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0 4 Congresso Pan-Americano da Creança e
o programma de um dos delegados

brasileiros
As Idóas e cnthusiasmos que o Dr Lemos Britto leva

para Santiago
0 llr. lemos Britto, n «inem, cm 102.1, o

•jiijil-ii «Ia Justiça encarregou dc proceder

mm— ¦»

J$£Êm\ "'*

_ra_ ssííli

|ii»u inquérito ^tio servirá dc
(". i u-fnriiin pcnllcnclniia, c uni dos

.• emb.-ilMidn brasileiro que vae
.-rn Clillo roprescnlnr

i nossa cultura nu
nnnto Congresso1 n ii-Americnno «I a
reançii, «pie sc re-
nii-.i no próximo mez
lil Santiago. Não é
iu novo nessa repre-

• ntnção. o Or. Lemos
i-itto. Jornalista, que

!> \'* i preza de o ser, e
EV/ f <"¦ ¦ ;lc- apeanr de suas' - ifliecis com missões,

ão abandona n tri-
>una da imprenso, nu
mil fez as suns ar-
).-is. couhc-lhc repre--iiliir a Dubla no
rinieiro congresso
cn nido cm íluenos
ires, cm 10.16, o nli,

.or força da inopi-
iiadn ausência dos

anos llritlo nossos representantes
fedornes, teve que ar-

or com as responsabilidades «lesse encargo.
Dí vollu, publicou dous trabalhos qne cor-
rem mundo sobre ns problemas coiilineii-
lies. ns 1'injintts sut-americunas, precedidas
íc- uniu honrosa enrla do famoso estadista
j-rgculino Eslanisláo Zcballos, e Colônias e
fritíes no llio dn Prata. Bateu-se sempre
pílos problemas relativos á infância, mor-
mente no terreno criminal. São de. S. S. as
Impressões (pie A NOITE conseguiu colher
e quc ahi vão abaixo:

— Embarco pnrn o Chile a 27, pelo Cap
toior.io, Vou por Buenos Aires, onde toma-
rei a transandinn parn Santiago. A princi-
pio optei peln viagem iiiarilinin, chegando

niniiilar reservar passagem no Ortctia,
"avio meu velho conhecido, no qual nave-
(uci por oceasião dn guerra, quando mais
|iarcci.i um liiiiiiilo. todo «le negro c sem lu-
«es á nnilc, qne nm nnvio. Mas n viagem
pelo estreito de "Magalhães, 

que sempre me
tento:! desde a leitura do livro do Custodio
José d,: Mello, é demasiado longa, e saindo
daqui ii 23 só chegaria u 10 a Vai para iso,
lo*r.imio alcançar Santiago quiçá no dia da
übcrttira dtfÇCoiigrcsso; Demais, tenta-ine a
cordilheira dos Andes, apezar do «pie se diz

Documentos da honros| visita de Sua Alteza

díll.-i, ili.s cffcilos maléficos das suas alti
tsilcs... Devemos passar n 3.200 metros
icima do nível do mar, c isso para quem,
como eu, hã«7 lem em bom estado o scu
látisculo cardituio, não c lá muito para ani-
mm-...

0 Dr. Lemos Britto passou, depois, a fa-
Ur ilu sua missão:

Conio sabe. eu sou apenas um obscuro
auxiliar da delegação. Constituída pelos
Drs. Zeferino de Fnvins c OlyiithÔ de Oli-
leirn. duas siiminidndes nas letras juridi-
oi u médicos, a delegação não ganha nem
perde eoni o meu subsidio. Já elegemos o
Dr. XelViiii') o nosso prcsidenle, c eu serei
ili,'(|U.irito á parle official rio Congresso, um
Çòmpiinheiro que leva apenas o' contingente
o" sua mocidade.

li u Dr. Lemos Britto fez ironia, aceres-
(talando:

Não levo a mal quc eu mo chame dc•"óço. Neste paiz, a gente é joven até ás por-
hs dos sessenta...

Continuou, logo cm seguida, S. S.:
Para mini esles congressos pan-ame-¦"canos lém duns virtudes capilaes: ventilam

ns problemas ipie nos iiilercssnm e chamam
fa rn: elles ;i attenção dn imprensa, das asso-
cjajõcs, dos espcciiilislhs c dos governos, de
ílji imlu; dc oulro, reolisdm unia obra for-
nldnycl <lc approximação' Ora, eu sou um
Htcrlciin.is.ln, na necepção do estreitamento
l«'a vez maior dns relações americanas,
Jtrda-leirninenle convencido, e por isso c
joni cnlTiuslnsiiio que vou a Santiago. O
Chile i pnrlicülárhichtó um paiz a quo nfjs
Iodos dedicamos grande nffecto. Quando(sludonlc, fui um dos promotores das gran-«s fcstns que u Bahia promoveu aos ma-
rojos do Almirante /.cnlcno e do Ttnneagua,
(por tres vezes orador da mocidade aos
tliik-iios. Duas das poesias da minha peque-
tfrbiigngeiii do versos foram dedicadas c
Icçtàilas a esses irmãos dos Andes. Uma
Mias, dita dos balcões da Sociedade Eu-
!"ÍP0, era lodn nos moldes abrnsados do
"«so Castro Alves, o começava assinu

Ell.-òs.: os fillios gigantes
Da palria «los Proinclhcus,
Nn cinta, os gladios brilhantes,
Nó peito, n crença «le Deus.
São os ntlilelns dn America,
Os bravos «Io raça linmcrica
Qôaes oulros povos não lèin;
Sc na guerra são portentos,Na luta dos pensamento*.Sáo valorosos também !..'.

"«tra, rccllada no Polytheama Bahiano,"liava a opopêa do Batalhão da Morte, na
Eitrra da independência do Chile, e terml-D-va com esta cstrophe:
for isso eu lc saádo, 6 geração do heróes,"peita e varonil, conquistadora e, forte,
í ti quc tens a fronte aureolada em soes
sltossucs por emblema — "Ou liberdado o».i
.. morte 1•'OS, falemns do que mais nos interessa

feitc.ixeinos estas rcminisceiicias poéticasWíi outra feita. Eu sustento uma these™, felizmente, mereceu já ns synipathlas
," •••.» espirito aljánado como o dc Oliveira"la> e é n ile quo os nossos melhores di-wiiimiia:-, devem ser experimentados nas
Wiohcns da America. Que temos nôs a''cr nn Europa ? Por mais que ahi tenha-
HWj/a faZcri & l:m|co ,]eante (»0 qUe se nos'"Põe realisar cm nosso continente. Basta
1,1 "' ei" nuc somos a única nação que
Av1 P Portuguez para comprehcnder o que
5° ", ".°ssa situação, na America. Com-
j 

fiiendcmliMi, nâo perdi um instante do
'i., !° .'""'- passei em Buenos Aires e cm
ÜI 

Vl(''°- '"'alei nns médicos, aos juriscon-
Uai T* "ns cs*U('antcs, nos caixjiros, aos jor-
13, '" tenho a convicção de que não fuiiii ao meu paiz e nos interesses continen-
g«. /cballos, Itnlthazar Brum,' llny Bnr.
6H i Vl'''';' l-ima, fizeram referencias
noi, ' ao n,e" esforço. Pois bem: é isto
_;' Sl* Inc sobrar tempo dos labores do^üfesso

contado com a Intellectiialidade e com ai
classes conscrvailorns do Chile. A primeirao umn mcnsngcm nffccllvn dos jiirísconsultos e advogados brnsilclros aos seus collo
gas chilenos; u segunda i> um volo de pro»*
pcridnde o um convite a mais estreito inter-
entubio commercial quo as associações corar
merciaes do Brnsil dirigem ás do Chile pormeu intermédio. Por multo feliz me terei
se puder corresponder aos nobres sentimen-
tos que ditaram essas felizes iniciativa»
Quanto ao Congresso, desta feita, grnça» ao
movimento geral que sc opira cm todo o
Brasil, c espcelnlmcntc grneas ás ultima»
crenções do governo federal na pasta da
Justiço, o noiso paiz se apresentará com
elevação, porque seremos daquellcs que
nestes últimos annos mais t#m rcalisado em
matéria «Io protecção A infancioAE tudo isto,
ereiamos scepticos, è principalmente obra
do Congresso da Creança. Depois da sua
primeira reunião estimulou-se o gosto pelos
nssumptos quc so ligam á pucricia e A me-
novidade. Umn serie immcnsa de monogra-
phias appareceu em todos os paizes. No
Brasil os mnis bello- tnlentos tlhn-se dedl*
eado n estas questões antes abordadas por
uin «m outro cspeclnlista. A Imprensa íatni»
liarlsou-se eoni cilas e abriu suas cniunutns
para os debates quc entendem eom ns novas
gerações. Em fim, governo e parlamento in-
corporarani-se nqui e por toda n parte, na
America, á benemérita cmznda- Onida-sc
da raça de amanhã, o que vale dizer, cuida-
sc do moral c do physico das novas gera-
eões.

I? apresenta alguma these A delibera-
ção do Congresso ?

Tinha ou na cabeça alguns assnmptos
pnrn desdobrar em mnnograpliias, entre cl-
les a necessidade dc educarmos a mocidade
num risonho c saudável optimismo, nesse
optimismo que tem sido o segredo «lo sue-
cesso dn Norte-America e «ln Allemanha, e
a «íucslão do cinema, que já vi applaudida
eoni calor no meu ponlo dc vista, quando
n formulei nn Congresso «le Buenos Aires.
Escrevi e enviei "já parn Santiago tres outras
tiiescs, que o lempo não me penniltiu maior
bagagem: uma sobre a educação dos anor-
nines, outra sobre a educação sexual nn in-
fatieia e na puberdade, c emfim uma ter-
ccira sobro os problemas «Ia infância nn
Brasil. Se b tempo mo pcrniitlir, fnrelali
uma conferência sobro o pudor c a castida-
de. O mais será o que Oeus c as circuin-
st inicias me aconselharem, uma vez que não
vou ao Chile divertir-me, mas pnra c sim-
plcsmcnto corresponder á confiança do
governo, quc ó a confiança do nosso paiz,
cuja fama e ctijos altos interesses jamais sc
nlpartam de minha retina e do meu coração.

mm*
O economista Milioutine

combate o tratado an-
glo-russo

MOSCOU, 23 (Havas) — O economista Mi-
lioutine publica na "Pravda" um artigo cm
quc ataca o tratado anglo-nisso, qualifican-
do-o de uni-lateral e desvanL-ijoso para a
Rússia. Xa opinião do articulista o princi-
pai defeito do tratado resido no facto de
deixar em aberto a questão da divida da Ilus
sia czarista, cujo repudio »— accentua o Sr.
Milioiilino — í um dogma sovietisla.

O economista russo termina pregando a
ruptura completa das pretensões financeiras
britannicas.
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Mm antigo |0 major Zanni im-
pedido de voar em
direcção a Shanghai

seflagello que
extingue no Rio
Confiante no teu serviço de vae-

.inação, o D* N* S. P. affirma
o anniquilamento da varíola

na Capital da Republica
• m*> • m> -

Declarações do Dr. Orlando Ro*
ças a A NOITE

Os boletins ilcmogrnphlco»

SoiAiiiHh» no iillirnm. iioréiii.
o intrépido piloto não ohc-
(Ic-Crií ás ordens das auto-

ridades cíiinczas ! t
S1IAN0IIAI, 2.1 (l*. P.) — As flutoclda-

des militares rhine/as negaram permissão
ao aviador argentino major /anui tura vonc
nn direcção dcsla cidiule. íl COWJOSO piloto,

desafiando o» tlilnc-
_„^^ zes, nfio obedecerá as
Z^Vapj; Min< ordens e ÇÒIlll-

Vae o príncipe Umberto, berJelro do tliro-
no da Ilalia, já em «Ho mar, a nfasl.ir-se
de águas quc banham as costas do Brasil c
nqui ainda continuam a chegar, palpitantes
de actualidade, os documentos «Ia sua hon-
rosa visila á linhia, que ainda frenia «Ic cn-
Ihusiasmo pela estadia nli do illustre her-
deiro das glorias da casa de Savoia.

iii, assim, óquclla photographia, tão ex-
presslva, «pie hontem publicámos, temos o
juntar esta que encima estas linhas e que
*»mmmm»m»msmmmm*mm»t*»mm*msmmsmssism0

náo A menos significativa: nella se podem
ver sua nltcza, nn primeiro plano, do joc-
lhos perante, o altar em que 4 celebrada a
missa, na egreja dn Bomfim, cm acção de
graças pela passagem do seu anniversario
mitallcio, que decorreu a lõ dn corrente.
No grupo vécra-so também, no centro, o ge-
neral Badoglio e, A direita, o T>r. Oóes Cal-
mon .governador da Bahia. A' cerimonia
assistiram outras autoridades e todo uma
multidão quc encheu, por completo, o vas-
lo c bello templo da capital haitiana.
¦wM««WMMMiaa»»aM»»

A LIMITAÇÃO 00S ARI-
METO

lícalisar-sc-á, o anno pro-
xinio, cm Genebra, nina

conferência iiiücrna-
cional para tratar

do assumpto
GKNEUltA, 23 (Ui P.) -- O lexto còinple-

to «1o proloeollo dc desarmamento, segm-an-
ça e arbitragem determina a convocação «lc
uma conferência internacional de desarma-
monto, a inangurar-sc no «lia 13 de junho «Io
Droximo nnno, desde que nté 1 do innio qua-
torne nações hajam assignado o prootcollo.
inclusive a França, Inglaterra, Japão e Ha-
lia. Para essa reunião universal, que se rea-
usará nesta cidade, serão convidados Iodos
o.s paizes, pertençam ou não á Liga das Na-
ções.

1 mm— « ¦ i , ¦

OS SRS. MINISTRO DA FA-
ZENDA E PRESIDENTE DE
S. PAULO EM CONFEREN-

CIA SOBRE A DEFESA
NÍ — D04IAFÉ .

S. PAULO, 23 (A. A.)

A Inglaterra e a admis-
são da Allemanha na

Liga das Nações
BERLIM. 23 (U. P.) — A Inglaterra respon-

deu á nota «Ia Allemanha sobro o trntamcn-
to quc lhe será dispensado se entrar para a
Liga das Nações.' Sabe-se aqui qne o teor
dessa resposta c plenamente favorável.

tm

O Dr. Sampaio
Vidal, ministro da Fazenda, quo se acha nes-
Ia capital, confcrençlou hontem, no palácio
dos Campos Elyseos, eom o llr. Carlos dc
Campos, prcsidcnlo do listado sobre a defesa
do cá fé.

A eonimissSo de representantes das Socic-
dades Agricolns, tanihcm conferenciarain com
o Sr. presidente do Eslado sobre o mesmo
assumpto.

O Or. Carlos de Campos mostrou-se muito
empenhado em manter n regularisação das
entradas de café cm Sanlos, dc nccôrdo com
as necessidades do consumo.

i mm» ¦

Será na França a sede do
Instituto Internacional

de Cooperação In-
telectual

GÉNEBR.V, 2.1 (U. P.) — A Assembléa
da Liga das *N*ai-õcs cm sua sessão de 'hoje
decidiu acecitar o offcreciniciito da França
de uni terreno para a eonslruccão, que cor-
rerá por sua conta, dc um palácio para sede
permanente do Instituto Internacional de
Cooperação Intellectual.
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Major Zanni

-v*. iiunra o seu voo nu
*_. nh illrcçüò .lc Shnngbai.
^l JLWi SIIANOirAI, 23 (lla-
«— Stfqi V.iSl — O cônsul «I.I

Vrgcnllnn pediu nn ge*
tsincral l.u Vuii-g-llslaii/í

reconsideração do nclo
que prnliililii a utei--
rlssngem du nvlndoe
Zanni na zona oc-
ciipodn )ielos exòrcilos
dc lelic-Kiaug.->l^ Na notificação en-

|_nlvlãdri o general nllc-
lesclda «l«

pc-
rigosn para o aviador.
O cônsul nrguinciilii.
no seu recurso, quc "
perigo não parece Im-

modinto e. nlém disso, a decisão do chefo rc-
vnlitcionnrip poderia provocar o abandono
do võo em torno do mundo, que cila scnllo
rcalisado pelo piloto argentino c pccjlllll-
caria os preparativos de m-epção já ini-
ciados.

>') cônsul lelcgrapliou para Zanni. pedin-
ilo-lhc «pie espere em ilong-Koil a icsflos-

igara que n «li
Zaiml poderia ser

Controlando a velocidade
dos automóveis

Varias liini sido as tentativos feitas, em
'imlu parlei no sentido «le dotar-se as respe-

cli*.ns repartições flscalisadoras com meios

H nova pnase _a campanlia de Marrocos

Depniln-
iu nio Nacional ile Saiido Publica ha mirllo

tcmtio que uão consignam óbitos de vnrlolu
ncsin capital. Por Isso, 6 crença gcr.il íin-
quella repartição, que essa doença «*stá ex-
thiii.i na metrópole hriisilcira, em vista «In
serviço systcmallco do vncclnnção c revne-
clnnçao, ícllo nas diversas dopcndcnclnti do
Departamento espalhadas cm todo o Dislriclo
Federal, o principalmente pola turma de
acadêmicos, a domicilio.

Mas, infelizmente, não se pódc declarar o
banimento completo dn varíola «lo Hio de
Janeiro, por isso que. c-islindn ainda o mal
cm outros localidade, da Hepublien, estamos
n l«ido o instante sujeitos a ser por elle nin-
endos. Essa objceçáo oecorre sempre no pu-
blico, quando sc proclama que o mal vario-
lico, quc se Implantara no llio desde os
seus primeiros annos de fundação, está ago-
ra dcbellado na capital do paiz. A Snmlc
Publica, porém, a isso responde, affirnian- j
do que n cidade, sempre com n sua ncllvn ,
campanha de immunisnçáo contra a vnrioln,
não será mais victima de epidemias «Io hor- jriplInnlo Ilsgcllo, podendo registar cm seu |
seio apenas um ou outro caso esporádico!, (,- ,- Yuaii "-llsian"
de procedência dos listados. . , mm»

Haja vista as seguintes declarações que o
Dr. Orlando lloças, quc ha mais de um anno
está superintendendo a turma de ncndeiiii-
cos vacciüadores, nos fez sobre o assumpto:

— li' nm facto incontestável a e.itineçáo
da varíola ncsla capital. Tão auspicioso
acontecimento deve ser levado n conta Iii-
teiramente dos esforços dos funecionários
dó Departanieiito Nacional de Saude Pu-
bliea, e o Dr. Carlos Chagas pôde ufanar-se
des-lc Iriuniplio. A permanência «Ia varíola
ua metrópole do nosso paiz era, até certo
ponto, um desmentido ao successo dc nossos
triuinphos nos certamcns inleinacionaes «le
Iiygieue, onde conquistámos os melhores
prêmios.

Em certos bairros desla capitai, como Co-
pacabann, Gávea. Bolafógo, .Laranjeiras,
Sanla Thereza, Ti.iuca. etc, lia quasi dous
annns nno se regista um unico caso «le vn-
rioia. Ii* certo «me no anuo passado foram]
registndos no P.io «le Jaiieiin -Itl óbitos, luas 1,
em compensação dm-anlu os nove mezes do jcorrente anuo somente. Ires, sendo que uni
destes oceorrido em pessoa proveniente, com I
a nioleslih em periodo «le inenhaçáo, «le São jMalhcns (Eslado do llio), onde houve um
pequeno surto epidêmico; Nas cas.is de hahi-
ta(;ão_ collçctivii, nos estabelecimentos com-
merciaes c industriaes, nos domicilos parti-j
eulares, onde mais se exercita-a acção «los,
vaeciiiadores, foram notificados apenas «pia- j
tro casos: na rua S. Luiz Gonzaga n. õfi
(contraído cm S. Matheus), na rua Conse-j
lliciro Jobiin n. 73, na listrada Ileal de San-
ta Cruz n. 215 (Bangu') c na rua lliacliucln
li. 'WS. Cíoin excepção dos casos hospitalares, I
foram estes os únicos notificados e confie-j
mados nesta capital durante o corrente anno, |os quaes, a rigor, podem ser limitados a dous, >
por ser o dn rua S. Luiz Gonzaga provenien-
te dc tora e o da rua Itiachuelo susceptível jdu discussão quanto ao diagnoslicn. li'
curioso notar-se que quasi todos eslão li-j
liados ao foco de S. Malhcns. que aliás foi
cclincto a pedido do Serviço dc Propliylaxia,

Ii' urgente, portanto, cxlinguir-se a varlòr capazes de coiilrolár a velocidade dos au-
Ia em todo território nacional; não basta tomoveis, cujo excesso, -salvo nos casos em
debellnl-a aqui soriienle. '.'.' o quo cstávpro- <|uo é in-ctexto iiialdõso ou invòlbnl.hrio de
curando fazer o Departamento, iiiccnlivanilo punição pnrn molorisüis, C- causa froquentt»
o serviço do vaccinação nno sò nesta capi-ide numerosas desastres. Taes tentativas, po-
tal, conio nus Estados em qnc.se exercita a véní, ii incilidii que vèm appàreêeiido, tem
acção dn Prophylaxia Itural. Alé esta dnla,'|sidii postas á margem"- urna vez ripe tran-»-

|
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ístá sendo applicado o novo plano elaborado pelo Directorio Militar
Vantagens decorrentes do abandono das posições isoladas

Srs. Marciano Jloncr c Case miro A'.. Fer-
rcira, venda-ac ai/nclla segurando o up-

pàrelhó Inventado

somente no Districto Federal foram iniinn-
nisiulns contra a varíola 1 .tKI.Ofll) pessoas.
Durante o corrente anno Aram feitas pelos
acadêmicos vaccinndores lõ.fw!) vaecinações
C i.i. 57 revaccinações c percorridos _"i

MADRID, setembro (U. P.) ¦— A opinião
publica espora com toda a impaciência noli-
cias dc Marrocos, desejando nnciosamenle
que obtenha efficaa resultado a applicação
do novo systema approvndo pelo directorio
e que consiste no abandono das posições
isoladas, que, não somente são inúteis, como

do o systcni:i de postos fracos, que somente
serviam para immobilisar forças que, por
outra fôrma, poderiam realisar grandes pro-
veitos e para dcsmoralisár os soldados, por-
quo os conduzia á inacção. O novo caminho
pôde conduzir-nos rapidamente á conclusão
da guerra e a ícpatriação de grande parte

os ühjectivos. Os mouros tiveram quo reli-
rar-sc, soffrcndo importantes baixas. Outro
comboio despachado para a posição de Ile-
gala chegou a seu destino sem novidade.

Dizem os communicados .que os aviadores
continuam prestando valioso concurso, pois
abastecem as posições mais isoladas e bom-

iplillll^^^
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O acatnptvtieiito geral de. Ndd-Lan, um dos objectivos ilas forças mouras dc Abd-El-Krin e que chegou a ser abandonado
pelos licspanhoes

c se me offcrccer opportunidade,'curarei fazer no Chile. Levo daqui duas"mbencias qm» fatalmente me. porão em

perigosas, pela quantidade de forças que, à»
vezes, é necessário sacrificar para susten-
tal-as.

Emquanto todos os jornacs guardam si-
lencio sobre o plano, um mostra-se muito
satisfeito. Essa folha ó "El Debate", que,
em sua columna editorial, elogia com en-
thusiasmo o facto de ter-se dado inicio ao
projecto do governo, realisando a primeira
operação sob os melhores auspícios com a
evacuação de M'tcr. O "Debate", que era
defensor do dilo plano, acolheu --""noticia;
naturalmente, com verdadeiro regosijo e diz
"qne o povo hespanhol tem motivos para
sentir-se jubiloso, porque, embora não se
tenha acabado a guerra, nem hajamos ain-
da derrotad ; as hostes mouras, A possível
quc se tenha conseguido algo melhor, visto
que, com a continuação do antigo systema,
que é a causa de todas as nossas dores, te-
•riam prosegiiido as derrotas, Temos liestral*

daquellas tropas, assim como ao saneamento
e nivelação dos nossos orçamentos. A termi-
nação de tão funesto systema é a noticia
mais agradável que temos recebido da África
desde 1019".

Algumas pessoas recem-chegadas da Afri-
ca confirmam as notas officiosas que pu-
blica o directorio. Piccebcni-se nlguns deta-
lhes dos combates últimos, sabendo-se que o
pelotão das forças regulares, commandado
pelo capitão Sanchez, se apoderou dc uma
coluna próxima á posição de Zinai, conse-
guindo desalojar o numeroso inimigo que
abandonou muitos mortos, depois de encar-
niçndo encontro. Também dizem alguns des-
pachos ter sido despachado nm trem eom
abundante material e viveres afim dc abas-
tecer a praça «lc Zinai. Ao uppnrecer o Irem
blindndo, os mouros lniiçarant-sc sobre elle,
mas a columna do general Queipo veiu cm
auxilio do comboio, conseguindo-sc rcalisaí

bardeiam sem descanso as concentrações de
mouros, preparadas para dar combate ás
tropas peninsulnres. Por esso motivo, pude-
ram realisar-se nlguns serviços de abasteci-
mento de agua entre outras posições c a de
Afevnun. Os rebeldes tentaram inutilmente
o assalto ás posições de Gorgues, Galaa e
Bnturaca, causando-lhe numerosas baixas.

O alto commissario general Aizpuru feli-
citou calorosamente a companhia do regi-
mento dc Cnstclla pela sua heróica condueta
cm todos os combates cm quc teve que
tomar parte.

O general Primo de Rivera, acompanhado
do cOmhiissario Aizpuru e «Io commnndnntc
de Ceuta, liermudcz de Castro, e pelo mem-
bro do directorio, Rodrigiicz Pearc, esteve
em I.omas de Arapilcs, observando alguns
encontros, passando depois revista a dlvcr-
sos batalhões, quc entraram na praça can-
tamjo o bymnqi pacional,, -¦¦•>-¦

i'2'2
prédios, com recusas, por estarem Iodos
os seus moradores já vaceinados. A turma de
acadêmicos vaccinndores, qne. no inicio do
serviço era de cem, foi decrescendo até at-
tingir a 30, numero mais qne insufliccnle
para se poder manter a população no mes-
mo indíee da immmiisação nelunl. Feliz-
mente, foi mais tarde àccrcscidh «lc 11 aea-
demicos, perfazendo um lotai de II. Ainda
assim, o numero de vaceinailores é insulTi-
ciente. Com menos dc ."itl não se pôde gariin-
tir a éffieiehciá do serviço.

Deanle do grande numero de vaecinações
e revaccinações feilas na sua grande maio-
ria pelos acadêmicos vaccinadores, póde-sc
considerar imiminc toda população. Ainda
agora grassa nesta capital um surto epidè-
mico du varicclia e, sabido como é.. eon forme,
demonstra a observação, que esta moléstia
e a varíola costumam .desciivolver-se pnral-
Iclamente nos grandes centros, dadas certas
condições mésòlògicás, provavelmente teria-
mos, não fora a imniunisnção especifica fei-
ta, unia epidemia de viiriolá nesta cidade.
Graças, portanto, ao serviço de vaccinação. iio estilete
gosa n população carioca de uniu regalia
como ha muitos annos não experimenta, qual
seja estar inteiramente livre ile contrair
uma moléstia tão inconimoda, tão «lcforniaii-
to e tão mortífera'como a varíola:

A actual administração sanitária pôde,
pois, .gabar-se dc tamanho successo, que
nem o grande Oswaldo Cruz conseguiu levar
a effeito.

