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A percentagem de approvações no primeiroanno da Escola Polytechnica é de seis
a dez por cento!
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Suggestões e eommentarios sobre a situação que se
deve remediar

Duas clrctimstanclas avultatn ds entre
tmil.ii p.ira que se voltem,! neste momeiilo
ns nltrnçòcs geraes .sobre nr. cursos d.-» Ks-
cola 1'olytccliulca rio llio de Janeiro, onde
a riifíirulriadc dtLjcccsso ás riiffcrenles sc-
ricsyicuou rie sçt- um plicnomcno rie c.\-
ceffltn para constituir uin facto conimuin,
vermuleira praxe n qne se resignam, ante»
fil'iii!ini.!ite.E<i.s que transpõem o veslibnlo
daquclle cslWbclccjincnlo, aspirando umn
«ria rio npilriüo profissional. Ií" verdade
çuc a porcentagem iiisiguiflcanta dc appro-
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no primeiro anno, fi a 10 "]', cm
nns riuas épocas; contra, portnntn, Í10
de reprovações e prejuízos, riilorisòu

o bom nome do nosso principal instituto de
tejeacias exactas, cujos professores têm-•i.':.iíiiili) com elevação ás inclimiçõcs c to-
Icrancias quc ,cm outro caso, poderiam' in-
fluir :i favor dos nlumnos e minorar a
«pressão quasi Ücshumuiia daqucllès alga-
risir.os. Mas tnmbcm é certo que, a prova-tecer esse critério, feriamos a melhor es-
çol.-i tle engenharia do inundo, no dia cm queIgntlo zero por cento a pcrcèntageui de ap-

Bfovnçòes tivéssemos dc despachar nossos
jovens pura estudar no estrangeiro''' Mastsla questão è o effcito dc fuelorcs crimplc-¦ms, (pie a transigência dos exhíhiriadoresapotins eõniproiiictleria o.s engenheiros Ivn-
silèiros un invés dc auxiliar, embora sua
conduclii inflexível nos visores quc sua cou-
seiencia impõe un cumprimento do dever
esteja, n todo instante, lhes advertindo dc
quc só aos abastados ou que vivam por con-
ta de terceiros c pcrmitlido estai* os dinsinteiros ouvindo aulas, até o crepúsculo dn
tarde, o ás noites debruçados sobre o livro,
pela inadrugndn fora.

Sobre ess_ problema dc grande impor-
taticia na formação dns gerações rie engo-nheiros, mecânicos, clcctricislas, chiiiii-cos, judustriiics; etc. ouvimos rio Sr. »r.("in.i.i Póvoa; professor calhõdralico e sc-uretnrio ila liscola PòIytechiiiCn,
üuir.li-s còrhmcritaí*ios e siigscstòcs
uosso neriido se dignou dc lazer:- V;iii,is clretinislariçins concorrem para» tiiminiilã percenlngòm de nlummi.i np-
prpvatlq.s uo primeiro anno dos cursos dnhsçola Polyiocímica. A meu ver, uma dasmus importantes ò a insuífiiciericin do
preparo dos alumnos cm nirillieriVáticn ele-mcitlnr b cm physica c chimien. Outra que
çontribãc, talvez, com maior efficacia, é o
SMjidc numero dc matérias incluiria, no 1°anno dos cursos. O primeiro anno dc cn-goirhnrta _ civil, por exemplo, compõe-se de1'cs a dei ms c uma nula. A 1* cadeira com-Pi*, i.iide o estudo completo dns seguintesii*;c.i:is: álgebra superior, geometria nua-¦jucá, calculo diferencial c integral, geo-niotriu.differericinl c integral; a 2'-' cadeiraoniprelicnde.o estudo completo da geome-ilcscriplivn c o das suas applicações
Piu..'""b™s -' » perspectiva; n $'. cadeira,. Ma hxponiiiental, comprchcndc o es-
n,l r íinI'oI10S-i». *'« PllOlMldgiii; d.l tllC-¦nio oc/,, dn photologin, ria clectrologlã e dn""¦¦çori.iogia.j a aula comprchende o estudoo desenho de aguadas ff o.s trabalhos gra-iniL», da geometria dcscripLivn applicada ús'Pinprns e n perspectiva.
,!„;,? n»sumptos dc endií umn dessas tres cn-Bcnas, e dn aula, riiffieilmciile podeni ser«i .niinio.., co,„ o desenvolvimento conve-

a ,ll°? sct° ",czí:;< <lo nrino lecljvo."•actual lei do ensino manda, é corto, divi-
„,,,„." ''"^«''niiiiiia de ensino de toda e qual-mi. .cadeira em 80 lições, sem cogitai* da cx-
f, ;,'" í: tl:l, .i'»líqrlriiicih das malerins nue
JJ' 

um o objcclo essencial ria cadeira. Mas,
fiõ.S>° "i ,"s *'*''";os' ,,1!r:i f'"° " progrrimma
ou» í-1' ,° T"jr completo, tornu-se preciso
,,,',' 

'V';111, r|cssns SU lições theõricns e mnis
ticri-' "PPMcnpões, dadas pelo cathédra-
n„,,,o ";i"n "s Professores substitutos cursos
H 

'''"cnlnrcs cm ecren dc -10 lições, dos-...loiveiido nesses cursos os assumplos quc"'*¦ si"' indicados pelos calhcrirnticos, de'in a cõngrcgnçno,
«..•i -,"ls"s eonipleiiieiilarcs. necessários,ra_Antude da formidável extensão das mate-*"> iiicliiidas em uma mesma cadeira, são.
íir ," ver-', alt''uienle prcjudiciaes, já pcla" íeiciiyii de molhodos dc ensino na mesma"^'loiuii, ju pola sobrecarga dc trabalho
^¦•'UUTclnm para os alumnos." ",ln" se vc, limita matéria a ser nssi-

periodo leclivo dc sele

tria
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estudar, dispondo apenas pnrn isso de
j 

.. mim. 
jipras, & noite, lutahrib, por outro

í*i in--tr ¦*' ''"ITI " difficuldàdê proveniente
hciií .,, "l.t'.ICIK''a do preparo básico, compre-
Iii ' , ',ol° melo ri
flinadc dc. "
ln*|iosla.

'á-).iVí?il0,-'"*-c nssin1 nn riurc necessidade de
nma ou duas das cadeiras puraexclusiviimciito ao estudo das
quaes pensuíu licnr

anno, u impossi-
conta dii tnrefu que lhes é

'iiri(lonlu.

Wm{ nnsfera'  prepurádos
^ 

«s respectivos exames nu 1* época.* .""üraiq npprpvnjnu cm taes cadeiras na

1- ípoca, aproveitam os dom meses de férias
paru se prepararam nas que abandonaram
no correr rio anno a foram relegadas paraa -* época, No caso conlrario, c impossível
completar o nnno mesmo na segunda épca.

A percentapjem das approvações cm todasas matérias do !• anuo, nas duas cpneas da
exames, raramente altingn l!i •'¦*• oscilla or-
(llnariamente entre li e IU '',".

1'ara que uni alumno consiga, no fim deum anno lectivo, approvacão cm torio o 1-anno, _ preciso qnc possua um preparo ex-ccpcional, bem acima rio vulgar, em mntbe-
mntica elementar c em physica e chimica, c
que disponha, nlém disso, rie elementos cx-tr.-iordlnnrios que lhe permittam o colossal
estorço qnc i. obrigado a dispcilder, quasisempre cm detrimento dn saúde.

Está nccumulação rie matérias a estudarnos sete mezes do nnno lectivo não so veri-
fica somente no 1" nnno: o 3", o 4° c o n"
são lambem demasiadamente pesados. A per-ccnthgcm, porém, dns approvações nestes
últimos é um pouco mais elevada rio qnc no
I" nnno, porque a sonimn dc conhecimentos
bnsicos dos nlumnos jn é também maior, de
sorlc quc elles podem vencer, com difíicul-
ande relativamente menor, o montão de mu-
lerins ensinadas cm cada um desses nnnos
do curso.

Accrcsçe, ainda, que os alumnos da EscolaI ovlcehnic.i, npc/.nr de nssim sobrecarrega-
dos durante o anno leclivo, não tem férias.

Durante d periodo chamado rio férias rea-
lisnm-sc os exercícios práticos, cujos exames
se fazem nn 2' época.

Quanlo ao remédio, não sou dc parecer cjue
se deva augmenlar o -numero de nnnos do
curso parn diminuir o numero do mnterias a
estudar eni cada uin delles. O uiigmcnto do
numero dc nnnos dos cursos já foi tentado
cm lSUli, com o regulamento dò Dr. Goiiçal-
ves Ferreira, e o motivo pelo qnnl esse regu-
lamento só durou quatro nnnos, foi exactri-
mente o nugmento de um anno uos differeu-
tes cursos.

Dc uulni parte, penso qnc aos 21 annos o
homem deve estar preparado pnra iniciar a
sua carreira profissional, o como o minimo
du cdade pnra n matricula ide lfi nnnos, o
curso tecimico superior deverá constar ope-
nas rie cinco.

A providência n tomar deve ser riitfcrente.
Ha, por exemplo, no curso dc engenharia
civil, varias cadeiras cujo ensino não é nbso-
lulnmcnle indispensável á profissão, e outras
cm que sc pode com vantagem rcdu/.il-o ao
estrictníneiite necessário ao estudo das ap-
plicações correspondentes.

.Supprimindo aqucllas e reduzindo estas,
fícnrin o curso bastnnte alllviado, podendo
perfeitamente scr feito nns cinco nnnos.

O verdadeiro, porém, scrin umn especiali-
sação mais rcstricla dos cursos, afim de que
sc pudesse dar mais amplo desenvolvimento
ao ensino theorico e pratico rias especinlidu-
des respectivas. Pnra isso vnrins cadeiras
precisam ser divididas, o as chamadas nulas
dc jirojcclos c trabalhos Rrnphicos, nas
quaes se deve ensinar a parte propriamente
techniea ila engenharia, devinm passar á cn-
tegoria rie cadeiras, pnrn quc cilas sejam,
como devem scr, nns Escolns dc Engenharia,
o quc ns cadeiras de clinica são nas 1'acul-
dades de Medicina.

Todos esses defeitos rie que se resente o
ensino superior c quc. as ultimas reformas
não fizeram senão aggrnvurao invés de corri-
gir, serão, com certeza, minorados com a
proximri reformo de que cogita o governo.

A melhor organisnção das condições da
livre docência pnrn constituir o viveiro dos
professores enthedraticos; a supprcssão dos
cargos de professores substitutos, c a auto-
lioriiin dus congregações reduziria lão só-
mente nos nssumptos riidnclicos, são medidas
que, mesmo sem outrns quaesquer, tornariam
benemérita n reforma qnc as adaptasse,

Elias trarão, sem duvida alguma, benefi-
cos resultados pnrn o ensino superior da
Hepublica, c sc se lhes juntasse mnis umn
tirando a vilalicieilarie rios professores, mas
garnnlindo-Ihcs uma remuneração mnis con-
sentanen com as suns neccssidndcs c com u
importância da funeção quc desempenham
cm prol rio cngranriecimenlo da pátria, os
benefícios seriam então verdadeiramente sur-
prehendenlcs.
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Por pouco, o intrépido pi-
íoto ia perecendo

afogado
-*- ***** ******* ni.-

Nao obstante, pretende levantar
vôo, amanhã, de Hong Kong

HONO-ltONG. 24 (Hàvns) -- Urgente - ü
aviador argentino miijnr Znnni foi victimn
rie um arcirieiite eni quc, por pouco, não
morrea iifogario. ru liara pnrmeuorcs.

.•^ HONO-KONO, 21
JJ^^Ss^—TlIavai) — O nccl»"¦ dente em que ia sen-

do morto o aviador
/.anui, que está teu»
laudo realisar a volta
do mundo cm acro»
plano, oceorreu neste
porto e foi devido ii
collisfio de dous mo*
tor-Ooats.

No desastre tnm-
liem Iam morrendo
afogados o piloto
Ilcltrame e o cônsul
rio Peru' nesta cirin-
dc. Zunni foi retira-,
rio paru terra quasi
sem sentidos.

HONG-KOiNO, 21
(t), P.) — O aviador

O rammieo ttrttramc argentino major Znn-
ni, quc realisa actunl-mcnlc um vôo dc ciicumnnvcgnção. esca-

pou hojo de perecer afogado no porto, dc-vido ao nbnlroanicnto dc seu apparelho.Outros acroplnnos que se adiavam proxi-mns foram em auxilio rio corajoso aviadorsalvanilo-o qnasi cxhniisto.
Zannj tcnciotin seguir para Foo-Chow,amanha.
Í.ONDnES, 24 (Havas) — Acabam de che-

gar dc Hong-Kong pormenores do desastredc quc ia sendo victima o nviarior argentino
Znnni. |iWas

mn„l,Y& 
dvvy„ft Kow--*°-»I»« 8.15 .da ,çi, resumindo o riramn "Félc

mnnliu, pnrn embarcar no seu Iiydro-aviSo,
pois lencloiidvn levantar vòò par.vFoo-Cliòiv,
quando o "motor-boul" cm quo viajavachocou-se com uma chalupa do governo.Zanni, o cônsul rio Peru", que ncompniihava
o "raidman", o ó piloto caíram ungua.
Deltrnine, o piloto, conseguiu, porém, saltar
parn bordo da chalupa. O cônsul poz-se im-
merii.-itnnicntr. a nndo, mas Znnni, quc não
sabe nadar, dcsappnrcccu.

O aviador já era considerado morlo, quan-do outra cniióa-aulomovcl surgiu c salvou
tanto a Znnni como no cônsul peruano. He-
colhidos a bordo ria chalupa, foram logo
cm seguida desembarcados cm Kow-I.oon.

Zanni não está ferido c pensa levantar
vôo pnrn FOp-Chow amanhã cedo. No (lesas-
Ire perdeu a sua carteira onde estavam di-
versas notas do banco o papeis do credito.
A carta gcograpllicaj pcla qual o aviador sc
tem guiado, salvou-se.
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AS CONFERÊNCIAS BO PROFESSOR UNSON jCONSEG UI DOS
Paul Claudel e o symbo-

lismo no theatro
influencias e seus resultados

QiiCtlos primeirosvos da oüensiva
hespaníiola

O professor (Justava Lanion encerrou o
seu curso sobre theatro francei moderno e
conlemiioraneo, tratnuilo ria olir* s.vinliollsta
du l'aul Cluuriel, quo foi ministro ria França

no Brasil. Antes, po-
n'm, disse qui o tem
po não permittlrla es-
tildar outios autores e
outros asiiectos da
secua franceza, desrie
a " Aricsicnne", ilc
Uaudet, por exemplo,
nlú ao lhc.itro cômico
dos modernos, cm quc
so ric-taram Mcilliac o
llallcvi, l)o Flcrs e
C.alllai-ct, Trlstan Ucr-
narri e tantos mnis,
não queremos nlluriir
a autores de nossos
«Uns, originãcs c sn-
grnrios pelo successo.
Não tratou também do
thealro cm verso, cm
qua tinsinnri, dentro
diversos nomes, quo'recorda, tem um pa-
pei considerável c rui-

,. doso. Lamenta quc olempo lhe tenlia Imposto,o sacrifício etetantos aspectos da elaboração artística íinI*ronca o recorria, cnlão, quc a obra do syni-liollsmo representou um ctnbnte nos cxcòs-sos do realismo. Suspeito que n maioriadas pcsspns presentes nii estejam levadas)n*ia CMicrniiçii de ouvir umn explicarão dus
pcçns do J*aul Clnudcl. Aricanla logo qucuno poderá fa.ci-o. O estylo d» Olauriclcomqtiniilo poético c symbollco, c obscuro,cailiginosó e difficil. 'Compara o theatrode Claudel » um lumw.l.. onde, de> qnnndr»cm quando algumas claral/olas nricnlmn oleitor. Vae examinai-o com o respeito sin-oçro qne merecem Iodas as obrns ri'arl_;..Mns não tcnlaiá expllcnl-0.'Dito isto, pareceu á assistência quo oconferencisla pouco teria a accrcsccnt.ir..Mas loi engano. O professor Lanson come-

inunlcavel. B» fielj do fazer um» Idéa doque pode o jncommunlcnvel ao lado do in-conceblvel. Donulo ria obra rie um autordessa natureza, os pobres mortaes s.i devemescolher uma allilnrie: collocarem-se ao souindo, silenciosos, at* quo o (iiuiulio do» vo»
çiuiiiilos. o conflicto das Imngens e « bni-iu nlla das analogias, lhes provoquem n iu-luiçfio, custosa dc niiiio modo. a este pro-posllo recorria o plienomeno rio niystlclsmbio cila o qiisoriln (Io uma duma 'nobre 

du1'innça, que sc sentia lão possulcln ria «rn»yn, que linha ueccssldndo de correr pnrn(i altar, extasiada. Dèpol.1 era preciso quores outrns damas sc col locassem no seulado, pura-receberem effelto cruiiI, c comiito aiiivial-a. A assistência ri c o confercueis-ta prpscgiie no intuito dc tlêiiionslrar quo oMiiibolisino prclciiricii iillcrai* o BCIltldo das
palavras, dando-lhes expressões abslraclas..1 nostracçuo, a sonoridade, a cor, etc., sãoronlra n nnlurcza tia palavra eseripta. OIlegítimo dos vocábulos não pódc nosimpressões que só n inusicn cou-

, . - lI or > parndizer qnc lm alu algumas paginas iusuffi-cientemente cintas. Passa a lcl-ns, c.clnrc-
eendo os processos do Paul Claudel, quuconsistiram em misturar Imagens metnphv-
slcas a uni vocabulário realista uo extremo.
Ha nessas paginas um lon» proplictlco, quclembra a revolução, «uo mnis tarde Irnns-fnnnaiia n Ilussin. Em "La villo", FaulClnudcl procura resumir a vida dos ag-
glomeiarios, (ipicse.ntíindo. na sua cssonofii,
o magistrado, o engenheiro, o político, amulher, tudo cmfiin que constituc a ci-
dade. Pénsn, entretanto, que é uma leme-
ndnde pretender penetrar no senso do cs-
tylo dn Clnudcl. Confessa quc não consc-
gue. rcconhcccl-o. Islo, porém, não impede
quc haja outros que o comprelicndam. Aarie dc Claudel não c feita para ferir a i>i-tclligcncin. necorda o depoimento dò pro-
prin escriptor; quc procurou dizer quc lia
logares da sua obra inaccessiveis ao com-muni dn gente. São particularidades dctemperamento que só os temperamentos
análogos decifram. Pela leitura meditada daobra scnlc-sc quc sc está em lace do incom-

XVIÍli

usi
fornecer
segue

\ literatura franceza, desde o século1, foi cnractcrisndn por um espirito dcc nreza magnífico. Foi essa preoccupaçáo declareza quc caminhou nté nttiiiKir nos et-cosíios rio naturalismo. O naturalismo snse nggregnva aos aspectos externos dos phe-nomenos, ú mediocridade dos detullics, noíntigante c monótono intuito dcscrlptlvo. Iunbi a ronccSo symbollsln, cm quc sc des- •
laçaram Malarmé Claudel r Vnlcrl. Dn Iobscuro procurado caprlcliosnmcntc o syuí- íbolismo evoluiu. Horém, adquirindo 

"uni:
espirito poético apreciável, dc quo "1'clcnsi
¦i Melisande'', do Mnelerlincké um exemplo.

Novas operações começaram,
hontem, para soecorrer Daracn-

ba, Buharraz e Xauen
BILBAO (Ifcspnnha), ül (U. P.) — ü *&•>

verunrior du província está preparando <'A*
versos locnes para a hnspilalisuçno dus feri-
dos procedentes de Marrocos.

M.VDItll), 'JI (U. I'..) — 0 nliiiiranlc Ma-
gaz coiiímuiiicou terem começado as opera-
çõts sobre Xnuen, conseguindo os hespu-
uliócs os scus primeiros objcctlvos.

MAU1I1D, ii-i (U. P.) —¦ Confirmòu-si
officlalinento quc o chefe do dlrcclorlo ge»
neral Primo de 1(1 vera não tencionn perin»»necer nti África duranlc o ricsciivolviincnto
dns operações «lc guerra «ino começaram
hontem. para soecorrer Dnracnba, üiilisiraz
e Xnuen. .As forcas conilinlciilcs estno em
oplima condição (le espirito. Confia-se «pie,
não obstante o terreno ser accideiitarilssliuo,
os licspaiihócs lograrão novo Iriuinpho.

O choque soffrido pelos rebeldes nas nl-
limas operações foi enorme; elles. comtudo,
persistem nn sun nllitiidc, rcnlisatirio con-
slnntes ataques. Quando se inslnllava um
posto de. segurança uns iinincdinçõcn iio
acampnmcnla dc Xauen. as tropas forani
atacadas travando violento combnle. Dui
r.nitc lodo o «lia os mouros hostilIsnrain ess;»
posição. No mesmo seclor «lc Xauen verlfl-
eou-sc trciiicndo encoutro na posição dc Nc-
riida, cuja guarnição snirn para rcnbaslc-
ecr-sc dc ngiia.

