qno Malaga o encarregará de lhe traiismit-
tir, isto _-. de estar nessa ineèma noite, ás
nove horaá, na praça <ã» Concórdia, aceres-

contando a recommendação dc não procurar
nem ver, nem conhecer a pessoa que ali cu-
cuntrasse.

E' tudo facilimo, disse a tía Louis,
quando elle acabou. Já fiz papel idêntico
na tragédia "A Pilha Inédita". Estarei no
ponto marcado ás 9 horas menos cinco mi-
nulos.

O barão chamou o criado e pagou a des-
pesa. Nem sequer me pergunta pela Thais,
ingrato I — disse a velha, vendo-o disposto
paia sair.

E' mulher que já me não interessa.
Deveras ? Tanto melhor l Tinha re-

ceio que quizesse reconciliar-se com ella, o
que lhe prejudicaria muito os interesses.
Levei-a ao lansquenet da Sra. do Saint-
Ilenry c produziu sensaçilo t Disputam-n'..
quatro niarquezes, que até jogam a pança-
da, e anles de íim aiilió terá um palácio
seu e dez mil francos por mez. S«. acho
nclia um deleito: de vez em quando ninda
chora, fnlii no pae e na mãe... Se eu não
estivesse, lá, sempre .-itteiita ao lado delia,
repelindo os meus conselhos, estaria a po-
iiiczinhii com o fuluro transtornado... Até
fala cm ir para freira 1

O barão encolheu os hombros com indif-
ferença e saiu assobiando.

O dia avançava e elle nno tinha um mo-
mento a perder por que lhe era necessário
ainda procurar e falar o Senas, c em segui-
da ú mulher de que Malaga carecia, c que
só o saltimbanco lhe podi aindicar.

Procurou com os olhos um carruagem de
aluguel, e viu um coupé que avançava leu-
lamente ao longo do passeio cm que elle
se achava. O eocheiro tinha ao lado uni
aprendiz, fácil de reconhecei- pela chupa de
cobre que lhe ornava o braço esquerdo.

Ao primeiro signál, o eouné parou e o
barão suhiHo para elle disse ao eocheiro:

•— llua «íõ Templo, pelo boulevard. Dc-
pressa I

Promplo, meu fidalgo, respondeu o
automedonte, chicoteando o cavallo.

O barão fez parar a carruagem cm fren-

te da rua Nolre Dame de Nazareth, deante
de unia loja de ,-idello, para a qual en-
trou.

O eocheiro e o aprendiz ficaram na ai-
mofada.

Dez minutos depois saiu da loja um lio-
mem, e o eocheiro leve de o mirar duas ve-
zes para reconhecer nelle o seu freguez.

lira realmente o barão, mas perfeitamen-
te disfarçado eom um trajo completo de
carregador de bordo.

Os cocheiros de Paris, habituados a ve-
rem tudo, não se admiram de cousa algu-
ma. O do barão contenlou-se com pcrgtin-
tar :

Onde vamos agora ?
Rna de La Roquetle, passagem Tliier-

ré; mandarei parar quando me convier.
A carruagem continuou o seu caminho.
A passagem Thiei-ré, situada como lim

Iraço de união cnlrc u rua dc La lloqnelle
e n rua de Cliaromie, parnlleliimeule ás ruas
Vieille e Netivo de I.anpé, é só conhecida
pelos hnbitiiiites das ruas-próximas e pelos
vendedores de ferro velho que a habitam.
Fechando sobre a rua de La Roquettc por
um portão largo de madeira pintada de ver-
de c solire a rua de Charonnc por uma gra-
de de ferro fundido, representa unia espe-
cie de tubo comprido, cortado no meio por
um outro, transversal, que dá ao conjunto
a fôrma dc uma cruz. A extremidade direita
do tubo transversal communlca com a rua
Vieille de Lappe, hoje rua Luiz Philippe,
por um longo corredor sombrio c tortuoso,
praticado por baixo dos prédios dessa rua.
E' necessário estar de ba muito habituado
aos mysterios deste labyrintho para poder
adivinhar naquelle canal siiblerr..nco umn
saida qualquer, e para afinar com o .cami-
nho no meio da escuridão que aii reina de
dia c dc noite.