¦ mm* >

Para as novas fileiras do
Exercito

Os que vão ser incorporados no 18o
districto militar

Devem comparecer de 10 a !21 dc outubro
próximo, na sede da Junta de Alistamento
Militar do 18° districto, Meycr, á rua Impe-
rial 58, estação de Bombeiros, os seguintes
jovens sorteados e convocados para o ser-
viço militar: Alcides Ortiz Cardoso, Amaro
.lòsé Francisco, Antenor rie Moraes, Atitcro
Benevides, Antônio Dias da Costa, Antônio
Sallcs. Arnaldo Ferreira da Silva. Augusto
Teixeira de Moraes. Carlos Anlão de Vascon-
ccllos, Christovão Pinto Pereira. Francisco
Luiz Cerqueira Filho, Henrique Togo -Broche
Sayty, Ignacio Costa Braga Filho, .lneintho
Barbosa de Campos, Joaquim Leite dos San-
tos, João Alves Garcez, João Cordeiro. João
Vieira Goulart Filho, José Aitliur de Araujo,
Josc Mendes dos Santos, José Ilonião «Ia
Costa, Lázaro Martins Honorio, Manoel Mn-
ehndo Coelho Filho, Rodolpho Sinvnl Lima,
Sylvio Solon Mondei, Trajann Pinto Baudci-
ra e Zenobio dos Reis .Carvalho,

O engenhoso nnparcl" Aul o-l i ni iludo r Boyur'

porlndãs párn o terreno pratico nenhum re-
Millado offe.rccein.

Nesse objectivo, os Srs. Marciano -Boyci"
e Carneiro A. Ferreira, ambos nosuos
patrícios, acabam Ac inventar um npparç-
lho com o qual sc propõem resolver, defini-
tiviunente, o áèsumptoj procurando por, des-
se modo, a coberto a vida dos transeuntes
a cada passo ameaçada c «li min ando. Ae
vez. do numero das penalidades impostas nos
motoristas n motivada pela referida itlfrac-
cão.

ajiparellio que sr. denomina"', 
pode ser. em linhas

issim (Icscripló': nma haste em cujo
éinio seiic.liii uniu espiral, fmiccionnndo »
iiuiiieira dos taxinictros, em conjunççãò com
uniu das rodas dos vehiculos. Adaptadas
n essa linsle eslão «luas esplierás quc.pela
força centrifuga ií medida que a velocidade
do.-veliiculo luignicntn, vão-se elevando 0
nibâ!rando uma 1'lnnge (disco) ate o ponto
máximo eni que esta loca um pequeno car-
vão preso n um csUlolo regulador collocado
num dos lados do ajipar.elho. Em conse-
qucheia «lesse conlaclo desliga-se automa*
tie.-iiiienlc o iiiolor (lo veliiculo toniaiido-se,
assim, impóssivel Kccclcrar'-se a hiârchn do
mesmo alem da ltilomotriígcm «pie tse fixou

Cbiiiplõlaiido o intcrcssanlc mecanismo,
dstú iiioiitado do outro lado do mesmo nm»
placa grndundii onde se tem a vclocidaita
do carro em qualqiici' hioinen.lo-.

Todo o rippnrèlho medi- cerca dc dez cenn-
metros e c protegido por um reopienlc a*
vidro que o lornu absolutamente inviola-
vel.

—i mm» '

0 monumento a Quisto
Redemptor

A "maquette" deve ser emliarca-
da, em Paris, por estes dias

Realisou-se, honleni, no palácio do SI»
Joaquim, sob a presidência do Uxmo. Sr.
arcebispo enadjuetor a reunião da cotnmlt*
são Executiva- do Monumento ao CliristO
Redemptor. O Exmo'. Sr. arcebispo com*
nninicou ter recebido informação de que ft
mnqunlte deverá partir de Paris por lodo
este mez tle setembro.

A comniis-ãb recebeu coniinunic.-ição de ter
o Exmo. Sr. presidente do -Espirito Santo,
Dr. Flnreulino Ávidos, sanccionaiiilo a le»
n. I.l."i0, concedendo uin auxilio dedez con.
tos em nome dò povo do prospero Eslado dft
lisnirito Santo.*- -.

Foram rccebidò*s*-?-t.aiiiliciii, '2n,"i!?n00 anga-
riadòs enlre os professores 

'o nlumnos dt
Escola Úivadavin Corl-cú e 2:"161|200, fm-
to dc. unia cóllectarfèlta entre os Jculhollcoi
da língua ingleza. ho encerramento dn mlt-
são pregada pelo R. V. 

'NVolliall', 
lia çiipeHt

de 
"Sossa Scpliora da J_t__a_Õ£ j
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A NOITE — Tcrca-foli-n,
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23 <le Seíombro «le 102*
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tes e í^^viífacfcs iTerralnada a viagem ae
,M^ rea ao redor do mundo!

Im ile, m?iii tímida, eneonlrar mIiíiiiis çiuim*1
riicuK em iiio.su melo "" ••••'• l,,1,r ' .••c,W?m | "•"-^sr^-^v^irv
il.i Ul do iimm imi' foiça ríidlcailB do labil..» ,»~-—-,...

,,Un povo ..ilida muilo, ilUtnnto Ua; ne OBJECTW
«mVIim «ia* v«llm_i civl linçoei nu fli,r ilU,»«•*«»**"-" ¦
Jimii fi iinli-iiiifiii' u .oula ilu »»"» fi8110» ••
n8oVverdade 

nue nu Iliu. « iioiitmis cliliulçs
mau iiileiiiiliidiis d» lilloral, ou íim tuae»

J im.hI.1, •*. etnlmraçfl» da uma ln»llluiç«o
Vjs.il serio iniiliii iilteiiuiuliis ein virtude da
melhor i.iiiaiiisiiçih» social de-.es •"*.'»•¦*'";
euiio tnnlo u«u *« R0''8 H!",1*' ,'",,1,«,i'•.„»
Interior do palr. *»> f»*» ''*' ?,r"w,",ftISHE
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piinuInçiV.. confirmado; l»loi Indlcw

ffiliírôioi ilu nosso Biinlpliabelliino, e, lobre-
ih, flusèiicia de urdem o inelliotlo de

¦i;
*il"l.
ludo
economia privada, iiuo uAn permiti IrA » '¦
dos arrolar sen» ri-mUiiieiit.i* n"nu»f»i/.""
sãs condições, on multo nos eiiamiaiii"'. <"
t1mfw& conJectiirar-M) uno o \mm&
rendaa «ejn npplleai o cun o crltorlo c |ulla«
ífvo 

"ie 
»o deriva do oiplrllo da proprlajel.

wm.li.. eontlnitento muilo fort^parn 
wme-

nuinte apreciai'.]., í «,'J'"1 '«WL01 •??-"'•orações 
de ordem politiea. w*Mdo

pelo lulerior, o «pie conienuom çm

OS OBJECTIVOS VISADOS COM
ESSE GRANDIOSO "RAID"

Os destemidos piotos voarão
ainda nté Seattle

SW Dl ROO, 'Jll (H. V.) — lli aviadores
militares- lenontci Snillli, Nelion e Wade

> •¦ ¦ ..riui. ii.-ni.-iii. A ii "U-. a ««i.i cidade,
completando •• võo em ivdnr iln uniu.i.', Ini*
rlailu Lim uu ..ii 17 de marco ultimo, (Is
... I...I 'i.¦¦¦. .-uti-. i.mi.. iiiiilluuarAu u viagem
aérea, Indo n Soaltle. Rstado do Washington

O novo cdiíiGio da PoIIgIí-ICori os banhistas da praia!

Iriiiíiliin plfotoj dn exercito tnl inteiramente
bem niecetllilo, temlo-»o ubtido ns objectl*
voi vlindoi, que f.*niii <•** si*giilntes: Aiigmen*
lor em beneficio dn Serviço Aéreo a cxpçrl*
enclã em vôos ilo longas distancias r espe-
rliilii."iite no problema d"* forneclènonlos

,>-'sciír.'orrei.:ííoi.arios e Hinlgnj <»> com cllc relacionado. Demonstrar n nossl-
sô èm matéria fiscal como bllldndo dò Mtalieloclmenlo do uma Unha

nica de Botafogo
A visita e as impressões do dire-

ctor de Obras Munieipaes
O Dr. Mnrlu Mnehndo, direclor Qoral de

Obra» iln i'i.-1'i-iiin.-.. visitou, lu.je, o edifi*
rm em uoniiriicçrio dn Pollullnicn ite Uolnio.
tto, na prulu il_i Saudade.

A ilireclorlii o vnrloi médicos dn 1'ollcll*
nii-.i 11e11111p1111l111ra.il S. S. licito visita de
Inspecçõn, i*\|itli-iiiiilii a inarehii das obras,
iI«*mI>' o seu Inicio, e iih iliffiriililniles pnra
o iilvelnmenlo do lorrouo cedido peln .Mu*
iiirlpaliilaile, que sõ recentemente fni ulli-
liiinlu.

1'niiiiii visitadas ns secções de medicina e
Oi peritos dn serviço ito aviação milit.ii- cirurgia, o Instilulo de Puericultura "(lul-

Isolaram une o enipraiendlmento dos des* llicrmo ííuliilc", a sala do Intorvcnçõcs <le

do Flamengo
FOI MESMO VICTIMA DE

UM AUTO

nhi
neí...
tMvt locnei, uno

eomo v,
hc-

i hn muitos mas «er.-n commorclal em reitor; no inundo.
*'c ".'.."..., J, propósito dn <:„„.„,M.ir para os ISttad.M Unidos o pri-

lal em redor do
 ...i o

h.C.ar n,i SVioçRo pr.itleu, e « honra
rutiimc

, h iemliràvõm sem Mocos,
l ,1 i -iiiidiMiuiiicãn com cionnl, Uoiis mem- iiielru .
.^ ia l*' liá maBlslratura Todas essas ,i« hfr _ primeira naçSo a realisar n viagem
n,A ....I.Am-íi. .Io molde n nccenluar como je clrciimnavejtaçío nerca.

5! tenefa^^^w*0' Imposto Irilo, sobre- WASIIINDTON. 'JU (U. P.) -O gencra

tf mBa1S«„ Vo!„ a, d.lF.culdades da ca* 
^ 

«orclto 
g^-^^S^tt J- «-.!« -innlo I- _.. _._.!• |ci'lllilinÇilo, C0II1 Cillliplelo BXl-- ,ão por

Uí • «nr iMo mie nos parece dc todo ponto tando*os peln lernilnnçflo. com c.iiuplc
.|.oti»elLl-ulfliuV o applicaçfio do novo im- i„. da viagem aerca «le clrcmiiavegaç
,... . . mais iXlBcido e liberal pos- ,.,les milUida. „.

ílud! ¦itln. dc nue possa valer por uma cau-j  -mm

Dous dedos detetesu experimentação
tt

O erltcrlo de rigorosa economia, idopta-
i„ na elaboração orçamentaria, pela com-
missão do finança
svmpatliins, uma vez <iu
clilas a*, condições do
petos poderc

rurgico
]||)rlc^, ai
cessarias
ram podadas
que <> relator

Câmara, despertou
eram bem conltcr

Tliesouro, expostas
dmlnlslrnllvos cm mciisu-

».. oo Congresso. Aciuollo eritorlo, porém,
Sao deveria 

"nunca aíastar-so dw-i»™"
,". perfeita equidade. A escola .do dois po-
,fiA«*. duns medidas õ anllpathica dc ln-
"Heíainndo 

o orçamento da Via^o. i.m
dcmilado m nc ro conseguiu cortes cxtrnoi-

ú io c difficeis, pois a<,..elle orçamento
(¦ ,. menos susceptível dc tal PWff»-*

«lc economias. As verbas dc Irans-
¦,im cnllio as verbas dc obrns lie-
¦¦¦* trafego por Ioda O parti'. [O-

alé nos sabugos, cni emendas
redigiu e 'iciis collegas nd-

ohlarnm sercnnnicnlc. Chegando; porém. .1
verba 7', cllc recuou, mudando de ente-
rio. Trnía-so da Estrada do 1-crro Oeste tle
Minas, e o relator, cm vez dc cortar, cs.cn-
dou :.s eoiisignações, 1, do 'JDO para 350
inntosi fi. (te 090 para 1.200 conlos, 11. «le
:>i para 30 contos e até a conslgiinçfio •>,
vencimentos do alnioxarlfc, dc seis para
»„iv.* conlos, providencia esta contraria aos
«nrcccUos regimentnes da ('.anuíra, ipic pro-
Jiibciii .-.Iterações dc vencimentos cm leis
órçtiinchtnrlas. , 

Sâo estaríamos lon^c de concordar no re-
forco dns verbas destinadas a Oeste dc MI-
nas'. Estranhamos; comtudo, (pie taes ver-
l.as selam reforçadas, <|iiamio as verbas üe
outras' estradas soffrem os rigores dos cor-
tes, rigores, aliás, perfeitamente esclareci-
dns pelo critério adoplatlo, cm faço das nc-
.eessidades do Tliesouro- Sen as virtudes (lc

liistiça inflexível, ns sympathias- aban-
cirurgia econômica dos cortes.

•A
1::»

O Conselho Municipal vae votar uma in-
dicacno solicitando providencias; no sen-
ti.lAde serem reparados os buracos que^cir-
ciimdam o charariz da praça 15 dt è.o-
vembrò. conforme a nossa reportage^ plior
õlrapliica fez ver. Cogita-se do providencia
icccsíoria, c verdade, desde que se delem a

úllchçfio An c.utros pontos i.rhanos, inas

mie, nem por isso. chega tarde e.com me-
«or ensejo Não livenios outro Intuito, do-
enintintando o eslado lamentável (hjquc 1 c
filio, senão o de promover os reparos_tle
«uo9 o niesmo carece. Voe isso regIsUtnos
nffora a indicação que o Consc ho Munici-
rui vae votar, certos dc tpie ella merecerá
bjusto acatamento que fortalece as inicia-
ti vas necessárias. __________

Dr Estellita Lins-Vias urinaria» (vene*
rias cirúrgicas) ElaTos X. Labor. S. Josc 81.

.ii na
dõnárão

Mtm

nlln cirurgia, ns enfermarias, ns consulto-
rin-. di> uto-rliluo-laryiigulogla, olhos, der-
uiaiiii»! ln. obstetrícia «¦ u imite nniicca on-
de flcirão o nlnio.tnrlfntlo, refeitório, dormi*
torio das enfermarias, insliilm. ilUpcumii
p.irtiiriji e nccrotorlo.

Terminada n visita da novn sédc foi o Dr.
Mnrlu Machado acompanhado dos Drs. Luis
Barbosa, Heuto ll. dc Cnslro. Haul David de
Sanion, J. llaptista Couto, Miuincl dn Vnllc
e Vidra Cavalcanti o Musa de Moraes atò a
nclual sédc iln rua Iliimbliin. Eram Justa-
mente 11 luir.i*. «l.i manhã, quando funcelo*
liavam os serviços dos Drs. Sanso o .1. Ba*
ptlstu Conto, com extraordinária iiffluen*
cia dc consulentos. lísic ultimo clrürgl&o
acabava de operar unia "hérnia dupla:,
com ahcsthesla regional.

A Impressfio do Dr. Ilnul Machado sobre
as obras tln avenida Paélcur e sobre os ser-
viços realisados na Pollclincn dn rua Dam-
bina. foi dc francos cln;tins aos profissiounes
que tanto se empenham pela assislencia be*
ncflca dos pobres enfermoè e (|uc nao con-
lentes cum os seus trabalhos dc clinica, nr-
duos c generosos nn antigo sédc, ainda pro-
curam promover, com o auxilio apenas dc
recursos particulares, ij ullliunçüo de nm
edificio dc extraordinária benomcrcncln, ns*

I sim auxiliando efflclculeinênlo or, Poderes
Munieipaes.., i -mt» •

com soda, agua, vermouth,
café, ele- abrem o apslilo.

tonificam o estômago e
facilitam a digestão

Única concessionária:

Socibtlade Anonyma Martinclli
llio de .Inueiro — São Paulo - Santos

«
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PENHORES?... |M
Menor juro ^ Maior oíterta

ií comp. fm 1S7. ltua 7 fiítcinliro, 187

As instrueções do delegado de
policia do 6' districto

O Dr. Oscar dus Símios, delegado do 0.*
illilrlclo |niIU'IhI, Bttondenao As iiiiiuiiieri.n
¦'.tI.iiiiiiçõi 1 que lém slilu feilas conlrn os
iibuini prnllcadoi pur curtos hiiuhisla«, ua
1'i.iín du 1'lnmeiigo, determinou que, a par-ln- ilu dia 'JU du corrente, tH'gumlu*fclr.i), <n
Sr», banhistas sõ jindcrõn ullllsur-sc t\a
Praia do 1'lamongo, obedecendo As seguintes
instrucçôosi

lliuiirlo. — Os banhos cniiieçartlo As 4 lio*
ras tln mndruitiida e ás 4 horas da tarde; o
íerminnrflo ás 0 horas da manliA e ás ll ),'-
horas du larde, rosiioctlvamoiilo. O guarda-
civil dc serviço mola hora antes de come
çnr e iiiciii Iiiiiii antes de terminar o banho
iiru-.i um slgmil dc advertência,

Vestuário. — Os hiiinvns usarão nos ba
nlln., 1'iiinlsn de iiielu. que náo seja de côr
branco, vestida paru fôrn do calçfln, esticudn
para baixo c com o coiiipriinento sufficleiile
paru compor, com recortes que uAo deixem
appnreccr os peitos, nem demasiadamente ns
costas; calção com o comprimento iiiinDno
em que a extremidade ou liainliii não fique
acima dos joelhos, mais de quatro dedos, (8
centímetros), nas pessoas de estatura média,
guardadas ns devidas proporções para as
pessoas do menor estatura.

As senhoras usarão dc roupas nas mesmas
condições du decência cxigidai paru os lio-
meus.

Transito. —¦ O trajecto para o banho sô
será prriniltido ás pessoas que, vestidas nas
condições acima mencionadas, estejam cn-
volvidas em toalhas grandes, roupões nn pa-
letots comprido», que encubram o vestun-
rio de banho, rigorosamente fechados on
ubotoados,

Algazarra, — Fica termlnaiitemciite pre-
hlhida a algazarra feila pelas ruas, por que
transitam os que .sc destinarem uo banho ou
que delle voltarem.

Cha laças c pilhérias. — Serão severamen-
te punidos aqueíles que offendcreiii á moral
com pilhérias c chnlnças, quu põssnm dar
cm resultado perturbação da ontem no lo-

I do banho.
Escada. —• Pica probiblda a permanência

dc pessoas na escada dc ingresso pira a
praia, bem como na respectiva entrada, dei-
xando-se um espaço de tlous metros parn

Já se sabe a identidade do
infortunado

M___S|£

jA estatlsüsa é o grando
tliermomctro do mercado

de algodão nos Estados
UnidosMorrendo na S,inlii Casa,, sem proferir

mui palavra au mtinpi, «uo olueldaiu^ «
Idàiil dade, o Infel i .mmein, ;• nepnintio
agonisants na avonldn Rio Çomnrl »-/'". •
movido imin «• nocrolorlo do Insliluto Mr*
dle
lis

davõr 
'dodèsiifiViiiinãdo houieiii' foi reru*

uliocldo cumo o do calcotelro *»«osl»'«° a superintondoncla do.íicrvlço do Altadi.
Alvos, dé 38 annos de edade. iolielro o^ior- eM.J oi.ifieiilin.il ,m ic.liiur inMlfSS
lugiie», que residiu A rim h.uiln Alex-imlii- plolos do citalisllrn du iili!«,.|á„ a «„.„
na ii, 403. IUv.hiI.cit.iiii-iki ns iciniorMj proiluctni, un s.nll.ln do p„iin. o\„|«.„cia,,,
Amélia o Beatrw Alves, cunhada p-soon- nossas franca* efrlolencliis nueiito

,ii i ii iii.iin

iiiiidi. paru o nocrotorio uo himmium .«*-
0O l.oi'ul. fnclo osm' de que ie OCCIiparam

h norisíis edições do Inuitom. A'» pr inelra»
nn.* da Inrtlo, na sala da "nioigui; . o ca-

Ü nosso serviço vae sepir «Sk8
exemplo

A Superlntondoncla di

llli.i ilu il.- ;lii«;;nli> i.«..(«>• f« 1. I-"-"'' .•••¦••"•¦••* •..>•• .11.i.••:,., . . .1,. , ,. 10 ImiSSíS"
que Agostinho foi viclima do nm nulo quo u< iirli»... que bojo .consllluo uma daa ll 

'
passou om carreira desonfroada peja a\«- toai mai» proveitosos da economia naelotui
nlda Paulo do frontin. Depol* do nulo*r _ Sobre o algodl i serviço de ntailstlSi
pslado. o cádavor do liifell» calcotelro rni ,|c grando ii.i,...rl;.uclii i... iím?i,|.,« VJ
¦Indo A sepultura no cemitério de S. 1'rnn-> doi, ondo niiliiares do funecionario» se e»!
cisco X.ivlor,,

¦ •mmm* »— * ¦

O OONTRATOSSE
radical nau tinov».
freço actual: Vidro,

¦NM

pregam num Iriibalhu porllndo >
resulta oo pudor, n quiili|iior Instante Vi"1 ií.iiíi...* poilllvnniento iiunntldailo de pro.

•ojnni iòüeiísijju
i.iiiiHti.n-.. «''J'1**"',,'*'; diicçflo, du consumo «• d«. cxnortac_lo'""«i'í"ü2S800 011 aSWU.I)a.»»*WH|,t|l,V „ |,„r(l on. que lliei

iiiformiiçõoH.
PETRÓLEO HAYA d0onlCüco,;,c.rrn,mnãí1 * —;•¦•"i«¦.,..-..,¦.•*i - ¦....„„,„.
s a» a ssw•**»»» wtmtmtm no, ci.iiirn «• inçnos .* do accordo rum ns condições nu.caspa i* quédii do riiholln.

DE ESTOQUE EM PUNHO !
¦ ¦, 1, » mmm m ¦¦¦¦¦—

A "causa-mortis" do sapateiro
Costa

A*s primeiras horas da tarde foi feita,
nn necrotério do Instituto Medico Legal, o
autópsia do cadáver do desvcnlurado sapa-
teiro .lulio Alvos do Cosia, tuna .Ins vlctl-
mns da perversidade sanguinária do desor-
deliu Erneslo dos Santos, eonformo noticia-
mos nas nossas edições de Imolem. 0 me-
dico legisla que procedeu á pcsqulza, altos-
lou como causo dn morto : frocturã dp cru-
nco «'(im lesflo da substancia cerebral, por
instrumento perfuro cortante.

A pollcln do H' dislricto continua 110 cn-
calço do facínora.

mtm—
I _„l._» :_._*_._-» Pnrn boinens c scnlior.is.Linno ingiez Molr0( icçsno. ourives, r.7.

i «4í*í«ííi-Ç -í«í
II Avenida 1'nBHos, II

* t r*t-r*r»4*t

PREÇOS QUE VIGORAM ATE
0 M DO MEZ

SECÇÃO DE TAPEÇARIAS

—1»» 
O alto datidysmo,

orgulhosos "smarls"
Hio vcslcin-se nn -
Guanabara — R. Cario
ca, 51.
mtm

Apprchensão dc unisi ma-
cliina

Sobre a local que publicámos no sabbado
ultimo, subordinada ao liluln acima escre-
veu-nos o Sr. K. Sass, proprietário da offi-

.ema mecânica da rua dos Andradus, 30, re-
i latarido-nos (|uc nfio informou á policia íkiio-

rar dc quem linhn recebido, paia concerto,
n machina em questão, llavia-a recebido do
Sr. Mario Sundhans, desconhecendo 11 sua
procedência, assim como sc -sc tratava de um
furto.

mtm
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Pr. IX. Pitanga: SaittOS* Operações Doen-
- "- do P.ectum o A nus; Passeio f>6, de 1 .is *
V

Vias urinarias -*
Cirurgia
»• ^Wa «o. a ás 0.... 100a

—uj,<M/.—<
Clinica se-

e 6".

barra
larg?

Rcps trançado com florõi-S
(para reposlciro). larg.

550 cm
Rcps trançado com

(jiara reposlciro),
100 cm

Rcps trançado especial (pa*
ra rci>osteiro), larg. 1,2!>,
metro

Tecido esponja avclhidado,
artigo rico, para repostei*
ro, metro  17S800

Tapetes ile lã para quarto,
uni

-VIarqüisetté com barra para
cortinas, larg. 90 cm....

Cortina» de crochet, borda*
das, para porta ou jancl*
Ia, par. A.  29S800

Cortinados dc croclict, to-
dos bordados para casal,

NAO

3*300

68200

9$800

19$500

4Í200

um. 848500

528500

Dr. HeynaWo dc Aragão, ein
nhoras. C. Carioca, 18, 1 ás i, 2", 4

DR. PEDRO CARNEIRO *
mols. inleriilis. Cons., as i noras.
_____—————•—mv>—

Parteiro,
José. 16

•'ilospilai Evangélico. Pliorio Villa 2261.

Dr. Manoel de Abreu
piaprofuiKia e intensiva (!l M
Evaristo da Veiga, '--O. C. 442,

T—TTTft.El-

Dr. J. Motta

itadiodiagnosti-
ro. nüdiotlicrá-

Â 2Ü0 l:v.).

COMPRE
OS ' SEM CONFRONTAR' "-S 1IA

(&mk0

cada lado dessa entrada, comprcbvndiilo pc-
|l I lu nmuradn c meio flo do passeio, exclusiva-
V \ mente destinado nos qne tomam banho c

— i onde despirão e vestirão os seus respectivos
os I roupões ou toalhas,
,1„' Hnibarcacões, — As embarcações não po-

derão permanecer na zona do banho, já de-
marcada pela Policia Marítima, e quando
delia sc npproximnroUi serão Intimados os
seus remadores a se iiffnstarem, por um si
.^inil «Io apito dado pelo guarda civil quna-
ilo não lenha comparecido n lancha da Po-
lie ia Marítima.

iCnchorros — Sõ serão pcrmlttlites no
banho, ha ultima hora, c nos 30 ultimos mi-
nulos.

Jogos; — Na zona c nas horas destinadas
aos banhos, não serão pcnulltldos o< jogos
de foot-ball, nem o "jogo dc areia".

Penalidades, — Transgredindo o banhista
qualquer das disposições acima, o Sr com-
missario tle serviço deverá dar-lhe ordem de
prisão c cohduzil-o A delegacia, onde aguar-
dará a audiência do delegado.'Deverá ainda o Sr. cohiinissario mandar o
guarda civil approlicndcr as bolas c os ins-
triiménios necessários aos jogos jirohibidos
o inulillsal-os immcdintajnentc."

mtm **-*-*

QUEIRA V. Ex. passar na Perfuma-
ria Lambcrt, Ituu 7*92 c obter umn
lionita lembrança do Cntex, grátis, c
um tubo pequeno do elegante fixa*
dor Stacomb, por 1S000.

mtm
tâoleslías d» crean^s

- Dr. Martinho da Rocha Júnior #*
pela Universidade de Berlim, docente dc ell-
nica pcdiatrlca, etc.