—»*•***• ¦
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Ma violência do choque

incidente diplomai.-
co entre a Argentina

e o Vaticano

Rolou, e foi cair sob as rodas
do bonde

E o conduetor morreu esmagado
Não houve quem, pouco depois rio meio-

dia, naquelle trecho ria rua Conde de Bom-
fim, não sc sentisse, abalado pelo desastre
brutal .quc se desenrolou, chi èircumslancins
tao horríveis quanto impressionantes. Fo-ram instantes dc indcfinivcl anciedade e
angustia parn ns quo livernm nos olhos, no
seu trágico desdobrar, o quadro de um bor-1'oroso que se não pôde descrever.

quc estava n frent
solo na intenção d

pulou ao
bàlauslré

Sao trcs n.s pcçns dessa nova fcictio «to cs-cnpior: "l.c change". "I.'unnoncc fnit n
Mane" e "I.'clngc". Estudando a primeira !dcllas o cpnfèrenClsfa descobre nnnlogias .com o romantismo, senrio quc o seu fundo ¦
sc encontra em um dos conlos dc Yollaire. ;l/a abi um americano que lembra o "ünelc '.
Sam"' das peças de Saidon. lixnniinn ns joutras'duas para mostrar (pio "I/ctage
dccptrida no lcm.no cm que o Pnpa cra prsiònciro de Nnpolcão, constituo o esforço I
supremo do escriptor. O thcmn do espirito I
dc sacrifício & óhi traindo còin nmguiflccn-
cin.

."mil Claudel é, sobretudo, um poda ca-
tljqlico; ultra-incdieval e iilli-a-ioiu.iiitico, |talvez. IJ^hi, 6 prazer «pie encontra cm ag-
grcriir e até mesmo insultar a vida modo-
nn. A sun obra, entretanto, tr/ic umn iio-
brczn_ morul rie umn importância extraor-
rimaria. Insiste, culrctanlo. nu nnal.vse dos
seus p.rocessos do estylo. 0,si esforços de
Claudel: para colher o eterno, num excesso i
rie sensibilidade, nem sempre alcançam exi-
to. (In na Mia prosa -imagens quc descon-:
colam, lia, não obstante, bcllczas plásticas'
qne impressionam. Palia, comludo. ao seu I
theatro o senso das realidades. Por vezes |surge um fundo realista, quc lo.^o sc csvíie.
O estylo das pcçns dc Claudel lembra nm
mosaico caprichoso dc tons realistas c evo-
cações rio' irreal. A sua poesia é mystica c
iiielaphysica c traz á memória o segundo
Fausto rio (iocthc, que ó tamliem obscuro.
Além desses, cila lem o tom proplicticò c
unia tal ou qual simplicidade procurada.Procurando gciicrnlisur, Clnudcl não sabe
descobrir u essência das cousas. lia falta
dc vida vivida nos scus personagens. Xão
duvida que, no futuro, conciliando o ideal
com a realidade, os poetas encontrei)) a
s.viilhcsc da viria. Paul Claudel. entretanto,
deixou escapar esse objeclivo. Não obsliin-
te a sua influencia nn França; é incontestu-
vel. O melhor dos seus discípulos, Gcorgcs
Diihiimcl. já fez o elogio dessa influencia.'
quc não deixa dc scr benéfica. O conferen-
cinta acha, porém, quc o raio dc acção das
capellas literárias fica sempre rostrjctò.
Mão grndn entende (pie a Obra poética dc
Claudel, carecida dc realidade para vencer
nn scena. ficará como o marco dc um perio-
dn de transformações gloriosas nns letras
fraiicczns.

,•; Por que um posie faz _an*a falta

Hapi
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e material, c c
guezes forçados

nno cosa dc estudar meios para
seus trabalhos, poupar seu tempo
e complicar n vida dc seus fre-"laja visla o caso. qus cstA

rio vchiculo.
_ agarral-o no

do ultimo banco. Não contava o infeliz, cnIrelanlo, quc uno calculando o pulo, ia cair, I
como por fatalidade aconteceu, contra o an-J
to-òmnibiisJ Na violência dn pancada que rc-cob.eu o iiifortuiiudo conduetor foi jogadosobro os trilhos, senrio ainda apanhado peln*;rodas triiV.tíirás do bonde que continuava
correndo, línvol.vidò nas rorins, o infeliz, dc-

iu inhlii rnxão inipncicntaiulo o commercii»
Ida rua dn Carioca, (,'iii_l o da supprcssão oe
I um poste dc parada cnlre a praça Tiradcntes

e a travessa Flora, nn descida rio trájecto dc
I Iodos os bondes. A l.ij.lit tirou, aquelle poste,

pnra evilnr mais umn parada, sciii nm só
,— -, molivo plausive.l. A nossa ilravura reproduz

A QUESTÃO DA ESCURA- •" '',f''sU>''"' 'i"-'sl!'°* .í;'1 a»ür" "'ctirado, <> cuja
—*&»**¦

¦RUENOS ATRIiSi 21 (A.A.) — O incidente
diplomático cnlre o governo argentino e o
Vaticano, cujas negociações para a sua so-
iu.ç.ãp sc achavam paralysadas ha já algum

tempo, voltou á tona

I
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Dr.

novamente, nnte-hon-
tein, e está sendo ob-
jecto de muitos com-1
mentario...

O cnso surgiu no Sc-
nado. onde foi lida
pela Mesn uma men-
s.igcm do governo de-¦durando quc conside-
riiv.i não scr "pórsóriii
ira In" o núncio njios-'oüco cm Argcntiiinl
•nonseiilior Dom João
Uedn.

i.Ao mesnío tempo
suggeria n mensagem
i retirada do repre-
.éntarite da Argenlina
junto ao Vaticano, Dr.
Daniel Garcia Mausil-

¦* !a, alé que fosse re-
soivida n qiiestãó do

Garcia Mánsillà, Arcebispado.
¦Os jornnes de hon-

c rie boja tratam longamente do cnso.
linda está no Senado um pro-

á mensagem cnriâfia
.•e süggcre a con-

scpnrnrão ria
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tem
dizendo quc
jecto complementar
pelo (inverno, no quaJ
venieneia de se estudar
Fgreju rio listado.

O cadáver do infortvnado conduetor no local do desastre
A principio, ainda, alvoroçaram-sc ns tes-

lemunhns do desnstre, num muito bem com-
prehendido sentimento dc picriáde, correndo
a soecorrer o desgraçado homem. Mus, ven-
do-Ihtí o estado lastimável, o tronco inteira-
mente esmagado e n cabeça cheia dc frnctu-
ras, avniinrnm u cxtcüsão funesta do oceor-
rido. Foi, cnlão, quede boca em boca. caiam;
no curso dus coiiimehlarios, as minúcias
mnis dclalhadns do sinistro bem doloroso e
cujn victima ali bem perto fechara os olhos
para o mundo dc maneira; assim, cruel. Ii
ouviu-se a narrativa do tristíssimo desaslrc.

Corria o bonde n. 0'i8 da linha Tijuca,
peln rua Conde rie B.omflui cm fora; colida»
zido pelo niotorneiro de u. .1.503 e puxandoo reboque de n. 1.006. Fazia a cobrança o.
conduetor de n. íl.Sfi. percorrendo o cslribo.
O bonde, rolando, approxiiuava-sc da es-
quina da rua .José Hygino c como ahi nesse.
ponto, precisamente, estivesse parado o nii-
to-omnilins n. 311, da linha "Tijuca". o
conduclor .'IS(! deu d signal dc perigo, como
é costume fazer qunndo junto ao meio-fio
eslá parado qualquer vchiculo. Diminuiria :i
imirelia, u boude-còntiuuutti 0 eòndüctbi J'80,

s.nlvar-'sc, Obatendo-sc, ninda procuroubonde, correndo, arrastoú-ó não obstante osgrilos que dc todos os lados partiram, tí sótoi parar a uma distancia dc trinta metros,cm trcn.lo ao predio n. ..1)0.
iletirado o conduclor .18H, poucos instantesiliç restaram de vida. Sem unia palavra oconduetor falleceu. A Assistência, quc che-

gou, nada mais ponde fazer.
Avisado do oceorrido, o còiiimissririo Bem-vindo, cm serviço tia delegacia do .17" dis-tneto, compareceu ao local, tomandovidencias que lhe compeliam. Fezcom a competente guia, o cariave

necrotério dó instituto Medico
como empenhou-se
propósito rie
talhes, o

as pro-
remover,• para o

l.egal. assim
cm syiidicancias, no

apurar, nos seus menores de-coinniovedor desastre.
A Identidade do riesalorluiiarió coririuctor,

que nos primeiros instantes cra descoiihò-cida. depois esçlnreceursc por inteiro. Cha-mava-sc elle ,losé Fernandes Villa cunlava•iã annos dc éijnde. cra solteiro e residiu nrua Cunha :ifl, casa 24. Trabalhava ò desdi-
tos moço ha já algum tempo na Liglii; ondeera aeralmcule esliníurio,

VATURA
0 ponto de vista da Liga das Na-

çoes sobre o problema colonial
LISBOA; _M (_'. V.) - O Sr. Freire, dc

Andrade expõe, no "Diário de Noticias". o<
pontos rie visla da Sociedade das Nações
com relação no problema colonial, afflr-
mnudo serem infundarios os receios sobre, n
questão da escravatura.'—i r—' <r***** ¦

::iulos rnibarn. ios vem causando uo

Mussolini elogia e conforta os
heroes de Vicenza

A INAUGURAÇÃO DO MONÜiVíEN.
TO DO SENADOR LAMPERTICO !
DOMA, 'Ji 

(Havas) — Tclcgraphnm dc-1
sidciilé

Vicenza"O presidenlo Mussolini assisliu n juan
guraçãp do inoiiuríiciilo rio senador l.amper-
tico. Imponente còrlòjo dirigiu-se em se-
guiila ã praça Villoria, no 

'monte 
Ucricoluáiiguradai honlcm. Depois. Mussolini!

aconipanhado do ministro Di Stefnni o dobispo, entrou mi llasiliea. njoclhuiido-sc
deante do allnr-niór.

Terminadas ns orações, o chefe do l'o-verno dirigiu-se ã praça dn Municipalidadeonde falou, referindo-se ao local que lem-brada á posteridade um dos mais impor-Imites fados ria grande guerra. Mussoliniteve palavras rie elogio c conforto aos be-mes di! Vieeuzu e ás mães c viuvas dossoldados caídos ern defesa da pátria Fx-
primiu n gratidão infinita da Ualia
excrci.ld glorioso, qiie conseguiu abai

rico e anilhado comniercio dáquella zona,
forçado agora, como ioda a sua fregliezia,
([liando regressa .ou trabalho, serviiulò-so
(ios bondes, a percorrei- n |)é um largo tro-
cliii; o que é lauto ipai1; iriednimodo raiinib
mais Irnusitada é Ioda aquella run. li' di!'-
1'ieil rie eomprelicurier-sc porque u i..igivt íwio
se preoccupn em descontentar tanta gciilc u
troco dessa econoiniii oii cpmijioílitlnrié filie
promove para os seus serviços, c em bc-
nelicio próprio._— , —rf.r a» i

0 grãò-duque Cyrlllo quer
mesmo ser tzar de todas

as
A sua condemnação formal ao k

traiado anglo-rüsso
REllldM, •-»! (Ü. !.'. . O gi'ãò-duquo Cy-

rit.lo, qilo receiilcinente publicou um muni-
feslo. proclíimnndo-sç Iziir dc Iodas ns lius-
sias. ciilrovistnriu honlcm por xtm jomnlisl.à,
cohririiioti as suas pretensões no ihroúo
russo e condeniiioii o (ralado atlglo-ihoscu-
vila. assignado rcceiilciiicntc enlre Chrisliuii
Itaitfisliy pelo Soviet e o primeiro ministro
Sr. Iiamsny M.ic-D.-.:ia!d pola inglalcrra.

O príncipe Cyrillò rc.ferinrio-sc ao c.inprcs-
limo á llnssia. dctcrminiiijo lio accordo nu-
glo-russó, disse:"Sc o priiilnclu dessa opcrnçno fosse des-
linailu á restaurarão dn Hussia desvastnilii,
eu receberia a noiicia .desse auxilio com sã-

..  tisfnçno, mns eslou certo do que o empres-(los mnis poderosos impérios rip inundo, c ' limo será lançado não pura auxiliai* o povoacerescentou tiisttialmonte: "Iteiidehios ho- I nisso, mns somente' para fortalecer c pro-niciiagcm ás vielorins, por meio de obras rloiignr a duração dò goveriiò dns èscriivisú-
mntcriaes, mns, sobretudo, mclhorándò-tios'! riòrés du nação e fornecerá Terceira Ihtlii*.
;i nos mçsliios. () trabalho tranquiílo deve 

"nacional n oppúrtunidndc dc eoiitinuar alprnnr-.se a regra ruiitíãmciital da vida d» sim pi*opngnnd!i demolidora ha America,todos os bons cidadãos. K' preciso lambòní' Europa, Ásia c África."
respeitar tudo o que representa o clemeii- »—«nu-»—ito espiritual do povo. que não se pódênar grande o forle sem a religião;
elemento essencial tia vida privada-

ler
ao

n m

tor-
como

0 orador Icrininou saudando calrirosa- |mciile o rei e os cõriibáloiitos italianos \sultimas palavras do Sr. Mussolini 1'órãnvcobertas de applausos delirantes.
lim seguida, o chefe dò governo visitou |em r.onigo, o Instituto dos Orphãos <lo-: '

Ciuripoiiezcs Mortos nn Guerra; assim eom')os túmulos destes. A', noile assistiu
.çSjgeclnçuló d1' ü*'!!' «o tüeutí'o JÁcali

| Carecem de. fundamento os
I boatos sobre o assassinio

do rei Boris
l'AKIS, S-l il'. l>.. \ legãçãn da Rui.

garin nesla çapltnl, ricclaròii hoje ijae **
Jini | boatos que circularam h.cbrc o 

';iv.*;ü!*.f;]i
flu rei liorij ta.rvccm do ftindáuiçtjlj», ¦'-.'¦*
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£itfff0/M PERDENDO 0 SEU
CARACTER SECTÁRIO

O Ir.ilmlh» rii cuminUsfio de rArtrs ore»"
¦icut -'¦' (ió.l... ronio > • i ¦ obra i ,; • ' ,-""v ....' '.'•¦ ai iiraMUM • Uniu da um jRrupo

le espíritos «.mie iflo |iKMimlv4ll a» dlvi r-
g,'>. i ' t\_ ,,.,,,,¦ , .|..,llll„ ¦-, ..,-'-•"
iur ni|i<i o nti • ¦ .as lacuna», o alé lurmi.i
trrni, Ma», o que 6 inilWcutivcl nem «o pude
¦cgnr, i o grande auxilio tine esta obra d*
reilii.jã.) volii li'.i»r.' nns im«iw l^ilsladore»,

o exami» que força ri.» vnrlos nspectni «Ia
td.iiloUlnicAii nacional, olnlgnnilo «.•> ro»-
gKtntMvei-11I.1 pnllllca mtnmcníurln a hnirni-
•sar os argumentou mi rasfira que mllitam
m favor do eorlits serviços, ou pleiteiam a
Mspcctlvii extincçâo, l.cm como on calculo
éot ivhi.liiiilni quo comportam (.uilas voioj
•e despesas bem eomprcliondldns,

Está nssim aberto um magnífico caminho
ê* arnilysc «lan nossas neremdailos,,- ilerra-
Huni.. niiilta liu fecunda sobro •• que nvulia
<o supe. fluo, dlsiiensavel <»u ndlavel nuni.i
(pnra em que mnis que nunca ie Justifica o
friferio de rigoroso economia. ....

Mas, como JA umn vc/, urMe mesmo logar,
III.-.,.•¦•'. ensejo do Rssignalar, lornn-se ln-
jlsr- .'¦¦ ¦.. i '!•-'¦ o desejo de reducção uã»
te torno .'«¦ntrni.r.iilin-rittt* pelos embaraçai
4110 impllq.it* .'. própria nilmiiiMrnç.w.
Tlslo que não rara as conseqüências dc co-
•o.., In ¦ monos opportunns não mnis prrlu-
tlli-iiic-. que os gastos menus in>uU-rados, Es-

Jarlani 
talvez ih*sse raso as r.-tliicçôcs que

osseni felliis, acaso cm matéria de Irans-
(poi-tes, de estímulos necessários à lavoura

de protecção ila sauilo publica, que esses
íervlço», eni geral, uiio sfio apcnau os que
et revelam menos próprios A pi.iilica.de eco-
tou,., . «ruão aquclles cuja rcilucçSo ou
ilrnst\ Imporia num mal láo grande como n
in desequilíbrio orçamentário,

*
*«

(i* esforços cnmblna.los rios governos
francez e lirilaiinico, parn restabelecer n paz
na Europa, tímido fim nos prcientimrnlm.
ni.'u'1'i, que a execução tio Iralado tlc Vera
aullles parecia crear, começam i. ter cffol-
tos claros e positivos, ..\ entrega das re-
giCes allemã. nceupndas peln França, eom.)
fiança da divida rit- guerra, não bastaria;
Tergiversando sempre, os governos leu to-
felcos erguiam rie t-oniinuo embaraços inven-
eiveis c era fncil dc descobrir molivos duma

Cindeneia 
que se clcrnlurln som a l.iia vnn-

de dc todos os demais paizes. Kssn boa
tom a,' i que acaba de esboçar-sc, iwrmil-
findo a onlrndn rin Allemanha pnra a Liga
das Nações, <) contado dos homens res-
ponsnvcln peio destino ilns |Mivos, ntè agora
atribulados pelas conseqüências tln guerra.
ki rie, forçosamente, gorar o período do r.e-
{pirança Internacional, cm vflo esperado,

Os pni/«s, que so ergueram nn alliança
contra o imperialismo, se confederam n.i
¦ iiiiiiiçn i-.-t.i pi.7. incluindo nessa união ns
inimigos do honlcm. Parece que ú o pri-
meiro acto real cm beneficio dn tranqtiilli-
dntlc rio inundo, A transformação ric valo-
res, que elaborou o phenomcnn alarmante
dn carestia, eslava exigindo esforços rieoi-
sivo3. Os antigos Impérios centraes ria Eu-
topa não puderam nliiiln refozer-so dos sn-
Crificlos impostos pela guerra.

Celeiros c officinas. que abasteciam to-»
rtds os povos, clics poderão assim regressar
ao trabalho, concorrendo pnra debellnr a
crise, que atormenta tntlo o mundo. Sõ
assim vier a acontecer s entrada ria Alie-
manha pnra u Lign rias Nações terá mir-i
cario o passo definitivo para a paz. E* este
episódio qne rieve ficar cm relevo, mor.tr.nndo
os effeilos dns esforços rios governos ria
Pranto e da Inglaterra.

Aquelle palácio, ontle ftincciona o legisla-
tivo carioca, ficou celebre durante o penoso
período da sua construçção; por motivo rios
debates travados cm torno rios preços «los
tins m.itcrincs cria mão rie obra- Só mnis tar-
dc elle encontrou ciiiulo no Hotel Sele ric. i
Setembro, quo o prefeito actual tratou rio
transferir rio melhor modo, isto t, perdendo |
o menos possível un venrin. \

Tomando o nome rie (miolo cie ouro. o pa-j
i.-ício rio Conselho ficou sendo vietima dal
cti'-i.;siriaue rios forasteiros, nacionnes c rie!
torio:i os paizes, interessados cm descobrir
t,s substancia:--, que entraram na sun con-
ütrncção. Por isso, quando pensávamos uo
custo excessivo rio i mino vel, Unhamos a
consolar-nos o orgulho rie vel-o admirado
7ic!o mundo inteiro, Além deste se impunha
o motivo de que o que estava gasto estava
Basto.

tinem percorreu a orrieni tio dia do Con-
•Selhn, nestes iiltinins riias, porem, viu j'nquclle motivo desvanecido. Lá sc encontra
uni projecto mandando abrir o credito «Io!
Í102 contos para nmòrlisor despesas feitas,
com ns obras rin famoso predio. Ainda'.';
Ainda, certamente; c ê o que impressiona. \

Não vamos além rio destaque especial tia!
nova, que aqui fica, coin os ligeiros com-!
mentarios que no:i parece justo tecer. .lá
agora o palácio rio legislativo municipal cn-
tra nir.òsnmento para o íoi das cousas ceie-
bres rio Brasil.

Dl". JSsteüita LiílST-Vias urinarias (vene- ,
rens o cirúrgicas) líaiós X. Labor. S. Josó 81, |

¦ .i.,i,.m. ,-..,..¦ *.~mm»Q4ilJ^— m- "¦" ¦——«w.

Dr. Keyiialdo do Aragão, Clínídã sc-
«horas. L. Carioca, IS. i ás 3, W, i" e G".

Í>X"mDB^~ÓAEKÍIRO - PnTtcírâi
rnols. internas, Cuns., ns -1 lioras, S. .Icsé, 16-
'¦- -¦¦ •.—~x*l*_ £*•—-—. L,

Drs. Moura Brasi! c; Gabriel de An-drade — Pçulistus — Uruguayana, '.il.
m...*-,m»m....— ..¦¦¦ ¦ ¦¦ ,, ,„ ,^_f«a^gtia— .... „M

Dr. Edgar Abranfcos. Tratan^TuberçiiIosc
peio Pneumolbornx. Largo Carioca, 18, íi As 4,

Df Cnnhrtx Ar"„,,: _~<:111IJltliIão.Ur, CaisirO maii4p.C|iiilcn privada.
Hospital Evangélico. Phono Villn 2261.