O barão desceu do carro á meio da passa-
gem, no ponto dc intersecção dos seus qua-
tro braços e dirigiu-se pura o lado dessn
saida, depois de ter dito uo eocheiro :

(Cciifinús)

envolvimento do Novo c Velho Hamburgo,
(a.) Plchn."

Depois da leitura desse despacho, o pastorexternou-se sobre a confralcrnisação germa-no-brasilcir., falando da hospitalidade eom
que eram recebidos os seus compatriotas,
fazendo ardentes votos para que cllcs ci-
montassem estas amizades; afim de traba-
Iharcm pelo engrandccimcnlo do Brasil.

Por ultimo realisou-se a collocação do
marco inicial do monumento, sendo deposl-
ladas na caixa, moedas de vários valores e
a respectiva acta. assigiiada por todos os
presentes. Também foram encerrados na cal-
xa. e.xemiplares de jornaes do dia.

PORTO ALI.G-.1E. 21. (A. A.) — Comimi-
iiicain de Novo Hamburgo: "Desde cedo o
povo movimentou-sc cm-dire.ção á eslação.

I afim de esperar o trem especial, no qual via-
jrjaváni o Dr. Borges de Medeiros, presidente
: do Eslado, c sua comitiva.
j A' 1 hora da larde, o trem especial, cuja
1 machiiíii trazia á frente os bandeiras na-

cional e do Rio Grande do Sul, encostou á
estação de Novo Hamburgo, onde se encon-

I trava muito povo, inclusive a conVmissãd
j central dos festejos do centenário da colo-

nisação allemã.
Ao descer do ti-çm, foi o Dr. Borges dc

Medeiros muito acelainado pelns pessoas
que o aguardavam, recebendo enlão os cum-
urimentos da grande commissão de recepção.
Em seguida, ladeado pelo arcebispo D. João
l.celièr e general Cypriiino Ferreira-, seguiu,
n pé, em direcção ao local onde se nclia ;i
Exposição, acompanhado de nuiiici-osns pes-
soas, entre as quaes lambem se encontra-
vani diversas sociedades, com seus estandai'-
tos; No extenso prestilo figuravam, egual-
mente as sociedades italianas, que daqui ha-
viam seguido, bem como uma companhia do
batalhão do Collegio de S. Jacob.

Durante o Irajcclo foram levantadas vi-
vas ao presidcnle do Eslado, Dr, Bor'g'cs d«i
Medeiros, entrando S. Ex. na Exposição, no
meio de extensa ala de alumnos dos colle-
glós públicos e. particulares.

O Dr. Borges de Medeiros e sua comili-
va citcaiiiiiiliai-iuii-se. pára a tribuna armada
lio centro da Exposição.

il-issava das 2 lioras da tarde, quando, per-
.'inte compacta multidão, se dou inicio no
neto inaugural da exposição, que se revestiu
dc toda a solemnidade.

(Em mesa adrede preparada, tomaram as-
sento o Dr. Borges de Medeiros, presidente
do Estado, que tinha á sua direita o arcebis-
po D. João Becker e á esquerda o general
Cypriano Ferreira, sendo os demais loga.es
occiipados pelo mundo official.

Tomando n palavra o Dr. Jacob I.róeff
Netlo. presidente dn Comniissão Central dos
Festejos, disse que liiilia o grato prazer de
entregar no Dr. Borges dc Medeiros, a pre.«¦-lencia dáquíllo aelo. solicitando lambem
licença para declarar in.iiiguradn il Exposí-
cão Municipal e. ao mesmo tempo fazia vo-
tos para que esse eerlanien, tão pequenino,
fosse de incentivo pnra a realisnção de ou-
tros nessas condições, nos quaes se demons-
trasse cabalmente o progresso da nossa ngri-
cultura ò da nossa industria.