Cons.: rua 7 tlc Set. 7.1. T. Norte 7491.
lies.: Praia dc Holafogo, 4G2. T. Sul 3015.

melhor cusa de i,.. _,. ..s, louças, metaes
c trens dc cozinha

118 — HUA S. JÓSE' — 118
Defronte do llolcl Avenida—*«_*-

0 QUE SE PASSA EM MANÁOS
— — ¦ ¦ m m»m-*--——

Pagamento de vencimentos ao
funccionaüsmo publico

Rcccm-çhegâdo da Europa.
Doenças da pelle e dos

cabellosi Assembléa, 50, 4 ás G horas.
—3£*Si%lí*~

A solemniâaâe da entrega de pre-
mios no Instituto Nacional

dt; Maska
ReaUsa-sc depois de amanhã, no Institu-

to Nacional ile Musica, n solemni.dade dn
entrega dc diplomas e premios aos alu-
mnos laureados dos annos escolares de
1922 c 1923. .-.'-

O aeto se èffcéluará no salaq dc concertos,
ás 8 1|2 da noite, com a presença do Sr.
presidente, da Iteptiblich e sob a presiden-
cia do Sr. ministro da .lustiça.

Cortinados dc filo bordado,
alto relevo, para casal. ..

Cortinados riquissimo* cm
filo inglez, pnra casal e
solteiro, a 200S, 180S,
160S, 1408, 120$ c... . 1008000

Sortimento completo ein cortinas,
cortinados, Imse-bisç, tapetes pnra
quarto e sala, tecidos para cortinas,
reposteiros, abal-jours, dóceis e

stores.
NOS &RM&ZEN& OO

MANÁOS, '22 (Hei.) (Serviço especial da A
NOITE.) —O coronel Barlíosa, cm virtude da
maneira porque está agindo nesta capital,
foi alvo de uma inanifesUição da parto das
senhoras amazonenses.

— Eslá sendo esperado nesta c
Dr. Tiiriauo Meira, ylcc-govcrnatlor
lado.

—¦ O governo militar deste Estado acaba
de effectuar o pagamento de trcs mezes de
vencimentos nos funcionários públicos, sem
fazer distineçãó nenhuma..

TODAS AS TARDES
dc 4 y2 ás 6 % chá-dansant»
na "A CAPITAL". De 5 ás 8

V. fuiiccionará no "Roof-Garden"

o Apperitivo dansante.
Amanhã, soirée dansante

de 9 a 1.

Os funecionarios beneficiados
pelo projecto sobre pensões

renovam seus agradeci-
mentos á A NOITE

Recebemos o telegramma secuinte:
"Redacção da A NOITE — .Km iwme dos

melhores empregados beneficiados pelo pro-
jecto sobre Caixas de Pensões, que vem sen-
do protelado no Senado, c pugnando pelos
direitos destes humildes servidores, renova-
mos agradecimentos a esse brilhante c po-
pular vespertino, pela defesa, que vem to-
mando, de nossa causa justa — (A.) As
commissões." mtm

teorologlcns avaliavam uma estimativa de
pouco mais dc dex milhões de fardos. |)?u.se » alarma entre os manufiicturelroí mi>
proclamaram então so verificaria Ioro imn.
quo se assentou chamar a "fome" ,j,,
algodão, loi valido ti nlln dn predileto uai
mercados.

Um 'l de Julho, porém, o relatório mtniii
qne o governo publicn ncceiitúava une *colheita seria de 13,3110.000 fardos, iw.nmeas condições meteorológicas estavam a cea*
firmar esses niigurlos. einborn tudo ileprn-
ihitse dessas poss.lbllid.idcs da inetcorolo-
giu. a todo inomerito variável-.. Adenaii, o
niei; do agosto é para a lavoura algoiloclr*
nus Rslntlos Unidos portador de mi'n.i pr*.
saglos, por forca tlãs condições inclcorolócl*
cas o do "buli uvevir', que a esse trinpo
ninis ataca as iiliinlnçõcn,

Oulrò rclnloríõ, publicado a 22 do tncmrn
mez. já assegurava n diffcrciiçu ilu. Suo.omi
fardos, prihsipnlniehle nas Ciirolirias, K<ss
piibli«'.'içáo importou n.i elevação «In pr«'»u
do algodão a dois centavos por lilira c maior
procura do produeto. Pára a sociedade «loi
iiinnufnctureirns nesseo dois niezr.. strüi
precisos pelo menos 13.00.0.000 de fardos i
3cndn n producção estimada ati agora ne.*
sa cifra, com o accrcscimo aluda das nego-
clnções cnlnboladas c réalisadas para a
(supprlmcnto n diversos centros de fíaçSa
no exterior, claro «_ que o nlgodão uos K\.
tndos Unidos está sendo visto cnin a Ini*
portnncla maior que se lhe ha nttribuiila
ii té agora.

Por força dos trabalhos da estatística «
movem ali os Interesses cominérciaes, alie-
rando-sc a qualquer informação que o ço.
verno divulgue, pois que todas as opcraçücl
so fazem nos mercados á vista tloj relate-
rios officincs.

Não é outro ngora, o propósito da Superin-
tendencia do Serviço dc Algodão, ecnâo lia-
bllitar-sc com uma organisação compleU
de Irabalbos estntisticos, pelos quaes ti'.«a
officieriteincnlc servir cm nossos mercados
de orientação segura para as operações qae
vierem a ser réalisadas.. mmm ¦

•mmm

PAIiüto ins
83, 85 e 87, uruguayana

(CANTO DE BUENOS AIRES)

Telephone: Norte 2875

z ~0^mmm»mtmmmimBmm»»tmsi<!mm»*m»*m ^

Entorses e €p»tnsòes }

É 

produzem dores Insuppor- I

tnveis, quo podem ser
alliviailas d'nm momento

fSHL1fíÍM|NTO I

•\ V*s^5^CjJp m Í_LW5__i,M a'*** fn^'mm**mtt tídttt ttit^.il^» E

^Ti^ fo&»ifff/J»)r ittmt-m vmtmttt m 9\-t»-tttim.  /*"**

AZEVEDO & BRANCO
ALFAIATES DA ACTÜALÍDÀDl?

R. Gonçalves Dias, 61, Io andar. Fone C. 1312.
.¦ ¦¦¦-1 -wt». ¦

apitai o'. yae reunir-se, em Livorno, o Con-
gresso dos Partidos

TURIM, 23, (U. T.) — Os liberaes dc
Piemoiíle c da I.ombardia, reuniram-se para
iniciar os preparativos elo 'Congresso dos
Partidos, que se deve realisar em outubro,
nn cidade dc IJvorno. Approvou-se uma reso-
IuçnÒ liffirmândo a autonomia dos partidos
pedindo a abolição da Milícia Nacional, n \
restauração dii liberdade de imprensa c ou-
Iras liberdades cohstituciõriács, assim como
lambem a eleição dos prefeilos munieipaes,
que eslão sendo agora nomeados pelo go-
verno central.

, —_.. mmÍjmmtS}t^X%m »*—

Instituto dc Radiologia do
M-ú-oértle Abreu. Evaristo Veiga 20. C. 442.

-m» '
pr._.Osbprne.

H©!*3!

SnllInMi i il

o melhor tônico para os cabellos. Formula I
do Exmo.

Dr. Werneck Machado
A* venda nas prineipaes casas de Perfuma-

rias c Drogarias.
—mtn—

MANTEIGA "DERBY", DELICIOSA
ARMAZÉM COLOMBO «— Praça J. Alencar

mtm
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PELAS SUAS QUA.GI-
DADES DIGESTIVAS

A
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TODAS
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NOTICIAS W. IÜ
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Guarda Nooturna dío 7° Dis-
tricto Policial (Botafogo)

ELEIÇÃO DA. DIRECTORIA
De ordeni do Sr. marechal chefe de poli-

cia, convido oa Srs. «•ontribiiinteu da Guarda
Nocturna deste distWctó a s« reunirem cm
í-SBcmbh-a Rcral, amanhã', Ul, ás 2t» horatt, na
sédc da mesma Guarda; á rim Arnaldo Quin-
tclla n. 72 (antiga D. 1'olixena), afim de
elegerem a nova directoria. O delegado, Dr.
João José de Moraes.

. m»,. ¦____¦_¦—. — — ¦__.._¦_.¦ i¦ i P.HII.—t ___»t42fm~—i"—-—"•¦•"• »'*¦¦' — ¦-¦-«¦— ¦-

^Indicados para prefeito e sub-
r prefeito da capital alagoana

MACEIÓ', 23 (Serviço especial tia A NOI-
TE) — A commissão executiva do Partido
Democrata indicou os nomes dos Srs. Mo-
reirn Lima e Ecrnaritles Lima Filho, para
candidatos, respectivamente, aos cargos de
prefeito e stib-prefeito desta capital, no tn-
eiinio a iniciar-se cm 7 de janeiro do anno
próximo. _

Ás eleições serão réalisadas no dia /
novembro vindouro.

I »«f|*>pf «———- ¦¦¦¦- "¦—•*¦
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Sy?>iíiíis ?
LIPO-HYDRARGYRO
Injecções indolores sem analgésico

ílitrii mnsciilrires.
Creação do Dr. Vital Brazil

BI-m5G^3%S«3S8SSSÍ^ia_tHF5SSii*'
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O IDEAL
vos convida, portuguezes, a assistirdes
ao film que mais intcnsamcnle já vos

tenha falado ao coração.
Este verdadeiro mimo, é, sem duvida.

AM-KM-B
Coimbra, lerra de encantos, onde vibra
e sc agita a alma da mocidadè,
onde a doce Igncz amou e morreu.

li actos deliciosos

No mesmo programma, uma formlda-
vel super-producção da PARAMOUNT

Betty Compson
— EM —

Prosegue a offensiva
hespanhola em

Marrocos
Estâó travados fortes com-

bates a leste de Álcazar
LONDÍtES, Í!.'l (U. P.) — O jornal "The

Times" publicn, hoje, um telegramma de
Tanger dizendo terem chegudo noticias n
essa cidade dc fortes combates a leste de Al-
cazar. na costa occidchtal; perto da frontei-
ra entre as zonas franceza e hespanhola.

MADRID, 28 (U. P.) (Offieial) — Notir
cias recebidas de Marrocos dizem tpic^ na
zonn oriental, um grupo dc mouros amigos
preparou umu emboscada em Ezir Midar,
aprisionando tlous indigenas, armamento c
duas vaceas. O mesmo grupo teve (pie sus-
tentar intenso fogo com um contingente
inimigo, matando um inimigo, cujo cadáver e
armamento foram recolhidos, assim como
uma carteira, que continha vários documen-
tos. Acredita-se que osse individuo procedia
da zona franceza.

As kabilas de Benltuzin e Tensamen re-
ceberam numerosos feridos dos combates dc
Xnuen.

Os mouros mostram-se deprimidos.
¦¦¦- i «ggoUw i ...i. ¦—_____,

A FORTUNA
VARIADO SORTIMENTO EM

ENXOVAES PARA
CASAMENTOS E BAPTISAD0S

—*—
ENORME STOCK EM

Roupas Brancas para Senhoras
GRANDES ítEDUCÇOES

HOS AETIGOS DE INVERNO
PRAÇA 11 JUNHO

\Wi
1

—»«*¦-

dc
Â Flor do

Vido
Sete partes magistralmente

fortes e humanas
bellss,

A Argentina protoga a hi do in-
quilinato

BUENOS AIRES, 23 (A. A.) —A Cama-
ra dos Deputados approvou o projecto que maior expansão
proroga a lei doiuquiliuato. •uomico do paiz.

0 Chile terá o seu Ministério da
Agricultura

SANTIAGO, 23 (A. A.) — O governo
aimuiiciou o sen firme propósito de crear
o Ministério da Agricultura, afim de dlar

não faz liquidações porque não tem alçai-
des pnra liquidar.

No cmtanto, vende a preços reduzidíssimos
toda e qualquer novidade cm perfuma rin.

RUA URUGUAYANA, 44
E PRAÇA TIRADENTES,

34, 36 e 38

Os esquerdistas portuguezes piei-
team a convocação immediata

do parlamento

TRADUCÇÕES
A Escola Rcmington, rua 1 de Setembro,

fi7, communica aos seus clientes ter reforma-
do c melhorado a sua secção dc tratluceões,
podendo attender com officienciu uos servi-
ços «lesta natureza.

Desappareceu de Cachoeiro
de Itapemirim

Esercye-nos D. Rita Maria de Oliveira con
,, lando-nos que seu fi-

lho Agapito, desde o
dia 2'i de .junho prn-
xinio passado, acha-se
desappareeido de Ca-
choeiro de Itapcnii-
rim. Estado do Es-
pinto Santo, onde
o mesmo residia, sem
(]iie tenha sido possi-
vel á referida senhora
eiicontral-o, máo gra-
do as innu meras pro-
vldencius que nesse |
sentido tem tomado.

Isto exposto, Dona
Rita pede em s u a
missiva, por intcrinc-
«lio dii A NOITE, ás
pessoas que saibam,
por acaso, noticias do
filho tlesappVirecido,
que ú de côr parda o
menor, o obséquio tlc
avisal-n, \> o d c n tio.

quem isso queira fazer, dirigir-se á rua Pe-
reira de Almeida n. 71, cm S. Chrislovão.

\
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LICBOA. 23 (A. A.) — Annuitcia:se <P»

o Parlamento nppcòvona a renovação, por
cinco annos, da Convenção dc Arbitragem
com os Estados Unidos da America uo

'¦ I.ISBÒA, 23 (A. A.) — Os revolucionários
envolvidos nos ullinios acontecimento?,

pertencentes ao clemchloi-civil, dirigiram-s»
ao governo pedindo nmiiislia, .

LISBOA, 23 (A. A.) — O Sr. vciga.M*
mões, minislro dc Portugal em Berlim,
fez siibei* aos seus amigos o profundo nes-

Kosto que lhes causara o faeto ile a-i-uríc''"
I o seu nome no elenco dos ministérios re*

| vòlucioharibs; sem o seu consentimento.
i LISBOA, 23 (U. P.) — A Associação dos
Rclalhislas de Viveres manifeslòu-se soli-
daria com o movimento das associações eom-

merciiies conlra as medidas financeiras o»

governo.

.i\-
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/iyujitto, o liieiior
destipixirccitlo

—«KVS»-

iÉPura Uva", o melhor vinho de mesa
ARMAZÉM COLOMBO — Praça J. Alencar

>*_••_••_••_••!-•!

ir. mwmm m meelo l
sabha

ATROPELANDO SEMPRE!
-_—.. , -m m m- • ——

Foi o 5.505 que colheu a
velhinha

Conseguiram as autoridades policiaes do
3o districto apurar o numero do auto que, no
cruzamento das ruas Vasco da Gama e Luiz
dc. Camões, atropelou a sexagenária Henri-
quota Machado da Silva, assim como noli-
ciámos cm oulro logar. E' o de n. 5.I.D5.
de praça e que fugiu após fazer a victima
O guarda civil 1.172 ainda tentou prender o
chaiilfcur correndo no seu encalço, não o
conseguindo .entrclanto.

O inquérito aberto prosegue.
mtm

í. Ourives, 5 —- terças, quintas c
'j* dos. ile 1 ás S horas. Affonso Peniiii, '19..;
X segundas e sextas, de 1 ás íl horas. ?
4**>*-5**«**_*v*X-*'".-*'"--

_ .__.  Süxtl J____í5
Verdadeira oeeasião )ior duas eo*

manas: Vestidos e Chapéos a preços
cxcèpciòhàes dc grande reclame.
"-EU£áncias% Rua S. Jos« 12% sob.
¦¦_____¦ ¦ i.i ¦— ¦¦»«—at'T>-«—-^..-.. *• -•••«•'--

CUIDADO COM OS
EXAMES GRATUITOS DA VISTA PARA

PLICAÇAO EXACTA DAS MNTLS A

USAR, POU MEDICO OCpLISrA
Rua tia Quitanda, esquina da Ruu 1Juon"''

Aires — A ÓPTICA
¦ ¦¦ ¦-¦**-—•"3 f-j"** ¦"•***—————-¦"¦ 

QUEM P-ERDEU?
rcilaeçãn,

.tr-

di posição «o*
tiiiiles objc-

directamente da fabrica ao freguez só

Kstão nesla
seus verdadeiros donos, os
elos:

iU'i.1 molho de chaves, ticliadi
I Silvestre.

r—— Uma carta, achada
Sr. Carlos Primo Leal.

 Dous cadernos, achados nn
do Correio da Avenida Rio Branco.

Unia bolsa com, chaves, aeliaita
rua dá Carioca

Av. Rio Branco, 114.1o. Tel. C. 1902

n ri V-. 'Io

Barcas, i»j«

A ffsnck

Um passapõete nllcmão. vn por
"San Mai-tin",
Vêlgn, pelo Sr

achado na rua Evaristo d»
Joaquim Moreira Rei

LISBOA, 23 (U. P.) — Prevendo que o
governo rclardará a convocação do Parla-

1 

mento, os esquerdistas diligenciam por con-
seguir a adhesão dum terço dos parlamen-
tares, afim de fazer essa convocação.

I0US0EL
é o melhor forlificante.

Formula do Prof. Sarmento Barata, dal
Fiícídé Medicina de P. Alegre. Dep.Arau.iol

8 Freitas & C. e Rodolpho Hess «t C—Wio.J
zyts-&iii?xmBmmsii*timi»m\him^— mom ¦

A fermentação dos restos de comida nos
intersticios dos dentes, c produzida, scgiin-
do esluilos scientificos, duas horas depois da
sua permanência na bocea. E' a fermentação
desses restos que dá origem á carie. O deu-
tifricio medicinal, Odorans, evitando a fer-
inentaçâo, evita, no mesmo tempo, a carie.
Muilo concentrado, algumas gotlas apenas
são sufficicnlcs. Vidro com pinga-golas,
ÍISOOO. Para auxiliar a limpeza dos dentes
use a pasta Odorans, __Ç500. A' venda em
toda parle.

Prosegue, em Lisboa, a greve dos
criados de mesa

LISBOA, 23 (U. P.) — Os criados de
mesa que se acham cm greve entregaram
a solução do caso á União dos Syndicalos
Operários.
._-».—...- —¦ » -mgítUfrm |.. .. .... 

Dr. Jorge G. SanfAnnacom 2 amu)3

rCoMBATE. ASTHMPf
, BRONCHITE ASTHMATICA

PURAMINTI
VCCflAlJi

hosp. da Iiuropa.
LOGIA. Assenibléii,

dc prat. cm
CIRURGIA E GYNECO-
23. Marq. Abrantcs, 115.
mtm» 

—*»•_»*—.i-

Íi]illitlll!iitiiiiil]illilllillinillllillliilMni'iiiMtHlilliil'Miiiiim:iinitiiHliM'imiiiiiiltiniiiiii"- VANNOS, CRAVOS, RUGAS, ETC. ? §

ICREME DE CERA PURIFICADO!
(Pürified Wnx Cream)

'IIMlIltllllllllllllllllllIllllllllllllIMIllllIltMIimillHIHIIIIillIIIIIIIIIItllllllllllllHttltllt
¦ . mnum—

JJií> 
''lÊn.te' arüS"

para a lavagem da etitis. Amncia. _einb}*''fI1'õ
evita as rugas precoces. No
cm "todas as pcrfiimaiins.

j< 11,1111 \-" ;r , , .

PARC ROYAli o

-Si 22_S_X?3SU—-

REI DOS
UMPAMETAES

—*»•"QUARDA=MOVEIS"
fSob o patrocínio do intlust ."tl Leandro Mãrtíti*)

Chainado8 : Ourives, 41. T. N. 1500

Por onde andarão estes
despachos ?

te*Recebemos de Campo Bello, Minas, o
legramina abaixo: , i

"A firma Gibrhn pede providcncins
Central do Rrasil solire os dcspaclios
números 20.-1 Fl, remctlido em I (lc,,.A,
da Marítima, c 2.Sil, enviado cm . »'
agosto dc Norte, cujos paradeiros sao m
rados. Saudações. — Daniel Albertino.

i

ia, f»
. %-'
EÁ-Jí-v



• - .1 A NOITE —. Torça*-..-Ira, 2.1 do Si*tomliro dt. 1024
f?tí "ÜI.TIM0S TBLEGriAMMAS

tSPeciACSDA /INOtTE
NO INTERIOR C NO

,lya/*.GI*N..in MMijHir.NA

VsacoRtecMiis
i-n"--*-—.^

I Rnimaaa
-»1- *»¦¦__.»

militares
Vae ser estabelecida por 30

dias a moratória para
Matto Grosso

\ <onimi»Ao da finança, da Câmara us*
i'»ou_, hoje,.parecer nitulioleccndo a moro-
«¦ri., pa; 50 dias, paia o |*stiirio de M.illo
liros-so. I.sío parecer, que merecou ligcirai
!rslrik\-ui"*> di* alguns membros da commis*
vão, «.uc*, nor fim, n a.slgnaram, eslá as--.i-n -fdijtldo:

"Foi presente á rommisjâo o proicelo da
prerojacio dn mornloriii parn o l.stndo do*., Paulo, ,io ...mi d bancada (Ia Muito (iros->,t> aprewnioú ifiíicnda mandando decretar a
niuratorln paio calo listado pelo prhzõ <lc RO
i/i_s c nr-. mesmos lermos dn do S. Paulo.
,***, c.vpul.súo ilos rebeldes deslu

ULTIMA HORA1
ü* \M s "^"riíCí 3 líü w

__!____fV

do
Vota-se a intervenção

no Amazonas
Varias questões de ordem

são discutidas, da tri-
buna, durante essa

votação
..nerln o sessflo polo Sr. líslado Coimbra

,';".'" 
""».«••• cíl-lçlomeíilo i? ..««rR.

i,. («..',' 
i'c"t's' °" wJnín *-*-• " I»-Mldenl« pe-

L.i.?,?.* !L *=o»*«.«».:«Ja. ordení do dia, quo
•TimT n5-t,nÍ,lnr ,/¦••••¦••¦•¦'••¦»¦* o .-.cinto,
«ataria.. 

,mpcdlf *¦-* volawein as diversas

„J>,"|,í;,,,e,,,c.fni wpWo. -.Influem usou dapalatTfl ness.. hora. Andina foram lidos osrwwccrej, limitam ns„l«nnilos nas commis.
«« .1,5. . 1"'0J")!,,V"'". da Câmara, npprovamlos ilccrçins .1.. çitmlo dc sllio, 1. sua proro-gaçío ali ji do il_--ti.-iiil.ro e n extensão drs-si muliila .1 oulros ponlos .Io tcnltnrio na-

- uilimo lis-
Indo c a norma .nçíi.i das operações finau-j ¦•'">' n votação <!o projcclo da intervenção¦viras ,- mercantis cm loila. as prnçnH do Amazonas. Poi n~>n.ovndo o arl Imu território ilcsncnnsclbtnn .. prorognçilo ¦. pur i*.-..! a coininls.rio _ dc parecer nuet> projr-lo M-ju rejeitado por so tornai* dca*
iií-.vs.arlo. (i niesinu não acontece, porém'tm a emenda, pois ai praças ile Muilo
(!ros**.> coiitinniiin n abffror as conset|ucn-
,- i.i ri. invasão doa rebelde*, que flUrigóu
uidi j.-.itid. parle ilu população valido a¦Mjar em urinas cm defesa da legalidade,
üu-ill .Ia siisp.ilíiVo do tru.otfo dn IJ, 1'. No-
l„..tc do HíoSlII pelo espaço <le cerca do tres
int-C-, acurrelnndn assim a cessação da
remessa de inere.doiliis du s. Pnulo, nue é
.:oj." a praça ijiie tem quasi exclusividade
ii.- Intercâmbio commercial com Matto
_...so.

A comniissão ., pois. d» parecer que a
emenda lenha andamento como projeclu•:|...'i_i c n*j*i npproi-ádn pela Gamara, com
rMuecão rio pra r.o da moratória para 301
.'ias. qu.> parecem bastautes para a norma-

lliuçúo d.i vida commercial e finan.eirn do!
litsdo. Apresenta; pois. a scj-ftiihtò sub-'
.inunda: "lí... vez üe fio dia*, dign-se.: "'10

honlc
a

qu
.sessão dc

!*_".
me*

Depois das homenagens a
S. A. R. o príncipe de

Piemonte
— ¦¦il*».ti.ll « jj,,, m

Regressaram no "São Paulo" o mi-
nistro do Exterior e o embai-

xacíor ria Itália
<.om _i saltas do iT.íulnmento dc t-ontl-

ii.ii-i.i-, o L-r.-.-our.-i.-ulo -S. Paulo." enirõn' lar.*;.*, ".a Guanabara, ile volta ila Bahia,
t- trazendo h *_.u bordo o Sr. ministro ilas
Relações Estci-irtrcs co Sr. embaixador pie-uIpotan.'iario da coroa ítaíiuiii. c suns re-
speclivas comitiva-*, nu^ foram a S. Salva-
dói-: U-v.ii- ns honiòn*n*;e*-.s do -{"overno u üa
soledade brasileira n «un nlleza real O
jicincipc do Pi.*ni.ji*il.-. herdeiro úu ihrmio da
llalia. O desembarque rluquellas autnrldii-
i..s s. de» pouco d*.'pc.is, cstàiidò présen-i.'.:. aléu: de oiiti-.-.s antot-idádeã; os repre-
wnlãrifes do Sr. presidcnt-_ da Ilepublica,
de ministros, etc. e. peüsonliuèivte, n Sr.
ministro da Marinha*.

 —>—«_•**-¦ ¦ 

REGULANDO O PREENCHI-
MENTO DAS VAGAS DE FiS-

CAL DO IMPOSTO DE
CONSUMO

O projeeto hoje apresentado
á Câmara

Mesa da Câmara o seiíiun-

do
pe-

l-ic.vj sobre
tt projcclo :"O Conj-resso Nacional derreta :
, Art* -1°. As v.i»as d'.* af»ci.tc fisca
imposto di. consumo serão 

'preenchidas
Im '(ue intcrii'i..rheiito jú estiverem exerceu-
oo taes logai-es, sempre qne haja interinos
que ha nmis de dons annos desempenhem
squcllas funeções, sem nota qne os dos-
abone, dévóndo-se ol)cdc*;**r, para as íiomea-
(,'oes cffelivas,..:& elussilicnçnó do concurso
a imé tenham se stihniettidd os candidatos.

Art. *!-. 
ltevogam-se aS disposições cm

contrario'."
--* . me*

Vúnunclndn qnc r..I a ordem do din, come-
Io

oniendn. ,i„ Sr. nnrbosa"Lima" 
'Í'Ma' 

wnenda!KUinnettlilii, em scgiilda, a votos, foi dadacomo rejeiloda. O seu autor pediu verifica-cito e esla confirmou o resultado, aimrando-se 3 votos o favor c •_'« contra. O Sr. Soares«os santos r.u uma dcclnrnçilo. Di/. S. líx.
jnio votou .-. favor d.i nmèndn. nem dc ou-ira mnncirn poderia .iglr, accrcsccnta.