O 20 de setembro recorda desai*
trosos effeitos desse aconleci-
mento histórico pnra a Enrc*

in c para a Santa Sé
ROMA, '.'I fü. I'.) — O "Ooscrvalora

llnniiiiiii", orgflo dn Vaticano, «'..nimoiitaii*
do a |iiirllri|¦-,'.,,, dos clubi railiolicns nn
cnmmomoraçno do vn de lelomlirn mu Pm-.-
cia, •>*>!* o .,.,'..,,,.„!,, ,i que n mesma pc-deu o seu caracter sootarlo, tlU ipie esin al>ie;..'.... iiiVi .,!.', i .. uatuiv; i da rominc-
miiniçtlo • .,',,. rivíxa de recurriar ns devas-• i'"' •¦ offollos dose arontecliiifiito hlslo-
ileo para a 1-grcjn e para a Haula Hé.•ms**»-

Desafiando
concorrentes

Mfia.s toiln <!•< ¦«'•«In (frnn>
«¦«'/ti) «'«mi IniLMiri njiiiir
¦ i-i .'liil.Iílllil. toilllri <l»
efires, pnr 128300

S.il.. lavavel f,jii|i«.iii'/ii'i,
Inrf;. 100|c, mel. . . . 91500

Pnllia «Io hôiln (japoiic/a),
liii-í?.. p.90, mel  0*500

I*. Ii'.-i ili* ¦¦«"'•lia liòa «|iia!i.
dnde, Inrc. 0,90, mel. . 148500

Cr<tpo dn China, nii|MirÍnr
qualidade, tmliiH aa rõ- •
rm, Inrp.i 100V. mel. . 15SR00

Crepe «In China ruittiiin en-
i'i»ri)ailo, Inrc. I00'c.
nieli» . . .  188500

Tnffeln tlc píiIii (fenncc»),
cncnriiiidn, IoiIiih ur «ô-
res, larg., 100'e. uiet... 218000

Selim liln-rfv, toda.-* ai eo-
ren. Inrfj. 100!c. mel.'. . 138500

Selim ilucltrsu pura aêda.
larg. lOOjc. mel  178900

Repi» lr:!ti«';ii!ii (pn. repca.
leiro), larg 0,H0. mel.. . 38500

Sorlinienlo <-<mi(ilelo em eoriina».
«'oiituailoi*. Iirine-hise, tapete» para
«{iiurtn e sala, tecidos paru e«irtina«,
repoMeiros, alial-jours, duecig c

HlorcH.
NOS ARMAZÉNS DO

PALAGIO DAS NOIVAS
83, 85 c 87, Uruguayana

(CANTO DE BUENOS AIIIES)
Telephone: Norte 2S75

DANNUNZIO,
príncipe de Monte

Nevoso
Contesta-lhe esse titulo um ex-

príncipe austríaco
IIOMA. üt (ü. l>.) — O notável escrlplor

Oalillcl l)'Atintinrlii encontrou inespcradii-
ii.ci.li- nlKiicm ipie lhe contesta o direito do
usar ti llliilo tlc principe de Moiiie Nevoso.
<iue lhe foi rccciiluiucutu «'oucc.lldu pelo rcl
Viclur Munocl.

O capitão lloit Venlnri estabeleceu uni
nbrlftn iiurn os alpinistas nn cume do Nevoso
v decidiu rini-lbi- osso iiiuiic. Mais larrie.
0'Anminalo recebeu o sou lil nio; cnlreton-
tn, o cume de Moulc Novoto «'• de nropricriiulc
do ex-prlnclpo iiuslrlaco Schoomnurfi Wul-
ilcnb.iiit. (|iui iiíu. ,'- sulidito italiano e, por-
taiiln, o titulo mio p.i.le ser ci.ncudl.lo a
riiflcM.u- dono.

Torna-se ajjora nei-cssario para solver o'Inibinj,'llii" um aceordo entre I)'Anm.n/ln
o Waltlcnhur; ou n intervenção «Io governo.

EMPENHAR ?
.« ,.n CASA GONTHIER
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Empresta o VALOR REAL

OS CASOS DOLOROSOS
Já (oi entregue pela A NOITE a

quantia dc 46:171 $700, rece-
bida do povo para o menor

Antônio dos Santos e su:*
familia

Os lenllmrnti.s i;iiic.omi- da pnpnliiçAn
carioca min cessaram niniln de expandir-io
em demonslrafòos tle l.uurimlt', rolallvuinbn*
tu .in pequent. Antônio dos Saulos, o luto-
lis mciiln» nue levo a desventura rie perder
ambas as m.ioi sub ns rorias ile um ii.i.irie,
eoiifornu- ,'• tln iliimluio |iuhlit'il, por illvi.l-
i!,n,-iin i|iie ii ,\ NulTI-* lei. i.|ipoi'li..iii.iii'..it-
Apenas reiiIstAm»., .. lado, começaram rie
nos i-heiim iliffercnlcii iiunntlas, desde o
obi.ln modcslo alé niislllos bem vultosos, de
ninriii que em pouco tiuhumos cm doposito
considerável soinma, cuja rccopvAo r..l nc-
ciisii.la pnrcella nor p.ircella, coin a Indica-
<;ín. dos nomes oos offcrlanlcs Ainda iiüo-
rn arahamns do eiiIrcHar, por orilcm dn juis
de OrnhAos o nu eorrelor offlrliilmcnlu de*
silina.lo, "Jlitl.*, ilepíil.; ric termos pnssndo A-,
n.ilos de I). Ilitn Sanlns, pro|;cnllnra de
Antônio, 47.1t, qus vieram nominal..uni'
pnrn aquella senhora, isto a 7 du Junho,
km seguida, com lolcninlilaile, nesta rc-
tli.ccAo, ctiti-cüfimos um cheque dc rCis
41:47IS00Oi à ainda por ordem dn juis com-
pctenlc. ruins o :i :.">'.! ISWK.. ao mcsuin corre-
Ior officinl.

Niío i nreclsn njuntnr eneomlns nos «lo-
tes tlc snliri.irlcil.irie humana que caracter!-
sam o i'ori.i;f>n brasileiro.

AS MULHERES MORENAS SÃO! a iita aji mryçt i:TA „
MENOS CONSTANTES E PON- AUIU UU PWVUIA !

DERADAS QUE AS
LOURAS...

A visita de S. A. o prin-
Não são falsas as notas brasilei-

ras apprehendidas em Lisboa
LISBOA, 2\ (U. P) - A policia apurou

que as notas brasileiras apprclicntlidas nüo
sfio falsas, mas recolhidas c roubadas.

A policia pediu informações a policia do
nio.

.v, maa» ¦
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I PENHORES?... I
Ií Menor juro % Maior offerta |" 

PnHUD KiIRCA 1S7. Rna 7 Setembro. 187^1
?{ Irülflr. AlItiCH lt. Avenida Passos, lt _

BATATAES TEW NOVO
PROMOTOR

S. PAULO, 21 (A. A.) — O bacharel
Marques Porto foi nomeado promotor tle Ha-
latacs,

I illll artista

CAMISAS
pelo preço da

fabrica.

.0 maior sorti-

mento qne já
se viu no

Bio, tem

CAPITAL"
A casa mais impor*

tante do Brasil

G lOSfen!

pelos Drs. fi. Moraes e lt. Monteiro. Cons. e
chíim; B, Aires 58, 2\ das 2 ás i>.
,< —,- .—.mm. m, ..^.™*-»-„™ \--*l*t(&_'tS_9m.._- , _ ^

A DESCOBERTA DOS CÓDIGOS
DE TITO LIViO

0 professor Baroii aífirma que o
inquerjio policial foi uma

brincadeira
NÁPOLES, 21 (U. P.)"— o professor Du-

roü, (pie testemunhou a investipnçflo feita
em tonio do caso tln fiiiitnsticã descoberta
rins Coriifíos rie Tilò I.ivio pelo professor Di
Míürtinçi Pusco, u-ffirnia que o iiiqücrllò foi
«má brincadeira, pela maneira superficial
por que o rcnlisnrami At-lin que o Sr. Di
J.tarí.ino não foi iútèiTognrip tlevitianicntei
concordando em cjnc a investigação não (leu
reíultarios concretos, Deante disso, pertüinln
por t|iic foi nnniiiicinrio officialmente óne o
professor Di Marlino está sob vigilância se
elle mula descobriu;

***—t*m*mma m*m*mx*—m*-——a —mm" '•""" 'j
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7 annnH apenas c já
ó nm ostraordinario

e.inçnnetista. imitador
c parodinta, rrrdndci-
ro phenomcnn dc pre-
ccritlnilc artística,
cujos numerou, vurla-
do» e esplendidos, cn-
cintam n mnis fins
platéa nendo ai,solu-

lamente próprios para
familias.

Esse garoto es-
traordinario é pg.
tit Encanto q«e
estreou hoje, no

palco inaugurado
no elegante e tra-
dicional

SIENSE

A Cruz Vermelha Brasileira ho-
menagea o embaixador

norte-americano
A directoria ria Cruz Vermelha Brasileira,

representada pelo seu presidente, general Dr.
A. Ferreira rio Amaral, Dr. Gctulin dos San-
tos, secrelario geral, e Dr. Alfredo Conrado
Nlènicyer, 2" thesoureiro, lcz enfrega no
Sr. lCtlwin Mnrgan, cmbnixatlor tios Estn-
«los Unidos tia America rio Norte, do di-
ploma tle sócio honorário tlesla socieriade.

Na pestoa daquelle embaixador, n dire-
clorin quiz prestar também uma home-
ungem ií Cruz Vermelha Americana, pela
offerta que acaba rie fazer á Cruz Verme-
lha Brasileira rie nm apparelho rie ftnio X,
do fabricante "Vietor", cuja iiisti.llni.-ao eslá
senrio feita e rieve ser inaugurado no pro-
sinio mez tle outubro.

i, ,, mam >

Des umbraoteo
modelos de pianos .-illomãe», de consirnccâo
miperior o muita sonoridade, recebeu a CASA
OLIVEIRA. Completo sortimento de musicas
e instrumentos de corda. Hua da Carioca, 48.
Tel. C. 3539.

-. «a***—«-
Casamentos

Ternos tle casara ou de
(SS fraque, obra excepcional-

BBI tóSfSêv_ü incnle nrlislico, para casa-
_W tÊ"' mentos aristocráticos. Na

S»,tP M&. Guanabara. 11. Carioca, 61!
?—ajo»» .— ., -

Chocaram-se os vehiciilos
¦Poi nn rua Hnddocli Lobo. Pela niáhhíi, o

inito-cáiiilnhão dirigido pelo molorisla Car-
los Alberto ria Silva foi tlc encontro ao
bonde ria linha Villa Isabel; conduzido pelo
motorneiro Durval Costa Lima. Não se re-
(listaram victfmas, ficando os vehiculos ova-
rindtis,

•ma*»

6—xfílC fí*»—•» —»•-

O EMBAIXADOR SOUZA DANTAS
RECEBIDO POR HERRIOT

,PVRIS. 21 (H.) — O presiriente tln Con-
Bclho, Sr. 'Ilerrioí, recebeu esla manliã. em
audiência especial, o embaixador (Io lirnsil,
Sr. Souza D.-inlns.

Victím7ndo peíos ferimentos
recebidos no cumpri-

mento do dever
MACEIÓ'. 23 (Serviço especial ria A NOI-

TE) — Fiilleceu nni dos solriritlos feridos na
Jul.1 havida na Certt rie Dc leu cão (lesta cnni-
tnl, por oceasião t'n tenlallva rie fu.ín rie cin-
ro ^sentenciados, conforme eoirtmtniicnçâi)
epie. enviámos anteriorníeiite.

O governo do Kslndoifilclcr.mi.nou que o
eiitcrramento. do releriiln policial fosse feitn
coin todas ns honras especiaes, pnr haver o
mesmo morrido em conseqüência t!é tci-imen-
los recebidos no eiiiiiprithent.t) rie seu dever,

~-a~n_ Q_mm*mmt)m.

AMANHÃ A' VENDA
O K». 16 DE

FR0U-FR0Ü.J
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0 compositor de "0 Contratador
de diamantes" foi a S. Paulo

S. PAULO, 21 (A. A.) — Pelo nocttir-
no tle luxo. chegou boje aestn capital o
maestro Francisco Mignone, autor ria ope-
ra "Conlriilaririr rie diamantes", senrio fes-
liynihcnlc recebido pelos professores rio
C.ònscri-alorio Dramático Musical desln ci-
iliitle, vários collegas. amigos, ele.

"V

A victona do peso-mosc?i >
CenarO'

NOVA VOnii, 21 (V. P.) -- O campeão
ámericiiho tie pesn-mosua, Frank Gcnaro, rier-
rotou Busliey Graham nam match dc doze
founds.

GELADEIRAS E FILTROS
Quem mnior o melhor sortimento

Cem, de, filtros MALLIÊ, GARROS,
PASTEVR, SALVS, FIEL c paulis-
tas com pedra francesa, o 12$, 15$ e
20$ e geladeiras americanas e RÍJF-
FlEli. preços da fabrica, é a Casa
America é Japão, Ouvidor, 74.

•MCM»-
Dcmiitiu-se da Guarda Ci-

viça paulista
S. PAULO, 24 A. A.) — O tenente De-

nedicto Franca, da fíuartla Cívica, pediu
exonerarão dessa milícia.

Bebeu soda cáustica ?
A Assistência soecorreu D. llosa de Frei-

las. rie l!i annos, casaria e moradora a run
Delia rie S. .loão ti, 371. a qual. no intuito
desesperado de acabar com a existência,
bebeu, na própi-in cnsa em que reside, certa
quantidade de veneno que por sun natureza
pareceu no facultativo que prestou o soe-
corro tratar-se rie soda cáustica, Posta fora
de perigo, D. llosa. uma vez medicaria, re-
colheu-se. á sua residência.- -" *****> •

ç/N^g^g) UHPAHETAB
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A OFFERTA DA COLÔNIA JA-
PONEZA EM S. PAULO

Um predio para a escola publica
de Itanhaem

S. PAULO. 24 (A. A.) — Em Itniiliaeii.
pcrimle ns autoridades municipaes, foi có-
trague á Prefeitura, pela numerosa colônia
japoneza ali domiciliada; uni confortável
tire dio offerecido para nelle ser insinuaria
uiii.-r escola publica.———  .. _*m* »

_ TOSSES e GRIPPESTO LU Ü L- SOE L
Formula rio Prof. Sarmento Barata, dal

Fac, rie Medicina de P. Alegre.
Dep. Araújo Freitas & Cia. e Iloriolpliol

Hess it- Cia. — Bio.
gaBBBBBBÉSBIjlftí^^

A Grécia vae suspender o trata-
do commercial com a Itália

LONDRFS 21 (U. P.) — O correspiinden-
le do "Morning Post" em Boina eomniiini-
cn ter sitio iinniinciado sciiii-ofl'i,cialinciite
qnc í. Grécia pretende Suspender o tratado
commercio.! ctim n |talin, nn próximo inez
rie dezembro. Seria essa uma mediria pre-
liminar á ntiopíão ric um novo systema ge
nil rie tarifas.

, . mm ¦•. ¦-mm figuro SLttz
perfumarias, pliarmaeias e drogarias.

Um comício, em Lisboa, de
protesto contra a vida cara
LISBOA, 24 (H.) — Está convoenrio pan.

iinanhã grande comício de protesto conti1.'.
A carestia da vida.

cipe Umberto á Bahia
Froti-Fron... que su encontrará, amanlií.

á venda, traz a reportsscm photosraphica
ds llahla, sobre a honrosa visita da Sua
Alleza.

Perdera, nam aatomovel, jóias no
valor de 200.000 liras

MILÃO, 24 (V. P.) — A senhora Armlda
De Terry, tio Buenos Aires, queixou-se a
policia ric ler perdido, num taximetrn, jóias
avaliadas cm tluzenlns mil liras. As auto-
i-iriailcs abriram inquérito a respeito, po-
rim acham-se duvidosas rie colher bons re-
sullntlos, devido a serem multo vagas ns
informações fornecidas peln prejudicada

m*m i ¦ ¦

Estas são cxccllentes esposas c
te mostram rebeldes ao

divorcio

Curiosa estatistiea de um (nnc-
cionario dc cartório, em

Baltimore
NOVA VOllli, agosto (A. A.) — üm«

estullitlco, ...'.üiiiIsímIíi por um funcclona-
, riu rio cnrlorlii «Ir divorciai ric llallljiinre,
s chega a resultados liem pouco lU.mJuIroí'para as uiullicrc* de cnhellos cicuiii». para

a» 'browns". ramo dlsein ui ninenennii».
Na sun paciente «iiiioslilaili-, o liomeill CO-

lhe.. cleiiifiiliM paro i.flliinar ijuo ns mu-
ll.crcs morenas uin menos constantes e pon-
ileriiilas do que as louras, pois qnc, om 7flU
casos ric divorcio rccoiitciuoiito reglslatloi
pnr elle, us primeiras fiuiuain com n me?
tlia dc HO *|". ficando ns louras apenas rom
2ii "i*. li' de crer, enirolnnlo, que, mesmo
esses 2li •)• iT|iresenlcin porconlagem exng-
gcriiilii |iarn ns donas dus cabellos de ouro,
pois, a esso respeito, o ouior da estatística
ajuiila que rerlns tias prolcilllltlas louras
que so uuresciilam para se lihcrlnrcm rins
eodoini .Io liymeiicu mi» deviam « áureo
fnlgnr tias suiis calicllclros senílu ao oxygo-
nio nu ....tro agente chlmlco qualquer.

lí' preciso descrer nbsolulnmenlc .Io valor
rias estatísticas COIIIO meio ric prova, pnra
uão te sentir .nu nnhro morlal apprchcnslvo
sc. em condlciics «ie tomar eslatlo, ouvir que
o seu roraçílo allcrou o rytlunp ao passar
tlcnnlc de ...na loura. O mio I... dõ grave na
esiaiMka il.» funecionariò rie llnlllmorc é
quo ella parece confirmar, do modo incqul-
coco. a opinif... .Io professor Iti.riolph Iton-
der, chefe da sccçíío ric sociologia na Uni-
vorsiriaric dü Nova York.

Erfectlvuincnle, o Sr. Hoinlcr declarou,
não ha muito lempo, que ns louras são cx-
cellciilcs esposas c que se 1110.slr1.111 rchel-
tles no divorcio...

Não Iiii rie ser, por rerln. por causa des-
sn opinião e daquella estatística, que b.i
tinitn louro falso...

Perdeu quatro dedos numa
serra circular, em Nictheroy

Quando trabalhava, estn manliã, nn Serra-
ria tia firma Luiz Donolla, estabelecida cm
Nictheroy, o operário Klias Gomes, rie 511 nn-
nos presumíveis, portuguez o morador a rua
Visconde rie Scpctlbn n. 247, fni vietima ile
um desastre, eni conseqüência tio qual per-
den os quatro últimos dedos tln mão direita
numa serra circular.

O infeliz trabalhador foi medicado na A3-
slstencia c internado uo Hospital de São
João Baptista.

A policia local não soube do facto.

Para que as classes agra-
rias tenham represen-

tantes no Parlamen-
to Portuguez

LISBOA, 24 (Havas) — A Associação de
Agricullura approvou, em principio, a pro-
posta que determina que ns classes agrárias
tenham representantes dircetos no Parla-
mento.¦ ¦ ' mam >

Cuidado com os olhos
¦m EXAMES GRATUITOS DA VISTA

Não se rieve comprar óculos ou pince-
ncz sem primeiro fazer examinar a vista. 0
unico estabelecimento que possue um gabi-nete medico oculista para esse fim. sem
nada cobrar, é A Óptica, rua da üuilantln,esquina da rua Buenos Aires.

A politica de Herriot
elogiada na sessão dos

Conselhos Geraes
PAUIS, 24 (Havas) — A politica sèguitlü

pelo nctiiol presidente tio conselho rie minis
tros, Sr. Herriot, foi objecto ric vivas fe'
licitações 11a sessão rios 

'conselhos 
geriurealisaria limitem nesta capital. Km lioiii

rio Conselho rie Caliors, o seu presidenteSr. Du Monzié, saudou b chefe do governií
que disse symbolisar n renascimento (In sen
liniciilo IV.uicez. Filiou cm seguiria o Sr. Vi
flor, presiriente rio Conselho Gernl rie fflr-
leans, (pie disse verificar a habilidade c ie
naciilarie com que o Sr. Herriot se eslá ries
empciibanrio tle missões muito delicadas. V
Sr. Perel, tle Poiticrs, exprimiu rnnfinnç.'
na ob«'.i rio aci mil governo dizendo espera1
que o Sr. Herriot prosig.i com Ioda n eiiei
giii, no sentido fie trazer n paz definitiva
O orador disse ainda que seria verilaricii
crime contra a França um atlcntario rtní

-ti'a as suas itléas, que as pequeiias riaçííc
ficassem expostas ás ambições rias griinitc
potciicins, ileixanrio-iis sem defesa conlr
qualquer tentativa audaciosa. A melhor garanliu ria paz estava, pois, nas allianças sn
lidas e sinceras; PalaVaiii diversos outro:
oradores, que se mostraram unanimes eii
proclamar os Icgitimos direitos dn Franç
a respeito das questões ria segurança e ria)
reparações:

¦ maa*

PODE SER PROCURADA
Viclima, ha muitos annos, .Io formidáveis

..cceHsns do nstliinii. que me prendiam no lei-
lo o nu* i 111 pediam «lc fazer qualquer Irabn-
ll.n, lendo ainda conlra mim n cilttde de dfi
nnnoR, uentin-mc Jti desanimada depoi» do
Insiicccssn i-niiiplcto ric inilii.; ns medicniiieii-
loi de que liiiieel mão.