Em seguida, no meio do maior silencio,
tomou a palavra o Dr. Borges de Medeiros,
dizendo que ali comparecia para testemunhar
aos cidadãos germânicos a gratidão do povo
c do governo do Rio Grande do Sul, quando
este e aquelle commemornvam festivamente
a grande dala historiei!, que tanto vnllo tem
nm tradições republicanas, e continuou di-
zendo que estava e.rihpi-liidõ um dever' ini-

| jiosto pelas praxes, mas .iulin ...soeiar-sc ao
culto edificante dos .primeiros germanos qno
tabularam peln prosperidade creseõnle da
sua grande patrin nova. Pi-osegiiindo, S. Ex.
fez um estudo pormeiíói-isado o completo
sobre a colonisação allemã no Rio Grande do
Sul, analysando-a desde os seus pi-iniordios
até _ data memorável em quc aqui arriba-

quc durante dez
terras. Foi a bcllicosidadc gáuchcscã qüc. nns
in-ecipelliu á guerra que, se nos trouxe insi-
..nes Inureis Iròuxe-hos também esse alr.izode dous lustros. A aeção colonisadora, quclem preponderância na natural organisaçãode nm povo c obteve grande impulso com aentrada dos allemães no nosso território, «Iü-i-anlo um periodo proximamenlo de setentannnos, foi perturbada novamente pela con-
flagração ctiropéa, que sustou totalmento ain.migração dos allemães para o Brasil cespecialmente para o Rio Grande do Sul.

O Sr. presidente do Eslado finalisou a suat-raçãò, tecendo um hymno no povo allemão.
que tanta influencia leve nn nossa forma-
çao orgânica c tanto colliiliòron pnra o pro-gresso ilo Brasil e do Rio Grande do Sul.

PORTO ALEGUE, 21. (A. A.) -- Coiii.nu-
nicaiii de Suo Leopoldo quc se revestiu dc
grande imponência ;i chegada áqnclla cida-tc,-afim dc inaugurai- os festejos comiiiemo-
nitivos do primeiro centenário da iniiiiigr.i-
çao allemã, do Sr. Dr. Borges «lc Medeiros,
presidente do Estado.

Organisou-se na estação cnoi.iio. prestilo,que se dirigiu pnra n praça do Centenário,
acompanhando o Sr. presidente do Estado.Naquelle local, usou da palavra o advogado
Dr. Oliveiio Deus Vieira, em nome do 

'mu-
nicrpio, apresentando as boas vindas a S.Ex. Depois de énnlleeer a cooperação do ele-niento germânico pára o progresso economi-
eo do liio Grande, c..tendeu-se o orador emvarias ^considerações tendentes a dctiioi.sir.tr
as facilidades com quc o elemento germani-co se adapta ap nosso meio. tornando-se de-
pois, embora saudoso da pátria distante,,
bons cidadãos do paiz adoptivp.

.'crornndo, o orador pôz em ovidcncii. osserviços prestados ao Rio Grande do Sul pe-Io Sr. Borges dc Medeiros, dizendo que acidado do São Leopoldo jamais esqueceria
que S. Ex. havia honrado com a sua prcseií-
ça os festejos do centenário da colonisação
alleniã que ali sc realisavani. Terminou o
orador erguendo um. viva uri Sr. Borges de
Medeiros, no quiil correspondeu a multidão
presente; Falou ii seguir o seminarista Pon-
cmnò Slci.zel Sanlos, que disse. Inférjírelar
com satisfação os sentimentos do seu preza-do chefe o arcebispo - metropolitano D. João
Becker, ali pi-escnk-, c dos sous superiores,
lentes do Seminário, que o haviam designa-
d o para saudar a S. Ex. o Sr.' prsitlèrilè do
listado; nprescntando-lhe as boas vindas em
nome daquelle estabelecimento de ensino.¦Assim procedendo, o Seminário Arcl.ièpis-
copai mostrava-se coherente com os ensina-
mentos lógicos c de religião, que ensinavam
n ver cm Ioda n autoridade, a autoridade de
Deus.