Ap arl. ;t." do mesmo projcclo hnvin Iam-nem. uma cmcmln do Sr. Barbosa l.inía. fl-.".'indo n despesa eom » intervenção alé oiuii.vi.no de 500 contos. Dada eomo rejeitada,requerida a verificação pelo autor, c apura-nos li) votos a favor e 23 contra, o Sr. liar-lioin Lima >e lembrou <K- perguntar sc so-urc a mesma entenda a Comniissão dc I"i-niinças havia dado parecer.Scmclhanle ncrgnnta motivou uma sitierio conrusões. O Sr. Estacio Coimbranao presidiu a ultima parte d.i
cm, declinou esse inolivo, para m

impossibilidade rie responder á perguntae í-ontiniioii. nffirmnndo qne. tendo lido nn-j
jornaes n Informação ih" que o relator ri»Conimissao dc* Constiliilção, apresentar., pn-recor verbal, im.iicdinlnmcntc, pensava queoutro tanto havia feito qualquer membro dnComniissão ile 1'lnanças.

-- Infelizmente não deu. diz o Sr. Bar-
bosa l.ima.

Vem á tribuna o Sr. Mendonça Mnrtim*.
primeiro secretario da mesa, que. declarou
não se achar presente, hontem, no inoinrn-
to da apresentação d.is emendas, ,-, que .'•
facto. Pede, depois, n palavra o Sr. Silve-
rip.Xcry, 2" secretario, que diz não ter visto
nenhum membro da eommissão dc* finanças
so pronunciar, ua sessão de hontem, solire
as emendas.

II Sl". Rueno de Paiva, presidenle da.eom-
missão de finanças, declara que o projcclonão foi á eommissão de finanças, e, por-lauto, esta não podia dar parecer.O Sr. Buscbio de Andrade cntbT.de que,tendo a máteria entrado cm ordem dò dia.
em virtude ric ui-gencin, era dispensável a
audiência das commissoes.

O presidi nlo explica que n urgência lor-
I ua desnecessária .-i ida rio projcclo ãs com-
i missões. Estas devem dar parecer verbal c
j havendo o relator ria de constituição feito
! isso. cumpria ao relator du rie Tinanças dar
| idêntico parecer. Se este parecer uão foi
[dado, oonlimia .o Sr. Estacio (ífiinibrn, ha

Inconlestávelmcnle deficiência rio nina for-
mn lidado regimental o, nestas condições a
mesa devolve o pró.icçtó ã eommissão de
finanças ou solicita da mesma que dó ver-

j hahncnlc o seu parecei-.
Agitam-se os dons membros ria bancaria

mineira, que ó são lambem da eommissão de
finanças. O Sr. Biieno llrundão (píer que o
Sr. Uitcno dc Paiva diga qualquer cousa, na
qualidade do presidente do referida commis-
são. O Sr. Hueno rie Paiva diz (jue não sabe
do qnc se trata; nada tem a dizer.

Afinal, depois de alguns momentos, o Sr.
Dncuó llranriãp pede :i palavra e eonieçn di-
zàn.dõ qno o Senado jn se pronunciou, rojei-
laudo n ciiicnda rio Sr. Barbosa I-ima. O Se-
nado não pórie voltar atrás; portanto, o que

! cumpre fazei* 0 manter a resolução. Mas, pordcfcreiicin nó autor da mencionada emenda,
entra a discutir o assumpto ligeiramente;
achando que não se deve fixar a despesa com-.: iiilcrvençfi.o. As providencias durarão, tal-
vez, alé 31 de dezembro. Demais é distante
o ponlo em qne têm rie agir as tropas fe-
deraes c se fazerem sentir lodas ns provi-
dencias qne o governo .julgar necessário to-
mar. Sc a verba prefixada fôr exigiu., crea-
rã isso difficuldades ao governo. O Senado

novos!
Mas só serão aproveitados os

funccionarios existentes...
Poi npreiemado, tioje, * Cimara, o se-•imiii • projeclu;"(i C-nf*re*»u Nacional resolvei

. A!.'. '! '" •'¦'''- *""lahel.v<iil*i im Alfanils*í.i
do liio dr .i.u.rii-.i ., dano rie ofliclava de
descarga em numero d.* 8n, np-ovcllados
para esses loiaro. ns icluaei iiinlVreuii-. iio
deseargn de I* v 2« clailCI c ns nflichi*.
ailiiiiurlros exllneloi.

'•'I. '-* -- «> «rrvlço de dei.-.irga, seja
qual for. íA poilcrA ser folio |mr esses srr-
1'ontunrioa sob » Immcdlnln flscnlljnção do
cliefo il.i I* •'• \ão.

Art, ;i« -_ Itevogam-se at dlsposlçfies emcontrario."

A he; ma de Lima Barreto
3:000$000 da Prefeitura para a

sua erecção
Pelo Sr. prerclto f.-i. hoje. snncelonada a

resolução do Conselho que o nutorKi n nu*xillnr eom a quantia do 8:0005 n conslru*cção da lienna do escriptor l.l.na Il.irreio,
a srr erigida num dos jardins dos subúrbios
d.sln r.-ipilnl,~" ¦ me* 

Vâo organisar um manual de
instrucções sobre o manejo

do armamento usado na
Marinha

O Sr. ministro dn Marinlta nomeou umaeommissão composta dos capitães dc cor-
 y.cl" Guilherme ilicckcn e llobcrlo r.óes dn

oslrnrj ,'0IIMri,a. para, sob a presidência do capitãodo corveta cngchheiro-nnval Mario dn CostaUragn, orgauisnr, ric collaboração com amissão naval, um manual contendo insiro-cçoes sobre ns precauções a serem tomadasno manejo rio nrmamenlo usado na marl-nnn dc guerra.
me*

Liga das Nações

E como grando potência, na decisão
(io gabinete do Rcich!

-iaíSfiy*1, ?. '.J,.,V - ° **W»H» reuniu-
•ít -Sr. Mnr "'l0b * •,ri",,tlv»";í-*

.'i.?»-if*' »nl«-n»"tam«»lo, que al-nimas du*uiii-i siirgirani »o|iro «e o pedido de ndmls*>m na l.iiíii das Nuçin-i, deve >.rr entregueimntfdln ninenlo un se deve apenas indicarue u Alieiiianba eslá promplí. para entrar.. i.i-üi, deitando a apreicntaçflo da pro-poila para .iiiiíh lorde. !
v,- 

''I IIM-,-•'.' (U* p-> -O wWneli» rAol.vou lojo declarar-lo em favor da admissíloa* Allemnnli.i m. l.iga úa» Nações, o maislin-vr pos»|v.|, * '
UBnUMi 83 (llavasi - Em seguida A re*união rio hoje do gablueto do IleMi, foi nn-ntinclAdp ofliclnlmenlc que a AllcmanTia secs.orearin pnr entrar cm breve pnrn n Ligauns .Nações, iu qualidade do grando potência,

A tua Inoorporação aos
funccionarios, do mais

de 35 annos do scr-
vieos, que se apre-

sentarem
Foi Imje julgado objci-lo de deliberação, naCâmara, .i -•*.. ...u.* nrojecloi

0 C'iiigre.,10 Nacloiial rosolvei
Art. i* — 1'if.ii.i Incorporados aos venci-niflllns dos .UlICOlonario. nublICOl Civil quekc aprçseiilarei.i com Iriul.i c «lu,-,, „i„ms „„

I mais de (crylcos, as vnntngons do nrt, l&U
i .. .* *¦•"•'""'. de 1.1 da agosto du l'.i'2'i tu.bella l.yrn).

Ail. -" • A Incorporação devera ser feitaniuiii. mesmo que ii funcciònariò tonbn nic-uos de diiiis nnnoi de exercício no cargo cmque sc aposenta
An. .'I*

contraria

.LTIMfôlNfOUMAÇQtJ
,RAPIt>/\5 í MINUaoSf^S,

K DA MA NOITE"
v - 

I *¦ —

Desinfecção gasosa dos
cafesaes

IYi (Miramiiiliail» ao nilnln-
IitIo da .Agricultura o re-

lalorio Nohro o as-
sunipto

O Sr. ministro da Cuerrn enviou ¦• .»*-.B?"?w .? ->Rrlcullura -o relalorio do engfnlielro Nicolollii referente -i proposta feita
polo engonhelro cblmlco 1'epln Uliulleur pi-rn o 1'iiuuegii de produclos gazosos na desla-fecçio dus eafcMie»,

llevogam-so as disposições cn.

a m mê Encerrou-se o Congres-
so Internacional de

Estudantes

COMMINICADOS

Toda a ordem do tlia votada
llpuvo sessio, boje. nn Cnmam. l)u inicio,toi lliln, pan, constar dos Allliacs, um Ide- j \•.niiiii.i.1 diiuilo noticia de novas honicnacens ¦

nn 1'mnçn, a .Santos Dumonl, requerendo um I
prailor que. por luso. M nomeasso uma eom-1missão ne Ires ino.nbros paro cumprliiicnlnro presidente da Ilepublica o se enviasse uniteIeKr.nnm.. no Acro illub do França, oara- VAHSOVÍA, 23 (llavns) - Rncerrarain.seia manircstaçOes do apreço prcsla-j '.*.*-. Irabalhos do CoiiRrcsso Internacional dosJ-.stiiiiauies. \ iiltimí, sccçiio foi tumultuosa,lenilo sul,., depois dc longos debales. npnio-varia a admissão rio- allcmães a l*e.iera'.r,o,inas somente .soli o titulo do convidados

picou a.seutc n rcalisacflo doi-iu llom.i. em 1!)2r,, (! f.

ac ser rcalisada unia com-
petição olyinpica vm

Roma, <mii ü.lM)
decendo
rias ao llluslro brasileiro, üsser reíiucríiiicnto I ••sluilaules. A «lliuloi approvado. ......

i:m scíuldn, proseguitt a discussão dosaçougues do emergência, sendo censurado oCt"lu 
r ''" C,"I"V5"** 'luo os estabeleceu.

Alliidiu-sc, depois, ao incidente ontro duasautoridades do governo, fn.cnd- un. oradoro elogio do marechal l-ouiouia.
A* ordem do dia, foi discutido o projccloapprovnndo o traindo relativo ú solução jti-d ciai dai controvérsia, que venham n sur-glr entre o Urnsll o ii Confederação Suissa.A propósito, um orador discorreu sobre -

política externa do nosso paiz, que. consublanclaudo os principiós inais liberaes do Drelto Internacional,
nn
:1a

Como será representado o Minis
terio da Guerra no Congresso de

E. de Rodagem e na Exposição
de Automobilismo

O Sr. ministro ria Guerra resolveu no-me-r a seguinte conimissao de officiaes pararepresentar o .Ministério ria Guerra no Ter-ceiro Congresso Naeionnl dc listradas rie
ltodagcrn e na Exposição do Automobilismo
a nv reiilisaicm em outubro vindouro: coro-nel ¦lonatlias dii Cosia Rego Monteiro, coro-
noi intendente úa Guerra Antônio Illbeiro de
Rezende, major Nicolnn Uueno Horta liar-
bosa o còmniandanlc N*icolIetcs,-sendo o pri-meiro eomo presidenle da comniissão

me*

s-
1)1-

, . • vem de ser enaltecidal.iga dos Nações. O orador eln-iioti ain-ria a acção rie nosso delegado aquella ,-issrni-nica, Dr. Raul ."criiandes. a quem se deve
| ler sido, por essa sociedade das Nações, ad*optada a doutrina sustentada,pelo Brasil.A seguir, o projeeto foi approvado, o ines-
I mo suecedendo ao parecer que indefere o re-

queriniento dc Olddmnr Corrêa de SiI dihdo contagem ric tempo.
ii foi sô.

30, pc-

Novo ajudante da eommissão
construetora da fabrica

de Trotyí
Foi nomeado ajudunlo da CominissãoLonslnictora da Fabrica dc Tròlyl, o major

nharlu, Nestor Rodrigues da Silva.

Olyinpiadas
,, , ¦ apresentaria umamoção eslobc.cccndo a creação do "Borcau"
pern.anenle dos lístudnntcs. en. Londrescollalioraçüo eom a Conimissao dcila Liga das Nações.

As senhoras que
precisam comprar...

VERIFIQUEM OS PREÇOS
DOS BONS ARTIGOS DO

Ao Io Barateiro
VESTIDOS — ob maia elt-

gantes.
SEDAS — lindíssimo aorti*

monto.
ROUPAS BRANCAS — finis*

simas para seuhorai.
CHAPEUS—ultimas crcaçifcs.
Sempro os melhores artigos

pelo menor preço.
AV. RIO BRANCO, 100

rm
Educação

Vae chefiar a construcção da
Fabrica de Troiyl

BREVEMENTE |Inauguração da
Estação de Verão j

lor acto dc bojo do Sr. ministro da
mS Víl,?"l*,-*''--*'»»eil dc engenharia Uri,Mariano.Pereira de Anrirarie ficou incumbi.'». nlcm da_;<pie .ia desompcnba, da chefiana conimissao constmetora da Fabrica dc1 ""•¦¦• «nnesa ti dc P„|vora sen, l'u uae

enü

UM DESCONHECIDO MORREU I
SUBITAMENTE

U.n liomcm de cõr preta e de 00 annos |
presumiveis, lia rua ricnl Grandeza; ataca-!
do de suliito mai, foi transportado para o !
Uosto Cenlral de Assistência, onde veiu a •
fnllcçcr.

O cadáver, com guia rio Ü* districto, foi '
removido para o necrotério do Inslitulo Me- I
riii-o Legal.

me*

Vae servir no 5" B. C.
Foi mandado

Caçadores, o 1.°
Paulino de Souza

me*

servir no o." batalhão de
tenente eoutador, Urbano

deve rejeitar a emenda, confiando na prhbi*
riarie do governo, certo de (fue este dispenderá

 a menor quantia cpie for possivel,
P--.1-.*, .-.«.^.^^1 j. 1 Quanilo o Si*. Kst.-icio Coimbra subnietteu

«19 p*dí?3nientO ClC SOL" n votos a emenda ndriitiva subsequente; n rie-*" eliimii apjirovatla. ao invés rie diil-ii como re-
jeitaria, como í ric praxe, por isso que con-
trario seria o parecer da eommissão,

O Sr. Uueno Brandão reclamou e pediu
verificação de votação.

O presidente declara que ninguém se lc-
vanta. quando annuncia a votação; não sa-
bendo eile como se orientar.

Verificados os votos, foram apurados 7 a
favor e 28 contra. A emenda fora rejei-
tadn.

Passa-se á outra matéria, procedendo o
presidente n leitura d« respectiva emenda.

O Sr. Bueno Brandão pede a palavra. Diz
que já havia pedido, anteriormente. Mas
o presidente não ouvira o pedido. E, depois
de terminar n leitura dá a palavra ao re-
prcscnlante mineiro. S. líx. pediu, então,
urgência para a proposição que acaba de
chegar da Câmara, sobre a prorogação e os
aclos do estado de sitio. -

Discutiu longamente essa matéria o Sr.
Barbosa Lima, que se conserva na tribuna
ã born de encerrarmos os trabalhos desta
pagina.

Approvado o regulamento para
o serviço de Intendcrtcia

da Guerra
O Sr. presidente da ilepublica mandou

publicar o decreto n. lO.liOfi, de 17 do cor-
rente, que approva o regulamento para o
serviço de iiitendcncin da Guerra.

¦ -*•*_> 

O QUE FOI FAZER EM S. MIGUEL
O GOVERNADOR COSTA REGO
MACEIÓ' 23 (Serviço especial da A NOI-

TE) — O Sr. Costa Ilcao, 'governador des-
te hst.-ido, seguiu para a cidade do S. iMi-
guel, afim de inaugurar a illuminação ele-
ctrica"recentemente installada ali.

me*

0 miiliònario Basil Zarahoff ca-
soa-se com a duqueza de

Villafranca
PAUIS, 23 (U. P.) - Sir Basil Zara-noii, um dos homens mais ricos do mundo,

que, durante a grande guerra, forneceu a
| Inglaterra todo o dinheiro de que cila liou-vc mister, sendo por esse motivo condeco-
I rado, casou, hontem, com a duqueza hespa-! nhola de Villafranca.
I O casal seguiu para Montecarlo, afim de: passar a lua rie mel.
I Sil' Ha1s.iI é ""¦•* flgnrii dc alta Influenciano Syndlento do ,lo«o dn capital de Mônaco.

Dous pagamentos do Ministério
da Guerra

EXONERADO* DE AJUDANTE DE
« ORDENS DA 2» REGIÃO

Foi exonerado o primeiro tenente Guilhcr-me Paraense, a pedido, do cargo de. nju-Uanlc de orden6 do commandante da 2* rc-
gino militar.

me*.

NÃO RESISTIU AO FERIMENTO
E veiu a fallecer na Santa Casa
•„;.,,"•'"""""' uma anna <l0 st-'» próprio
»i ru -°Í ?,m(!nor Henrique Ferreira de•••iireu. de 13 annos, morador ria Varfiem Pc-quena. cm Jacarépaguá, feriu-se, sendo poruso internado d.i Santa Casa da Mlscrlcor-tua. Ahi. o infeliz menino, não resistindo Agravidade do ferimento recebido; veiu a fal-loccr, sendo o cadáver removido para o-Necrotério do instituto Medico Legal Auto-ps.ado pelo Dr. Rodrigues Caó. que ..ttestoueomo enusa-mortis» ferimento do abdômenpor projectil de arni» de fogo  o cadáverfoi sepultado no cemitério de São Franei.-eo Xavier.

' -_•_¦_-. »¦

Está á disposição do governo
fluminense

Foi posto íi disposição do governo do Es-tado .do Rio dc Jauciro, para servir em umaconimissao militar, o tenente-coronel dc cn-
gcnbar.a Hcraclito Paes Ribeiro.

FOI INCLUÍDO no quadro de
ACCESSO DA MARINHA

Foi mandado incluir no quadro de ac-cesso da Armada n capitão de corveta-com-
missario José Dlriiz Villosboas Filho.

Morte trágica de um operário
mineiro

JPÍZ..DE_ F6nA ÜM*--n»)) 23 (Serviçopccial da A NOITE) - O operário AvellSoares, residente a Avenida Cosia Carva]

do e etapas no cor-
rente exercício

ioi pedido ao Congresso
um 

'.crédito 
supplcmen-

tarde 19.175:3279200
0 Sr. presidente da Republica enviou nowngresso Nacional mensagem pedindo auto-nsaçao para abertura do Ministério da Gucr-

íí',?? um credito na importância de 
ç ti 7Ç200' supplemcntar ú verba 10* —Mído, etapas e «ratificações dc praças depr". do actual orçamento.

NOMEAÇÕES NA GUERRA
_,„ Sr.- rnin,stro da Guerra resolveu nomear,PW actos de hoje: 1» offieial da Escola Mi-
. oi °J°- "ff'0'-*1 Ernesto Fagundes Varella,e - offieial o 3» Patrício Manoel Moreirai-varcs; segundos mecânicos electricistasnas fortalezas de Santa Cruz, S João c forte","' *vU|z, respectivamente, os auxiliares demeca-jico Annibal Carneiro, João Gomes dos«nntos e João Eloriano, npprovados ultima-¦nente cm concurso para aquelle cargo.

Falleceu o promotor do Arce-
bispado de Diamantina

r.rj'I".*M,ANTINA (Minas), 23 (Serviço' es-Wvial* da A XÜITK) — Falleceu, cin sua
S*-*-1-"". no districto de Sliliib "Verde, sen-
2M*?wa arl',i transportado, o Hevmo, co-
S .'"an?íl Alves Pereira, promotor deste«rwbispado. Contava o cxtiiulo 80 annos
danii.- 2 * ' Cl'a s;i<-'cr'Iotc ha 21 c havia sido¦-piiiado 

provincial cm varias legislaturas
-jercado- municipal diversas vezes.
«n •*' . i me* —transferencias na artilharia e na

infantaria
''oram transferidos:

'•milio
(BágéSl

O Sr. ministro dn Guerra solicitou do seu ¦nccfal ?*•* A,NOITE) — O operário Avelino
collega da Fazenda o pagamento, no The- &oa.t'"• residente a Avenida Cosia Carvalho
souro Nacional, de 1)0:0008 ao governo do n,' Áiò>. 'lunndo trabalhava na Serraria Kas-
Estado do Paraná, e de 203$200 ao sarsen-! c"' ¦}"Pt" " cslação ria Leopoldina llail-
to ajudante reformado Antônio Augusto' Wí'-V' *°l apanhado pelo engenho rie umaVieira. |.serra, perdendo ambas as pernas e ficando—* me*. ¦ .... i**"1" o yen Ire esmagado; Conduzido p.-.ni a0 cambio vae melhorando»-«——--»—pouco

Exonerações no Ministério da
Guerra

Foram exonerados pelo Sr. ministro da
Guerra: o tenente coronel Mernclito Paes Ri-
beiro, do cargo de chefe da Conimissao Con-
slructorn da fabrica de trotyí; o capitão rc-
formado Poncinno Francisco Pereira, do lo-
,';ar de. chefe dn 2." secção du 11.* clréums-
crlpçno de recrutamento, <¦ o í.° tenente Jo-
sé 'Fcrríigcni de Mello Mattos, rio de i.judari-
te de ordens rio comninhdnntc da 2.' briga-
dn rie nrtillinria.

me*

XãJOrmà dc artilharia
Manréil Filho, do 3'

ia o primeiro tenente
grupo a cavallo

..- .-, Para o 2° gi*upo (Alêgret*,)'.
to \rair','a de infantaria o primeiro tcncti-
dor» -r- Cí**"dc,so do ó» batalhno.de caça-
,,,„,'" ,Itm Claro), para o 5*> regimento (Lo-
,7 ¦*> o -segundo tenente Manoel Almei-

K*_,*J'° •'••"'uquerque Cavalcante
Pral? (Hio Grande); par
^Sí-üpres .(Nictheroy)

ra o 2"
ãn 9o regi-
nihüliào de

Passon por Juiz de Fora um con-
iingente da policia mineira

JUIZ DE FólÍA (Minas), 23 (Serviço es-
pccial dn A NOITE) — Sob o conluiando
dp coronel Joyiano de Mello, passou por
esla cidade, rie. regresso a llello Horizonte,
um eoiitingenle. da policia mineira, que cs-
leve em S. Paulo, combatendo os revolu-
eiouarios.

_M_«
Para cobrança de impostos,

em atraso
Nò dia 2ã rio corrente, à 1 hora ria tarde,

serão vendidos perante õ Juizo Federal da
1- Vnra, diversos bens moveis, poiiliòrádòs
uos executivos fiscaes, movidos pela Fa-¦renda Nacional contra um vespertino o Ma-
e,ino tle Andrade, responsável por dividas
de Sl. J. Corrêa i C.

5 9|16 a 5 21|32
Encontrámos o mercado de cambio ainda,

boje, bem collocado e firme, com um movi-
mento pequeno de procura para remessas dc
letras e mclhormenlc supprido de papeis cíe
cobertura. Todos os bancos declararam sacar
francamente a 5 í)|10 d., dando alguns a
5 19|32 d., contra o particular n 5 5|8 d. Em
seguida, tornou-se nernl a taxa de 5 19]32 d.
para o bancário, dando alguns a 5 39|G*l c
5 518 d., correndo para o particular as ta--.ns de 5 21(32 c 5 14(1.6 d. Eram assim b:is-
tante promcttorns as condições do inercado,
qne ficou cm altitude muito favorável.

Cotaram-se os soberanos rie 52*5500 o
52í?800 e as llbras-papcl ric .4.?2(10 a -MS500.

O dollar regulou à vista dc 93720 a 9Ç80U
e n praso rie !)*i620 a !)$770.

Saques por cabógramínn:
A' vista — Londres 5 15(32 a 5 112; Paris

S!il7 « !j>524; Itália $42!) a S431; Nova York
í)?!780 a 9-.850; Hespanha 15295 a 15310;
Suissa 158(15; Bclj-ica 5481; Hoilanda 35800;
Ruenos Aires, papel. 35490; Montcvidéo
85320;'Japão 45040; Noruega 15380; marco-
renda 25300.

Foram affixados officiulmente as seguiu-
tes taxas:

A 90 ri|v — Londres 5 9|1B o 5 1!)|32; Paris
5510 :i 551(1; Nova York 95020 a 95770.

A' vista — Londres 5 1|2 a ó 17i32; Paris
5515 ií $519; Itália 5127 n 5432: Portugal
5315 a 5318; Nova York 957211 n 95800; Hes-
punha 15290 a 15305; Suissa 15815 a 15870;
Buenos Aires, papel, 35475 n 35500; ouro,
7Ç890 a 75950; .Montcvidéo 85820 a KS350;
Japão 35991 a 4-5020; Suécia 25001 a 25040;
Noruega 15350 a 15370; Hoilanda 35750 ii
35800; Dinamarca 15080; Canadá 957G0:
Chile 15230 (peso ouro); Sj-rlii 5515 a *.517;
Bblgiça 547S ax54SO; JUimania $055 n 5002;
Slovaqui.-i 5290 u 5305; Allenianlia 7S poi
trillião rie marcos 25330 a 25340 por marco
da renda; Áustria 5144 a 5100 por mil co-
ròas; café 5518 a 5519 p'pr franco; sbbcrn-
nos 525500 a 525SQ0; libras-papel .145200 a
445500.

O mercado de cambio funccionòu duran-
to a tarde regularmente firme. Tornou-se
geral a taxa de 5 518 d., para o bancário,
com dinheiro a 5 11|1G d.

Subiu ainda o bancário a 5 211.12 d., cm
vários bancos, contra o particular ,i
5 23|32 ri.

O mercado fechou firme e sem nova ai-
Lcrriçiio. .. í

O iacto causou viva Impressão e muitamagua, principalmente entre os colicas ecompanheiros da" viclima.

TITULO DE PENSÃO PARA UM
SOLDADO REFORMADO E RES-

TITUIÇAO DE DINHEIRO A
UM SARGENTO

nn?«i,?r;„_?1,ni,stro <la í.""™ sntonettcu áconsideração do seu collega dn Fazenda osicquerimcntos em que o primeiro sar-jeuloJoa o Uueno e o soldado reformado Migueldos Anjos pedem, esle certidão do titulo dcpensão e nqnello restituição dà importânciadescontaria ric sons vencimentos a titulo rieassignatura rio "Diário Offieial".

"Habeas-corpus" concedidos
pelo juiz federal da Ia Vara

Por sentença de hoje, o juiz federal dal* Vara concedeu "habeas-corpus" aos sor-teados militares Tancredo Franco Rurlama-
qui c Jnlio Francisco Martins.

me*
Excluídos das fileiras do Exerci-

to por effeito de "habeas-
corpus"

Foram mandados excluir das fileiras doExercito, por effeito de "habeas-corpus",
os sorteados, militares João Bosco rie llc-zende, Pedro Maciel Pacheco o Luiz daCosta Ribeiro. ,

0 café esteve sustentado
Fuhccionoti o mercado de café, hoje, umtanto indeciso, por isso que não se verificoudurante os trabalhos ria abertura maiormovimento de procura, tendo sido pouco Ini-

portontes os negócios efectuados para expor-taçao. 'bm todo o caso. foram de alta os ai-ternn.tivas da bolsa de Nova York. que no an-tenor fecamento subiu do 4 a 15 pontos nasopções.
Foram regulares as entradas c bem impor-tantês os embaques,
•Os vendedores rieclárarani-se-sustentados

e deram o limite de 505 por arroba do typoi. A esse preço foram negociadas nii úber-tura 5.187 suecas, ficando o mercado desti-lindo de interesse.
Entraram 29.129 saccas. sendo 24.333 pelaLeopoldina, 3.580 pela Central c 1.21(5 porcabotagem.
Os embarques forani de 19.013 saccai,sendo 15.S27 para a Europa; 759 para o Itioda Prata. 050 por cabotagem e 1.777 parao Pacifico.
Havia cin stock, hoje, 252.111 saccas.
O movimento correu sem a menor anima-

ção. tendo sirio fechadas apenas 7.000 suecas
a praso, na abertura ria Bolsa.