A conselho rie bondosa ninien. comerei .1
imnr o nnli-aRlIimalIci) "Kr.icminn" c. com
cranilo surpresa c conlcntamento, nnte» de ter-
minar o primeiro vidro, nno mais sentia ns
nffllcçfics, oh necessos asthmãticos t> lino 111c
lililiiinu íi continuar nn «so deslc reiiietlio ini-
Ingrnso,

Hoje, diante dos magníficos resultados co-
Ibidns, leslemtinbndoH por todii a minha vi-
hinliiinça, riitnpro o dever dc eterna gratidão
Innianiln publico esse inilasre feito por"Kraeniinn" c prompliflcando-mc, pnrn dei-
xar patente a sua veracidade, utteniler n qual-
(|.ier pessoa qui1 me procurar cm minha resi-
dencia, nesta capital, á rua Pedro Ivo. 191,
cnsa IV. — (Ah.) AUGUSTA FRÓES HA
MOTTA. Bio, 25-12-102:1. (Firma reconheci-
da pelo Tabelllão Hermes). ití
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Rovelaçôes que vêm á baila sobri
a morte do infeliz homem

JA «e vae dissipando « myilerlo nue *». 1via a niotie do Iníelli 1. .„ ,, »ntonlS3-em HSi.nia, ua Avenida Paulo i\_ PrSíiiIf*•itie, ileuoil. se vçlu « whrr ser o ral ,té,íA«oillnlio Alves. «'fUcin
A impelia, r.ulnlcclila pelns revelseSei ri.pimmlns de A«oilliilip, de que e\\\ u"_«nin virlima de 11111 aiit..miicl, ilrufi,,,,.,,,'*

líiinliem,tigora,com nsilreiaraeiVei nn« ,,_lim nn dilfgiieíail.i ISMIltrlclonolclalnii.
cl 1I.1 Llnipeu Publica, Alfredo ftliiSAianh.i. Afcslin. ...,, n rileri.li nllS«iho, destacado como cmA 11,1 etlscAo de it!»C.iini.rí.lo, ahi. nela luniIruitMilii, \nts,,\a _\
pniNvIu. t,e lhe diqiiirou 11 rurpn dj nm 1™
mcm. que mal respirava, Sem sc premvu,,,.chi sahrr a nature/n das leiiki recebia»
pelo Inlfll», cuja |>hy.iniinmi., ,„,,„ . **•
iliilingulr, liiulo o «ligue que so lhe «m,
llinva pelo roslo, correu an icliiiiumí 5.
esla{flo a dahi r .i.m .,,,,.... ¦- com ,, pn_\central de Assistência, rtelnniniulu a ur-«!
ela de uma nmlit.l.iucla.

Innlnules depois n fiscal Marlins ArsnH.
sonho de 111111.N senhnras ali rcnhltnien \i,i_,ns dolnllioi do atropelamento .io .;, sdii,««
homoill. liilo» lhe iINsi-ruiu que unia |..r,,
eletn. que corria peln avenida Aquella Imm.
apanhando n hnmemxlnho, numa \i>,lrn-ià!
projeclou-o dó oneonlro ao iiicl».flo, ilcjannll
recendo na mesma eiirrelra.

De poise dessa rcvelaçilo precin«8. alui
a policia do l.i" dlslrhlo eslA ciiviriandi'
esforços, afim do ciieonlrar as tlims lenho,
IM1» 11 que sc referiu o flsrnl. Dc oulro l_njo,
lambem, a mosma pollciii, numa pnimij,feli/, descobriu 11 pista do Iragico cjclhu,
cslnndo no seu uncal;o.

Desse modo, è provável que por estes din
citej.i esclarecido o mysterio existente «_¦torno rio tlcsnforlunorin houiem.

Que Colosso!...
2 Huper-proilucçõcs 11 12 ntimcm» no

palco
Hojo no ÍRIS

\VII."-" i-mivim cw
O VINGADOR

Dcllisslmn super-proilucção 1I.1 Kox-
Film em li aclos.

HKSSIIC I.OV1C em
A RAINHA DA ALDEIA

Maguiii.-a super-producção Fox-1'lbu
em 7 aclos.

NO PALCO -3 - G c 0 1I0I1AS
I.AUIU5 OnETTO, cantora excêntrica.
A VOLTA DA MOHTE, pelo scrobata

Sanclie.
IIKI.LA PILAR, bailarina hespnnliola.
MISS. OI.OA I-: S EXCÊNTRICO.
JB'CÃrTATU', liei rins caipiras.
MüTAMímPIIOSE HUMANA, «randio-

so iiP.nero tle transformações,
Preço, 2$0Ul)

ÍBEIBgaÍiaBBBBMB8HWIg8P8tHBWHBWi
> m**>

APAf^SHADO PELA CA-
POTA DO 2305

O jnrdlneiro Luiz Antônio Itodrignes, rie
fiõ annns, cnipregario e morador á rua Snu-
za Franco n, 11.'!, no atrávcssnr, l.n.jc, ò
boiilcvard 28 rie Setembro foi ápnnlinilo pelo
aulo n. 2.805. cuja capota, bnlendo-Hio na
cabeça, proriuziu-llie exletí3o ferimento,

O "ebaiiffcnr" tio auto, Julio Guimarães.
(|tie conta 40 annos e reside á rua Pllitoiiic
ira Sanlns ri. 230, em Olaria, fni preso pclíi
policia fin Hi" districto, lendo a viclima re*-
cel)irin soecorros, n cxpcnsns rin respectivo
patrão, na Casa rie Saurie Fstcllitn Lins.
.. — .¦——¦.-,, ¦ . , , mmy-mm_$Q%lm*»-m. ¦¦_.

VINHOS: MED0CESAINTJULO
ARMAZÉM COLOMBO - Praça .1. Aiencar

——- — —'——¦ *—~xrZ_r*mi1*M" , I, ¦ ¦ ¦ .,

ftSovo Districto de Paz em
S. PaisSo

S. PAULO. 21 (A. A.) - Foi crendo o
Disiricio rie Paz em Grallia, municipio ric
PiraIhiiliga. coínni-c.i ric Agurics,

ha''''' sbÍpb v v'' ••

Ourives, ã — terças, quinta1: c sabba-V
dns, ile 1 ás S lionis. Affonso 1'cniia. 40.X
scgiiníliis o sòxlns, tle 1 ãs 3 horas. •:•

*--o*a»-

"COLOMBO", 0 MELHOR SABÃO
Praça J. Alencar — ARMAZÉM COLOMBO

maX&l»—~*.-

Assalto ao lar de uma farci-
lia italiana por farsa-

ticos, em Kabul
MILÃO. 24 (U. P.) — Uma caria parti-colar recebida nesta eiriarie. procedente ri

Mussoorie. Afghanistâo, diilaria rie 2'fi tle ago>
lo ultimo.'refere qtie a policia assaltou o 1.1
rie uma familia italiana em Kabul. o qua'foi depois invadido saqueado e destruído pnnumeroso grupo de fanáticos.

Os italianos escaparam milagrosamente d,
perigo cm que' se achavam tle ser trucidados
refuglanilo-se na legação rie seu paiz. oml
estiveram virtualmente presos durante dez
enove dias.

Os subditos italianos que se achavam dis
seminários no interior do paiz, fugiram puraa índia.

m**»Mão pense...
Adquira coin vantagens LINDOS

MOVEIS
Le IMtohilier

41, Rua Uruguayana
A vista pelos MENORES PRE

ÇOS c parcellailamenle com JUIíOí
iANCARIOS.

A COTAÇÃO DO EMPRÉSTIMO
FRANCEZ DE 1920

(PAUIS, 'J4 (11.) -- O oinprcslimo frniic.
le 1920, ric S"|". foi honleni colado n 81,-1

-mt**—

Contra o systema de tarifa
protectoras excessivas

BEML1M, 21 (U. P.) — O Conselho Nn
iioiinl Econômico oppoz-se no systema d
nrifiis proteeloras excessivas, declarando qtn
lle traria grandes prejuízos no conimci-ci,

icmidial-

0 porto, pela manhã
Chegaram; rio Norfolk, o vapor inglez'MVarpool", com carvão; rie Broiiietl. o |lu-nele iillcmiio "Sierra Cortlobti", cnm passa-eiros: tle Mnnlevirién, p paquete nacional

¦ Bncpendj;.", enm vários gchertis; fie lirc-
nen, n vnpnr allemão "Horiiesund", com
lírios gêneros; ric Itollcrdnm, o vapor lies-
uinlinl "Àllobisltnr Menrii". cnm vários e,c-
ierns, e (le Sanlns. o vapor ilaliano "Gcrly",

:'0ln viirins gfiierns.
TliM ESPINHAS V Use o

y\i mim t'^111 %*> m
' Itima creação americana, o CREME DA MO-
)A. Extriiortlinaíio para capinhas, piirinos
urdas, manchas, rugas, cravos, clc. No I
toval e ein' Iodas as pcrfujnarias.

Caiu e feriu-se
O menino Jayme, rit

il» Dclmira Fe ric ira. re
cinco nnnos, fillio

itlciite 110 morro do
.Trapichcirn, quando brincava na rii;i linLom
Pastor, com unia faca, caiu sobre cila, fo-
lindo-so na cabeça.

A Assistência prcstou-lhc
precisos.

os so.-.-eiTJl

-mi**—

ÁGUA SANITÁRIA

II li SIL m&s otlLil
1 mm*i*s*aB*B»cfn*amtS*»*mH

múíAA m^ml lio íiesGBi
Vénããrsê cm Iodos os armazéns

-**-»m___.lt_»—*..

Aitingido por lun projcctil clc
revólver

Quando examinava um revólver, na aví^
nida tia rua lios ílajuciros 11. IiO, o eniprc-|
gario nn eniuniercin Alyarii Oliveir,". SoariS,
lialeniln, iiccitlehlnliiienlc, no gatilho, fcl-o
disparar, Indo o pròjectil iiltingir ò meai-
uo Alberlo. tle oilo annns, no boiniiro ili-
reilo, A Assistência soecorreu o menino, i
.1 polícia tio S" districto inslaurou Inquat1
lo a respeilo.
¦''¦,'a±?i.í'.wszizz.iT;.^

| PARA O CABELLO

I "BELLA CÔR1'
''^VMiVi^x^^i;M^y.'i^yM:iiu^^;iú

Estão em greve os barbeiros de
boa

LISBOA. 24. (V. P.) — Os barbeiros tlÇslí
c.-tpítal tleelararniii-sc cin greve, lioiileni )
noite, reejíiiiiantlo iiiigm.cntp de snlt.rios,

A policia dissolveu unia rcunliío fia
st.

dal

ire

Um jornaleiro atropelado
. 0 pequeno joi-iíalciro Jorge Marcilio de

VascóiiceMos, rie 11 annns c iiiorarior á rua
das Arcos 11. IS, ,10 passar peln praça Onze
tlé Junho foi apanhado por um aulo é ali-¦ario nn solo, ferido nn et beca.

ItL-fii.isiI:i(.hi nni., iinibalaucia ria Assisteii-
111 11 viclima foi levaria n,> posto ria praçaIa Itepublica e ali devidamente medicada.
JA VIU? a bonita exposição ria Perfiínin-

ia Coltiige, no Largo rie S. Krnnciscò. I.
lucirii passar lá pura adquirir 11111:1 Iciiibraii-a do ÇUTEX, grátis, e uni tubo pequeno tio
legnnlc fixutlor STA.C.OMH jior mil reis.—'¦ — **— msi_rfr*-~l —, ' "• 

,"'" ' '__

3 morto cia rua Rea! Grandeza
-at RECONHECIDO O CADÁVER
No necrotério rio Instituto Medico Legal,

onde se acha, o cadáver tio desconhecido
(pie limitem loi viclima ria uma syneope rinrua ítcnl Ornntleza, foi, honlcm. á noile.. rc-
r.ònhçcido poi Kiliiiiano Cosme como senrio

tle seu empregado Ângelo Albino ria Costa.
ü infeliz era brasileiro, rie cor prela, casa-

o. tinha Ki aniios ric ctlnrie o residia á rualiimbina 11, í,')7.
(I sen eiileriamcnlo, após o exame do cor-

o. rcalisnu-si1 ás ;i boras ria larde nó ce-
nilcrin de S. Francisco Xavier, a expeiisiis'e Sou patrão.
•——¦"¦——-- "—- *—"«!! '!>íu«— 

DR. ÍMÍCOLAU CIANCIO
Assembléa .ri2—R. Amea. .('_>—T0I; :124 C.

- ia -aj.:¦; Ji.» jvjím .-ímb-hl:* ^roü.*.! MiMUün::-.i J»'. ua^^MWMtMHWM

I pif__\ f% p iP> sa Q f> ?
ÍLm-%u> 5. a a \JI V i5w«

T TV7entre-Livre éo Melhor
ficmedio para íràtar Prisão dc Ven-
trs, a Inflamação cia Mucosa do
Estômago, Vontade ExagRrada dc
Beber Água, Vomites causados pela
indigesta©. Arrotos, Gazes, Dores,
Colicas, Fermentfiçõjs e Peso no
Estômago, Dores, Colicas e Infla-
inação Intestinal causada pelas Ma-
íeiias Pútridas c Tóxicas dti.ntro dos
Intestinos, Doréf, Colicas )"iO Figado
e Hérriorroidas catisaaas pela Pnsw
dc Ventre I

use Ventre- Livre!

SP-ANCOU A PRÓPRIA ESPO-
SA E FUGIU

As auloridadcs polic.iaes rio fi" disiricio,
in intijierilo. eslão iípurnhrio a iiggressãò
e. n.ni-' foi viclima a sciilioi-ã Julíelii-Çorí-ia':t Silva, na sua própria residência, á rua'.o Cattete i)2->, pnr parle rio seu marido, o
lierario Joviríiuno Kstcves Vieira, tpie está
nrngiílò.

D. .lulicta, que foi feridn.. a barra rie fer-
s, na cabeça, teve os soecorros da Assis-

icncia, no posto cenlrnl.

1 ?—•«JOS»—<— —~z

Os que morreram, hoje, na JfíflW
Casa

Em tlifforentes enferiiiariiis ria Stintn CáW
ria Misericórdia, fiillcecriim, hoje, as sega!»;
ies pessoas uellas internadas: ItoiloilW"
PigilcirádÒi que contava .'11 nnnos .' .c,r
solteiro; Augusto Pinheiro, rie 50: Josept^
MóriestO tle Snuza. tle (itl: Luiz tle W_
ric •!», e Manoel Figueiredo, tlc 57 an«?H

— — ¦¦—....) •*m-_\'£j_Mm—f

á»JSÉ2!5iS5SiíiÉi^^

[j CASA MM;VR<IJÜE

I Cambio ao melhor preço t|a praça
S Av. Hio Hranco, 11 — Tel. X. 6853
5S!I!^SaQtt!íiaM8E!BSfâiB»St5^^r-W»— 7"—^

Caiu ao saSíar de um bonde
D. Maria Costa,' viuva, residente, á n*

Üi-uguay n; ;i:ií).'ao saltar rie um '"'"'rij
csijuina dessa mesma rua com a do W?Jj
dí B.òhífhhj foi viclima de uma miòtia, '»»
frendo forte contusão nns custas,

\'
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UITIHOS TeLESRAMMAS

BSPECiAesoA^ NOITE
NO INTERIOR F. NO
EXTERIOR ESfRVICOaaa^Lsaslfl m**m ULTIMA MORA

Não ©
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permiííiüo aos catítoli-
cos levantara violência

col prlnGlplo I

IA solemnidade escolar delExtlORiaÇâO CriHIÍnOS2
no cemitério de

Rosário

Importantíssima alio-
ação de Pio XI, de mani-

cararter político

amanhã, no Instituto
de Muslía

Desenterraram e cottaram a laea
o caiaver ie ama creança

ie ioas mezes

Calororo appello de S. S. aos
fieis dc todo o mundo

10 .d'. !'.) - O papadelegado., tln .-'eiícracüo no sol: ¦•• "Wleiilnwikl — h)i"CnprlVlo""vâ'lsii" í •¦••-¦-¦¦ UUnmli» o olho esquerrio. uma parlo¦*•* " ¦•••' •-¦¦¦ .... ''do roslo e o lábio superior. As nutoriilutlo
ROMA, relembro.

Pia XI,.-.'.. receber i
IJiilversiUila Itiiliána, r-u.. inmnram parlena í.onsres»n l-.ucltnrlstlco rcnllsoriri cm I-n-lernio. pronunciou impòrlnntisslnin alio-citç.-i 'i.! manifesto caracter polilleo. oue«.líimau poderosamente n ntlencíio riu im-
W'% vm i;.c''.**-. c <lo»i circulou políticos.W;; Al, an dlrlfil.; a palavra nns delegados;frilíllOB-os, nu primeiro )n*ar, pelo após-íi praticado .. que „,. dedicou n Pe-¦s pertencem, Km seffultln, cnm• _ nllos riljínilarios riariam suspeitaria as in-

O programma io concerto e os
laureados em 1922 e 1923

Quatro alumnos vio receber §
prêmio "Alberto Ne-

pomueeno"
^.«"«íl *. no!10, l'omo -'• m •*¦'¦¦ «onun-
çlalo. 

ser., levaria « «ffclto. com inlemnl-
íírí.nu! 

«n!re«n.dM primeiros • segundos,
prêmios, constnntcs. reipccllvamcfile, rie me»ti.illias rio ouro o rie prata, c uma mcnçüo !' honrosa d» promlo) aos aluiniins laureados'" NOITE) — Na clriatle tle Romrlo, ha pou• Ho Instituiu Nacional rie Musica, dos annoi 'eal '"*"• fnllcccu uma crennçn rio sexo mas»
th* I!.'_"_* c 11.83. | ciilino. com tlous mezes tle ctluric, e filha do

A cerimonia effeciuar-üe-i. no salão rie ' •*¦'• Vennnclo Moreira, empregado ria pbarma-concertos e começara As 8 l|2, constando I cU„noaarlenic.
No 1I1.1 immcilinio ao do enterramento.

uma preta tle nome Antonia, ludo ao cem!-
Icrin. notou achar-se aberta a sepultura tia
referiria creança, rio quc deu iclcnela ao Sr.'
Moreira. Kste foi A necropole e cerlificon-se !
ria veraciilarie tln facto, tcnilo encnutruilo o .
enriavor tle seu filhlnho hiirrlvclincnlc mu-

Foram presas tres mulheres ac-
cusadas da pratica desse in-

explicável delicto
PORTO ALEGUE, 34 (Serviço especial ria

,ric riuas iinrtci! a primeira — abertura tia
I sçsjiio peln Sr. ministro ria .lusliçn u Nego-cios Interiores „ n dlltrlbulçfio iiitllvltlual,,
| feita pessoalmente por S.Ex., c a segunda. parte — concerto vocnl a inslrunicnlal, ohc-
|.iccentlo an seguinte programniaili Ilimsky-Korsnktiv-Krelslnr —' a) Hjwno

PROSEGUE A ACÇAO MILITAR
HESPANHOLA EM MAR.

ROÇOS

roí preso o commandante da
praça de Ceuta

MAIIIIID. 2,1 (Havaí) (OíNcIaI) - A. ope»
I.....MS militares tlcsciivolu-i-niii»»* durante odia rie hoje conlra as fur«*.is rehtlilci queoecupam a eMrnila ria Xauen.

MAUIUI). '.'3 (Uavas) - As ultimas noti-elas inbrc ns opcrnçfies para deiafogar li-vremeule tln pres-flo rio inimigo a mn. deChechmcanl t,'iu Inteiramente favoráveis. AaccSn dflve proicfltilr iiin.inliA.
MADIIII). 2,1 (Hnvns) - O commniulanletln nrnça rie Ceuta, quc ie permilthi crlllc.ir

publlramenle ai onciaeoc* mllilarei de Mar-roços, foi luiiniliuio recolher preso por ur-driii tio Directorio. *****
PROVIDENCIANDO SOBRE O
. CARGO DE DESPACHANTE .

ADUANEIRO
Alterações á lei que regula a sua

CONCEDENDO
3£_

T DUROU

^.TIM^5INfORMRÇOE5
RAPI&A2 í MINUCIOSAS

i]] DA "Á NOITE»

M'

vantagens e regalias
aos sargentos do

Exercito

SEIS MEZES E SEIS OMS 0 MilD
AÉREO NORTE-AMERICANO k

VOLTA DO MUNDO
NOVA YOIIK. 23 (Havaí) — Telcgrammi

rrceblrin ile Snnln Mímica iinnuurla n chf-
R.iria Aquclln cirinrio rins nvlmlorei norle-ame-
ricnuus que iisilui tvrmlniiruin o "raid" A
volta rio mundo,

A durafíio ilei>le foi tln fl meses o 0 din.