'Depois do sc estender em. longas cònsidé-
rações sobre a harmonia que deve- existir
entre os poderes religioso e civil, pediu o
orador no Dr, Borges de Medeiros qvú S.
l-.x. aceeiinsse ainda aquella homenagem
singela mas significativa da mocidnde do
Semiurio de S. Leopoldo, n qual, além ile
considerar S. Ex. a autoridade suprema «Io
Estado, considerava-o portador pessoal de
um conjunto de qualidades que o tornavam
digno do acatamento daquella mocidade siu-
cera. O joven seminarista terminou o sen
discurseo erguendo um viva a S. Ex., no quefoi correspondido pelo povo «jue também ae-
clamou D, João Becker.

Pulou em seguida o cônsul da Allemanha.
Dr. Daclinhardt. que agradeceu a maneira
gentil e correcla com que as altas aulorida-
dos i-iognjifdeiisc em geral se associaram ás
festas conimcraliviis do primeiro centena-
rio dá iiifiiiigi-áçàb allcrná para o Ilio (ií-áli-
de do Sul.

O Dr. liorges de Medeiros, em breves pa-lavras, declarou Inaugurado o monumento
coiiinicnjoi-ativo da Praça do Centenário, la-
vi-ando-se cm seguida uma aclá quo foi as-
signada por todos os presenlcs com todas as
formalidade!) legaes. • ' _

A IMPRENSA DO PARÁ E A lil
DO DESCANSO SEMANAL

Cada segunda-feira circule, um
matutino

BELÉM, 22 (A. A.) — O Sr. prefeilo mil-
nicipal desta capital sanecionou n lei vn-
tad.i pelo Conselho Municipal, assegurando
o descanso semanal aos trabalhadores tio
imprensa, ficando estabelecido «iuc cada si-
gunda-feira cireiílará um miiliilino, confúr-
me ii lista de revezamento organisada pela
secrelorjá dá Prefeitura--
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ILoteria üo Rio Gratilí
Vende-se em toda parte
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Os Estados Unidos, a Alletnank
e a Rússia irão intervir nos

trabalhos da liga
GENEBRA, 22 («A. A:) -- Nos l"*1

mnis chegados á ..ssemlik.i dn Lig« tias.,"'
ções, diz-se que os .Estados Unidos, li ¦'_5]
manlia a a Rússia serão convidados para "»'
lervil- ii-os trábál-hòs tln Liga, collnhoraiiM
na cònslilüiçãò do progniiiiiua dos l™1"
Uios para a il-ciinião dó 1'.)_.'«.

—¦ ¦-¦ i <atn>"« —rvT!
Águas dc Colonii

e ii Rainha.
Perfumaria LaiicaM
llua do Theatro, !' j•aef--.-

RUI das

Pa ri si a ns
A Água do Colônia preferida
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Presos, na fronteira de Portugal)!
os passadores de moeda falsa
LISBOA, 21 (A. A.) — Chegaram -i«"

cnpit.il, devidamente escollndos. os "'-'-\.
passadores de moeda falsa, «tm- liaviani .
lii-esós na fronteira, depois dc hiivci'eni "
mel tido varias pi-Oczns, causando pr-M"'
estimados em (.Hrtil coutos de i-«5is. ,'

Enlre esses indivíduos, os mais «'<"''',
dns «ia poliein são Alfredo liciiln '-«'"'ím
c Sobríquet Filho, que já cslev.' r'''lA',.-J
Estado de Minas (lei-ues, e quc .iia"%.
sor extíadiclado, cõiVsegiilu evan"'"5?/-^
liiíi-cámlo paru a Europa a buiw,

/'GcItíh".
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