Cotou-sc para setembro a 495700, para oii-
liibi-o a 495300; para dezembro e janeiro a
495400 e parn fevereiro a 435550,' compra-
dores.

rtéguloii o mercado dn café, „ tarde, com
um movimento pouco desenvolvido de pro-cura. Foram vendidas mais 4.832 saccas,
no total de IO,8.19 ditas. O mercado fcclibii
Innllçradó o sem firmeza.

O EX-GOVERNADOR DE ALAGOAS
CANDIDATO A UMA VAGA DE

SENADOR FEDERAL
MACEIÓ', 23 (Serviço especial da A NOI-Th) -- A eommissão executiva do PartidoDemocrata indicou o ex-governador Fernan-des Lima para candidato .. roga do sena-dor federal, aberta com a renuncia do Sr.Lula lorres.

"*—¦*¦ '_ ¦ 
me* .

OS VALES-OURO
O Banco do Brasil forneceu os vales-ou-

ro, para a Alfândega á razão.do 5§352, pa-pcl, por 15000 ouro.
n.2._d0,lar coln"-s**5 "1 vista, nesse banco, a í9SS00, e a praso a 9S700. I

¦ me* ¦—

isa Fonseca
Acabamos de receber grande
sortimento de CHAPEUS-M0-
DEL0 e de CONFECÇÕES, ver-*

dadeiras novidades.
Sempre bom.

Sempre barato
Vestidos para theatro e baile

TECIDOS DE VERÂ0,
recém-chegados

7, Gonç. Dias e Uruguayana, 10

HU ENM
Empresa Pinlildi

O primeiro Music-Hall Familiar èa Brasil
Boa Musica — Ln_ — Ventilação Batatal

Conforto — Elegância
VINDE VER HOJE E TODOS OS DIAS .
O colossal e insuperável programma úe

CINEMA CENTRAL
NA TELA:

Os nielliores films, com artistas de renome,,
marcas de fama.

NO PALCO:
Artistas do real vaiou, celebridades «nro»*;

pcos, attrucçõcs sensaeionnes. J
.Vindas directamente da Europa, excli- |

sivamente para o

CINEMA CENTRAL
Unica empresa que tem contrato com a

SOUTH AMERICAN TOUlí. dê Paris '
pnra todo o Brasil.

Espectaculos theatvaes familiares.
Vêr para crer

Entrada 2$000 Camarote 10$000

*5s^

O JTEMPO
Temperatura de hoje : máxima,

26°, 5; minima, 17°,4
Boletim da Directoria de Meteorologia
Previsões para o periodo de 6 heras

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

Districto Federal c Nictlicroy — tempo,'
lioin com possivel liiigmentò de nebulosidade

Temperatura — Noite ninda fria; em as-
censuo de dia, eom máxima entre .'U"0 c .'l''0''Ventos — Norm.-ies.

Estado do Ilio — Tempo bom.
Tempcialuia —¦ Noite ainda fria; cm as-

eensiio de dia.
Tendência geral rio tempo após (1 lioras datarde de .'.ninnliã — llom.
Estados rio Sul — O tempo instiibilisar-

sc-;'i nu Rio Grande rio Sul e continuará bomnos demais Estados, Trovoadas esparsas pro-vá veis;
Temperatura — Ainda cm ascensão.
Ventos — De norte a Iéstc, frescos no Ilio

Grande do Sul,
 -**¦*-" —^m?"

Loteria da Capital Federal
Ucsullado da éxtracèão do

3SI15 
7,m  

""

üiã.-iíi
(!2Sh . . .. •"
5170 '.'.'.'.'.'"

uo jc,:
20:0005000
8:0(lp'S0n0'-:00tl.?fl0(i
1:0ü(ISO0(i
3:000*5000

Todo o homem deleíta-íe em
que a sua esposa seja forte,
robusta e carinhosa e somente
abundante suade pode dar
estas qualidades. Si esta saude

falta, ahi está a verda-
deira fonte de robustez
para os debilitados, a
justamente famosa

EMULSÃO DE SCOTT
CRETONES

O mais bello e delicado sortimentoem cores e desenhos modernos,
acaba de receber a conhecida

*-S. Ru» «ia Carioca. 67«

(

I

Dr. A. F. da Cosia Júnior ^,llcS -
ri'*i- .. * Philis, Tu-mores, Iladiuintl-e-apia, 11. Chile, 17 (1 asòi".

D
súlüis d.* 2 ém deanie. üu

r. A. MOSCOSO (!!"ÍL'a ""-'dica.-ÍVDpa
rolho diseiitivo'. 'C.o«
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Oclavio Pereira da Silva
IV DIA)

ÍSara 

Santm .Silva a fillint, Janela
1'aluii ii- da Slha, Dr. Oitir üilva, *<-
nlmra c fillmn, tenviilr-rurtiiiel Juw
dus Mai.» Mai-it-l iLi Cinta, leuliura i-

is, il'liil-i iia Silva S-uilos, iiiiiãi e íi.»
rliihn», Maria miilu Madri da Co«ta. al-

Mirante lttnlul|iliii Itamas 1'ontei, xeiilmra
a filhas, «luva almirante Alvares 1'i-im.i.
|ii. Oiulnn ivmiii ,• teiilumi, tiimmamlaii»

It 
O.walilu Prima mu» nin. «enliiir» a ii-

hn, DnralUn da Silva torres i> fillm- 1'riin»
•Isco da Silva Torres, senliora e fillini,
Oclucltla da Silva ilvllexa i lillins, i.him-ii-
Irsi, iii.hu i 1'ahricin da Silva (ausente)!
liaria i.au *>*i SaiiIos •• flllmi «liicrranien*
le agi.iiliirm a todas ai iivMoat que ou
•iiinip.iiiliai.iin nu duro gulpe por mie nea*
liam dc i-.iv «i rum a perda de «eu liieMpie-
«Ivil .- .(•»•.«, pae, filhn, irmão, sogro, iit-ft,
Ciinhailn a lio OCTAVIO l'l Iti IH\ DA SIL*
iVA o do novo convidam ns parcilta e ami-
fo» pura iissiiillr a mii-sa que kt4 rciadn
iu» altai-már da egicja da Candelária, As
• l"J lmi.1-, itmanliA, quarta-feira, 21 do cor*
rente, í* dia du seu paMaiu«iitn,

TOMOU UM VENENO
PARA RATOS

< "in v niptiiin.» de riiveni-ii.iun-iii<i fai te-
vailit an l*uito Crnlral ile AMlMriiela e ali
ilevhliinieiile «in-eoriiil» a menina llcatrln, de
niln iilfiof, (Ilha ile J--.> Ferreira i< reniden-
te A lui,'i*;i tl„r.'iii dc (limcil. hii li. ÍIH

IL.niü »i-auu.l>i iiiinima o Inilrtiiii iiinli .•
tnimiu, em >ua icm.I-ihu tutu iiutnilidailr
de veueiio pnra ratos

Jayme Auguito de Andrade
PALLECIDO l'.M AI.MOFALI.A - l'On-

TUUAU
•> Avirs Augusto de Andrade v ripo-

0_m fa, Adelaide Augusto de Andrade. Dr.
I «Wviiru Augusto de Andrade, esposa e

.*a\ filhos, Di;, Antônio llinM>'re. esposa o
filho:,, Anlimiô ,r«aqulm dc Andrade c mais

fiarenlcs, 
feridos iindiindamcnle com o do-

oros.i noticia dn passamento de seu inen-
auccivcl c querido filho, Irmfm, eiinlintlo,
tio c fuinho .IAY.MI-: AUGUSTO Dii AN*
IlIlADI-:. convidam as pessoas do suas re-
loções c amizade para assistir a missa de
?» ili.i i|uc pur seu elerno descanso te rei*.-
ri na rgrejn de N. S. do Monte do Carmo
(i rua 1" de Março), as D t|2 horas do
•maiili.i, ijiiarta»felra, 24 do corrente. Por
este acto dc reHglão se confessam eterna- <
¦x-iite gratos.

Tenente-coronel Antônio Emilio i
Rodriguei

•^ Cartola llandelra Hoilrigues, scus fl-
M4 Pios c demais parentes ngradecem pc-

| nhorados n todas as pessoas ipic iicom-
47a panlinraiii os icstos morlacs de seu

fdotatradn esposo, pae, irmão, lio, cunhado
e primo ANTÔNIO EMILIO RODRIGUES, e
lie novn na convidam pnra assistir n missa
«lc "« dia que, por sua alma, mandam cc-
lobrtir quinta-feira próxima, '2!> do correu-
te. i-s !> llü horas, nn egreja dc S. Franeis»
Co dc 1'auln. Por esle nelo religioso desde
jft so confessam clcriiamcntc gratos.

JÓIAS PELO CUSTO
10 T. 30 »|« DF. DESCONTO

Por motivo do balanço
Aliam* |ir,ç,i» |

Aniii-U de ouro e| brilhante», desde *0)
Annela «le «ura para rrrança, desde IPf
llrincoa de ouro, dendê I0Í

lltlncn. de prata de l.ei, loi liar»
«wne. . , ,,..,,,,.,, IM

l'ul», piai Infle, ultima moda «S" «aeravii, faltit-ndua n ouro., t$" lii-rilnc folheada a oura,,,. Ilt
Corrrnlea folheada* a naro 91
Collar*» de praia d» lei.... 11*00
Calva com Rosário. . , MOOO
«• ludo mnU cam Rrande* atuitlmnilnv

JOALHERIA LÚCIO A KAMOS
41 - URUGUAYANA - 41

Entro Ouvidor e 7 de Setembro

IVerda e»ra

Orminda Neves Castello

Í; 

Jost! Coelho dc Sá, senhora e filhos,
Cm-tiis Fiorcncln Fontes Castello, sc-'rihor» o filho, Arlindo José Pereira das

Neves, senhora c filhos, Armidin Neves
Mcner.cs iia Costn o lilhns c Florizin Ilibei-
iu NpVcs ngradecem n todos os parentes e
anll|-.tiH que acompanharam os restos mor-
taes de sua cunhada, irmã e entenda Oli-
MINDA NEV1ÍS CASTELLO, o de novo con-
Viilam para assistir n missa dc 7° dia, quc
oerti rezada amanha, quarta-feira, 24 do cor-
• ente, ás li 1|2 horas, na egreja do SS. Sa-
cramento.

Eduardo Sampaio
ia Viuva o filhos convidam os demais

#wtf jiarentca e amigos para assistir a mis-
f aa do 7. din, quinta-feira próxima,

r 25, :'t:i 8 112 horas, que mandam rezar nn
«grM t dc S. rnmeiscii de 1'nula, no altar
«e N. S. das Oórcs. Agradecem n todas as
pessoas dc sua ailib.ndo o convidam paru
tnais este acto religioso.

Liquidação
de roupas braneas 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

Casa na
Avenida Rio Branco 76 a 86

Agradecimento i'Álvaro Meira do Figueiredo o familia
hgradecem o todas as pessoas quo por tele-
grnmmas, cartas o pessoalmente se inte»
rrssnram pcla saude dc sua idolatrada fi-
iliinha 11EGINA, bem como acompanharam
•té a suu ultima morada, no cemitério dc
•Ira.jii, o cerpinhn da mesma.

E' digno de menção especial o agrade-
cimento quc aqui fica patenteado aos Drs.
Marques de Oliveira e Euwbanck Tambo-
rim, pela maneira com quc so houveram
durante o período da moléstia, procurando
|)or todos os meios salvar a mesma, e bem
assim á professora municipal I). Maria Isa-
bel Gomes c F.xmn. Sras. DD, viuva Julia
Gomes c Conceição Dias pela dedicação o
«ffceto demonstrados.

Rua do Theatro, 31 a 37
E' A ÚNICA CASA QUE VENDE

PELO CUSTO

Lençóes
DE CRETONE INGLEZ COM BAI-

NHA AJOUR

Agradecimento
N"a impossibilidade dc dirigir-me indivi-

jiuaimentc n quantos manifestaram seus
sentimentos pela grande perda que acabo
dt- soffrer, com o fallechnento de minha
qup.riiln esposa MARIA ILYD1A HASTOS DE
ALMEIDA TORRES, quer durante a sua
doença, quer acompanhando e assistindo ao
Seu enterramenlo e a missa tlc 7a dia, quer
|»or lelegrnmmns, cartas e cartões, venho
p- * »..j» meio, cm meu nome e dc minha fa-
•liliís agradecer a um pnr um c hypotbe-
c ,s ii tiosst eterna gratidão.

íiii>, -'.'! de setembro do 1924.
Dr» Theophilo de Almeida Torres.

£<snraactt
AUTOMÓVEISeme*

7 logares—Ultimo modelo, 1924
LUXO K CONFORTO

Preço 22:000)000
Eipoatçio « vendas:

DIAS CARNEIRO & CIA.
Av. Rio Branco, 247

200 x 140 7*500
1220 x 180 11$500
200 x 160 13*500
200 x 220 18*000

Fronhas
CRETONE BORDADAS

60 x 60  6*000
70 x 70  7*000

Toalhas
ADAMASCADAS COM BAINHA

AJOUR
150 x 150  8*000
200 x 150  10*800
250 x 150  13*200
300 x 150  16*000

Guardsnapos
Para chá, dúzia  3*400
Para jantar, (luzia  11*500

mi

DQnML
B^i^* lí F8R EflBSw ., .niitr. KWH»», ¦— uj

_W_Y cm qualquer período I

Cada tubo de TREPARSOU I

VVVVVVVVV,«4V •"••%*V*•'*•*V**•*•'%•%••,'%•%•»,••/•»••,••}•*,••••••?*}•*»• %•%*•••%*%•*•*•?%**i*%*V%**^%*VV'm"n"íH»Tr

ATROPELADO SEMPRE1
Uma soxiiffoniirlH ícrUla na

caboçu
Nem o munem nem a côr do auto «e «abe.

Certo i\ eiilrulaiitu. que em dliparuila tn»
fernnl ella panou, A larde, pela rna l.uii
dc Cnmâ», eolhondo. a e«rlnnnUur», a
viuva llonrlqqela MoAido «In 8jly«.¦ d« «»
mino», praduiinilo-lha forlmtnloi p»la cni»e-
«a e braço «quanlo. . .

Triinspiirtailtt. a Inffllll vellilnlin para o
puto central da Aüliancla, ahi tevei oi
nt>cc>siirl(is sncrorrn», flmlo; o» quaei r«io-
hiou-no a i.ua residência, á imMi^*
Selonilro n. 2M», onde e»t* ein trntoiiicnto.

A policia do I" districto Ixnora a oc
corroncla,

Para
camisas

da hontein

BEBEU E APANHOU
O fi-rr.nli'1- Adriano RaptUtii Prata, ^ ,

iwiilntíiie» e i-íinln üí Blinoi lio edade, |iti^
in»drui(aila andou lieíwrkamln pcloi hai».
mim* ua ian \'**en du liama, lanlu w-„, x,,
crradnr nue li para a« .tantai. aleoolltido,lonl.i civil, ipi. n i<«„tentou ailitredir um «uenia eivn. quo n c»,.

IJioii, em Mia defesa, vUiiiuulu-llie nn. ,;„..
poi da "ra«iifl-ti»t«". A AhUJoiicIs fo«.ui.«
Adriano, »ine rc*iile a uin brnaihir RuíoIjIo
100 e a policia ilu ,1' dlitrloto ¦•-¦•IN»¦¦.. ..,
xndrci,
¦¦ ¦¦ i mmm m.

^_m meam m~
—«— ¦ ¦ »i 

y» 
.

La Maison ?
Rouge

IHSiBho "Quarentão"
„ , JÁ CHEGOU NOVA REMESSAEsso prodigioso produeto. (|iic l«z n rí(pie/n tl.-i industria pastoril,

-. . , . PRODUZ EM 60 DIAS •
lotlos os lavradores devem planlar ja parn terem seus palies repletos com as soasTRES COLHEITAS POR ANNO !

EstA debcllada n carcslio dò milho, sem prc.juilicnr ns outras pldnlaçôcs.KILO 20Sllepieseutantc geral:

MAURÍCIO TROJMAN
r.UA SAO JOSÉ. 74 — 1» nndar — Sala 8 — Teleph. Central 3106

ALFAFA de Murcia, legitima — Kilo 9$800
Remei tem-se (¦ncommendns, quer Correio, quer por entradas de ferro" " ' " IV "  *m%\WW-W-Wmammmm-mMr UHatHnsiU^HBBBia^RaHBnB^MaHBaHBUBBnH WÊH~W
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üoupas feitas ou por medida» cora a
cleRancia das casas do luxo pnr meta-
de dos preços das mesmas podereia

encontrar nas:

Alfaiataria
Mar e Terra

30 Rua Marechal
Floriano 30

(defronte ú rua
Uruguayana)

CASA
VAL DO RIO
•12 Rua Marechal

Floriano 42
(defronte á ruo
dos Andradas)

Pbonc Ü5GI! Norle Phonc 5723 Norte

mÊÉ

Zophir Inglez lar-
gura 80je. me-
tro •••••••

Crepon, larg. 80!e.
metro

Tricoline, largura
80 c. metro . . .

Crepe listado lar-
gura 100|e. me-
tro

Palha de seda
larg. 90jc. me-
tro •••••••

Seda listada japo-
neza largura
100|e. metro. .

Crepe da China
( fantasia ) su-
perior qualidade
e lavavel, largu-
ra 1m,40, me-
tro

Tussor de I i n h o' larg. 1m,40 me-
tro

Tecido T r o p i -
cal, para ternos,
larg. 1m,40 me-
xro •••••••

Tussor de seda,
superior quali-
dade para terno
metro

2$500

5$000

6S600

8$000

9$000

24*000

A Paulicéa
OrandM abatimento na aec^Ao 4*

SEDAS
Seda lavavel, japoneaa, me»
tro !.'"i.-.

Tnfcla 1 in, de lur^ura me-
tro IMOOO

Crepe, liso o fnntntin .... i'.T"«t-i
«irande variedade em «edae de iodai
a» «aalidadM IlaM • do f»nu»i,

VIHITKM

A PAULICt A
I.ARf.0 K TRAVESSA 8. FCO. 41

vvvvvvvvv
Vão tomar parte no concurso

italiano de aeroplanos
sem motor

mOMA, 23. (U. P.) — O "rccordman"
francez Thorot e os allemães Mai-tcns c
Snntzch, foram os primeiros aviadores (jue
se inscreveram para tomar parte nu coricur-
so italiano de aeropliiuos sem motor, ,-iue
foi marcado pnra u primeiro quinzena de
outubro próximo, no planalto tle Sete Co-
muni, sob a iniciativa da IJjja lAciva ltatiu»
nn.'Espera-se que oulros aviadores allenífies
venham tomar parte no ceitnmeii.

••:--X"X-<»X"X»-X"X**-x-x~x-**
Colhido por uma carroça
Na estação do Belfort Roxo, onde também

reside, o menor Waldemar, de 8 annos, fi-
llio de Antônio Luiz foi colhido por uma car-
roça ficando com a perna esquerda fractu-
rada.

Waldemar foi, cm seguida, transportado
para a estação Francisco dc Sá e dali, emambulância da Assistência, pnra o Posto
Central, recebendo os soccorro3 de quc cn-
recin.

-> ^eiw ¦

i w®____i
Dr.SiivifioMaftos.
especialista em denta-

duras, pontes, piuots,
coroas e cantos de nu-
ro, obtiii-ações, extra-
cções sem dôr, moles-
tias buetiés, còricértos

de dentaduras quebradas, ete. 7 Selem-
bro, ^31. üas 7 ús 5. Tel. 1555 C.

Dentista — Octavio Eurioio Álvaro —
Carioca 50- Io. Phone C. 3302.

SIM ! "Dir CURA l;m^
patos do cão. Vidro, 4?. Rua Vasco da Ga-
mo, 12, Drogarias c casas de sementes.
m. ¦¦ m-mm-ttmim. ¦¦ i- m-t-mt-tt ¦¦¦>. — ¦*»

Loteria de Santa Catharina
Resultado da extracção de hontem i

2!50 (Paraná)  00:00(11.1)00
2850 (S. Paulo)  5:000$000
54Ü1 (Rio)  2-S0Ò..000

11310 (Rio)  l:r.()(iSflOO
9080 (Rio)  líOOOSflOO

Sortes grandes—Centro Lotei ico

Apanhado por um trem no
tunnel da Central

O empreendo do Arser,nl de Mariniiii Uu-
gênio de Oliveira l.opes, de Ili iiniios t: mo-
rador á rua Conselheiro Jobim ri. 33 foi
apanhado, hoje, por uni trem no lunnel da
Central soffrcndo entre outros ferimentos
na cabeça fractiirns cm ambos os braços.

Soccorrida peln Assistência n victima foi
internada em seguida rio Hospital da Ilha
dns Cobras.

LISTRES i
PLAFONIERS

í) melhor C ô innis variado sortimento cm
diversos eiilvlos

i- BAItUOSO. WINTER & C.
R V A D O • ri O S A R I O, 1 5 3

,_.,,„„.¦> ..........~.ma»»-. ___„_"Petropoüs-Hotel"
Di.-irins, 6|. Mensalmente, outi-ris vantaRens;

It. FREI CANECA; 92

Cortinados
Bordados para creança.. 420000
Bordados para casal dc

59$ por  54$000

Guarnições
Oc filo e setim para cama

com 5 peças  59$000

Enxovaes
Enxovaes completos para

noivas com 14 peças,
sendo o vestido de Clíar-
mouse ou Liberty .... ] 858000

A mais antiga cm roupas brancas parajIhoineus, cama e mesa. Seriedade nb'sò-1
I luta ua fôrma de negociar. Não cngaiiiil
jo tretíuez.
17_—..IlUA^AOARIOCA — 87L"- mm^m-mSmiimUfemum.miy-maa»—..

UflKUK DE TOILETTE
Allemães legítimos, com 8 peças,300$000; Carteiras de couro, com

guárnição de ouro de lei, 25$000.
JOALHERIA INDIANA, Becco do
Rosário, 1, esq. do L. de S. Franeis-
co, e Uruguayana, 110. Attende-se
a chamados pelo Tel. Norte 3111.

Eponge
Superior qualída-

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

Vendas por atacado e a varejo

Na CUA PACHECO
Rua Uruguayana 158 e 160

Esquina da rua da Alfândega
TELEPHONE N. 1244

. OS GRANDES

HEIS DE PIS
DURANTE ESTE MEZ

TECIDOS
i

Tricoline llnlio e scdfc,
metro  5S900

I.inho belga, para vestido,
. córle  9?200
Linha mercerisado todas

a» efires, curte  159000
Unho irlandês c| 1,60 dc

largo, metro  9$DQ0
Crochetine rendada, ulti»

ma creação, corte  22$50O
Tecidos rendados para cor*

tina com lindos borda»
dos em relevo, metro.. 8*700

CAMA E MESA
Adamascados pnra meim. a 6§500
Cortinados de filo com lin-

das applicações, casal. , 59$500

LENÇÓES
DE SUPERIOR CRETONE COM

9$500 BAINHA AJOUR
P.00 x 14f, 78100
220 x 160 121800
220 x 165 16$500

35$0O0 220 x 170 17*801)
220 x 180 198500

TOALHAS

32$00O

109500

;i; mam»

•— —¦'¦--- i >

0 Medico Homoeopatha da Familia
Edii-íío de 1924, áugineiitadisslma, a 208000.

Indispensável As pessoas que se trotam pelahomoiopathla. — ALMEIDA CAKDOSO & C— RUA MARECHAL FLORIANO N. 11, Riol

TELHAS e TIJOLOS
Materiaes de 1* qualidade. Deposito da

Cerâmica SanfAnna
450 — RUA FREI CANECA — 450

Rio de Janeiro

A La Maison
Rouge

Rua do Theatro, 31 a 37
Telephone C. GS8

¦ .i«iy.^f—i ¦ .  t

Reduza sua
conta de luz

Lamparina clcctrica.
Elegante c tfonoinfc-a.
Còiisiinio 30 Hs. por noi-
te.

Completa cjlam»
ada de 1 vela,

22$000.

INJECÇÕES
A' domicilio, l'reco módico'. Iínfciineirii

habilitada. Tel. Ipanema 1/iíil.
+-*m*4Q_t_Z*~-m ¦

Dr. Genesio Pitaiüra - 'fuiiercuiose,
iictiinpthoriiN arli

c sal). — 1 i;^ us ü
PneiiiiiiillioriiN arTitíçitil. Ourives »i;i. 3",». D"".

ii liorras.

KBtrtH
O raivado que todos devem
usar. peia sua coimiiodiila»
de e preço», nlliis novida»
des cm fôrmas. Assem»
bléa. Ili — Tel. (.. 5477.-maa»

mmiimmmmmWMm—mmWÊmOmteset

Luvas, leques, bolsas, carteiras, rendas, fi-
las e artigos du fantasia, a preços banitis-"luvaria 

gomes
38 — RUA KAMALIIO ORTIGAO — 38

Antisa 'rnivessa S. l-'j'uueiseu
tt*QtQStf**-t-

Dr. Ernáni F. Alves c,il',"'!íii, #! "
¦ """" * • ¦*"v,-d doenças das se-

iiluiras. R. S. José, II), iís 4 c 30, Tel. N. 7138.

PARA 0 CABELLO
UM PREPARADO MARAVILHOSO

A loção "IÍKU.A COR" ó de elfeitos ra-
piiloR ç maravilhosos cantra tt ciispâ; qtiétln
tio cabcllo, etc. Tem a srunde vantagem de
não ser iiiilur.-i e dar aos eabellos sua cíir
primitiva, lentamente, sem queimar ou pre-
judlfiir o couro cabelludó. E' usatla c acon-
solhada por notáveis medicou, conforme os
nttestados quc estão sendo publicados."BELLA CÔR" c» suavemente perfumada,
não lem contrsiindlcnçõeü e foi approvada
pcla Sa li tle Publica, sob n. 2.177.

EnconIrã-sc em qualquer pliiirmacia ou
jicrfuninria ' dn Brasil; "tSl

50:O0O$00O
AMANHÃ

CASA GUIMARÃES
ROSÁRIO, 71

LAPA
Rua Augusto Severo n. 78

Leilão, amanhã, 24 do
corrente, ás 4 1|2 horaa pe-
lo leiloeiro PALLADIO.

PARA MESA COM BAINHA
ABERTA

150 100 78500
150 150 93300
200 150 121200
250 150 MflOO

FRONHAS
DE CRETONE RICAMENTE BOR»

DADAS
50 x 50  7S500
60 x 60  8$100"0x70  a$700

vístioc e»te
importante

estabelecimento de moda», enxo-
vacs ricos, modelos lindo*, preço»

excepcionaes.