GOU MIN IÇADOS

A sna equiparação aos sab-olii-
ciaes ia Armada

rn*** *****-•*** ii

Outras disposições do projecto
hoje apresentado á Câmara

hoje, i Cnm ..rn. o tt*.

der.viin
«M li.te
C.u.i-i.

li.) |
Uvo dn missão ..'o
fc impoz n Federa»).!

sobre ai

ssomhro ti.>
!ll! ,'i'llllllis le

irnçüe.. rio Sanlo Pntlrc. rte f;
ÇÔes fioliliías, 1'io XI entrou em
lísnnipto fiue" rn;n ni
Jb.m c fraternidade qnc
çao Universitária italiana falaria
íiins factos quc lhe preo.cupnni multo.D poituifco eonlintiüii! "Alguém diz o
p.qi. una sü deveria oeeupar dn nolilira.
nr..*. quando .. política ,e approxima do nl'tare a religião, ia r.?rej.-i qne o pnpu ie-
4i".'íCiKii. tem nao kq ,- direito, mas o dc-verde dar indicações ilircellviis"' ,,\ maiorIrIi.1 iinlüiea- foi traenda pelo Divino mCs-
Jfí. quando disse: "D.ie ;i Cêsnr n que 0 do(.«.ir . os apóstolos também não deixaramile oeçtipar-se rins quesiões polillcaa mais
graves. A política deve fazer-se opjihrlnm.»•inerte :• a egrc.i.i não deva nem pCule afns-tiir-se tlelln. senrio nn .(ove:- ensinar r,. <'n-
t..olicos que devem cm todo memenio -ln-'-:*» melhor uso ria polilica; n simples fa-tl; >it eatiiolico os obriga n ser 1
viuíiiijüs.

Ura, ninguém ignora q-.-e. il
gini tempo, circulam certas irií
revwani u existência rio n:,i perign geeiil,que elevemos todos roi_-.iur.-i.*-. oppondo ninaJ-irrcira n seu avanço. A barreira lem asua base fundamental cn: unia sblit.a a.-cã.i

Ihólica, sub n baso de ii nia propaganda
is e.it.i.-.Ikvs. t, -

op < -• pcl» ulumnti Isaura Mathlni Ó" pre-mio.. .Mcdnlhii de ouro). '.'. I*. Draga — a)\írfi.ns mortas; fi. Verdi — hl Don Cai-los— pela nlunimi .Ititlllh Marünhlio (I prêmio.Medalha rie ouro). :t. Krnn/.-Li5;.l — Aprisluno Icriiire du Dnnlc — pcla nliimnn Warida '
Oirnelro Tellcs Ferreira (l- premiu, Meda-

, ... 0,"'° '" ''rei.'!» Albeiln Nepomucciio.
I. Wiçniavrshi — ai Itonuincc; llaul hl —

b) l.a llnmlc ilcs l.iitins •- pelo aliimno
Celiò Nogueira (1" premi.., Medalha riu ouro.
... Hnyriii — 1' lempo tln Concerto. Allcgro

declara- moderato — pelo alumno Mario Cntnorlhl
beiti noi1'1" Prêmio, Medalha <le ouro). 0. Chopin-- Sonata, op, 58! Mlcgro inueitoso, Scher-

m, Adágio, Firialc — pcla alumna Dulce de
S.-.nles (l« prêmio, Medalha dc miro c Pre-
mio Alberto Nepomucciio),

Os alumnos premiados assim sc diserlmi»
nam, segundo os respectivos cursos;

Caulo — I" prêmio: Ainhrosiiui Maria Ma-•.hiido. Kinni.i dc Almeida Cuinioiiie.. .Iiiililh
Maranhão, Bnicrlla Uoulle, l.ucy Flòrénce
Slevens, Noddy da Costa Pinto c Robcrlo
Vilmar; 2' prêmio: Olüa dc Azevedo Cunha.

Plnnn — 11 prêmio: Ayres dc Andrade
.lunior, Dulce de Sanlos, Peruando de
Coelho, fíelln Jorge de Vasconccllos.

procederam imincriiatnniciilc nn exame peri
cinl, vcrificnnrio quc as uiulilnçòes no pc-
queno cadáver furam proriuiirias pnr mão
criminosa, armada dc Instrumento cortante.

Acham-si* presas tres mulheres, uma tia.
quaes chamada Anuitu Pacheco, suspeitas de
terem praticado o perverso acto, quc uin-
uiifin mi lie, por rmqi.iiiilo, a quc nttribuir.

****

inriustrines usar n
ciar", uo producto

et uona

ide ba -1-
s que no

tpic
tlenòminnçnq rie "ne-

^.... . ...  subníettiilo a exame,
rarta 'eonitanto 

que rio rotulo não conste a pa-
. ,-,,,. . ,. , . . 'nno-1 lavra ".vinho", ,. vista dn probibiçãn rio ro-

çença 
Virgínia ll beiro ria Rocha; Jono Sou-1 ,„i0 )ie' ««vinliò de ciinna". dv accordo cumlo Menor, Manoel Barreira, Mana c!c l.onr '

òes Milonc Vaz. Maria das IV)-rn Moura'''Xair 
Danroso NVIlo, Nair du dusiiiüo l.obe

19'_0, fi.ain retliglrioi ria
eeguiuti fórum :

Arl. 2' — Cada despachante aduaneiro
poricra ler tantos ajudantes quantos fo-
rem nccessiirins no., scus serviços, que se-
nín nomeados, a juizo rios liispcclnrcs rias
Alfanri.gas e administradores tle Mesas rie
Rendai, por proposta dos mesmni despa-

.chnnles, que responderão por ellc.
Art. 3o ~ Para o curgo rie tlcipachante

aduaneiro deveni o candidato provar: scr
cidadão brasileiro, ler mais dc 2. annos
de cdade, estar livre dc pena e culpa, pres-

I t_tr fiança de conformidade com o que es-
| tabrlcee o art. .*>• rio regulamento que liai»
I -tou com a circular n. 4. dc _:8 tle janeiro
Ido 13*20. do ministro da Pazentta.

Para os prcpn$los nu ajudantes dos mes-
mos riespachnnles rieverA o candidato pro-var : sei cltluiláo lirnsileiro, ler mais ttc IS
annos dc cdade. estar livre de pena e culpa.

O Sr. miuislro da Fazenda resolveu appro- I -.SW-^mT í,,^1,0,,?'06?' 
dc„H '-k

var a decisão d» Rccebcdorla rio Dis rido . "e" 
„?&<)9f' 

"",« " "„d,f cou g ,i,,,a«i,"
Fcderali decidindo, en, solução a uma con- j fe|S_?n • X?v i* v'Jf T' 

C»Jpr-C"
sulln de Culchart & C, que podem ei«» 25?"i°Sf F!.°- ,i,.u.,.° 'V lla No^ C<»»olldaçâo

Foi apresentado
guinte projcclo:"O Congresso Nacional decreta:

Art. I" — Ao» sargenlos ajudantes e pri.melros largentos tio Exercito serão cenfe-
nnmparai lal^ Iodas as vantagens, regalia*, direitos,,w,,,-5a3aw « garantias assegurados aos sub»of.lclncsFoi «prcücnlnric, hoje, & Câmara, o te- ria Armada,

guinte projecto I I' •- Oi aviadores mililares c instrii»Oi artigos 2" c 8" rio tlecreto 4.057. rie j cltuvs terão ns graduações tle sargenlos»H rie janeiro do """ 

A PR0HIB1ÇÃ0 DO ROTULO"VINHO DE CANNA"
Uma decisão da Rccebedoria
approvada pelo Sr. ministro

da Fazenda

econômica Xos.is cultura
jnoi o dever do prestar nossa sincera colla-
jiaraçao a tudo quanlo re relacione eom o'¦•:n 

publico, com a concórdia e a pacifica-MO rios airimos. Não _ cxiicto, como ai-
g-.icw suppfie, que a cooperação citada nãoesteja justificaria peln necessidade inillütli-
ycl de evitar males PÇJoj;çh.'.l!*.'i::ii,:-,e, 

por nutra parle; a èxisiehciailo.nma collaboração cnlholico-sociulistá ellisimiam-ss outras iíiforin.-içõcs ;, respeito
tliis quaes i conveniente !>;";•.> adeantar mncomnientnrio oi: mi: juizo. coiivOm. anles
quc tudo, advertir que para julgar c neccs-(«irio ler presenie a riiffei-eiíçn do amliien-
l« c as condições hist.dr.lcò;pò.lilicò»rcllgio»
sa.*.. Uma coisa c, por exemplo, encontrai'-
w . Trente tle uni partido que ja alcançou
o poder e outra coisa c abrir caminho a esse
Partido e pj.poivioii.-.r-ih» a possibilidadedeseu advento ao poder. São dois factos,
cou episódios de estíuclüra muito diversa e
ao mesmo tempo muitíi pennsa.

R' devei* sagrado <lc um padre impedir
quc--oj-..setis bons filhos c hoiis cntholicb,.
s« divtoam e lulcm citíi-e
talvez de qu
iln egreja. Creio que lambem iiâo c pcrinil-* itio mu catholicos levantar

principio, perpetuar
. coiri hiiniilliações
õs iH.veraiHüs, creando. por essa 'fór-j
:i cstãrin de coisas que, com o andar

>¦¦;"'.. ^e lorün molesto ao extremo. jjioifaulò, labor de Iodos os cnlholiens•-.;.," -.: actividade lambem na parte,io :i Püliticn sa relaciona com os prin-,i fi'- e da religião; qne professam.¦ '.:. in !o-.-:e particularmente da não il-!
iMir nenhuma dns obrigações que se lhes
«igí para consegui! o triumpho dos sen-
t'i!iíiii(,_ rte concortMa o alcançar desde .
modo . tão almejada pacificação dos ani-1'V
mos.

Vós, meus bons
iqaslles qua me
rçm, rieveis cumprir a vossa missão, riivui
giuido cssjcs princípios dé fôrma quc sejamenlendirio-j c postos cm pratica."

-1 —*j-3*g" *¦

Scmiraiuis dê Paivif Moir.es c Wand.i Uai-i
neiro Tellcs Ferreira; 2" prêmio: n._irn |
tle Souza Rangel, Dora Prnnçii Aiivérléano, j
Francisco dc Tanta Basilio, Lucin ria Roclia |
e Silva, Margariila llittcncourt, Odctte Tei-
xcirn da llocha. Os.valdo Pires Ferreira, 'At-
lia de Almeida e Is.i Gentil Giroml; 3« pre-
mio: Nella Pereira tia Ponta e Souza.

Harpa — 1' prêmio: Diva Unsina ilcrtc.-i.
Violino — 1" prêmio: Celio Nogueira,

l.ydia Fcrniindcs Urii::il e Isaura Mathias:
2' prêmio: George Marimizzi.

Violoncello — I" premiu: Mario Camcrini.
Flauta •— 1" prêmio: Armando líorgaz

Marques fle Oliveira e Moacyr Goiíçalvcs
Liserra; Ji" prêmio: Fnuslo Assumpçuoi

Ciarinctn — 1" prêmio: Leão Mnlamnt;
Contrabaixo — 1" prêmio: Anlonio Leo-

pnrrii.
Fagolo — 1" prêmio: Antônio (lc Assis

líepnblieano. ,
Além dos laureados com o 1* prêmio, fo-

ram conferidos o Prêmio Alberto Ncpoinu-
o__!o, aos seguinles ahvmnos: anuo de 1!)2'2,
Dulce dc Satilcs c Fernando i\e Furin C.oe-
lho; .'nino rio 102:.. Warida Carneiro Tellos
Ferreira c Manoel Barreira, aos quaes serão
entregues lambem a respectiva medalha de
ouro.

O Prêmio Alberto Nepomucciio, que é in-
sflliiiçíò particular c em homenagem á me-
morin rio saudoso artista daquclle nome,
actiá-sõ suspenso, por ordem do ministro.

Os cartões de convites lem os, cantos :i
Ií)

o arl. ô* combinado com o nrt. Ul do tle-
creio 11Í.0..4. tle 20 rie maio findo no allu-
ilido producto,

PRETENDIA ASSASSI-
NARJ^ERRIOT !

Mas, no momento preciso, não
teve coragem para realisar

o attentado...
PAP.IS. 21 (Uavas) — A* saida do Cousç-

lho de Ministros, .pie acabava de sc reunir
em H.imboiiillel, um desconltccido entrou
inquieto r.o vcstibulo do cnslcllo e entregou
ao inspector um revolvei* carregado, tlizeu-
i!o-llie que trazia aquella arma para nssns-
sinai* o presidente tio Conselho, Sr
mas que no momento preciso não tivera co
rageni para realisar o allchlndo.

¦ •*'»*** 

jtlas Leis das Alfonriegas e Mesas tle llên-
das; conservou o dispositivo que uão per-

jmiltia a caria riespachante ter tnali rie dous
ajudantes: hoje. que o desenvolvimento e
mesmo a nulurrzn dns serviços aduaneiros
se tornaram muito mnis complexos, não dc-
verá perdurai estn rrslricção, que dá lo^nr
no despachante e* soecorrer de pessoas t|tio
funecionam sem estarem revestidas das
formalidades lc?.'.ics, cm prejuízo do fi.sco,
qnc deixa ,dessa fórmn, rie arrecadar o im-
poslo rie Induslriiis c profissões, que seria
divido por essas pessoas, se a lei não limi-
lassf a numero rte dous ajudantes para ca-
da tlespachanlo." *****

O

ocaoi
Na vida de uma

senhora...

r*
o

passo mal nano!!'¦in
aqucllo que não vae em

direcção á

ire ame Paris
182 OUVIDOR

Troca de estampiihas para
uma filial do Banco do

Recusa dc autorisação para fun-
ccionamento a uma casa

bancaria
O Sr. ministro ria Fazenda, de accordo

com o parecer da Inspectoria Geral dos
Bancos, indeferiu o pedido de Couto,'.'Cos»
Ia & C, estabelecidos cm S. Paulo, no eto-

licrriot. i'''''' dc serem nulorlsndos n funectouar co-
mo casa liniicariii, cm succcssiío ã firma
Antônio Manoel Gonçalves .lunior, devendo
Ser intimados a suspender quaesquer ope-
rações até que ie orgailisem couvciitenlc-
ineiile.

» ***** 

li;
liu
ll:,.
(ÍO

cm
l'i,l
|ir«

cores, indicativas das sêSüintcs localidades:
i, n.i suppos.ição' verrie •- plaléa, ariiarcllo —- varanda, n_.nl

mim „ ,.;.,_...,;, .,.; iniehesses;) __. balcão, vermelho — galeria.
—. ¦—_¦¦_¦ f.**i^,it*ij$***—*— ...¦..—- ..¦..¦——_—,—

r a violência! VAE TUATAK DA SAUDE
'? nnu-nçBs e lios-1 <( Sl._ ministro ria Guerra concedeu
mornos e mate-1 „„.,„. ,le iic;.,H..ip coll1 todo:mexes

para

licença, cem
tenente Enrico

nento de- saude.
~~\*—***£*lli**-

conçctieu «eis
• os veiicimen-
Ilibciro Mosso,

O Sr. ministro da Páncnda resolveu al-J Pelo Investigador n. 7!> foi. hoic apprc-
tender o pedido rio prcsitlcnle do llanco dp hcririlria nii ófficiha de nicltcladbi* á rua Se-
Urasii, no .sentido rie ser u importa nn a rio :hliór do. Passos n. 170, uma estatueta de
6i.2788 <lc estampiihas do sello proporcional 

'melai 
branco, dc valor de õno? c qne nii

sobre vendas mercantis ria filial dn mesmo | f,*,..., vendida dias áules por um úciennl
banco cm Pelotas troeiida por cgual iiupóv
tancia de estampiihas do sello adhcsivo usa-
das pelo banco, em vez de o ser por tuoctla
eon ente.

'«IM»
A Câmara de Juiz do Eróra

reuniu-so afim do voíar iPara cunhagem de medalhas mi-
MORREU O DR. «JOÃO BA-

PTISTA SATTAM.N.
PAU1YÍ1A (Minas), 21 (Serviço especial

da A NOITE) — balleccu, nqui, o Dr. .loão
Baptista Sattnmiiii; engcnlieiro, filho do Sr
conselheiro Alexandre Sattamini <• cunhado

ministro do Kxterior.
-— *-**tíimi0* 

filhos, que m_ ouvi, ei O MERCADO DE CAMBIO
¦rão. e me comprehenric- ¦ ¦• .«. ."¦ *—

Genny e Gaguinho no
Juizo cie Menores

¦ juizo de menores -correm agora dois¦*'-"• por cri me rie furto contra Gerei'
giics c corria uin contra "Gaguinho".
rime de offcnsas pbj*siciis leves. Am-
!P serem qualifieariqs nas respectivas
icias, derlnianim ter 17 annos de eda-

Pelo ipie os autos rie inquérito foram re-
cs no .juizo rio menores.

Onanto a "Gaguinho", o commissario de
Wilaiecia deste juizo encarregado das inves-
''..•'"jèr.i a respeito do caso verificou que o
itielianle .iá era maior na data ria perpe-"..ao dò crime, pelo que o processo foi¦eijiéttido 

ao ,iui7. da n" Pretória Criminal.
íJêliiiyamçnte a Genny, o juiz de menores
''¦.¦jUlsilou aa delegado" do lá" districto po-''Ciai quc niandé stíbmeltel-a a exame me-
dico legal d

tado.

ptoeci
Hulii
por ;--)-)•.. :
delcci
dc.
nietlii

Sllll
edade, c coíiimuiiiquc O rc-

«—»
Definitivamente resolvido o
Problema da atracação de
transatlânticos no porto da

capital pernambucana
HIDCIFIC, 24 (Serviço especial da A NOI-•r.. pelo Cubo Submarino) —• Está definltl-vãmente resolvido o problema dc atracaçãooe navios transatlânticos no cies do porto.tatu capital. Ante-hontem, ji atracou o

¦'Por "'Albn", c nos dias 2 e 10 de outu-
«rn vindouros atracarão o "Avon" c o

uclria",
0 governo do Estado, em nota que pi:|Wioou, a respeito rio assumplo, diz que não

"'¦ nem solicitou empréstimo nenhum para"jçconcf 
is dcsiicsas ordinárias e extraor-

einnrias feitas para solucionar a questão.
****>

indeferimento de uma repfe-
sentação da Associação •

Bancaria
..^ Sr. ministro da Fazenda indeferiu, á
•'«a dos pareceres, a representação em quea. Associação Bancaria pedia revogação da"ireular 

n. 3*) de 31 dc agosto rio anno finrio bancário a 5 2òiòi e
**» Inspectoria Geral dos Bancos. 5 13|ltid. .

5 5|8 a 5 13|16
Encontramos o mercado ile cambio, ho'

je, ainda bem firme; cum tqdos os bancos
operando muilo ãceessivei*. Iirn escassa u
procura do liancnrio para remessas, ao pas-
ío quc liavia letras particulares em deninii-
iln dc collocação^ o quc impulsionava
taxas de um modo muilo significativo e
süiigeiro.

Us bancos iniciaram os saques a 5 21.132 e
õ lljlB d., com dinheiro a õ 3|4 d., para o
particular. Subiu logo o bancário a ii _!*);32 e
5 3|4 d., tornando-se geral estn ultima ta-
xa. contra o particular a õ 13|10 d. Pouco
depois todos os bancos sacavam a 6 25|3-
ri., c vários delles a 6 13|lli ri., havendo di-
nheiro a 5 27132 e 5 7(8 ri., para as letras
rie cobertura. Eram, nssim, muito animado-
ras as perspectiva? rio nosso cambio, qu«
pr.omettia altingii o limite rie 8 ti„ banca-
rio.

Os soberanos cotaram-se a 52-5000 e as 11-
bras-jiapêlj a Hí-OGO. 0 tlollar regulou, a
vista, de II6JS0 a ilSUOO o u praso a 9S570.

Saques por cabõgramina:
A' visla: — Londres, 5 9|lfi a 5 21|32; Pa-

ris. S5Ü5 a Ç5M; Itália, $420 a *427; Nova
York 9$5II0 a 9*650*. Hespanha, 18283 a
5$285; Suissa, 1.332; Bélgica £174; Hollan-
da. 8Ç720*; Hucnos Aires, papel. 8Í430 a
3Ç450; Montcvidéo. SS2Ó0; .Inpão, 3Í920: No-
ruega' I$!)õO; nuirco-rcnda. 2S300.

i*"ora.iii affixadas, ofricialmente, as se-
guinles taxas:

A Í)U d|\\: — Londres. 5 21|..2 o 6 3|4;
Paris, Í497 a $500; Nova Yorli. 96570.

V visla: - Londres. _ 19132 a 5 37|G4;
Paris, $500 a SõOÍI; Itália. S»15 a S426; Por-
luaal $310 a $320; Nova York, 9S450 a
98(100; Hespanha, 1*260 a 1.82.0; Suissa.
1*8011 a l'S830; Buenos A.ire». papel, papel,
3S400 a 3.480; miro, 7Í72Ú a 7*880; Mon-
fevidéòs SS070 a 3*240; Japão. 38900: Suécia,
2.*f)li0' Noruega, 1$340; Hollandn, 35690 a
8*7-161 Dinamarca. 1 .«060; Cumula. 9*581)
Chile, 1Í220 fpeso-oiiro): Syria. $502;
aica, 1460 a $472; númania, S0.it a
Slovaquia. $290 a $303: Allemanha,
por trillião de marcos; '-$290 por marco da
renda; Áustria, $14í) por mil coroas; cafo.
S500 a $508 por franco; soberanos, 5J$000;
libras-papel, 44S0OO. "

Durante a tarde o mercado revelou-»**
estacionario no curso dc alta e os bancos,
com o intuito de attrair tomadores, pas-
saram a operar cm declinio. Desceu o ban-
cario n 5 3|4 e 5 25|32 c depois a 5 ll|l(i
e 5 23|32d. mas, poucos eram os saeadores
qnc demonstravam interesse em comprar.

'Proseguiu na baixa até 5 5-8 d bancário,
mas, por ultimo, rcanimou-se e melhorou
de condições, subindo e fechando com o

ã 3|1 e o particular n

o orçamento para
1925

JUIZ DE rOUA (Miitns), 24 (Serviço es-
l pccial da A NOITE) — Acha-se reunida em
I sessão ordiuaria n Câmara .Municipal, afim

de vota.- o orçamento para 1925, já appro-
vado cm primeira discussão. A receita e a
despesa figuram no referido trabalho cal-'.coladas cm cerca dc mil contos. A Cama-
ra votará também um auxilio á crecçáo do

| monumento ao conselheiro Ruy Barbosa, ua

ajudantes o primeiros sargentos c gozarão
rias regalia» Inhcrcntcs a estes poi los.

9 2' — Os segundos e terceiros sargentos
servirão Independentemente ilc engajamento
tlcsric que tenham exemplai* comporlnumlo
e só perderão o poslo quando condemnadoi
a mais ile um anno. ,

I 3' — Terão direito A reforma no posto
Immcdiatantente superior desde que contem
mais de vinte e cinco (25) annos de ser»
viço.

Art. 2* — O provimento rios cargos d.i'
que Irata o arl. I» será feilo por accesst»
entre os sargentos ria tropa, mediante eon-
curso e por portaria do ministro dn Gucru
t* proposta do coininandaiile dn corpo.

5 unico — As promoções no quadro de
suh-nliclaes serão feitas tlous terços por
merecimento c uin terço por antigüidade.

Art. íl" — O quadro de auxiliares de es-
cripta será constituido por civis, reservis»
tas do Exercito, senrio os logares preenchi-
dos por sargentos que contem mais dc dez
(10) annos rie serviço e rcunam capacidade
comprovada cm concurso, aproveitados nas
primeiras nomeações os que servem actual-
mente.

} unico — O pessoal deste quadro divi-
dir-sc-i: um lerço de 1* classe e um lerço
de 2', com vencimentos t etapas eguaes aos
dos amnnucnscs do quadro exlincto.

Arl. 'Io — O Poder Executivo rcgiilanien-
lará a presente lei; revogadas as disposições
em contrario.

.iustificação — Prescreveu a Constituição
Federal no arl. 8.") que as mesmas vanta-
)'otts que coubessem á Armada s; estendes-
sem, nos cargos tle categoria correspondeu-
le, ao Exercito. líssa disposição torrou vi-
ctoriosa "em nome da egualdiule o. d.\ jus-
llça", quc precisa ser feita plenamente, li'
o que visa o projcclo. Na pratica .i.i está
cabalmente demonstrado o vantajoso «'.e-
soltado para o serviço mililar cm scr bem
assegurado o futuro dos sargentos, pois,
desl'.-rl.', trabalharão Irunquillamcutc, cer-
tos de quc os scus esforços são bem recom-
pensados. Nos principaes paizes do mundo,
vs sargentos, quer da Armada, quer do liser-
cito, cosam tias regalias a que fazem jiis
o labor constante nn cãsürná c sua respon-
snbilidnde perante os coiiim.iiidnntes: c.
lêm ainda, nma reforma satisfatória. Na
Franca, por exemplo, os sargenlos casados
tem uma gratificação especial.

Os sargenlos-ajudantcs e primeiros sar-
i-cutüs :;âo os responsáveis djrcçtos perante
os officiaes, pcla disciplina dá tropa e
cscfipturação das unidades è sub-únitladcs.
Qualquer papel ipie seja levado á assignn-
inra tio capitão ,\ tio 1° sargento que sc exi-
ge a sun exiietidáo. A eqfiiparaçâo dos avia-
dores militares e instruetores {• rima medi-
d:i dr. inteira justiça. Os primeiros nr-
riscam, a todo momento n sun vida, cx-
pondo', com a sua morlc. a sua familia A
mais franca miséria; os seguntlo3 são os
inte.nsilicadofcs rie nossas reservas milita-
res. preciosos lhesòuros de nossas classes ar-
mãdãs. Pnrn a continuação nos cargos de
segundos c terceiros sargentos será um in-
centivo. um estimulo. assegurar-lhes a
permanência; desde qus mantenham com-
port a mento exenípiar.

A medida disciplinar dn rebaixamento do
sargento, alím tle ti collocar cm situação
humilhante perante os soldados, pois o re-
tiúr. n esta eoniliçíio, ninda vem quebrar o

0 Sr. ministro dà 1-a/enria aulorisbu ., seu estimulo. Ií': preciso, reparar-este mal,
Casa da Moeda s empregar no serviço déi-lando nos sargentos estabilidade dc^liosto.
cunlingem, paru o .Ministério ria Marinha. I ¦"' lu.e tem sido. at- ho.i:, a sua aspiração

Optimos artigos .da estação
Õ expirante a preços os mais

convidativos.
••.4..;.^».H"M->W-*5"H»<--M»<**l^'++4'•[» Dentro do poucos dias: $ Q>
? ABERTURA DA T"

Estação de Verão |
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VESTIDOS
de seda últimos modelos

Marrocain
fantasia pura seda metr»

19,6cio

A policia apprehendeu uma
estatueta

Radium
de seda fantasia metro

9-Soo
NOIVAS

Enxovaes completos ds?*1-*

100.000

por
ciilo.

I.ssn cstalucla fôra furtaria rio
cuja directoria apresentou queixa
que destacara aquelle investigador
ceder ús ncccssarins diligências.******

cscpnu.c.
niò-ciuii,

& ]iolici...
para jiro-

litares
dà ITazehria

ile 150 medalhas
metal existente

ia
dc prata c 300 rie
naquella rcparliçài-»»*»_»"—

ironze, o i

Uniria.

NÃO POUDE Sl^ ItEADMITTIDO |
GOMO CONTÍNUO

Por não haver vaga prcsetitemenlíi dei- (
xou ile sei atlcndiriò o pedido tpie t'c^ Al- j

, bertó dc Azevedo, rie ic.idinistão como con- |
?, i limio riu liscola Mililar,
"" i **** 

Compromisso de um despachante :
leieriu o

Recusa de licença a ura collector
O Sr. ministro da Fazenda recusou r.o

colleclor das renda . federaes cm Saula The-
reza. Francisco Garcia Gonlarl, a licença
de 120 dias, para tralar de interesses parti-
ciliares, vislo não lei; prepostõ de nomeação
approvada.

Esta medida nenhum nnus traz pnrn os co-
fres públicos, cm vista de não haver au-

i gménto de despesa; nem mesmo nn equipa-' ração aos sub-officlnes tln Armadji, conside-
ráiidd quc estes se fardam á sim custa. O
quadro de auxiliares de eseripta .iã foi piei

I Içado pcla própria administração c vem of-
ferecer oppniliiiiidr.de ao accesso dos sar-'gênios, 

após uma década, pelo monos, dc
serviços J trepa, com eoniRCtcncta a ferida

I cin concurso."
! , ***** •

**,

ESTYLO
CONFOKTO FOK DENTRO

\p-* -*7?*v&K

CARIOCA 8-3.-40
UBUGUAYANA 84

MAL. F1.01UANO 132.í24 m

meado despachante tia mesma firma na
Mesa rie Rendas de Itajaby.

¦ **** 

Serão demittidas as autorida-
des que não executarem as
medidas sobre o jogo em

Portugal
LISBOA, 24 (Havas) — O chefe do go-

verno, Sr. Rodrigues Gnspar, esta firmemen-
tt resolvido a demiltir ns autoridades que
não executarem rigorosamente as medi-
das rie repressão ao ,jo;.*o.

*>•*- i.

Bcl-'SOBU;

7SIHIU

A nova agencia bancaria de
Passa Quatro

O Sr. ministro ria Fazenda assignou a car-
ta-patente quc concede autorisação ao Ban-
co Hvjiothccaric c Agricola tle Minas Ge-
raes parn abrir umn agencia cm j Passa
Quatro, ne mesmo I.stndo.

Duas nomeações nos Correios
O Sr. director dos Correios nomeou agen-

le embarcado dn administração postal do
Amazonas. Aniceto José dc Almeida c au-
xilinr dn do listado rio Hio Grande do Nor-
le.'iManocl Pacheco Sonrcs.

O- Sr. ministro ria Fnzentla rieieriti ¦ _w» ¦
pedido da firma l.ondcr & C, de Itajáliy, iXfSft m_Í7 IU!li« Bi»'.» l»r_>f_-__n
lio sentido de scr autorisada a Delegacia ^A" M»»-- *•-»•-» htl |)IL1L110
Fiscal cm Santa Cníbarinu, a receber o (fe DllilS BíllTilS
coniprmnissc de Manoel Aquino Vieira, no- unVviiDiT ,-r- . i , r,. ¦'. o. ;*- ¦•• MONNKHAT (Estado do Itio), 24 (Serviço

especial ria A NOITE) — O prefeito de
Duas Barras, Dr. Dantas Gusmão, ircnun-
ciou no sen cargo, sendo substituído, pelüt
presidente da Gamara. O Sr. Luciano Tur-
quc, ex-prefeito durante a intervenção fc-
deral neste Estudo, oeeupar... segundo cons- I
ta, o cargo de secretario do prefeito em I
exercicio. j
¦¦ "-¦' * ***&¦****¦ •***

O CAFÉ' REGULOU AC-
CESSIVEL

Cotou-se o typo 7 a 49íjí800
Com'iin-. movimento maÍ3 animado de em-

barques e com rcgtilares entradas, alem de
soli a impressão ide uma nha de 17 a 35 pon-tos nas opções do fechamento anterior da
Bolsa Americana, o mercado de café abriu c
regulou, hoje, nccessivcl. I.' quo a procura
para novos negócios não acenseu maior des-
envolvimento, de sorte que o movimento dc
vendas sc considerava acanhado, nssim
tendo os possuidores se resolvido a transigir.
Desceu o typo 7 & base rie 40S-'800 por Urro-
ba, preço no qual o mercado, i_ò'"dccursc des
trabalhos, se tornou estável.

Foram vendidas ria abertura fi.804 saecas.
As entradas verificadas foram de 20.903

saecas. sendo 17.824 peln Leopoldina c
3.081 peln Central.

Os embarques foram de 24.007 saecas
sendo 18.85(1 para a Europa, 1.SH0 pnra o
Rio da Prata. 1.250 por eahotnsem c 2 107
parn o Pacifico. Havia em "stoclí", hoje.
248.941) snecns.

— O movimento a termo, na Bolsa, foi
regular. Vendcrnm-se n praso 10.000 saecas,
com o mercado frouxo.

Gòtou-se pnra setembro a 4í)Ç7õO. parn
outubro a 4ÍIS450. parn novembro a 49Í4O0 c
para dezembro, janeiro c fevereiro, a 4CS500.

O mercado dc eafé rçgulou. durante t>,
dia, sem maior actividade c mal colloeado.

¦Foram fechadas mais 2;.545 saecas no to-
319 ditas. Fechou o mercado sem

OS VALES-OURO
O Banco do Brasil forneceu os valcs-ouro

para a Alfnntlega n razão de 53243, piipel,
por 1§000 ouro. O riollar cotou-se jicsselinii-
co a razão de 95G00
praso.

vista o üe 9S570 a

TAPETES FINOS
em todas as dimensões e qualida?

des, desenhos e cores chies;
O MAIOR SORTIMENTO

peles n_(^aores preces.'ASA>»4ÍNÊ
es. Om» 4* CcfWca. 67— Kl»

—»*•_»-

O TEMPO
Temperatura de hoje : máxima,

30o,l; mínima, 18°,0

Colchões Ai ais

******-*-
Assuiniii o cargo <1o chefe do

21° districto telcgTaphico
JUIZ DE FORA (Minas), 24 (Serviço cs-

pccial ria A N.OITEJ — Chegou a esta c:-
tlaric o Dr.. Napoleão Gomes. és_depiitád' I
por Goyaz. t|iie assumiu o cargo de chefe
de 21' districto telcfjraphlco. com sede aqui.

¦ ***** 

Pedido de dispensa do serviço
do Jury

Ao juiz rie direito presidente rio Tribu-
nal rio Jury o Sr. ministro da Fazenda so-
licitou dispensa rio serviço rio Jury nn ses-
são dc outubro vindouro, para o fuiiccio-
líario Dr. Deció Ccsáíio Alviin, cm serviço lal dc 9,

'cm seu gabinete. íinr.cza.

Boletim da Directoria de Meteorologia
Previsões para o periodo de 6 horas

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

Districto Federal e Niclherdy — Tempo
bem.

Tempero livra — Noite mer.es fresca: man-
ler-sc-n elevada rie din.'

Ventos — Normacs. rondando possivel-
mente para o quádrarile sul. no fim tio pe-
riodo.

Kstndo rio Hio — Tempo bom.
Temperatura — Noite menos fresca; ainda

elevaria dc dia.
Estados do Sul — Tempo bom cm São

Pnulo e no interior dos demais listados;
instável com chuvas no lillora) dos mesmos.

A lempcratiirn entrará em declínio nc lim
do periodo ein S. Pnulo e ao correr das 24
horas, nos demais listados.

Ventos cm gernl de sul a leste*, frescos.
****** ... > ¦- *WLt<*^lL*~~>i —- -— — — i .!¦—

Loteria da Capital Federal
afino 5Ò*:oóh'éflòò
2JI27Õ 10.•(.(.(... ono
i7o:io  üioooçoflo
ln'_18  5:000".0(i0
15031  5:0008000

UMi\* PAULISTAS
Guarde beni • C. 3586 - este numero

BONIFICAÇÃO 4
Compras a 300$ 6005 700? 600|

Guarde liem Ui 0 U 0 U
H % 5 % 8 % B %

Rua Treze de Maio 35 — Tel. 3586
Dr. R. Pardellas,

(Sul13#
De toctos os quilates, garantidos,

peios menores preços '
Sccçno dc afinação de metnes preciosos

fVIANNA, IRMÃO & C.líUA ',E.Ü"° »•»

L -*¦**••¦*¦ ¦ — ¦ M i. i i

Loteria dc Minas Geraes
17406 (Rello Horizonte) .... 60':Õ'fl0$OÍ)fi
112H7 (Cabo Verde. 5:OOO?OO0

fi(i7'.' (Santa Barbara) 2:0OOSÒÕ0
7O0Ü (Urusuayaná) 2*.0(!0.*fOOO
flST'.' (liio) 1:000?000
12330 I tOOOSOOfl
13038 (llio) 1:000,*000
14001 (Hio) 1:0008(100
10312 (Hio) ........,._.. 1:000?000

dos hospitaes da Mi»
sericorriih e Pro Ma»

(re. Coraçno. pulmões e app. digestivo, dia»
riamente, das 10 cm tlenntc. Assembléa,
74. Tel; 'MO. t*,. Hes. C. Homfim. 71ti T.II41 V.

DT^TFerr^rldlRosa »£'&*•
Pelle c Sypii. Cliile. 0. 3"'. 5" c sal), ns 4 1[^

28 e
(Antiga Kspirilo Santo)

30

TAPETES 1 1HAS-STORES
Apesar de tudo ainda è a nossa casa qua

veiirie mais barato. O maior sortimento, 03
mais variados iWdrõeS

•J — LARGO DA CARIOCA — 9
Sonua llaptista & C.

;Ã INDEPENDÊNCIA^
Mobiliário par;i nma casa. com 36 peças,

2:000? — Run do Theatro ir. 1. Tel. 47i5 C.

í)f. Humberto Gotuzzo fKÍ¥^ »*#
i.isas, estorna-

üo c intestinos. / bete^-n-o, 101), U4s . ItW

iffafêJkiixi&Hiffto, . *****HBSaBm***-M*vüSi*jn '-^-«)!«ís_í__________s [.-iíy.mirii^^SQ-^ÃSSêSS^^ií-i^iSrKí"' sJÉPr' 'xii ~r-r{fi — r. -
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t
Seraíina Torres Dias

DnmliiKos Jnsí lilii«, M,uia Turrou
rrrrclr». Oclnvlo Tnvnrci l'errclrn «
filhos, i.i.i.1 di! limito Turrei, Alariu

. ilu 1'ii-íI.hIi- de • .1-1... Tomi >< filliiik,
.t.i-..v >n- Oistm loniK, IIomIIiih Miiilinn
Torrei . filhas, Unhei de Outro Torrei,
Min dr (iimlrn Turrei, ImuIíiiíi Martins Tor-
irn i- iiiii..-. Aii.i.i-.t Turres d* Alinviilii,
Mmioi'1 ila Almeida o iiiii.ii. Ih-.itrU tle
ChsIiu Torres e Clíiuillmmr Torre» Uins
niiriiiltvetii, imnliuraiíuii n indo* que se di-
pl.ir.mi ii cilllipnrocor nn enleiriHiiriilii de
sua -..iinlii-..i i-iiiihíii, io.'»'. mijíni v ,i\A, e no*
vnniBiitu riiiivlilnni pura ¦< mlua ile 1" dia,
.•in.mii.i, '2U dn COITCIlll', li» '¦ V lll', llli illllil*
rnór ila i>!|ri*lii di* S. 1'ranelioii de l*uiihi.

Dr. Godofredo de Bulhões
Oclnvln de lliillnV* r fillni l.iusi-n-

iiiaii-,luil L'r>
i-iu I- leiilinra,

f jlUrl» de IIiiIIiòks, Dr. Leopoldo de
Itiilloi. •. e fumlllu, minislro l>r, (iiilniInAfli
N.ii.il o i.imilla, Dr. Leopoldo i.<••• ili.» de
(ImiVolii U senhora, Di*. Salvador ,l,wi d,i |
Sllvn i- -.enlioin, jir. Ntinti IMnhciro e m*\
iilinrn i-iinvldiiiii ns piirenles c iiiiiIroi pnrn
usNísür, Miuniiliil, qulnln-fclrn, 25 do cor-
n-iitf. :i • 10 lim a-., ua i-i-.ii-in ilu Car*
tím (i run Primeiro dc Março), n
inlssn de Hullnin ili» em suflrneln dn nhmi
•In seu marido, pite, tfenro, Iriním, i-iiiiliinlii
e roíiriiiiliiiiln Dr. im.iIi.ii-.iIh de llulliúcs.

• Oclnvlo de iliillifles <-
m*r les), Oclnvlo do liuiiiór-.,

I .ii.noi Cuullin di* (Iniiviil

Nilza da Silva Orvigoni
A_N0rri3 —.Qtinrtn-folni, 24 <le Setembro do 1924

I
Dr, Jiilé IIIlirlM in >i» ..ni i< iiiiom rnn-

ti">i.iiiii>Mi eternamente grnloi » Iniliw n» pn-ranldl e iimium que f>injMi-'i;li.ii,iiii nã
uronilo d-i ila lü-i.l i de nua iduliilrudii li-
Um NII7A, \

SALGADO GUIMARÃES * COMI».
|iiiilii*i|iiiin iiii* 1-i'iid iiniipin i* fri»f|H—
gen, i|in* muiinniiii »i*ti i-tiliilii-iirliiifii
tu purii ii rim il» •.?ulliiiul.i ii, 26.

|0I«
»*WfcS

MOVEIS MODERNOS E
DE ESTYLO

A LIBERDADE
Vi-nilii-, * dlnlielro e a praia no v«re|u r pni

ntnesda
1'ahrie.is! lln.-i S. I.enpoldii, 77 e "li e travessa

dn Universidade. SI l>. X
Drposilni 117. VIÜCONDR DK IT.MN.V II»

NOIITH :ti!»
J:\COttSCHKIXKMAX

DROGARIA BAPTISTA *¦£;::;
varejo, rrri.-ii-, liiralltilmns. Itua i* du ,Mor«
«o ii. Mi.

ÉtítüSs, retaritalarlos
Quem niio aproveitar oo
Ultimas 6 dias da aiquuídaçâo

real e definitiva
quo estamos fazendo, ficará som ter ondo comprar
louças, cresta, \mm do mklm. tio mais puro alu-
miüio ataao, ferragens, ohjecfoc de adorno e para

preseífe, ele, oic,
A PREÇOS INFÍMOS

DE UMA VERDADEIRA LIQUIDAÇÃO COMO V A PRESENTE. ,
PARA ENTREGA DA LOJA AOS SRS. OLIVEIRA COELHO & CIA. (**'4j ** SEfiüHOA OASA AZAMOR

!lraparí!Sí|MUiita/pi|í;3i«

CASA AZAMOR
$800 OUVIDOR 55

RIO

l-Mr-milii i inld.1 dus lulio* *rm dôr e nn ,-• "TIIIA t.M.MiS".
Vidro .1*000, polo Correio 4|DUtl, Nm Una U'rii||im.viiim n. Otl, Ivreilrollo Filho \

r.i,mp.. llio.di* .Inm-lro a i<m Nlctlisroy. droprlii IIancIIor,
mim* ,***» ******************* ************************ *********** ***********wwn—ii -i».».