Largo S. Francisco 19. 21 e 23
íunto & Egroja

ÍEL. NORTE 381

NOIVA

ntitiiiiiiiiiiitiiiiitiiitiiiiiiiiniiiiiiiiiiiHiiiiiiiiitiiiiiniiitiiiiiitiiitiiiiiiiiiiiiitiititiiiiiiiiiitiiiiiiti i i i^rt^ i--» i im.i muT-

| Laboratório ciintco pob a direcção dosl! Recebeu queimaduras pelo tko-
SILVA ARAUJOIra in

Prevíne á sua distineta clientela
que acaba de receber de Paris as ul*
timas creações em chapéos "Mode*
lo", e um variado sortimento do
flores, tecidos, fitas, fôrmas de ban*
gkok, rotin, bengale, pervenche, etc.

RUA URUGUAYANA, 43 —

AS CRIANÇAS
\\? - PE PEITO
V\ Í-^CUJAS MAtS Oi)AMAS SE TOIlIFlCAH CON 0

%VINH0 BI0GEI1IC0
^-.J\ oeGiPFOlfl
m\ít t\ *wmuKotPisQificAnmtM.

lAV,-^ÍsK AvlfnM W WX PiwitliACIASl DUOCARIAS.
'—"' *%¦ DROGARIA F RAflCISCO dFFCHtf S C
TÊ£W*3*X!+§- fiÜAI?DtHARCO.I7-PIOIXJAMMa

BANCO DO BRASIL
EMPREGO DE FUTURO

Pi-cjinrnhi-se nipltlámcntc fiintlidiilos no
concurso do mez tle outubro vindouro; línsi-
no prulieo e positivo. Aulas tle repetição'.
Grande numero de iipproviieões nos últimos
cüíicui-spsi Avenida lliò Urtincò. 131, 2" an-
dar. Das 8 ás 11 c tias 5 tis 8 tln noite.

CASA MARTINS - R. Alfândega 69
Dormitórios, salas dc visitas e dc jantar.Preço de falirica.

Augmentam, assustadoramente,
na Itaüa, cs accidentes de

aviação
Ilü.MA. 23. ÍU. P.) — O ex-sub-seerelarlo

do Interior, Sr. Aldo I-'inzi. que è lambem
uni "az" de Kiiiiiile liointóntln, ihíèrpclldii ocoiniiiissiirib dn Àcronoiilién sobre as pro»videncins (itie eslão sendo loiiisidiis pnrnevitar os necidentes de aviação rjue. ric-slt-sullimos dous mezes, tèm iiuisnículudü dehinücir.-i assustadora.

lEsamc» do urina, s»n»fDrs- .Carlt09 da S»v»fí
I gue, escarro, fézcs, | Araujo, Ilarros Tcr-g!

IrüA í* DE MARÇOlra. Malta da Costa él
I 13, Io andar g
I Tel. 5303 Norte | Sebastião Barros |
liiiiitnniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiMiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiniiniinmiiiumiiii
I Vnccinas ds | CARLOS DA I
IWright, autogenas ci SILVA ARAUJO Ü
| do "stock" |, & Cia.
ííiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiii'iuiiiiintiiiiiiiiiuiiiimmiiiiiiiiiii

rax e mãos
A cozinheira Orsina da Costa, dc 2S inüet,moradora & rua Visconde d« Nictheroy li,loi victima de explosão de uma calddrs lioLollegio Militar,, soffrendo queimaduras de1" e 2o grios pelo thorax c mãos.O posto central do Assistência prestoti-ft»os necessários soecorrós.

¦ mam ¦ ¦ ¦»

Se V. Exa. SOFFRE
do estômago e intestinos, 6 porque não asa

o Elixir de Camomilla GRANJO

Motor
maritimo

Vende*se, perfeito, novo, marca
KRLPP, força de 15 cavallos, 2
eylindros, movido a kerozene ou a
olco bruto, em leilão, sexta-feira, dia
26, á 1 hora, pelo leiloeiro JULIO,
cm sen armazém, n Av. Rio Branco
n. 183, onde se acha para ser exa*
niiiindo desde jú.

maa»
A' LA GARÇONNE

Salão Meruzzi, especialidade eni cortes de
eabellos A Ia fiarçoniiee á iniilezn, flabinetesespeciaes para senhoras, creanças c maiiiciirc.
Rosário; 1.T2, próximo á Avenida, Tel, N. 58(5.

I 0s Germens do I
1 Paludismo I

Atactm a vitalidade do or*
ganlsmo, destruindo oe glo*bulos vermelhos do sangue
e o medicamento que com-
bate essa doença e destros
completamente esaes ger-mens, é o

•maa»-

PRÉDIOS
Quem tiver prédios para vender

cm Botafogo, Laranjeiras, Cattete,
Flamengo, Cupacahana e no centro,
queira procurar o leiloeiro JULIO.
ein seu armazém á Av. Rio Branco
183, tel. C. 2300, que tem niuitas
encommendas «le prédios para resi-
dencia e pura renda. E' qnèm actual»
incute tem vendido maior numero jde predios...

Está /.triste? as suas
rt-Rras são dolorosas

c irregulares? Tome Cápsulas Sevehliríuí
(Aplol, Sabinn, Arruda). App. D. N. S. ''•
n. 94. R. 7 tie. Setembro ns, fil c !ll. Uiog.
Htlber c Berrir.e. Tubo 7i?«00

"ÓPTICA"
Pincc-ncz. óculos c lorgnoiis das aii'

lbòreü fitbricittites. liem montada offi-
Ciliti pnra coneertos. Trabalho rnpitlu e
perfeito. Grande sorliiiiento de artigos
parn iihòtògrnjiliiii.

TITO, SALLES & COMP.
TltAVESSÃ DE SAO 1'IIANC'ISCÜ, í
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NOITK — Torçn-ÍPlpt»;

BfírilHJl:
tíSimiStiHios
..],' ãimo* honlem o tenente Carlos Ho-

eoratu l«o|iM,
_- iv* ami"* limitem u professor Kilo

,í(l,i Rabcllu, Inspeclor dn Pronhyliixia il»
íí,iM e ••''* ""cnçiis VeiieiviiN.

. Fai hoje nnnos o Joven Cláudio, ap.
,!ii.iil'i |>ii'|iiii'iiii»rliiiin, flllm do capitou de
...\ili iirofesfor Anlnnio llurdy.
.1 Vei àniioi hojo u Sr. Oclnvlo de Cnl

jJ4 (isiiiin, empregado no cominercio des*

j. Vá/' annos ninanhll o Or. Adolpho Cl*
ilioll, secrelnrio da conimi.sAo de fliinscus
l, Cam;.''.'.
,;|Vl.i/'V/"S

]|call»n*»» "" próximo dia 27, na rrsi-
«ia rto' l"'*"* ••« noiva, íi rua Conde dc
Donfini n. id, o cnlnro uinlrlinoiiint du se*
«Ijoiltn Carmen Nunes, fillin du Sr. Olivio
Vnnf. fl "lc '•• liOúilolIna Nunes, com o Sr.
ijrcllo Succrin, filho do Sr. Vicenlo |'"cr-
»ir.i Siicoiio o D. Aspnsin Cosar Siiccnu.'-jtrvlriln dc imdrliiliu». por parle du noi-
„, ni religioso, o Sr. César 1'nlhnrcs o
jiiii.i. «posa, o no civil, o Sr. I.afuyetto
Ribeiro o Usina, esposa, imr pnrto dn'ii(ii-
vo, nn religioso, n llr. Renato de Souza
unes e IJüllia. esposa, c uo civil, o Dr.
fafvJo Marliir. Teixeira o Ivtmn. esposa.''Os 

nubcnlCS seguirão pnra Petropolis,
.. licalisn-SO hoje o enlace innlrlmnnlnl

|i lenliorltn l.ybln M. Alves Ilarlmsn, com O
Sr, Manoel Somes dc Vnsconecllos, do nilo
rtinmcrcio dcsln praça, Após os netos civil
. rclijlii"f'i cm cnsa do pne da noiva, Dr.
jllic' llailiosn, medico do liyglcno em Campo
Grande, o novel casal seguirá paru 1'etro-
f.llS.
íiSCIMESTOS' 

ii llr. li".'.' Vnccanl. clinico nrsio capital.
, v,m lAina. rsposn, D. Hvnngcllnn Vnccnnl,
têm seu lar cm fesla com o nascimento do
um nifiiiii" ipic recebeu n nome de lliiy. O
rsMl lcm recebido muitos cumprimentos,

— (I Dr .loa.i Pereira de Carvalho, fune-
cionjri" ila contnhilidndo tio Ministério iln
Guerra, e suu líxma. esposa, I). Nndlnn de
Limare l.cite de Carvalho, têm o seu lar nu-
fiiic-l-d" com o nascimento de umn me-
lia», l»e recebeu o niiiiic de Myrinn. t)
taii.1 iim sido muilo felicitado.
rrsr.ts

Festejando, hoje, a sun dala nnlnlicla o
menino F.llcs, filho do major Dv. Manoel
Ccsar dc fines Monleiro, dedicará nos seus
ijjiijniinhns uma festa na residência do sen j
ivíi, o professor Dr. Guilherme ilcbello, em
Itsrahy.
|.rifu.s

X.i nutri? da Candelária, ás 10 horas, foi,
h-iir, rezada missa solemne; nssijjhnjnndo
, passagem do '2o*. anniversario do casa-
ir:nln do casal Octavio Kelly. O aeto foi cc-
lebrado polo Hevm. Hamiro de Mello, ca-
jièllSn do SS. Sacramento, c assistido por
pande numero (le pessoas de Iodas ns cias-
lc, sociaes c famílias das rclaçdss do ',
casal. ,
PELAS ESCOLAS

Os bacharclandos da Universidade desn i
Cjiita! realisaráo, amanhã, ás 4 horns, unia
sessão literária, na sede dn Faculdade dc!
Direito, em homenagem ao professor Cnr- j
los Portocarrerdi escolhido parn paranym- \
fho da tiuina deste anno.
ISIEIOtOS

Ihlcinòn-sc na casa de saude Pedro Er-
iitslo, aíim de se submetter n unia opera-
po, a Eximi. Sra. D. Marin .Toso Mnrlins,
fsnssa dò Sr. Augusto Martins.

 A
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Proprietários de carros "FORD"

Sem mudar
nem rodas, nem jantes.

. o novo pneu de baixa pressão
MICHELIN"CABLÉ-C0NF0RT'

31 4.40
substitue o Cablé-cord 30*3 [A

______mmmsewàwitmmiÊ!È_______\

ÜA PLATÊA

..*• -•»..

/ 0-Cailé-Caaforl* \
31 x 4.4. \

emprego-te
•sa mwBfcaeãti nu reto

em lodoi oi carros que calcam
pneus 50 x 3 Jj com (alio.
CHEVROLET. FORD.

t, OVERLAND. STAR. _>'

Elle custa menos caro
e faz mais kilometros.

PALLJIDiO-vR,UASr,OSÉ'57-Vende prédios e moveis
014

(LEILOEIRO)
,*••**»'••»?•»* •» *%,,t,,»,'.,*»*%^»#*^*»**.
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,;.MAUES—esmnfíauo por COMPRESSÃO!
Unico processo que fica pó INTEGRAL E
1'ÜHO! Pnlculo Eduardo Siicenà — R«a
S. José 23. 1'i'ccos os mais bnrntos.

C»

>«as>(0

CA0-&L.L»,O OOí RIDO (
Até nas pessoas de côr |

Por mais crespot» ou iimliiladoH quc sejuni os cabelloa, até mes* |
?no na» pessoas de côr, ficam lisos, com o uso continuado do LY* 2
SODOR — Preço 4SOOO. I

Deposito geral á rua Uruguayana ti. 66. —- PERESTRELLO FILHO _
& Cia. — Perfumaria A' GARRA FA GRANDE. Em Nictheroy — Dro* I

yaria Barcellos, pclo Correio 5?OOO. |

„C-;.vT.,^..,;..^-..:.AÁÃ".tó

IÜÂHANA' - líauési
:m frita, cm bastões e cm pó. Deposito s.e-1
nl, rua dn Ouvidor, 120. CASA GUAíUNA'; j-Tiíl.. N. 1215. I

RESTAURANTE RIO DB JANEIRO
Hua Lavradio n. 5; Aberto até á 1 hora.

*^5fs^*-

©uno
ímíê ilià ii

n--, PAN AMERICAS
111 \ UNE í

2.340.2724irr
tom ciiur» lotes <le terreno, medindo
(lc frente IO metros, variando os
fundou eulr.c 3!5 e 66 meiros. Estes
leircuos pertencem ao espolio do
Dr. Antônio da Costa Lage c será
Vendido por alvará do MM. Dr. Juiz
ile Direito da 4o Vara Civel. Estes
lorrnnos ficam oplimamcntc silua»
«ns. próximo do armazém 13, e cn»
ire os edifícios do Moinho Flumi*
nense c Companhia Costeira.

0 leitão será rcaliaailo, amanhã,
Éarlíiícira, 24 do corrente, á 1
«ora da larde.

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

«. 183.
"" -i 
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MUNSON STEAMSHIP LINE
Adniinititradorcs dos vapores da
United States Shipping

Board Fleet Corporation
A rota mnis rápida para a

America do Norte
As próximas saídas do 1

Rio de Janeiro para
Nova York são :

WESTEKN WORLD.. Outub. 1"
SOUTHERN CROSS Outub. 13
AMERICAN LEGION Outub. 2!»
PAN AMERICA... .Nnvem. 12

Para o Rio da Prata
SOUTHERN CROSS. Selem. 2fi
AMERICAN LEGION: Outub. 10
PAN AMERICA Outub. 24
WESTEKN WORLD.. Novem. 7

E quinzcnalmenle .n seguir
O PAQUETE

Southern Cross
Esperado dc Nova York de-

pois dc amanhã, 25 do cprren-
tc, sairá no dia seguinte 26,
liara:

S. Christovão
Leiiao dc moveis;

NOTICIAS
V primeira de i.mr nu lUUelo

A rAinpiinliia Alvos iln Ciinlia-llcitlin W-
Ia, Imj-. em innnniii. n peca <lt< KftlkteiliBO'
lu. ii i''. cm priiuciiéi, u pceii ilr Vriitrinu*
kers "A l^barvila" na IrnuucçAn ile Mvllu
llíirrrln, A ili»ti,iliuii,'Aii (Iene nriiiinul. JA
•iipil rt|i|ii.tiiiiiii.) nnulrss liilurpreluçòes. etlií
ini.i enlre Ãlvei «In Cunlm. Oirlos Suuln».
I.um llibeir», llnirli|iic Al\r>>, Muriu 1'cilru
llrilliii liu..! Marin 1'iiiin. Ulliu Mnllos, cir
A hamensirm «o» dirvclnrr» du Trlnnon

Aiiinili.i. renli««r*<r-A n nliiioco <|iie «••»tI
flores, urtUIns e Jnrinili>lus nfrcrcreiii nn»
iictmiri illreclores ilu Trlnnon empresário
.1. II. Sliiíl.i e aclrirci Mnnncl Dunlcs,
l.iliiiiiiln Viniiiiii, Jorflu Um'/ e IMncbln Per-
reir». como fnllnfnvilu pclu iiicrenso ili
ucliiiil lriii|inrniln do llicntrinlm dn Avenida
Km nume dns eirriplores lalnru o Dr. Pau*
In Mniiiilbii.">. riiii|iiaiilu ipie o iiiterprvlc
«lus iirlKtns serA n nrofcsMir JoAn llnrboia.
O ulmoço serA servido A 1 bnrn du tnrilo. no
resliuirniile Tovnrcs, cabendo » prcslilencla
•Ia iiiciím nn Dr. Atvnreiiii.i fniisici, presi-
«lente tln Sociciliulu tlrnsllciru dc Autores
Tlieiitracs.
Uin comnionlcado da empresa do S. Joa*'

foi amplamente nnnuncKiilo i;ue a netris
.Manocb .Mutbi-iis in estrenr uo S. Jnsó. pois
se bavln ilesliiiudo dn ciimpniiliiu do llecreio.
o que nAo mnis ne ilnrA, conforine o comum-
nica do que a empresii Pascltõnl Sc/trolo fn*
no publico e que é o seRiiintot "A empresa,
quc linlin iitiiitiiicindii n cslrin iln netriz Mu-
iincln Matbctis, dclvn. pclu prlniclm ver., dc
cumprir com a sun pnlavrn, poripic ni|iicllii
octriz, ii ilcspcllo ilo compromisso espnn-
tnnrn e pessoal assumido uò escriptorio, nAo
o soube niniitcr."
A operei» naclnnsl

K.itú uos seus nll im.is c*prclncu!os nn Siin
Pedro ti coiupiihbln Vicloria Sou res, ipic lcm
dc ccilcr (i lliciilni A Còinpailhln l.diiilinriln-
Cnrninbn. O ultimo cspeclaculo iln "Ironpo"
ilu llriiuilúo Sobrinlin scrA a .'11 desta mex, li
IHirtiiiilo esla fin sciíuidn nãrn S. Pnulo, De».11
ii>is iic niiiniiliA esse eonjiintn nacional, quc ,'s
ilrniiilnii Snbrinlin dirige, iltini :i primeira .'I.i :,"A (liii|iic/ii il» liai Tiibnrln", que ficnrA ciuii
scenn só nlé dninlii|{o, Itraiidãn Snbrinlin ) |volInrA no llio i nin outras pecas novas, li' j 5
iiísim que I). 1'riixedcs c o maestro Assis 11
Paèlieco llic escreveram uinn opereta, que j |tem pnr titulo — "Neve no sol I" e éujn li
parlilura •'• oriRinnl ilnqucllc maestro, ti 1 §
primeiro dnqucllrs cscriplbros entregou, nin-
dn, A mesma empresa n sun opereta origina!"Mailainc X". líssns pcvns serão montadas
nn regresso dn coin pan li in tlc sua próxima
cxcursÁo n S. 1'uiilo. Além desses orlglnncs,
o iiflor llrandno Sobrinlin, direclor do cm-
presa, eslá tlc posso tlt- oulrns que pretende,
siiccéssivamcnte, montar. IÍ', como se vi.
um lirlln moviincillo, esse, iln popular actor,
cm prol tln nosso tlieatro tlc opereta, quc
tuulos apreciadores conta no nosso publico
c liio despresádo lem si.In, ntú aqui, pelos
empresários tlicntrncs. recciosos tlc um fra-
casso, totias as vezes que cogitam (ia nrga-
nlsução dc elencos nacionaes pnra o gênero.
O repertório da Lombardti-C»ramba

E' esle o repertório da companliin I.om-
banlò-Cnramba, qnc breve veremos repre-
sentando 110 .loão Cm-lnno: "II paese dei
cuinpanclli", "I.a ciiinbola delia praterin","Mádiinié Pòmpadòur", "Crema de chie"."Scuguizza", "Si Ia daii7.,-i dclle libcliule"."La casa dclle tre rogazzc-'. "Strnccirtarin".
Ksln c 11111,1 revista de. grande montagem c
as outras todns operetnj modernas.

VARIAS
Inlellccluacs, escriptores e jornalistas, pre-

param signlficotiva homenagem ao talentoso
autor dn peça "O üigolò", .0 escriptor Itc-
nato Vianna.

— Sexla-feira próxima a companhia do
Republica tlar-nos-4 nova revista, intitulada"Piparote".

Continua a scr representada, com
sucesso, no Trianon, a comedia "As noras dc
Aline. Brionnc".

ESPECTACULOS
HOJE, ás 7 Vi e 9 %

AS NORAS DE
MME. BRI0NI.E

Toalhas rosto
Toalhas de roato uma  2$000
Toalhas fclpudas para roato uma

1? »f »i ff
ff ff it ffff

ff ff ff ff ff

35500
4$000
4S500
5$500

Toalhas para banho
Toalhas folpudaa para banho .-.,....,

" branoaa folpudaa para banho
ft ff ff ff ff

tf »f f»*
ff tf ff

ff
if

oor
brancas

7$800
8$200
9$200

15$000
15$9QO

Royal - Store
187- OUVIDOR -189
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. CURA DA TUBERCULOSE
SANATÓRIO DE PALMYRA (Minas Geraes) — Altitude 61)0 metros. Kdificios e regi-
men modelados pelos melhores sanatórios dá Suissa. Tratamento nygicno-t íctetico.
Curns tlc repouso, de nr. dc engorda (Mastkur), etc. Director gerente o. medico resi-
dente: Dr. Alberto Cavalcanti; com mnis do 10 nnnos du pratica nos Sanatórios de
Suissa e Allemanha. Enfermeiros e enfermeiras especialistas. Hotel tlc r ordem.

O P.XMio. Sr. Dr. Plácida Dnrhuso, Inspeclor geral da Prophylaxia da Tubenulo»
sc, chegando dc improviso ao Sanatório de Palmyra, iiiii passou dous dias c deixou
consignada 110 livro dos vlsitnutos n seguinte Impressão!

"O tralumcnto da tuberculose, qnc a pótle curar c que estA provado qu« i» cura,
i- o tratamento hyglcno-dictctico. Esse 11 o tratamento quc se appiica no Sanatório
ilo Palmyra, c sc appiica tio accordo com us princípios seientificos c a pratica dns
Ri-antlca sanatórios europeus, sob o direcção competente do Dr. Alberto Cavalcanti
do Albuquerque. .-....-, . ,.

Pnlinyrn, t dc março do 1021. — (Assignado) Dr. 3. Plácido Rarbosa."
Infiirmaçócs no Rio: Tel. Norte 12r>9.
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num
Theatro Recreio EMPI1ESA

IlANGEL & C;|
! .Vs 7 IIOJK

O JUIJO, leiloeiro, participa jí
»na cliiMincta freguezia, qne, ama*
nliã, quarta-feira, ás 5 lioras, vende-
rá em leilão, o mobiliário fino quc
giiarncce a confortável residência dò
Exmo. Sr. coronel Francisco de
Paula, á rua de S. Christovão n. 99.
Tudo quanto será vendido é bom c
de poslo, sendo que o catalogo será
publicado, amanliã, no ''Jornal do
Commercio".. mmmm 

A JA1 CELEBRE ItEVISTA
A'B 9 %{

A' LA GABÇGNNE
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EMPRESA PASCHOAL SEGRETO
THEATRO CARLOS «OMES A's 8 *4l

¦í»e.iit..AW Ú>M <r*IiÚÍÍÚR&&
S'li.26 de Setembro de 1921 "Casa Gonthicr"

Hua Luiz de Camões, 15-17
fc^r*~-~ 1 mmm 1¦¦n.ii.u.%'ro:'j»»f..aiiftft>lt,.twii|ii (imihiiiwiii—S—

, ÁLCOOL PASTEÜRnem cheiro. Especial ás industrias tlc
Pjrrumnrlas c bebidas finas, 'iá", IKi", 40° c
lA em litros c toneis. Drogaria Berrlnl —
¦»¦ Buenos Aires, 18. '

VERMES usem ABROL
Effeito feiiiiro. Não 6 tóxico. Nas Pbar»««nas e Drogarias. Pedidos F. Spino. R.

Mjradas 5!) Norte. 2111!.""- —, 
mmm, ¦

ÍIIIA8 Rcappáreceu 

este pode-
EailEl ' 10SO anliseptlc.0 e des-
Ch1111 inreetante. Prodigioso nas
IGIVk 1 inflanunações, luxações

úf" nu'"Wr que qualquer água oxygenadnoiullivel nas moléstias dc senhoras. Ven
.'"""C Por atacado e a varejo. Rua Ledo 05Uf°Saria Centenário. Teleph. N. 5465.

e
Estes modernos vapores com-

binam a rapidez com muita*
opporlunidntles de descanso ».
tlc prazer durante n viagem.
Be umn lonpeza i.hexccdiyei.
camarotes espaçosos e bem ven-
t liados, lâmpadas rara ler
e todns as coiimiotlida.dcs mo-
dernas. cm sua maioria co.n
banlios privados. Grandes e
espaçosos salões c excellcnte
cozinlia.

Preços especiacs para via-
gens tle ida e volta nos Esta-
dos Unidos da America, vin
costa do Pacifico, c volta peln
costa do Atlântico ou vice-
versa, incluindo a passagem
de Buenos Aires a Valparalsp
pelo Trans-Anilino.

AGENTF3!
The Federa! Express Co.

Avenida Ria Branco, 87
KIO DE JANEIRO

iCommumcação 11
H CARREIRO & NATAL — Alfaiales-Im- H i
Kl portadores, comiiuinica 111 nus seus wjm M
H amigos e freguezes, que acabam deEml [|Fm retirar dn Alfiimlcgii. gratide iiiiiinti-BH j|bM dnde dc linlios inglczes, liso, lona e^a 83
B0I tela, parn a confecção de suas i'oupiisffl|
tnl c vendas em peças, cortes e niclro.^gM
fâ R. do Rosário. 152. goh, 

'Id. Nlc. 280:101,m&mWmmmBm_w &
¦ mmm > ¦ • • S
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L. Fróes — "GIGOLÒ"
THEATRO JOÃO CAETANO — A's 8 %)

A CASTA SUZANA
g TÜEATRO S. JOSí: — A'n 7 V. e 9 %

OLHA O GUEDES. !:[__...
t_ü__ii_ti: líH.-,. K_huiiiiiei

VICT OR
AS MAIS Ctr-LEBRES OPERAS

CANTADAS PELOS MAIS CELEBRES CANTORES

PAUL J. CHRISTOPH CO.
OUVIDOR. OS

RIO
l^BsssBf^^sB ssssal M ¦* ^Hl
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m DE OCCfflO
compradai nos leilões do Monte
Soecorro e casas de penhores, ven-
dem-se com lucro de 10 %. Com-
pram-se e trocam-se jóias usadas
na JOALHERIA INDIANA, Becco do
Rosário, 1, esq. do L. S. Francisco,
e Uruguayana, 110. Attende-se a
chamados pelo Tel. Norte 3111.

.x-•^•^•M•-:*•:••:••x••M•*^M••^•^w*•M«<?•^í••^•^•w••t-•^•!"!"^•'

QUAL È ESSA CASA ?

Mobiliários
fcasmm» «¦«».»»«» mmmm»^m_»^mmmems mmm mmmm ^mm^^mmmm

Leilão

ásaratssinHaKaBKt^ i
________ JOSJ LOTTBETRO

TIIBA"l;KO Kll'l C1.K.A — A's ? :.'i e !l %J
CHA" ETORRADAS

PALÁCIO THEATRO — ás 8 314-
A LABAREDA

COPACABANA CAejNO-THEATRfl
HOJE  Terça-feira  HOJE
Grande suecesso dc ISAUEUTA ItllZ

— Notável dansarina licspnnhnln.
A's 21 horas: — "Lut nue se. apaga",

fijíri Pàrnmo.iiht. cm sete nclon, iior IVr-
cy Miirmnnt, J.iicquçlihé Lojron o SiftrliJ
Ilolnuiuist.
l-ôitriliiãs 2.$. Camarote» e bnigriólrcj* 10$.

GRlLÜ-ROÒM — Dincr e souper dan-
saíites Iodas as noites. "PAN AMERICAN
JAZZ I1AND.

Amanliã — Ü1NER DE MODA.
Sí&'Sixi***i,ifiS2z3!ííi-&éiii^

"—¦¦¦--» ^Oj^a-* •~TT~mm

O leiloeiro GUSMÃO tem a eatis*
fução ile avisar aos boiib tlistiur.tissi-
mos freguezes c amigos, para o
graiuli; leilão dc mobiliários de luxo
« conforto e muitas loucas, crystâea
Baccafat, bronzes, ele., amanhã, á
1 hora ila larde, cm seu armazém, si
rna São José ti. 17 (próximo á ruu
do Carmo).'