*****m******mV***^^

Corina Gomes
(SANTA)

• Mnriii dn IVnlui (lomri, Mnrio (Io-
••rfl «im-s Trimlnili*. linr.vili-s Trlmliiili*, Ci-

i rern Trindndo. l/.idni limbos, l.nl/.» di*
*> • Lourdes ò filhos, pcnliiiriidnn, nurtiilO'

com ii toiiiis ns pi-sKom i|iie iiciinipnnliiiriiiii
os ri-sin. iiiiiitiics dn mui 1n1111ir.nl.i Irind,
lin, cinilind.i, nolvn, Milirinlin a iiriinn e
cmivliliiüi piirn n mlssu d>* M-ttnio din. imiii-
nln"., *j.'i dn corrente, àtt ln horns, nn ouro-
j.i do S. .Iom-, pelo ipm sc rnnfi-ssíiiii cli-r-
n.-iini-iili* nflriidvclilnx,

D. Anna Carolina Furtado de i
Mendonça

O l)r. Ilnriii dc Mimdnnçn, snn mn-!
mvi llu-i- c filhos f(i7.niii celvhrnr nn st-\ln-

I feirn proxlinn, iis !l l|2 horas, nn nl-
Al» tnr-inAr dn r^reja do Cnrilio n inissii .

de BCllimi din do riilU-clilicnto di* sim ipiu-i
rldn miiu, Ro«rn o nvA I). ANNA CAltOI.INA
l-UllTADO 1)13 MF.NDONÇA, o f|iio comniii-1
rilcnm nos iimifins c parentes dn saudosa '
flnndn, agradecendo previamente n todos ns
fine compiirccarcin n esse «elo religioso. 1

Maria Pereira de Souza Silva

Coroas FLORES NATURAES'
-• Os motoro* preços —

-tHA CONÇALVM IM«Wf -l»l»

li ü \ DA CA UM) CA
— ENTREGAS A DOMICILIO -

31 f IC0ISUHIBG8EI
FntaaSa©réisü
VBEfilITiaO.

1'iiiissiiiiu Niipnlo r.m pi-llirn <<n>
vornixailn, pn-li» nu lirani*o,|
«iiillo á l,tii/. XV ou ili* currclcl)

Leilão dos últimos saldos.
Vcnd.-JB ao eorror do martcllo.

*********, *&u**e***m»fmMn****a**^m**mm******** m ii '¦ ¦ ******** »¦ ^iimw

.ULICÉA

íi

i

PltOl-I-SSOIlA MUNICIPAL
Os ntuninos da Kscòin Celestino da

í Sllvn, proriiiidnnienle pcnalisados cotií
o fallecimenln dn iiicsiiuccivel proles-
soin I). MARIA PERRIKA l)K SOUZA

SILVA, fazem cclclirnr missa em sulfra-
i;in de sua nltnn, nmniiliâ. qiiinln-feira, '2â
do corrente, tis !• 1|2 horns. na matriz de
Sanlo Aulonio. Pnra esse neto convidam a
líxmn. fainilin, parcnlcs, a ml fios, collefins
i- ex-discipulos da finada e niitecipadaincn-
ie iifirndeeem a todos nue coniparecerein.

Judythe Ramalho Vieira
SF.TIMO DIA

** Iloiniiifios .losé Vieira agradece a
**yt todos quo o ncoiiipniilianiin no doloro-

I so transi; do passamento dn sua incs-
***** qiiecivcl esposa .1ÜDYTIIE RAMALHO i

VIEIRA e novamente os convida para as-
sistir a missa que em suffrafiio dc sua tilina i
manda celebrar amanhã, quinla-fcira, 25 do
corrente, ás !l horas, na cgrejii de S. .tosí,
«lesdí! ,iá ficando eternamente flfiradecido. i

Viuva Felisbello Freire
(10° ANNIVERSARIO) [

• ; Alice I-"rcire dos Santos, Dr. Araujo jW-*fl 'dos Santos. Concçiçitõ Menezes, Dr. '
» Josino Menezes convidam os demais |»íh parentes e amifios n assistir a missa

•me farão celebrar amanhã, 25 do corrente. !
na egreja da Candelária, ás » I|2 horas.!
pelo descanso da alma de. su aidnlnlr.-id.-i
mãe e sogra ANNA CARVALHO I*'ilEII!E,
o desde já se confessam agradecidos.

25SOOO
MODERNO. ELEGANTE E

FOKTE
Procurem, sempre, na noima
eaaa os calçnun» "MARCA
TOURO", une são FINOS, SO-

LIDOS fe ELEGANTES,
1'arn n interior — pedidoa a A. l-'rei-

tns — maia lí"-(10

CASA FEIICIÕSDE
96 — EUA LARGA — 9G

Verd acirra

GKANDES ABATIMENTOS NA SECÇÃO DR
SEDAS

Sciln lavavel, japonesa, mnlro  11 $0011
Tafelii 1 iu. «Jií Inrgiirn, metr  lõSUOO
Crepe. liso v íiiiiIiihíii  I6SB00

Crande variedade nn sedas du todas n* qualidades lisa* e de
fantasia.

VISITEM

A PAULIOEA
LARGO E TRA VESSA S. FRANCISCO, 40

&*tií«Ê?M~'

Saiiiiii* e tmr/i-.-uliii- dr rli rumo pretn nu r6r

«lm. «late, «lll fôr ma* iniiilrrii.m

o
00
$ Tian Casa I

£XPER!MEWTAE!

ALPERCATAS "AZAMOR"
D* II • :< 4S&00, d* 37 ¦ 32 3$300 « d« 33 * W 755Ü0

l'elo correio maht I jr.oo

S EG8NSIIG8S!
de

IO
Oi
GO

41, RUA DA CARSQ0A, 4(
ffa**%^

lÉ.wmrarirgrmiffwfWMMpay
!-t

Dr. André Jorge Rangel

ÍA 

filha, netos, Renro c mais paren-tes do finado Dr. ANDRÉ' JORGE
RANGEL, ria imnosslliilidnde de. o fa-
fcerem por outro meio, vém, muito re-

conhecidos, afiradecer a todas as pessoasamigas as hoinenafieus qne prcslaram áquel-
le saudoso esl Indo, acoinpaiihatulo-o ii nua
iil^jna morada, e assistindo os suffragios
á **eia alma, e liem assim as manifestações
de pezar recebidas por tão doloroso golpe.

Oscar Pedrosa Caldas
(RVtinho) i

GUARDA CIVIL
Ksposa, filliH, senrõ, pae, irmão e

demais parentes convidam os seus ami-
,, j.:os para assistir a missa de 7" dia «pio

>'> mandam celebrar por alma de OSCAR
i*. C.Al.DAS. na malriz dò Engenho Novo,
amanhai (|iiiiitii>feira, '.'5 iio còrrèntci ás ü
lioras, ennfcssaiiilo-se ilesric j;i agriideeidost

f

Liquidagãsi
de roupas brancas para
senhoras, homens e cre-|
ancas e saldos de artigos]!
de outras seeções.

Grande yariedade dei
TERNOS E CHAPÉOS!
para meninos.

Exposição no 1° andar

4$000

2$800

6$0G0

ua.

Organdy, largura
100|c, metro . .

VoiJ liso, largura
100jc, metro . .

Marrocain, largura
1G0|c, metro . .

Voil fantasia, lar-
gura 1m,10, me-
tro  4$500

Eolienne fantasia
(linho e seda),
metro

Voil crepon, largu-
ra 100 c, metro

Linho belga, todas
as cores, largu-
ra 100[c, metro

Filo inglez, largu-

4$500

5$500

m^*-*^*rm*m^^^m^******ww ** *M^m**m*m**^******

V. Ex. não conhece

Casa Minerva r•¦¦
Duverií HOJE menino conhecei-*,
fonfriintiinilo ou iiohsiií" artigo* e on

Preços por quanto om venilemos

ERA UMA QUEIXA GRAVE
Uma declaração do campeão de

dansa Bueno Machado
Tendo apparecidn ultimamente noticias

cm i|iie envolvem o dnnsnrino portniíuuz
Abílio Machado c u dançarino landa ou
VVmidii. por motivo do queixas apresentadas
a policia por esta contra aquelle, o ballarl-
no palricio Uuíiio Machado, campeão ds
ilansa-hora. iHíde-nos a declaração de que
nâo se refere & sua pessoa nem á bailarina
Wanda. que tomou parte m>s famosos cam-
peoliatos de quc são vir.loriosus, esec noti-
cia ri o, aliás cm torno de assiimptu desagra-
davcl.

lisse esclarecimento, accrcscenta Uiieno
Machado, í necessário cm virtude da con-
fusão que «e está estabelecendo, c ainda
porque a dansarina queixoso contra o dnn-
sarino Abilio adoplou o nome dn outra, ba-
ialhaiido ainda mais ns factc«.

o»» 

Recebeu um pontapé no abdômen 1 *****
A Assistência noccorrcii, A tarde, n nacio-

nal lüirica Maria da Silva, de lfi anãos, ri-sidente A ma (Ini-válho Alvim :«. i,2, !«¦
ter recebido um violento pniilnpé no aboo-
meu, nslundn a vlctiina e.-.i
lado de gravidez..—***** i .i<a>»-.

adeanlndc

OUROeJOIAS

; ra 10C c, metro
Linon, larg. 80|c,
metro

9$000

3$800

3$600

Gasa Sun
t*%. í,l

I 111
A El

Eduardo Sampaio
Viuva e filhos agradecem a todos os

Hinigos. que acompanharam os restos
ínorlacs dé seu saudoso esposo e pae
EDUARDO SAMPAIO, e de novo con-

riil.int pura assistir a missa <le 7" ilia que
mandam rezar na egreja ile S. Francisco
de Paiila, aliar de ti. S.í<!as Dures, ama-
uliã, nuinta-feira, '.!á do corrente, ás 8 1|2
horas; o que desde já agradecem.

D. Julia Palmer
IJ» ANNIVERSARIO

Íi 

A familia Silva Araujo conuminica
aos seus parentes e amigos quc será
rezada unia missa, por sua alma, ama-

Inliã, 25 do corrente, quinla-feira, ás
70 1 ilí horas, na egreja de N. S. do Car-
tno, á rua Io de Março.

Professora cathedratica Alice
Olympia da Silva

*y A fa mil iii man
I*-: :2õ do corrente, í,

k ija ctf> li. Krancisci
***&-. a*lrl #lrt V.n" AÍ* ilr» •ji'. «a tle 80

\ familia in.aiula eelelirar amanhã,'is 10 lin ias, na egre-
sco de Paula, uma mis-

dia do seu fallecinieiito.

Avenida Rio Branco 76 a 86
HãttWSli

TODAS AS CASAS
M O DE R IN AS DO
RIO, AS GRANDES
E AS PEQUENAS,
SÃO MOBILIADAS
E ORNAMENTADAS
POR

LI ftt.
QUER V. EX. OU-
TRA RECOMMEN.
DAÇÃO •>. VEJA AS
NOSSAS EXI'0-
S1ÇÕES DE MO-
VEIS, TAPETES,
CORTINADOS E ES-
TOFOS.

Superior qualida-
de e todas as cô-
res, larg. lOOjc,
metro 36$0Ô0

D. Thereza Ribas de Faria
. Snn familia cónimünicii aos paren- : P
tes e amigos o seu fallecimento, hoji-,
ás ti e lu, e parlieip.-i que o seu enter-
ro sairá amanhã, ás 0 horas, da rua

Santa Ólirislina n. ã para o cemitério dc
8. João Bnplisln.

Leonor A. Alambary Monteiro
de Barros

AGRADECIMENTO
Evangelino Monteiro de Barros Pi-

nheiro. Paulina M. II. Pereira da Sil-
V«, Maria lÁ>onor M. II. Vasconceilos, i
Ernêslina M. Harrõs, Adelian Nasci-
menlo Monteiro de Barros, Hilda Montejro
tlc liarros, Sylvio Monteiro de llarros, fami-
lias Alambary c Cruz Rangel, na ihipossi-
ITii.ldndc de agradecer pai-ticularmcnte n lo-
dns as pessoas que os aeoiupanharain no
doloroso lrnii.se por quc passaram, c aos
qnc enviaram cartões, cartas, telegrammas,
flores e assistiram a missa de si^i itlola-
Irada mãe, sogra, avó c tia I.EOXOH A.
AI-AMDARY-MONTEIRO DE BARROS, o
fazem por esle meio assegurando a sua
profunda gratidão.

93,
41,

OUVIDOR,
OURIVES,

95
43

mmm* , i ... *,- —^ | •****#**** ,, mmmm

JÈ PÉ CUStO
10 E 20 "|" DE DESCONTO

Per motivo de hâmnc

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

O
Folha ....... 2$800

Vendas por atacado e a varejo

Na GUI FÍ1EC0
Rua Uruguayana 158 e 160

Esquina da ma tia Alfândega
TELEPHONE N. 1244

*—™ ¦ ' •••¦-••***• ¦**--mmm*}**,frm ¦ ii .i .,.,—

Reduza si a
conta de luz

l.aínpaiina electri-
O ca. Elegante e eco-
q iioinica. Consumni

SU Rs., por noile.
O

CASA BRAGA
Rua 7 dn Setembro,

107 c GaiuMives
Dias, 811

i Dias de Liquidaçã
Crepe da China e rniliutu,
melro  168800

P.iiha dc seria «irossn, mc>
iro  12S300

.Seiim Liberly, larg. 100 et.,
melro  I4$200

Crêpe-áeliiu Franeez, larg.
JOO cl.; metro  38$000
tro  888000

Crcpc-marrocain Crochc,
metro  29S600

]{nota da semana
Meias, Ioda seda c| lin^iic-

, te, par  108800
Filo para cortinado, larg.

lm,20, melro  118800
Morim fino, peça  158800
IWriario miírmo, larg. 15

cet. metro  180OO
E TUDO MAIS ASSIM

Barato de verdade
-—,¦¦* *Mm * **, ,

46 Rua da Carioca 46

i JCIDO SHLORIB
Sempre em deposito, ímir.-u "Urso

Branco", da Conipauliia Rraailei-
ra dc Produetos Chimicas

Rua- Visconde t!e Inhaúma, 36-1°
¦ ***** mus i num

Allemães legítimos, com 8 peças,
300$000; Carteiras de couro, com
guarniçáo de ouro de lei, 25$000.
JOALHERIA INDIANA, Becco do
Rosário, 1, esq. do L. de S. Francis-
co, c Uruguayana, 110. Attende-se
a chamados pelo Tel. Norte 3111.
- ¦- ¦ ¦ i»*r -

doe Leilões do Monte Soecorro u
Casas dc Penhores. Còiupràm-se avendem-se na JOALHERIA ÍNDIA-
NA, Becco do Rosário, 1, esquina do
Largo dc S. Francisco, e ürugunya-
na, 110. Attende-se a chamados
pelo Tel. Ncvtc 3111.

LV.SiSviSQf/lattas, •
lattrccdo especiailsta
cm dentaduras anãlo-
mieas r bridtie-iunrlts
(ponles), r,cni auxilia
de chapas, para a
niitsligajáo pcrfcitu u

licllcza da pliysloiicniia. Pi-cços ihodleu*.
7 Setembro, "Jill; da.-, 7 ás 5. 1'hone, 1 r>.".r> i„

-.««IP—.

Olfm ^&*V?£ffl'*fli.

Doenças nervosas e
fraquesa da vontade
!-'r.i!|iK-s.i physica e do idi.u-, desanima

duvida, lucilo, iíuiiffcrcnçn, Irist-.-zi, anju1-
li,-,, manias; i-iibtos. nlnqties, etc. estômago t
inlesliüos. Bniprego !oe.:l e Rcrnl de radia-
ções iillra-violctas dò B.icli e da tiviííojtA.j
pelos incthòdos m.iis niuderuns. Dr. Cunlii
C.-uz. it. S. José (ii. il às 5. Tcl. WAá C.¦tw**—-

SANAGRYF£ VA«âSSÊr

' ^VwauDHBln É**\*\\

AZEITE
úSOLAR»

o melhor de todos, á venda em todos

HEPATINA
os armazéns

******
N. S. DA PENHA. Infal-
livel nos inales do figa-
do^Vcstiimago e icteriein.

Moda Infantil
Casa especial ile artigos paraereanças que actualmcnte «sla fa-

zcntlo grande reducçao em todos
o» artigos por motivo de obras

Queiram visitar este estabeleci-
mento, a casa que melhor vcsle
as ereanças.

«IIA 7 DK SETEMBRO. 215

Alfaiataria
ALBERTO
50, Raa da Carioca, 59
Importante casa dc rou*
pas so!» medida c ci-
lucrada secção dc IIOL'-
PAS FEITAS. Tecidoã
nacionaes e. estrangeiros
A. P. CUNHA & C

O terrível calai
produzido pelo motor
de vosso automóvel
à o responsável pe-
Ias contas das rc-
formas «pie pafiacs
no fim de cada mez.

ESCOLHEI. l'OK-
TANTO. O

VEED0L
conhecido no mun-
do inteiro pelo fa-
cto de ser O LAr
BKIF1CANTE QUE
RESISTE AO CA-
LOR.

ASSUMPCÃO
&C1A.

RUA CAMERINO
— HU —

Telephone -- Nor.
U 4S28

*****

» msm**m i• LUST(MD0R

Dr. João Tolomci
I5vn .toaima dc Campos, com fit nnnos.de i

C^àde., residência: Villa. Pereira Carneiro j
n. fili, Nictliein.v. Tendo soffrido uma in- !
tenieiiçnd cirúrgica com extraordinário exi- i
to pelo illuslre;cirurgião Dr. .Tpno Toloniei, |

s«/*»^b por pi ti*. meio-'tornar público o sen i'"*¦ 
l-ío-e-rcal aeradccinicnto. Hio. 2'i-lA-9'U. *

Alguns preços :
UÒLSAS; PRATA DE LEI, A 680 RE'IS A

GKAMMA
Anneis de ouro cl brilhantes, desde TOS
Aniieis de ouro para creança, desde 10$
UriiicoR dc ouro, desde _. ]0S
Hrinco» La Garçonnc. .  8S
1'uls. platinete, nllima moda 6$" escravas, folheadas a ouro, 4ÍJ" Bèrtinc, folheada a ouro.,.. IIS
Relógio pulseira, ouro de lei 7SS
Coliares dc prata de lei .,  J,$800
Caixa com Rosário  BJU0I1
c tudo mais com crandea abatimentos.

JOALHERIA LÚCIO & RAMOS (SAM-SYFHILSS Ü£?M
41 - URUGUAYANA ~ 41

. ENTRE OUVIDOR E . DE SETEMBRO

Exccutam-sc com perfeição enceraincntns
de assoalhos, calafelações e ráspágeiis, poi-

preços módicos;
Antenor Corrêa — Telephone N. 58,-|||

AVENIDA PASSOS 88******

Mantones de Manilha
Vendem-se seis novos inaiitnnes dos mais

ricos e hi-llos. Para ver e tratar- no COPA
ÇABANÁ PALACIÍ IIOTIÍI., quarto n. 430.
iHUMaviai '^wr-UiBi^lBHMWWwnniMHDJHB

Roupas Brancas
PARA

« E

Ç A W ATAÇÇK1 paka tosses e
kJftlln l UOJEi BRONCHITES

ama e mesa

vo e to-
sangue.

iSEINüU
rearus, 7.

Tratanienlo allemão das hemor-
rlihfíihs, i-ori-imentos e falia tio

Scleinhro líiO, Dr. Lurio Santus.

MAIS
MELHORES E

BARATO, Só NAmmm m mi
RUA DA CARIOCA 52

¦«UM!»—<
Dr. Eurico Villèla: Mo!
57, as 5 !:oras. li'". 5" e

mis; 7 du 71it<;
Mihs. Tel N. (iii.

MEIAS
\%**r ^***m*m^^ là\m**-\\\\\\\\

I
t ¦ '

rV \

Tifdos pAdeni vender Meias,
mas ninguém pode offcrccer
as vanlagens da

MSASTEPHAN
Nos preços, qualidades c va-

riedade.
Só vendemos híias marcas e

ipialiilndes garantidas,,

12 Rua Uruguayana 12
Tnlra Casa sn de Meias dn

Capital) .

iliifDr. Frederico Nabuco M'1,listí!is,r
seiiporas; Vias

urinaria*. Sele Setembro.' I Kl, ás 'A horas
2"\ 4" e li". (',; '25.HU

Dr. Fernando Vaz ^X^S*
.-urgia geral. Diagnóstico e tratam?, ciriirgl-
«í das affccçncs do esíomai|o, liilestihos ,-
>-ins tiiliarcs. Utero, ovarios, urethra, hexiga¦ rins, TratVfli! câncer. Iieniórrliãgiãs, tiimò-
es iio utero e da hèitiga pelo rndluni. As-

áCUibK-ii '2'i. iies. C, üoiuiini, COS. T. V. 1228,

*******
TI» o nutopianos. P
rlíílinC' R°s •* -¦¦ Kcrrcii
1 lCtllUD S* *'''• Xavier, 381

eçam catalu-
ra & C, Una

338. T. V. 3968.
tírandes prasos.

IVIOVEII3
Sem exemplo de contestação, a nossa easi

é a (juc vende melhores moveis e maJi
barato <iuc qualquer outra congênere.
Dormitórios, estylo liollnnder.. l:050$90l
Saias de jantar modernas.,  l:IMtOS00»

LEÃO DOS MARES
Ros do Passeio n. 110 — Largo da Lipl

MOURÃO & AMÉRICO
Peçam catalogo para o interior. Tel. C. S22

QUE11 
comprar, vender, concertar ou fszti

jóias com seriedade? procure a "Joalhcria
Valentim", rna Oouçalves Dias 37, foue UÍIIC*****ROSALINA PARA T0SSB

COQUELUCHE

TÔNICO SlíM ÁLCOOL -- Formula do f)r.
Rocha Vaz. — Amargo Estomacal. Abie o
aiipetite. Poderoso cstiniulante. Tônico doi
nervos e do ceftliro.