UMA RESPOSTA DE MME. DE
THEBAS QUE INTERESSA AOS

QUE PROCURAM A CASA
DA FELICIDADE

No intuito de orientar os quc jogam e na»
loterias buscam a Sorte « a Felicidade, er*
da maior conveniência ouvir Mme. d» The-
bas, a celebre pylhonisa quc até hoje alndo
nâ^ rrrini nos seu» vaticinios.

E, por Isso, recebeu ha dias, Mme. de
Thcbas uma relação das cnsas de loteria»
desta cidade. Pediu-se-lhe que, apua ourir
os acua deuses, dissesse :

1" — qunl a casa quo venderá mais pt«-
mios e milhares de hoje até 31 dc dezembro'

2* — qual dn» loterias é a melhor ? '

Mme. dc Thcbas respondeu hoje: •
t* — Todas a» loterias são boas e prece-

dem com lisurn.
Algumas C3sns venderão prêmios; porém,

a que tenho como mala certa na distribui-
ção dos milhares c a casa. ..

Isto não é reclame. Não se pôde dizer o
nome das outras casas. A caca Indicada por
Mme. tle Thcbas é, porém, uma casa «iovm.
rcccm-abcrta, na rua Gonçalves Dias, quasi
esquina do Ouvidor.

Qual será essa casa que tanta Felicidade
vae. dar ?'üs

mmtm-

Cura riiiliçol pela
iliatluMinia o raios

iiltrn-.vioictíi, apparelhos dc nlto-potcnclnl
(tcchiiicn dc Na«elscliiiiilli. lierlim, e Kowiir-
sliik, Vicnna). Dr. Cocio llnrccllòs, ox-assls-
tente du Fac. tle. Mcd. Das f) ás 11 c das l
ás fi. Tel. 0. :i8(>4. S. José 53.

mt>m

DR. FELINTO COIMBRA
do Hospital Iívanjiclicn, ex-a.:sislentc dos ser
viços dos Profs. Krause, liic-r u lietzncr, dt
lierlim, dc volta du Allcníunlia. iibrht sc-u
consultório á rim Caiiniiin n. 1), das 14 ás 10,
no Hospital Evangélico dns ti ;is 13, Phona
Villa 'i'il)V Cirurgia geral, nervosa, partos
vias urinaria» e moléstias dus senhoras.

Nariz, Garganta e Ouvidos S^fM
CÉSAR DA SILVA, ex-nssisiciíie dos próis.
Killinn c Ilriihl, dc Berlim". Com quntro uu-

I nos de pratica nus liuspiliies do l'aris, ller-
lim c Vicniiii. Cònsiiitiis de 2 As â. Rii9 do
Ouvidor, 18'J, 1° andar. •
,¦¦—.¦¦.—¦¦——.1.1 »' » ¦ «cqtfHp-— **¦ "¦ «—¦»».—.

Tir Ro«rn1in« Mt't,ico e operador. Vias

cas tlc senhoras. Cons. Av. Rio Bfníico; i75.
i! ás 5. Resid. Haniliiiia, H7. Tel. Sul 841.

Castro & Waldemar Praça 15 de Novembro 42

Jóias! Jóias! Jóias!...
Diifcrcnço dc 10 e 20 ?|° tlc abatimento, só n»

Rua Larga-441
Alguns preros :

Correntós folheadas a ouro. desde.. 2$
Anneis folheados a ouro, desde 1$
Krincos f. para liquidar 1$

Dr. Paulo Brandão ^g^gjííg
na Fac. de Med. e no Hosp. de S. F. de Assis.
Cons. de 3 iis 5 hs. Avenida Mem duMi ;íjü.
iSanutorio Cirúrgico). T. N. 10!)'2.
—.— , ¦>•»» ¦ ¦ ...—

PREDIO NO CENTRO COM»
MERCIAL

Trnspnssa-se uni niaginlKo contrato da
arrendamento, com o praso de seis nnnos, de
um predio recentemente reconstruído, com
um enorme armazém, c mais dous andares,
na rua da MISERICÓRDIA, próximo á rua

.:le Si José. Informações á Avenida Rio -tOA _ D llriipuavana — 134•llranco n'. 9, sala n. 108, dus 11 ás 17 lioras. Id*» - K. Uruguayana - iO*e

CAMPESTRE
Amanhã: feijoada completa

carneiro^ peixaiias
gueza

aréstum de
e bnealhoadas á porlu-

Rua dos Ourives, 37.
<eès— ————"Conheça"

0 NOSSO SYSTEMA DE NEGOCIAR
Visite o

Paraíso das Meias

llrlncns dc ouro dc lei.
Anneis com brilhantes!!
Ileloitios para homens. . .
Alliancas de ouro dc lei.
Caixa eom rosário
Collarcs dc prata tle lei.
Pula. fantasia, desde. . ..

i mmm

10»
7115
22$
10$
fií
1S800
1$500

PREDIO
O JÚLIO. leiloeiro, vetiflea^á em

leilão, na próxima ler.ça-leira, dia
30. na ilha do Vianna. duas cliataa
de ferro, uma de nome "Leony",

parn 50 toneladas; oulra denomina»
da "Isaura'*, também pnra 50 ,lonc*
fadas: uma lane.hu dc madeira, mo*
vida a gazolina, denominada "Maria
\nielia". servindo parn reboque c
pnra earpa. para 25 toneladas: uma
lancha a gazolina, denominada "Or-
íiindn", de 7 toneladas para 30
passageiros, e uni barco de madeira, pr;0 para residência de familia' de
para 40 loneladas, denominado "S. tratamento, com Iodos os requisitos
Francisco" ) <• conforto modernos, será vendido

Acham-se estas na ilha do Vian- pela maior offerta. em leilão, pelo
ia, onde poderão scr examinadas JJUMO. ns 5 lioras, na próxima sex-

diariamente. Conducção grátis. la-feira, dia 26.

Av. Mem de Sá .83
Bello c confortável predio,

BIT
Doenças nervosas, esloimiiío, intestino

e da nutrição (iirtlíritisiiio, dinbctes,
obcsidiulc, rliciimiili.smo). Moderno Ira-
lamento palii dietetien u ph.vsiotlicrapia
((lliclins, iiiinlin de lu/ o (le sol, luz
ultra violclii, etc.). Dispõe dc um bem
montado serviço no Sanatório llio Com-
priil», para doentes Internados; Cônsul-
Ias tle S ns fi. Largo dn Carioca, 'i.

.xmmm-
THE LONDON TAÍLORS

Avenida Rio Branco. 112. .'Io and. (elevador)

<H Vin »jisi«iij
Intoslinncs e do uppnrciliò uritiario, evl»

tam-se usnnilo llIÍOFORMINAi de Giffoni,
precioso aiiljséptico. dcsinféctiinte o. diurctl»
ro; muilo ligiiidiivél ao pâliidnr',
EM TODAS AS I'lIAUMAClAS 15 DROfiARW»

Deposito líerali Drogaria Giffoni
Kua I" de Março, IJ

RIO Dii JANEIRO
I.ic. D. N. S, P, n. !I72, cm l|10|i)fl3

mmm»
Pelle, Syphilis, Vias Urinaria?

Run dn Asnetíiiili!ii,'fil; dns !1 ns 19
DH. 1'lipRO MACAMIAKS

¦ ' ¦ '¦'¦— '¦¦' ¦  ¦ —HB^t»*1 i'"—— — ¦¦ — ¦ — -»¦¦¦——im.-m

Dr. Fernando Vaz ^lláS.»
rtíi'gin gnrnl; lliii^iióstico p traiam*, eirurgi-
co das (iffccçòcs do eslomago, intestinos o
cias lil lia res. Utero. ovarios, urelbrn, bexiga
e rins. Trai", de câncer, heinorrliagias, turno,
res do liiero c da beslga pele radium. As»
sembléa 21. Res. C. Homfim. 6(iR. T. V. I32ã

Í^UEIl comprar, vender, concertar ou fasei"j.iolas eom serieiliiile? procure n 'Monllicria,
Valentim", rua (liuiealves Dias 37, fone 091 C.

mm~

Doenças nervosas t
fraquesa da vontade
Fraquesa physica c dc iddns, desanimai

. duvida, medo. inilifferença, tristeza, angus»
i lia, manias, sustos, ntnqucs, etc. estômago e

pro- I intestinos. Eniprcgo local c geral de radia»
çôes ultra-violcliis de Haeh e da suggestád
pelos metliodos mais modernos. Dr. Cunhj
C-uz. R. S. José Cl. 3 As 5. Tel: 4625 C.¦ mmm 
Dr. Frederico Nabuco M?lpsti«\,«>

senhoras! Vias
iirinarws. Sele Setembro, 113, ás 3 uoras.
2". 4» c G». C. 2540.

m/.
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o que foi a triiimpiiai ex-[A8 conferências
cursao do Orfeão .VW

*

JPort,iigiiês_
¦ l 

'i 
1*1111 i i 

' "' ' • rm********* ******-*
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Carinhosamente, receberam-no a
sociedade e a população

santistas

Uma affectuosa homenagem ao
precursor da independência

do Brasil
Foi uni triumplio ceiiiplelo a fXciir>Ào Ir-

todo n rffclto pelo OrnltrAo Portuguc* A]
Importante clilade "pailllíla de Sanlos, A vl*j
Gloriosa sociedade, .ciiiiio.se sslip, pnitlu «lei»
ta riipllnl. mnIsi-icíim ullltun, ãs 8 l'J lio»
rns il,, nniti*. rbrgniido no ponto do doslui",
no tlln seguinte, ú» *i I j horas dn tanlt', rc*
plcta-i 'i "i.oiuninnUaiilo 'Manuel Lmircnçn",

cujo bordo vl.ijava o grande cluh luio»lim»
•ilelrn, tio famílias, sócios, o corpo técnico,
e elenco completo,
f y chegada uo porlo de S.inlos viram logo
•s excursionistas que uinn brilhante c ca»,
rlnliom re.'c|ii.*áo os ngurdnva, pois no ene*. I
ino • enorme inultldãn se agéloinerava, nn-|
üm)o»sc n rri'.«.'itç,i do autoridades c socie» jmâc* loeaes, familia* o n banda «Io musica
da ii.iiiiiflpsilidado, apesar «In hora cm quo i
bc verificou o fiiiidf.inifiilo du "Comiiuin*
«lllo Manoel Lourenço", quc pnra esse lim s
tori especialmente lidado.

Logo quu o referido vapor lançou ferro»,
foram a bordo «lar us bons vindas aos ex-
curslonlblns o guaitln-mór dn Alfândega lo-
cal. o rniiimcndndor 1'rclxo, Cluh tlc llcgalu.s
Vn sei dn Gnma «le Santo». Cluh ilo Itcgatos
SantMa. diretorias dn Ucncflccncla Porlu-
Bueza c da Câmara dc Comniercio Portuguc-
ca, tímida Unido Portugueza, cônsul dc Por-
lugal nn importante cidade paulista c oulras I
pessoas gradas. O desembarque verificou» Iec cm .seguida, sob os applausos da multidão!
«iue estacionava no cães, encaminhando-so I
Iodos para o theatro Co lyscu Santlsta, dc»•
corado com fino gosto artístico c quc ficou
repleto «Ie famílias; autoridades c cavalhei-
ros dc alia representação social.

Por essa oceasião, usou da palavra, parnuutlar o Orpheãn. o Sr. Alberto tle Curva-
Ino, quc produziu um hélio discurso, npplau-
«ido com calor pela enorme assistência, lies-
pondeu-lhc. agradecendo, o Sr. I.uiz Carlos
Heis. presidento do sympnlhlco cluh luso-Brasileiro, que sc dirigiu ao Sr. Arnaldo
Aguiar, prefeito local e terminou com nma i
entliuslasllea saudação ã sociedade, ao povom tt mocidade santlsta. Suas ulllmas pala-frrns foram abafadas por uma piolonitada
Salva de palmas. ,

Seguiu-se a execuç5o do programma do
especlaculo, qne teve o maior suecesso, sen-ilo o Orphcão ovacloiiatlo durante t..dn allniiu festa, com o quc os excursionistas se•julgaram perfeitamente compensados de to- i
«os os esforços «pendidos para essa ex- IOUrsao.

Í 

Tiveram depois inicio ns dansas, que serotoiigaram animadamente até A madruga-a seguinte.
No dia immediato. uma commissão con-i«dou o Sr. prefeito Arnaldo Aguiar para:Inaugurar uo "foycr" do theatro uma placa,ffominemorativa tla passagem tio Orfcão por•qucJla casa dc diversões, o que foi feito,'Com grande assistência e sob uma salva tlc I

(palmas, ús l horas dn farde.
Terminada essa solemnidade, o Orfcão'

foi,'Incorporado, ao Panliieoii dos Andradas, ieiid; deiioz uma Muda grinnlda com unin'
grande fila de velhulo cm quc se lia n sc-'
Kuinle inscripção: "Aos precürsoreá da In-Idepéiitlcnçia brasileira, humilde homenagem
8n4'ío,a0 1>0!ltl""cz 'lo Kh> tle Janeiro —
B0-.t-!l21." Por essa oceasião. n enorme ns-;
çistcncin, por proposta do Sr. I.uiz Cnrios'
lieis, conservou-se cm silencio pelo espaço'
Ue vinte segundos, concentrada'; sendo muito:•tocante essa homenagem aos quc se bateram '
pela Independência do Ilrasil.

O Club de Regatas Vasco da Gama de San-!
tos proporcionou ao Orfeão uma bella fcsla,

f.or 
oceasião tia visita que á sua sede. na

lha do fíarnnbt', fizeram os excursionistas.
Depois da percorridas Iodas as dependências
dessa sociedade sportiva, cffeclnott-senccri-
rmonia do haptismo tla "yõlé-gigg" a quatroreinos, labricada uos estaleiros tio referido
elub. por seu zelador, Sr. Albino Gaspar.
Essa embarcação recebeu o nome de "Gui-
•oé", T-.-ndo seus padrinhos, cm nome do Or-
fcão, o Sr. Luiz Carlos Heis c Exma. esposa.
Antes, o padrinho produziu um discurso, cs-
poucundo então o "champagne" no meio do
knáipr eiithusiasmo.

Estava, assim, terminada a cerimonia, c o
Vasco da Gania proporcionou nos seus visi-
tantos nm bello passeio pela linda praia da
margem opposta, a qual se prolongou até á
noile, quando os excursionistas sc dirigiram
para o tliealro. afim dc tomar parte na sc-
(funda recita, que teve o maior brilhantismo I
f uma grande assistência. i

Passava da meia-noite, quando os alegres

Êsympathicos 
excursionistas regressaram a,

ordo, acompanhados dc enorme massa pó-,
pular, saudosa, já, daquelles; dous dins pas-J
Bados em convívio com tão amáveis visi-'
tantes.

Pouco depois o "Commandante Manoel'
Lourenço" levantava ferros trazendo os ex-1
cursionistas. gratos pelas nmnbilidndes recc-
Ilidas tia.sociedade e da população santistas
eas mais agradáveis recordações dos dons
dias ali passados c satisfeitos com o novo
Buccesso alcançado pelo Orfeão Portuguez, jquc conquistou, desse modo, uma nova glo-J
ria, cumprindo o seu programma de propa-i
ganda orfeonica. !

Todos os excursionistas receberam a mais!
Slgradavel impressão tio Sr. capitão alorsei
Frarchel. commandante do "Commnndnnte \
Manoel Lourenço", ti de toda n sua officiali-
dade, cujas àttçnções c Rentilczas muito ca-
ptivarain o.s viajantes, alé á chegada do na-
Vio, boje, pela manhã, a esta capital.

A secretaria do Orfeão Portuguez pede-nos
agradeçamos cin seu nome aos negociantes
desta praça que tão gentilmente receberam

commissão do Orfeão quc os procurou so-
llcitando-lhes concedessem o 'dia de hontem
para que os seus empregados, membros da
¦ympathlc.i sociedade ltiso-brasileirn, pudes-
»em tomnr parte naquella victoriosa cxctir-
•Io.

do professor
Lanson

-» -**m*

B.1. C Meias de pura
seda de i_yon
As mais duráveis

EXIJAM A MARCA
IMPRESSA

¦ » -**m -—

Conferência evangélica sobre a
queda e a elevação da mulher
Será bojo. ás .S boras dn noite, que o

evangelista brasileiro Almeida Sobrinho
fará,; a .sua'.¦¦ conferência sobre o tbcmit"Queda e elevação du mulher". O orador
promçtic farta documentação ' 

histórica a
respeito do que se tem feilõ nn humanidade
para a queda dn inullier, salientando fã-
Ctos dc sensação.

O acto sc realisará na egreja fluminense!
t rua Cnmerino, sendo francu a entrada.*****
Sertnvac 

',al'a '"jecções, 2 cc. Preço rc-llllgaa c)ame 3i?500i AGULHAS de pia-
Una verdadeira, Luei* e Loly, marca espe-
•tal. Afiam-se o conccrtam-sc. CASA HER-
IIAKN-Y, rua Gonçalves Dias, 54.

le o a vida contem-
poranea

. U profesor Gustavo i.an»oa falou sobre o
lliiMiro do llfitrv llaliiillo, que {¦ o mais
opulento ila mndoritai llloialura írauecín a
quo i um di», mnis fuiiiü...iss do publicolirasllolrü. Ilccnrilnndo «iue Uaialllo lui*
ciou a sua cultura como pintor, ulumiio q.. ¦
I..I do curso «Io liollas-nrtos, o conferoii»
clsta acerosconta quu us suas primeiras pc-
ças ul.tii -..ni um suecesso lllorario apouas.
u.io checando u sedn/ir aa plsttéas. Com
« andai' ilo tompn, porém, ;«s pljt^as se-
lii.iii domliiadai pelas mccllantci qimlida-«Ics dc llntiiillo. quc xr, . , ás virtudes «Io
poeta us dc perfoilo familiar «ias arlcs pias»;...,.. Assim . i|uo m. milam h.m mus pe-
çns as linhas, os grupos r ,i confusão en*
canlnilorn tias tolas. Cararlerisou»se ¦¦ seu
processo por uma aversão total A literatura,
lato c. ú r, ihoric.i r ,, phrusc feitu. Dahl o
seu dialogo quo, cnsligado ctnbura, dá uma
Impressão perfeitu de improviso. Depois
repudiou o lhcatro de these. no empenho
dc escrever a comedia e tragédia contem-
porancas, i'ai-a tanto dispunha Hntaillc das
tltiulldiides do psycliologo, tlc poda c certo
senso plillnsopliico, que lllo pcrmittinm ver.
sentir c encontrar a rxprctísau dos quadros
sociacs. I-hitcndin «pie o segredo <lsi< obras
«Io arte nno ora miiiucinr idéas, mas fuzcl-as
circular apenas como motivos. D.ihi seu
destlcm pelas theses c por tudo que nló seu
tempo ec fizera cm lhcatro. li' possivel que
cxaggorasse, mas i- corto «|ur, com Isto. dei-
Man um lhcatro real e forte cm que se
pútle descobrir obras-primas.

Começando por estudar os preconceitos
burguezes o aristocráticos, assim como os
conflictos quo os equivocos nnturaes do
comnium da gente geram, llataille depressa
entrou no exame tle sueis preferencias, que
suo os meios particulares tle Paris. Na"¦•"cmmc nuc" sc encontram o meio e os
personagens dns "alcllcrs" e do antigo "Sa-
loii"; cm "Lc masque", o nndo e ns per-
sonngcns peculiares aos tlicalros; cm "Ani-
mateiir", t. meio jornalístico; cm "Pollche".
o meio dos "noecurs"; etn "I/cnfant de
1'amour", o meio propriamente «Ias mu-
Ihcrcs que sc divertem; cm "Possesion".
o meio tias mulheres "oulretenucs". O rea-
iismo de. Ilatiillle náo s« purece, porém, com
o dc llccque, por exemplo, cruel c secco.
Acceilnndo a realidade elle l.ibe curou-
pal-a dc poesia, cnfcital-a tle itlcns c ame-
uisnl-a com nnnotnçãcs psychologicus, Por
vezes prolonga ns linhas dn psycbologia ao
sonho, ú fantasia alada. Assim cm "La
1'liali'nc". Depois dc dous actos do rea-
Iismo severo a peça entra por dons actos
do fantasia poética, d; que a «lescripção
do scenario £ uma amostra; llataille tinha
n imaginação romanesca, em que sc assen-
lavam a architectura e o estudo do ucu
theatro. Km "I.Miomnic á la rose", por
exemplo, cllo renova o velho myllio deDon
.liinn, pnra estudar o honieni do XIX se-
culo, prctehcioso, gnslo e rebelde a todas
as normas sociacs. A vida dó seu tcrnpo.
«lo resto, foi o que interessou a DataiHs.
Os liomcns, com suas paixões, seus inslin-
dos, seus caprichos — eis o mundo cin que
llataille foi colher o material de sua obra.
A sua imaginação dc poeta é que sabe
ganir os horrores que se lhe aiitolham,

ila sempre uma idéa fundamental nas suas
peças. "Poliche" c a história tlc um npaixo-
nado quê só pódc agradar á mulher dc sun
preferencia no papel «lc palhaço. A mulher
nnisi nelle o outro, o artificial. "I.Ynfant de
1'ninour" é o estudo do homem criado nó
leo da sorte. Em tudo, porem, llataille rc-
velln um poder palhctico extraordinário. Dc-
mora-se, por vezes, cm contemplar as ai-
mus ternas, quo collocain o amor acima de
tudo c tudo sacrificam por elle. As suas pe-
eas convidam sempre n refleelir, porque par-
tcrii dc uma demonstração humana, O pon-
samento de quo não conhecemos a nossa
personalidade e quc procuramos sempre pa-
recer o que não somos, constitue o funda-
mento dc "Poliche". dc "Vicrgc Folie" e
do "Marche nupciale". Ahi se encontra Iam-
bem esclarecido o principio de que são ra-
ros aquelles que assistem, com fortaleza tle
animo o esvahir dos ideaes e tem a coragem
de supportar a realidade dos factos. Em"Tendresse", por exemplo, Dataillo pro-
cura demonstrar que as aventuras nmoro-
sas nada representam desde quc o honieni
corro em busca de outro ideal. Desde que a
infidelidade é necessária ao homem tlc
scieneia, que depende de paz dn espirito pnra
o seu ideal de saber, nüo lin como rcpreheii-
der a sua tolerância.'Km "l/hommo á Ia rose"
surge o contraste do ideal com a rcalida-
de. E' D. alnan que assiste á própria mor-
te c verifica que ns mulheres «ão o ama-a
vam, antes amavam o ideal que elle pare-
cia encarnar. Ha, na obra de Bntaille o pen-
samento de collocar o amor physico abaixo
do amor ideai. A ternura é preferível ao
nmor, Desde que a mulher dispensa cari-
nhos a alguém, não hn motivos de trngcdin.
porque clla dedique o seu amor a outreni.
Ilu, lambem, nn obra de Bntaille, um alio
principio de piedade. Não devemos nunca
cooperar para o soffrimcnto alheio, ainda
quando isto dependa de esforços e lutas con-
tra nossas preferencias.

Theatro feito de poesia, dc observação e
dc critica, o theatro de llataille é um thea-
Iro tle idéas. Nelle se entrechocam as per-
soiiagens da vida contemporânea, atormen-
tadns, victimas de paixões, traçando normas
contrárias ás normas quc regulam a liar-
inonia social, egoistas e rebeldes. Resistirão
no tempo ns peças dc Henry Bntaille? Eis
uma duvida que só o tempo deslindnrá. lias,
é certo que a obra desse eseriptor caracte-
risou magistralmente uma época, sendo o
seu melhor e mais curioso reflexo. Se isto
representa alguma eousa, não ba motivo
liara que a posteridade lhe recuso a justiça
da consagração.

NOTA DE ARTE

Muito apreciável o exito
da Exposição Gotuzzo
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K' grande o numero das telas ad-
quiridas

i.ainliii. .i aberta, a com fieqUsiiels de
iniilln «-sil.», a exponlçAo de quadros do pin»
loi* lllllllolo l.<-i>|,i.l.lo lnitll.Vil, ItO 1* llll.!.i:
.!.« ..•,..,i.*i.,çi',, dos Kinpregiidos no Coiniiier»
oh., o franqueada diu IU &t ft lioras du
larde,

Num* visita riplda qne de novo fl'.*-
mns Aquelle salão, admirando otila ves os
trabalhos «lu festejado ,nli»i.i, pudemos va*

r-j^UiÍ*mfli*i*W^^ •v-y-.-^-^i

SPORTS

rifirnr o enthusiasmo com que os disputam
o.s nossos affeiçoados da boa arte, c o bom
gosto quc vae com aqucllas telas palpitar
num sem numero de salões.

Infelizmente a Exposição Gotuzzo, que foi
sem favor uma das melhores desta estação,
petos enleves quc trouxe, nelas reuniões
elegantes que promoveu e pelo novo motivo
clc orgulho que deu ú nrte nacional, vae
fechar-se já amanhã, scndci portanto pou-
cas as horas que ainda rnstam ao con-
tentametrto dos olhos que sc comprazem na
admiração das formosas pinturas. Não que-
reinos porém encerrar esta noticia sem
uma allusão ao exilo alcançado pelo rcira-
lo de Mnd.ime I.aurindn Santos Lobo, n
que já tivemos oceasião tle nos referir, o tle
que damos agora aqui uma rcprotfiicçáo
pholographlco, desvanecida sem duvida,
mns bastante sacrificado o colorido, n dar
uma Idéa «la firtnra do pincel do artista c
do seu talento dc npprchcnsão physionoini»
co, já que a retratada, para quantos u co-
nhecem, está sorrindo c vivendo naquelle
trabalho, lí vem também a propósito offe-
recer ao publico esta lista que acaso colhe-
mos, dos quadros jA adquiridos e dos no-
mes dos proprietários, que tanto sc recom-
iiieiidniii pelo sen gosto artístico:"Lenço perfumado" pelo St*. O. de Car-
valho Azevedo; "sTàrae" (rua Alice), pelo
Sr. Ilodoipho Hess; "Casebres", pelo -Sr.
X.; "Pôr de sol cm Ipanema", pelo Dr.
.Miguel Osório dc Almeida; "Cabeça de mc-
nino", pelo Sr. Luiz dc Itezcnde; "Outeiro
tlu Olorin", peln Srn. Ilaroneza dc Bomfim;"IMambnyantc", "Mangueira contra luz" c"Gávea-*, pelo embaixador inglez; "Pão tle
Assucar", pelo ministro do UruKuay;
"Muro vermelho", pelo Dr. Silva Mello;
"Portão velho", pela senhorita Gabriclla
Botafogo; "Portão com hera", pelo Sr.
Custodio Coelho; "Vnllc do Silvestre", peto
Dr. Irincu de Souza Leile: "Portão velho'*,
pelo Dr. Rodrigo Octavio Pilho; "Manhã de
nevoa". pelo Sr. Caslilhos Goycoehéa; "Ga-
lho dc Mangueira", pelas senhoritns Pedro
Borges; "Praia da Saudade", pela Sra. '/..

Isolabclla; "Pão dc Assucar". pela Sra. O.
Brnglia; "Portão Velho", pelo Sr. llaul
Santos; "Mar agitado", pelo Sr. X.; "Tem-
po ameaçador", pelo Sr. Thomaz Diilcò;
•'Avenida Nicmeycr", pelo Sr. D. Luiz
Soares.

¦ ******* ¦

..mas o uso demonstra

qoe o TALCO FRA60L
«) melhor que qualquer P5 DE ARROZ¦ m*** 

DOENÇAS DO ESTÔMAGO &INTESTINOS. Fi»
ADO E NERVO-

SAS. RAIOS X. Dr. Renato dc Souza Lopes,
prof. Faculdade. R. S. José 39. Vol. Pátria 33.

-m***.
Limas para unhas,d,os fme,horcs mo*""""" !"»*«* *"""""delos,fraiicczcs,ame-
ricnnos. clc. CASA HERMANNY, rua Gon-
çnlves Dins, 54.

JEBSEY DE SEDA
Gonçalves Dias, 13 andar. Tel. C. 3007

01I111I
snrtc ^cla loteria do Kio Grande,
agora o faz pela popular Loteria
du Santa Catharina, '.'¦• qual são
concessionários La Porta & Vis»
copti.

"SCHMITT"
A Água de Colônia dn Moda. Preferida peln

Jentedc bom gosto.

Na queda, feriu a cabeça
Teve os soceorros dn Assislcncia o recebe-1

dor "Ia laighti Antônio Manoel Soares, de **!)'
ânnos de edade, que apresentava t|in feri-1
(Mento nn cabeça, recebido cm conseqüência j

Íe 
urna queda, «ie bonde, na rua Mareòhàli

loriano, esquina da dsCameriuo,

Todas as mães rd.eVE™ lcí c,,n casa a
avxwu ».u *****y^Qeta ]),, Luslosai con.
tra a dór de dentes. Tubo para 10 applicà-
ceies, ü-9000. Exigir esln marcii,

FASCISTAS EXALTADOS SA*
QUEARAM A SUA CASA

E o Sr. Nitti desistiu da acção de
indemnisação contra o Estado

¦110MA, 23. (Ú. PÕ — O ex-primeiro mi-
nislro Sr. Kranccsco Nitti desistiu de in-
tentar um processo contra o listado parn
uma indemnisação pelos prejuízos soffridos
nn sun casa desta cnpital invadida c snquea-
do por grupos dc fascistas exaltados.

Camizas da Fabrica
Confiança

do Porto
AS ÍOO MIL GAMIZAS

RUA SETE- 2© -Rio

Lamina* Gillet'e, Valet Aulo Strop. Apol-•adminas 
,„_ Dur,,aI1)) DupleXf Gcm> E^er_

Itcady, etc. Casa Hermanny, rua Coucal-
ves Dias, 54.

Os votos obtidos em Cannaviei-
ras por um candidato a depu-

tado federal pela Bahia
CANNAVIEIRAS (Bahia), 2.'1 (Serviço cs-

pecial da A NOITE) — Na eleição procedidaneste municipio, para deputado federal, o
Dr. Afranio Peixoto obteve '187 votos, fal-
fando n secção dc Jn carandá.*****

LITKOLA REINE ..,„.
A ItAINITA DAS ACUAS DR COLÔNIA

Perfumaria Mnsicottc — P. Tiradenlcs IS e ''0
, ii». __.

Football
os sconus no tüiínò - o» cHibi d»

Amea e du l.ign MetrnpolltAiin, qua ne vfto
l<,iti*r, (tomliiüu |iiii\|iiui, riu inatelici «lu i'8«
lm no, oliiltcrsini ns seguintes icoroí, iinr
accaslâo du ioi|i prlmolriis encontros cutu
"iniio! Pluinlnonse f« o llolleulco D, DólAfoeo
.' o Ilrasil o, Vasco tla O.iiihi -' o Maolionílü
I. Carioca li o 1'nlinalrni l, Vllln ísa-uol l *
M.n .ii, in i, Doiiisucccsso •-' c r*.i>, i.nu.u 1,
Confiança li .- Americano '-. Fidalgo i e
Mclrtiptililmio t„ Ollirln •> «• Imltnrmleiicln
ãi UnaonllO tle Duiilru 'i c Bveroit 3. O Jogo
Amcrlcu \ llaugu' mio tcrinlimu e estava
com o score «le '-' a I fnvoruvol no lluugu',
l|ll.lll'l'l fui illlclltlllipitlll.

O ("III1.I*. NO l'UOII»AI.I. SUI-AMHI\ICA.
NO — A "Confederação SubAiiifrlcniia de
Knolhnll" dirigiu A ''1'cdt'raçAo de Kunthall
do t:iiilo" ns seijiilnies expllcnfScii ''Monto*
tldéo, sol lembre 0 rio 1031, •— Soflor prcsl*
dente tlc In "Icdcrncióii do 1'ootbnll «lc Chi-
lc", Dou li.ii.i-: Tiiriehliiiicn. Muy scúor
mio: He tcniihi cl pliicor du rrcihir hny su
i i-ni.i liola n. 033, «le fecha l dei corrlcnle.
y tlc uciicnln con cl peilldo «pie en ella for-
mula, inc np ras nm a rcmltlr n Vilr, miè.xoi
u Ia presente, trcs documentos nflciiilcs, a
».iliei: 1, neginmcnto de Io rederución ln-
lfin.ii imiiil tle Fonlball Asoclnción; 3. Aclns
dcl Con sej o de Ia ConfcueraclAn Sudamerica-
ua de l-.iotlinll, de 11)33; 3. itesolución «lei
Consclo, por la que se rcrnnnció, como linlci
liisiiiuclón afiliada a Ia Confederaclòn Sinl.i-
mcilcnnu de l'iiothull, a la 1'cderaclón dc
l'"".iibnll de Chile.

I.ns Ires documentos de Ia referencia ser-
virão a la Instltución de su digna presiden-
cia liara demostrar, en forma que no deja
subsistente ningiinn duda: 1. Que de ncucr*
dn cn ei articulo 1° dcl neglamcuto dc la
I*. I. I". A. (Ilesolución de Milúu dc 15|10
mnyo 1910), y con la base -t" do In Confe-
iliT.-iciVin Sudnmcricana dc 1'nolliall. In Po*
dcracióii de Koothall de Chile cs la única
cntidiid representativa dcl foolbnll chileno
recoiioeidn pnr In Confederaclòn Stiilameri-
cana do Fooihall; 3. Oue tlc acuordo con lo
resuelto cn la sesióii dei Conscjo «lei .'10 «lo
scllembre tle 1023, realisada cn filo do .la-
neiro, Ia Confederaclòn Sudnmerlcanri dn
Fonlball no podra intervenir cn Ios cnsos iu-
tornos tie Ins Asociacioncs coafllladas.

La oficina a mi cargo tcntlrá muclio plnccr
en proporcionar a la Fcdcraclón tlc su digna
presidência, con su mejor Iiiicnn vnluntnd,
Iodos Ios datos que ncccsltnse para la com-
plcta nfirmación e nci cnncepto público, «le
«pie corresponde a Ias Asociacioncs afiliadas
a ln Confederaclòn Sudanicricnnn «lc Foot-
bali cl honor tle defender, con las rcglnmcn-
tuciones intcrniicionalcs librcmentc discuti-
«Ias y voluntariamente acopladas, Ia dignidnd
tle Ia palavra cinpcnnda y Ia aiinouia dcl
football cn cado pais.

Aprovecho Ia npnrtunid.id pnrn saliitlnr «
Vil. con mi mns alta consldernción. — (a)
Cesnr Srnrmc, snli-dirrctor honorário."

BOMSUCCESSO X VILLA ISABEL — Para
o rigoroso treino a sc cffectuar amanhã,
com o 'J* tenni do Villu Isabel, a convmis-
são de sports dn Bomsuccesso pede, por nos-
so intermédio, o comparecimento, sem falia,
dos jogadores abaixo, ãs 3 1|2 horas, no
campo do Confiança:

Armando. Aldo, Martins, Mario, Matluas,
Filhinho. lísperidião. Doca, Lycio, Ncco,
Agostinho, ("anuirão c demais jogadores iu-
scriptos pelo 2o team.

O HELliENIGO VAK TOEINABi AMANHA;
COM O C. It. 1)0 FLAMENGO -r Itealisan-
do-se, amanhã, uin rigoroso Ireino com o
Club dc llcgatas do Flamengo, a direcção
sportiva do Hellenico solicita, por nosso in-
termedio, o comparecimento dos jogadores
abaixo mencionados, rio campo da rua Pay-
sandn, ás .') 1!'2 horns da tnrdc: Ismael:
Dariò c Phitarcho; Oswaldo, Camillo c Cin-
trn; Benigno, Mario, Lemos, Coelho c Sar-
mento; e mnis os Srs. Couto, Luiz, Aguiar,
Gilberto, fiamos e Oclavio.

CLUB DE REGATAS DO FLAMENGO —
(Nota official) — A direcção dc desportos
terrestres convida os jogadores abaixo n com-
parecerem ao campo do cluh, amanhã, ás I
lioras, afim tio tronarem com o 1" tenm do
Hellenico A. Club. Amado; Pennnfortc c
llelcio; Adhrmnr, Seabra e Dino; O. Gomes.
Candiota, Nònô; Junqueira e Modcrato, He-
servas: Batalha', Vital 1, Hci-minio,» Moura c
Newton. Pede também ó direclor sporlivo o
comparecimento de todos, afim tle que pos-
sa ser constituída, cm definitivo, a embaixa-
da quo seguirá sexta-feira para Bello Hori-
üonte.

TBEN0S INDIVIDUAES NO HELLENICO
— O director sportivo do Hellenico Athieti-
co Club solicita o compareciiiienlo dos jo-
gndores do 1" o 2° teams; hoje c sexta-feira,
afim de tomarem parle nos treinos indivi-
diines qno serão rcalisados sob as ordens do

itrcnndor do cluh, Sr. Agenor Sampaio.
Athletismo

UM TEMPO QUE SE RECTIFÍCÀ — Não
uma, mas varias pessoas, que nos merecem
o molhor conceito c acatamento, vieram tli-
zer-ios que ó tempo da prova de 100 me-
tros dns competições de ante-hoiitem da"Amea", nltribuido no ullileta vencedor Gil
de Souza, não é a expressão da verdade. Dis-
scram-nos essas pessoas, nma das qunes ar-
gtinientou até coin o tempo apanhado pelo
ehronograplio do juiz de chcgnVin da refe-
rida provn de corrida, que o athletn em que-
lãó fez os 100 meiros em 10" Í5'*> c não cm
ll."l|õ, conforme foi official o erradamen-
to eonsláladt), Aqui deixamos expressa a re-
cVmiação quc nos foi trazida, «pie i dc alta
importância em trntando-se de athletismo.

UM CONFRONTO — Val-ias foram as pro-
vas eainmuns de alhlotismo, realisadas ante-
hontem officinlmcute peln "Amca" o pela
Liga Metropolitana, tornando-se, assim, in-
leressnnlc estabelecer um confronto entro os
tempos, distancias c alturas obtidos numa c
noutra.

Corrida de 100 metros — Gil de Souzn, dn"Amca", ll"ljõ; Floriano Magalhães, da Li-
gn Metropolitana, ll"3'õ.

Corrida de '100 metros; — Cedric Hands,
da A., 52"1|5; Carlos Heis, da L. JI., 5G".

Corrida de 1.500 metros — lliifino Piznr-
ro, da A., .l',2õ",4;5; Nuno Lima, da L. M.,
l',r,7"2I5.

Sallo em altura — Carlos IVoebclcen, tla
Av, lm,77; Zeferino Grillo, da L. M., lm,74.

Lançamento do peso — Borgcrth Teixeira,
da A., 10m,9ij; Antônio Machado, da L. M.,
10m,18.

¦Lançamenlo do disco — Pimenta de Mello,
da AV; 30m,09; rhilipe Blumci*. dn L. M.,
32in,51.

• Na prova de corrida de 110 metros (bnr-rélrns), o alhleta Santos Silva, da A., oh-
teve o tempo de 1G"3|5 o o Cnrios Heis, da
L. M., o de 18"3|5. Esln prova, entretanto,
não pôde servir para o confronto, porquantoo athletn Santos Silva foi desclassificado porhaver derrubado barreiras.

Xp„drez
NO FLUMINENSE F. C. - Como resulta-

do dos jogos cffectuados em 20 e 21 do cor-
rente marearam pontos os Srs. \V. Bau-
mann, Oswhldó Cruz Filho c Leopoldo Fia ri-
en, o Sr. Ribeiro Loures adiou uma jiartidu
com dous peões de vantagem, o Sr. Atibrey
S.tunrt adiou uma com um peão de vnntageiii
e o Sr. Hcrinnnn Palmeira adiou umn com a
vantagem do D conlra T. O Sr. Baumann dc-
verá terminar os seus jogos na quintn-feira;
faltaridp-lhõ somente uma partida para aca-'

0 CENTENÁRIO DA COLONISA-
ÇAO ALLEMÃ NO RIO GRAN-

DE DO SUL
Reves»iram-se de brilhantismo ai

festas commemorativas do im-
portanto acontecimento

PORTO AI.liGn.Rj 33 (ll«'t,) (Serviço »••
lifclul du A NOITK» • llenllsnrain»se. n»
vUiiihíi vldiulo de S, Leopoldo, ns fesiii»
çommoinornllvas il<» piimrlrn centenário da
coIoiiImiçiIo nllemu no llio (iraiulti do Sul.

Do prngrnninin nrgniilsndo ruiu «« ilin de
sólomnlsnr esso acuntceliuriito oointnmole*
vniitiinifiito «le umn rnliiuinn tle grnnlto,
naquella cidade, no mesmo ponto cin que,
lm cem annos, desembarcaram ns primeiros
imiiilRrnnles, e uma esposlçflu nerlcola-In*
dustrlnl, em Novo Hamburgo, síile do se»
guiiilo distrlcto. A columnn rclemhrn a ene*
ii.id.i dos colonos uo lorul da anllga íellorla
do Lliiho-Coiihamn, seu primeiro contado
com a leira, as nrlniclrns roças e ns sêmen»
leirns ijiic prl mo Iro fnrnm lançadas no solo,

O presidento «In Kstado foi ti S. Leopoldo,
assistir As commcmornçôes, que foram tnm*
liem usslstidiis pnr grande numero «lc mora-
dores desta capital, do onde parllnim di-
versos trens especiaes.

S\S'T() ANGF.LO (Bio Grande do Sul), .13
(Serviço especial du A NOITE) ~- A colonle
allemã deste município commemorpu feill*
vãmente o primeiro centenário da Immlgia-
cio de seus patrícios para esto Eítado.
-~ *. ***m >
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CURSO SUPERIOR DE INSTRU-
CÇÃO RELIGIOSA

A conferência, desta noite, do
Revmo. padre João Gualberto,

na Cathedral
O nèvmo. padre Dr. João Gualberto do

Amaral realisa hoje im Cathedral metropo-
litnna n segunda conferência tla 3» serie do
Curso Superior de Inslrucção Religiosa, queo apreciado orador sacro vem fazendo, soli
os auspícios dn Commissão do Fé c Moral,
da Confederação Catholica tio ltio tlu Ja-
neiro.

O thenia da conferência desta noite ê "A
imirinnchcin vital" e está subordinada no
capitulo intitulado "O erro modernista'*,
quc o appliuidido orador vem desenvolvendo
com Kjgrntlo de uma assislcncia cada vez
mnis illustrnda e seleetn.

li' de esperar boje, iis 8 horas da noite,
iitnsi coricoiTcnciá numerosa ;'t Cathedral ^lc-.
tiiiplitana, por isso que basta ser nnriuuciá-j
tla -.111111 palestra do padre .Toão Gualberto
pnra altrair numeroso auditório. j

Foram fcepiiltatio» bojei

<tl* Sfi""^? ,le, 8* PmikIko Xavier »-Margarida OulmnrSes Pinlo irait«Ji.,i. 7
S. Paulo, Merlllna Mnria d. Zn**]ú\tda lim visin sn.i Claudlna, fili,., Z ÍI'

nndo Caslro, morro da 1'avêlln »!n?*(.nrdoio. rua Ccuernl Rocj i», IÍ3.*n«,Ji...*h.isii Cnmplííllo r..n .In Bstrel»'» M»Marllnho .Somei, llospilal d-.s Estr«n?«;i"f„!Pranelíco¦CardosoRangel, removido de líiro Rloai Pedro Colesllno de Souza, rua Vh.conde «Jo Nlcll.cro.vs!.».! Ml* V-,t.)unia ;Ioelie.v.Llub n. 17; Wnlter, filho de &.»muel Garcia, i*ua Visconde le Nlet_?«n. 13; Maria Guebara llneio, ro« oS22B"»»" »• «Sl Buíenlo San ore, í, ,America is. I9S; Wnldemnr, fill.J d ,,?„„¦-d!«o Tavares Cutliarlno. .-ua Oroíí .Rcydner n. 55; Joaqiiin» lísteve», Ilnsni àide S Sehnstlfio; Samuel Qonçalves Leltirua D. l.lno JVIxeira n. .13; Durcellnn dosSantos, rua Visconde de Niclhcrov n < "
.loão Mnria Ventura, Hospital ds s 

'].>.«'
cisco do Assis; um filo. filho de*Amellt«.limpos. Sanla Casa «In Misericórdia; E|l,iDias de Amorltn, rtm do Mnltoso n. 69*Anna Neves dsr Concolçlio, csirada Velliidn rijiicn n. -10: Anlotrlo Cerqucira cxiltie snudo S. Scbasllãò*; Olcgarlb I.ndgcro ttè.mc», Hospital do S. Sebastião: Kstlicr («Mjvelra Antunes, rua Tlicophilo Ottonl n. H9>hmllla dti Silva Coelho, rua üclla da &iéJoão u. ...i0; .losé Gonçalves Corrêa, necro-»'terio do Itntllulto '.Medico 

Legal; Joaquim"Anlonio da Rocha, Idem; julio Alves daCosta, ma Visconde dn «iave.i n. 105 cm,*IV; Antônio Nunes, rua Omde de I^opoitlí.nn ir, 18.
Xo cemitério de S. .loão Baptfjfi —Antônio Lourenço Vieira da Sllvn rua ra.

ronel Pedro Alves n. 231; Adelina Ferreira\iamia Martins, run Sanla Alexadrlon nu»mero 2.*il; Aususto Ferreira di l.cinos ruaSenador Pompeu n. 'J'J; Mnria de Lourdes.íilha do Wnldemnr da Hocha, rua liumn
Estrada n. r.7. cus.t VIII; .loão. filho tl»Nocinia tlc Sou/a Lima, rua dns Lnranjei-
ras n. 5; Aline .lord.io da Rosn, run Condadc IJomliiii u. 201; .lulietsi «lc lAlmeida niaItento Lisboa n. 180. cnsn Xlfl; Maria' I'u-¦geniu Angusin, rua Ifumnytã n. 171); Marisi•losé de Jesus, Santa Casa da Misericor-
dia; Antonio dc Souza Ilsisto»;. rua Conde «1»
Irajá n. 17*2; Mnrin do Nascimento Santo*,
Maternidade, dn ltio tle Janeiro; Manoel Hn-
drigües <lc Lima, Hospital du Cniz Verme»
lha: lvlzn. filha dc Dorla do llosnrío, ruaSanto Amaro n. 11: Rubens, filho de .lová
Moreira, Hospital ,1c S. Scbsalião; Fran»
cisca, filha tle .losé dt Macedo, ladeira dn
Castcllo n. 32; Antônio .lonquim Coelho,
Hospital tia Beneficência Portuguezai

¦ Serão inbumndos amanhã;
N'o ceiniteiio de S. Francisco Xav!»r —

rtiía Teixeira da Cosia: Lucy Audubfrt e
Ivo, filho dc Manoel Hocha dos Santns«, n-
indo os enterros, ás !i hüras, da rua Sena-
dor Euzebio n. "lóli. do Hospital de N. V.
dn Saude c da rim do Paraíso n. 105, res-
pectivamente.• Nn cemitério dn Penitencia — Afaria
Fernandes dos Santos, fallecida nn Hospi-
tal da Penitencia1, cffecluando-se .> cnirr-
rnmeuto ús !) boras.

¦ Xo cemitério de S. .loão Baptista —
•Manoel Ferreira .Vuiws c Anselmo Cosia,
cujos fcrelros sairão, ns |l iioras, o pri-
meiro da run do Itiacbuelo n. 'JKI e o 5c-
gtindo dn rnst dsis Laranjeiras n. 531.

O MAIS ÀDÜERÈNTE
O MELHOR Pó DE ARROZ

¦ m*m <
senho-

 geral,,1", o" c sabb, :i ás 5 lioras. Hua Marquez
de Abrantes, 192.

Dr. Jayme Poegi MoIcsli:is '!"
"65» rua, cirurgia

Regressa a Pirapora o presiden-
te do P. R. M. local

PIRAPORA (Minas), 23. — (Serviço c-ipc-cal da-A NOITK). — Chegou de Hello Ho-
rlzontc, onde foi representar esto municipio
na convenção para a escolha do cnndidnto á
futura presidência do listado, o coronel Ver-
uniidcs Ramos, presidente do P. l\. M. dc
Pirajjórn, chefe politico local c. fundador
desia cidade. Ao seu desembarque compa-
rççeram o presidente da Câmara, ns autori-
dades o grande numero dc antigos c con-eli-
gionariòs.

 ¦ ***** ,

~-% s-hie» —— ¦¦-—,-

Aggredida a páo
O Posto Cenlf.il dc Assistência medicou,

ás .primeirns horns dix tarde, n doniesticn
.Mnrin José de Soisza, preln, tlc 21 nnnos, rc-
sidente si rusi dsi America li.. 112, por ter
soffridò, na própria cnsa, uma nggrcssão a
pão, nn cabeça.

«w-~w ^->^l.,.,,-.¦»s».»»n»rt>-,J.atfK«fcVTrjft«l' m\ WIJKUEJ^TAPETES E 0LEA008
para mesas, corredores o salas. Cortinas,

stores e capachos
O melhor sortimento — Preços reduzidos
CASA RAUL CAMPOS!

EX-SEGURA CAMPOS
RUA T SETEMBRO, 84

Moveis dc vime, malas, artig03 de
viagem c ssports

Feriu-se no rosto
Tem 20 nnnos de edade c se chamii Lin-

dólphó Lara, o joven que vinjiuido muna lii-
cycielta, na i*un Cnrios tlc Cnrvalho, foi ai-
caUçádò por ism auto, ferindo-se" uo rosiò.
A Assistência soecorreu-o.

bar.
— ¦ «mi—  .
*^-KJa3f^TtJIMC^_l*txl5rs
Antes du comprar, vejn os preços dn casa
Orlando Rangel-83» Assembiéa, 85

» m*** 

Casas em prestações
Sem entrada inicial

NA "A CONSTRUCTORA", com uma
pequena economia «Io 20?000 mensaes
V. Ex. poderá mandar fazer a sua ca-
sa, para pagnl-a cm 120 prestações, ain-
da mesmo que V. Es. nüo possua o
terreno. Rua Üruguayana n. 312, 2*
antlnr. Tel. Norte 11181. Itua da Concci-
<;ãt> n. 2, sob. Niclheroy.

"PETIT ENCANTO"
ESTRÉA NO PALCO DO PA* -

RISIENSE
h' a noticia sensacional que trazemos aos

nossos leitores c no tlistincto publico quefretiuenta o querido PARISIENSE: inaiign-
ra-se, amanhã, o palco nessa procurada casa
de espéclhculòs, nelle estreando "Pctit En-
conto", o menino prodígio que, com 7 an-
nos apenas, «j uma assombrosa revelação nr-
tislica, um extraordinário cançonetista, imi-
tndor c pnrodista. Que é uma noticia tlc
sensação, todos estão a ver e todos confir-
marão indo, amanhã, ao tradicional cinema
da elegância carioca, assistir ao mais fino o
bello cspéctàculò de variedade que se pôdeofferecer no publico. "ES

¦ ***** ¦

Uma casa por
3$000

Compro uma CADERNETA-RECLA-
ME para o Sorteio-Prcdial da "A
CONSTRUCTORA", preço 3Í000. Kua
Üruguayana n. 112 — 2" andar. Rua

da Conceição n. 2, aob.—Nictherov.

A'S CASAS COMMERCIAES
DE V ORDEM

Apparecerá brevemente a Ilcvisfn-Ilolctim.,
RIO-COSJIOPOl.ITA, dc nlln novidade pnrnn Anicriçá dõ SiTI, e fárú pnrle dn mesma
umn lisln do movimento dos Srs. hospedes
tio Rio de Jnnçiro ti oiiti-.i de cnssis- recom-
niendadas c classificadas de I* ordem.

Sua dislribhiçnb será profusa c gratuita
nesta capital, e nos listados, c estrangeiro1-

Administração -A. ÍIICCIUI.LI & CIA; --
Rua. Iiamalho Orligsio, \), sala '2. — Tel.
Central Vi.

*****
PROVEM

Café Cruzeiro
O PREFERIDO

-**om-

C
rua
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lieu
ócio

CAIU DA ESCADA
indo da escada, h.t própria residência, íi
Ypirangíi 30, n septiingciiariii .Mnrin
cisçii da Conceição; parda é viuva, rece-
l"èrl|hehtos pela perna esquerda e rbslo,
que mereceu os cuidados da Assistcncia,

Loteria da
Bahia

Amanhã
50:000$OQÕ

Por 15ü>000
75 % EM PREMIOS

A' venda em toda parte
Concessionários La Porta & C.

Banco Francez e Italiano
•Deve inaugurar-se, nn próximo ssilibs'Tt do correnlc, o novo edificio do Hsi

lfranccis Ò Italiano para si u\nierica d»
,i rua tla Alfândega, 11, esqmna de Cm
Inria. A' cerimonia, quc sc revestirá
grande brilho, deverão assistir ns altas
loridades e os embaixadores dsi I-rancs
tia Itália.

.nio.
nco
Sul,

lis- ¦

(lc

I t

Dr;:'Aristóteles Dutra^^S
o senilisnío. AssemhN,?, 30. A's 2 horns.
Ros. llolel dos Estados.
——a- | i^8fc»i .. i . ¦

ARTIGOS DE SPORT
«OUPAS PARA BANHO

CALÇADOS FINOS „ unimos m,i*«

CASASPORTSMÃN^S
¦ m*m —r"

Hvrlrnrplf c;"ni sc,n óperajáo pe\o.mliyurULCIC. j^ónidio Ribeiro, rua b. -hxii
19 -- 1° and. Tel. C. 363Í).

Prof. Austregesüo^tSiJih
A's ,'! horas. Telep. C. 10!)õ.

¦ ***** ¦-

A Itália não concorrerá ao certa»
men de hydroplanos, de

Baltimore
ROMA, 23. (U. P.) — Annunciou-se' offi»

cialinente que a Itália não tomara mais par-
lo no concurso de bydróplanps para <i cox\-
fltiista do Irophéo Sclineidcr, _a realisar-ss
em Baltimore. nos Estados Unidos

I 40:0Q0$0@0 I
AMANHÃ

Li era a i AroIliEli
Só jogam 8 miliiares

VENDE-SE EM TODA PARTE

Tornando efíectivo o pacto de
collaboração cordeal entre a
Itália e a Tcheco-Slovaquia

ItOÀIiA. XI (U. P.) — Toi publicado õ dt>|
creio qiic torna effectivo o pacto do coIl"a"|
l')Qi*á{ão cordeal assignado entre si Itália*.*
Teheco Slòvaquin, cm julho passado.

C"-