•*****¦m in
Previnc á sua ilin!iiict;i clienlela

quc arnlin cl« receber tlv Pariu ns ul*
limas çriiiiçõcB cm oliapéos "Moilc*
In", c tini variado sorliniMilo «ie
flores; leeifloH, íilns, 1'ônnns de bniij
aikidi, rotiii. bén<.i;;iie. {lerveniibé, ¦•'**-•

RUA VRUGUAYiWÀ, 4X —-
-™.»—«MSSiíii»— «-.

Falira Mm i Iii
A mais antiga ein roupas liriincas |uirfl|

ion*ens. cainn c mesa. Seriedade al)S('-J
uin nn IVirma de néitociar.; Não cngáijÃl

E o frcjjuèz-i u
a 37 — RÜA DA CARIOCA -- SU
*m^£m**mkaW**Wk*^^

„. **.*m*mXÊfr******-* *.*—•—¦*-

RUA DO Oin-IDÍIR. 1.16
Telep. X. Ififlil

LUVAS. LEQUES; MKliVS,
CALCADOS FINOS. etc.

^^tifeaffifcwejSMffiâá *******
¦¦ 

¦ ¦ 
• 

•

bBHBBI
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BARDO CARAfÜ
¦uri

oii-iii tmrnmmmii**-^*'*»»» —n'__i-.wu_i. . ..r- .-v:_»-.
«WMIMIHI

V.ii{,.'1-.«:..(.'J."_««_C_*_

>l» OOMPt\!VUIA,

**-***%**-*orrapa-fcicida Ideal
0 SALVADOR DOS REBANHOS GAÚCHOS

0 iiii-lliiir «_t.rmlni.ilor dou rarr-iiiain. -*.ell.ni. Si.r.iiiue,,
. ¦V,,!_,0-_,-3 i -. M««»l-»» '•«• ••*•<•.¦ .« ...... oiulniln iielii Ml. 

S

Vvtuilii iiiii hCRiiInlmênniti - ,1, ll.iinli, ,-> Cniiiii,-Dulrlm i'mi*
li-.v i:»'i  UIh* l.ar«lN « Cia., .. liiiriiiin m„i,, ,. ("on,;. 

'" "
IVciiiii priniu-cliis hu imciiu-i

GALDINO B. SAÜTH R. (Jo Mercado.36
CAIXA 1'IISTM. '."-Ml HIO 

|„. .mniíiiio
p,H^*:,v.\*r*.***m**.i0**, *0*»mmm*mamm»nmmmmmtm

m
Tr«fav___•!_%i**!dm, taxa or»asar».jn_rr*.i_(¦•?¦_

MrwfNnaMmniimi wwbw-M-_wb_-_éwépb^^

WEEÇmm
,m" '" "'" '' l***'"l'*J«****'«»»<***»»-*****^

I

Tiie_tr_ João Mm
(E?c S. Pedro.

Estréa no dia 4 de íta.u..ro
__au».^*««i*_s_*r_._ -..*._««_. v^. 74* _tâ_l'3S|

*********0mmm*0******f***l*.
_atí_r*_i__... ____*...- _wii.

, ,.;,»....-MIH-l»tl_llt| fWM* **" MWHt.fMtllH.tl .lim (i,,,,,
•«.•.__««_

MiHHI.H«|..|.)itli)Mi.lMi|im*H*-IMMlM(.*4iM).<IMi IMHIIi..ll|MI*MMtlM..lfiMt'\lUMII.I4HMfall|i|tif.HH

I Doe_.ças do Coração e Pulmão!
o Ur. «•u.ii.illn Quare.iga, eaprelalli-la du. d.en.M do «iri.ln e piilmi.». . rn-

ranu.il• illiiriaini.nl. cm nou .im.ullorlo (i rim iln Carioca n, R •- dam 2 d« I hora».
IV .liirii.in: lliin Cuimcnliiina HI7 — Telephone dc rcal-cncla Ipanema 17.8.

U.|t-l|i||ll,il|t|t(|I.H|i-l(ii|il(«'|l<|IH

¦r

""«"¦'¦ii'""i im 1.I.11..IH. ..- >«„,,_miim.iii.n.|iiu.Hnii»niit.i<
r*r- _~* if^»i-i"-i»ii*___LjuJB____jj-L-—«**-_>_i

Rl_ ***• /.* i*._-"__. '^'í *¦ *¦ iV-*li**_f l* n___. 1 _l._^^ _ r _ __rT f*«^\ _*f___IVt____________________________t

f; ni »-.. _ «-.li:' GLOBO
^__^«**»»*'*»>**"*1*»»»***,«*>-«>*W»^>^*-W'«-^

o MELHOR K O M41*
SABOROSO

A' PRAÇA
Cczar Rodrigues Horta c

Lino Rodrigues Horta com-
municí-m a esta praça que
em 1 dc Setembro do cor-
rente anno compraram ao
Sr. A. R. HORTA o seu es-
tabclccimcnto commereial
á rua General Polydoro nu-
meros 266 e 268, com a res-
ponsabilidade de todo o
aetivo e passivo e organiza-
ram para exploração do
nfesmo estabelecimento e
na mesma sede uma socie-
dade cm nome coliecttvo
sob a razão social de

HORTA & IRMÃO
conforme contrato archiva-
do na Junta Commereial
sob o numero 9*8.553, para
a qual esperam as mesmas
a-tenções dispensadas á
anterior.

Rio dc Janeiro, 22 de Se-
tembro de 1924. - Cczat-
Rodrigues Horta. - Lino
Rodrigues Horta.

Confirmo a venda do meu
estabelecimento. - A. R.
Horta.

> ***** —

Paraiso das

Descontos de
IO °lo

3
em todos os artigos de inverno

Rua 7 Setembro, W
*¦ m**» • —¦

*****Tm—Tr-x.rra__i_iiTi_-_.™rr^

«holatiini: margens1

LOTERIA FEDERAL
AMANHÃ

20:00O$0O0
for ISliOÜ

SABBADO

100:000$000
Por 8.000

liill.c.lcã para essas
ncliiini-su
Março, 110.

vl-mlii
iolei-ias

í" do

'*»*»%$*}&*****"fasafai.» *_..t '¦Ui,
Hilli-tcs sem ngio. Rua do Ouvidor n. 01.

jj-ifium todos os jircriilòs da I.otcriii l''cdci'nl.
nisto <ie vciida dc cstanipilliiis.

ROííi

JÓIAS DE GRAÇA!...
Ví-nlaiioiios iiüilnKi-cs. Só os pódc fazer n

JPAI-ÍU.IÍIA TIII.SOt3.-d i.H) (.AStl-I.I.O.
i-A.luuns |it-c«;iis: I ._]os.it.s f> iríêiín; desde

Coircnics de oui-o, desde liósiOill). He-
wioiím l*"'scii''« '¦'¦'• oura p-11'ii scnliora, desde'tfòlllll), Cruzes rom bi-illiniiles c piiljiclrns,•Jcsilii ir.ll-fOOfl. Anneis com l.ii-illiinili-.s, .desde
i-_._.-• Objectos paro pi-cicntrs; desdei.i.?ll!l). |>,.a|„,.j,j*s ;m;i,!as d,, porlo, "i-niiíiiia
u«!s«li' 150 réis. .ini.. . ,!.. „._i.ii.!reis. .loiiis ile líraca!

i;i:uf;t;.\YAN'A .\.
--tir-r^ifífn-—t •

!l
TO-?v.?.*í.-?7.-7;!SiVKí*;^^-.i'*;;';a

..... TO... ,¦ _-, ,,.-.,. Uhv¦ _-.-_-Ctif IT"•csuiiiin 
[arada nii con te de fctropoli- J.

TcleiilVoiic n. !t í-fi
Cliiim ideal nu' região incoinparavcl

™*~~~' -^íj^.t,'?^.

. acabar
DEFINITIVAMENTE

IIP iUSTMIll
FECHA DIA .'50

Liquidação
cios salvados do incêndio

Mercadorias perfeitas e
outras avariadas

lliici. ínllcii' \ ii .mu... Cariiicn 1'criinnile.,Iloiia Mii.üiiiirti.. Praiirlxcn C_rt._*»r., Mniiuplnihfflrni i.i silo clcnieiilii. .-.iiiirclilim nnliculm nopliinnl \,.n fjiiern ill .cr cnm iMo•iiii' ii iiiIhIi.i c«)iii;itiiililn .i<jn iio |i-iiii|.|iiv-.llllll lllllflll, l,.,i. ,-. IIIIHjl,|,||, ,|,. VI|.||H-|||||«llllllleilil.. IIION li.II .1 il-m-Ji.Mih m, „((,. ,1,. |V.iir.fi.nlnr. IViimi inciinn ijuc n liiriiriiinnli'ijf.iii milícia um sen •• •ii..-ii,..,,í.. jornal mv»du in_ li*, mi laivo* ile_|!olliulo, i., «liii|ircn»ii il, s. 1'imlii, rciini.piiliulii pnr «li-\o..n. Jornaei, ..-i icm il in palavra, ilo rn>rlnlto o c.lliiiiiln imiii cmn iiiniiuiiiiiiii. |.;siiuccciijiiio ile i'li;ii-.iiu.. noi-|ii caria, « inlolll*
Rvitlaflclrlx Mnrln Am.llii, i|ítc iluranlc IiuiroIrinpn Iralialliiiii cm ciiiiiiuiiiIiIii" porliiRiic.niv pnra iiu-llini- liirnrmu o meu ill.lliiclu niiil.
:.'n IcrA ,i Cnm iln. \i-IMnn. nhi, ipic iiw .li-
lullm.it mi olcnicnlo* ilunln cnnipnnhln, l'o*illiuln mi) ilc.ciilpna ilculn cnculcncAo. ilcsilu
hi no canfoMn ((ralo e nem imlrn insumplo,
cmn io.I.i ii c«llluu i- cnnaldornçfin ilu V. S.
iitt". nms'. nlii-iuuilii — (uni Atiritiitii Peneira
de Cnrvatlm; Hurteo .Ucninitu. ilhcrinr ico*
nico."

VARIAS
Rnlroii, liontciii. em ensaio, un S. .Insí. a

rovtiln "Scci-ns u molliniloK". .1.1 nuiurla «oi
Srs. I.iil* PclMiln a Murimes I"orlo.— Nn palco dn Clnc Tliculrn liis i-sli-i-tini
IiiiJci ii ncrnluiln Sniiclic/, » cmilllbrlslii
OIjííi o seu cvcenlilcn, n iliiiisnrliiu íicspiinlio-
Ia llcllii l-ilin-, ii i-xi-ciilnca l.iiura Uilcllc c•I iiunicro "\ iitclniiiorpliiisc liiiingiiu", cnn«
tllllinilllo no proj.t.imni.i u COIIlIcil Clllpll'11
.lica Tutu".

ESPKCTACÜLOS
r/.*rw__:i''._i!___i^7__i:wsa^

[EMPRESA PASCH0AL SEGRET0-.
TIIEATKO CARLOS COME3 - A'*. .1 *'.§

L. Frócs — "CtIGOLó" ií
THEATRO JOÃO CAETANO - A*. 8 -.ií

... „i- .^..PASTA. SÜZANA flTIIEATKO _¦. JOSi: — a*. 7 -'i « 9 .4 ffi
_OLHA O GUEDES &

*.-tr*t*. : •».-. •.• .... .|_,_,-ei.

VOII-B FANTASIA, enfestado, corto
V.OIIiB C.OitKS LISAS enfestado. corte
VOI1.K l-ANTASIA. enfestado ....
í:HI-:i'l* MAHHOCAIN. fantosia . . .
VOU.!*: INGLE:-- f.-.nl.isia. éúf-slmlõ .
MAHrtOCAIN 1MN1SS1MO. enfestado
OlVGANoS'; fantasia — Largura 120.C
ORGAKDY*. «-«ires lisas — Lar«. I20|c.
lljiUS i\LÍ.EMAO_ de 9.S00 por . .
fiOI-l-ni-' MODERNO

EPONGE

íi.sno
0.500
2860»
.'ii.000
38.00
4Ç0ftO
48lKlll
..8509
.8-0-
?3300

EPONGE franceza a melhor rpiali-
dade -«iii cores lisas — Larg. 100|c.
de «...«on j)or  -800O

EPONGE l-ANTASIA, com lieüos dc-
scnlios — Lar*;. tOOJc. de 12$ por 4Í800

EPONGE l-AREGE, .lACARD. .IA-
CQUELINA, nas mais bellas fnnta-

sins — Larg. Ifl0|c, de 18., por . G.flOO
TODAS KSSAS KPONGES SÃO LEGITIMAS

FÍVANCEZÀS e dc 1" QUALIDADE

DIVERSOS TECIDOS
CAMBRAIA BRANCA, fina. cnfcslada 4.500
GAMBHAIA DE LINHO, em cores, de

125 por  08500
CAMBRAIA BRANCA dc linlio. finis-

siina - Larg. Itinic.de 1G..0.0. por 8.500

SEDAS
SEDA LAVAVEL. Iiranra encorpada,

lar.. W0|c de 18$000. por  118500
GAZE GHIFFON (Saldo de cores). d«

12., por  4Í500

MEIAS
MEIAS Ioda de seda (creanças). 1?«00
MEIAS DE SEDA (scnlioras) 4S500
MEIAS TODA DE SEDA (senhoras)

, .!,-• üií nor CSOflO
MEIAS PRETAS FINAS para senhoras

de 48500 por 2S.M

MIUDEZAS
CAIXÕES DE SEDA, a .500 e . 8200
RUGHS DE SEDA, a .200
RENDAS VALENCIENNES, peça . 1Í200
.RENDAS DK SEDA, Chantily, por 35500
CINTOS DE CONTAS, de 15?, por 3$0Ô0
FITAS Í-OUISINE Ns. 2 e 3 — peça 13200
FITAS LARGAS para chapéos e fai-

xn, 1S200, 1S500 c 

ATTENCÃO:
Abre ás 11 horas c fecha ás 6

ia_ Paulistana
RUA DOS OURIVES, 13-A

POR BAIXO DO SOBRADO INCENDIADO
. ***** » .«*¦'

Magnífico Prédio
Rua D Annalíery 351

Será vendido, anuuihii, em frente
iio mesmo, ás 5 horas da tarde, pelo
leiloeiro CANDIOT.V, tendo optimas
iiéroinniodnções* para familia.

—___•*._]_».

Cli A ¦ fí

Prp.j.
SOO 10

cisa-se, comirinndltnrln ou solidário,«nrsOiOOOS a 100.-0.008000 — para empresaroímii lúci-.-itivii o em .raniio projil-esso. As-
J-ffiP.lo sírio, com as melhores informações
Çjin.ciiritis p d., ecniiiiérció. Propostas, por««•".lo. a I50MULO, nesie jornal.

liiplíWBUEIRA
fBRiOÉÍ-EPUflftTIVODoSIltlGÜE
feiiílRtSíiJECÜRÀDDS

PRIMI-IHAS"A Utmr.d,". no l.lirlo
> |»cc« ile l.i-.U'in_i'... r, qu,. iiíHiiriu, „fiiinpunlila r\lve. i|_ Cunlin*ll_rlltn IHv«riçpiçiciilnii .in prlinulra, mi Piilm-ln, í cu.nlircliin. » llionjrlrnincnt», pclu pnlili.n en.rlocH - "A Liiliaredn"' (U.T_m,|i.ei.l..*i.tfl-nt*-. poi», lUr ii.i.-it inipr.-.í., du m ,\„\.> nip. nh«i dr _|.irj.

IÍ' inngnlflça, Alvr. ,i„ Ctnilii* riilliii-lA-«mim, de novo. h pintc.i. cnm nm IrulmlliuirlUticii iiitcii.nni.iiif driniimicii. Ilurlt.illlvnr. t._rln. Santo» . Mcnriiine Alvr», fo«ram nulinx int.-rprrtc» ili-cmi. de .ippi.mv..t.ollnlioraram para » harmonia dn ivincsen.tat-io, nutroí artlalas, como Lino Hliwiio eMario Pedro.
NOTICIAS

O meio centenário dr ama comedia noTrianon
"A» Nora» dc Mme. IJrlonne". a encantn-aora eiimcdl» mia permanência nn cartiu«ti Trianon ji dnta de muilos dias. erfmi*nlu victoriosa pnra o uniu ciiilviiurin ile

roprcsenta-j-iiei, o une ae eeriflcarA un scx«la-felra próxima. Ila minto tempo que uma
traducçau nio i_bl.ni, no* iiossü. tlieiilriv».
iuçccmo Idêntico ao ijue vem alcançando'As Norns de Mme. Ilrlunne". o que se |u»«tlflçii pela «raça e leve/n da comedia c o
opllinn ilcseuipenho r lullliante iiioiiI.i:,.-ui
que-lhe da u Oompanhia llrniilélra dc Co-
media. A referida jieça repete-se uiiid» ho.le.
na. duaa srssòes du costume, do elc.iinlc
th.atriiilio da Avenida.

Amanha, esta seri representada cm ma-
tlii.c, ás 4 horas d« tarde, c a noite.
A primeira d* amanhã

Uespcde*>e. hoje. do cartax do JoSo ("or-
lano. a opereta "Gasta Suzanna", Amanho,
a companhia Victoria Soares rcpresenlnrai
em primeira, a oivrreta "A Duqueza do llnl
Taharln". com Laís Arfiln na prolniionislae Carmcn Dora. Vicente 4:cli'stliiii ç Eujt.-nio
Noronha, nos demnis papeis de Importância.
A feirta da parceria fletleneoort-Mcncics

Está niaiiniflcamentc orx.inisado n pro«
..raniiu» da recita dos fcliics iiutorci. da cs-
plritiios.i revi-U "Olha o liucdcs". que sc
rcalisn depois de «manhã, no S. Jos.. om
homenagem oo valoro-O escoteiro Álvaro
Silva, que comparecer, no theatro, i (rente
de cincocnlá companheiros da AesoclaçAd
Flumincnie. O vencedor do "raid" Hio <lc
.laueiro-Santiago do Clilíe, será saudado na
primeira sessão, pelo Dr. lUphael 1'inheiro
e. na ...unda. pelo Dr. Oswaldo Paixão.
Nessa festn tomn parte o campeão da d.iu-
sa-hora Hueno Macliado, que nc cshihiríi com
a actriz Aracy Curtes. Duas bandas dc cs-
-oleiro, tocarão na entrada do S. Jus..
Um *_rand_ .estivai pro-C__si doa Artista*

1 Vem merecendo cuidado especial dos or-
| ganhadores, o prosranima do graiiilloso tes-

tival a ser levado a effeito no theatro João..aitiim., a 39 do corrente. Desde já. podemosad.nntat- qu» este programma constara de
Ires partes, muito interessantes: a primeira,representação da opera de Pietro Mascagnl."A Cavallaria llustlcaria", pelos artistas
patrícios Sra.. Lydia Salgado, Dolorcs ltcl-
chior, Maria Edith Gucrdon c dos Srs. ilo-
lierto V.ilmitr (.pramio du nosso Cotiservato-
rio e Vicente Celestino, que. pela prim-iravc_, tm o papel dc Turiilu. O desempenho
dos coros eslii entresue ao corpo coral do
Municipal e a regência da orehestra aos
maestros Suriano flobcrt c Vcrdi dc Carva-
lho. A ccüiinda parte será preenchida porum magestoso acto dc concerto, com o con-
curso de artistas como sejam Margarida Si-
môcs, Lydia Salgado, Vicente Celestino,
João Athos, Roberto Wilmar, Dolorcs Bel-
chior, tais Arcdn, Carmen DAra, Eugênio dc
Noronha, João Celestino o João Lopes. A
terceira c ultima parte compõe-se de um
bem organisndo acto de variedade-», cm que
tomam parte Leopoldo Frócs. Alves da
Cunha, João Barbosa, Alfredo Silva, Bran-
dão Sobrinho, Iracema dc Alencar, Carmcn
de Azevedo, Pepita de Abreu, Victoria Son-
res. Isahclita Unir. Henrlquetn Brièbai Mar-
garida Mas, Nair Alves, Mary Solcr, Violeta
Ferra., Jorge O.ntil. Manoel Durúes, llcnri-
que Alves, Joaquim 'toda, Carlos Torres.
Augusto Costa, Paulo Ferra;-, João Martins.
Kaumer Pery, terminando eom um nume-
ro de suecc-so do. Os Geraldos. Fari o cn-
-baretler o actor Asdrubal Miranda, actual
director da Companhia Victoria Soares.

Durante oa intervallos, tocará uma banda
de musica militar, gentilmente cedida por
S. Ex. o g.neral commamtante da Região Mi-
litar. Dado o fim altruistico a que sc destí-
na n produclo total dessa festa, favorecer a
conclusão do Retiro ila .Cilsa doa Artistas.
certamente o nosso publico, generoso c bom
Irá, nio so apreciar tão bem oi-ganisadu cs-
p.ctacnlo. como tambem concorrer com o
seu obolo.
Ch.gon a Santos o Sr. José Lonrciro

SANTOS, (S. Paulo). _3. — (Serviço es-
pecial da A NOITE). — A bordo do "Arlan-
za". chegou a esta eidade, o Sr. Josí. Lou-
rciro.
Aa conferências da S. B. A. T.

A Sociedade Brasileira de Autores Thca*
traça continua a realisar, com brilho, seu
programma de conferências. Sexta-feira, fa-
lará o escriptor Affonso de Cnrvalho, que
tratará da personalidade artística dc Sarah
liernhardt. 4 conferência começará ás 4 1|_
da tarde.
Uma peca brasileira, no Palácio

A companhia portugueza de declamação,
que trabalha no Palácio Theatro, com crês-
eente suecesso, annuncia para o próximo
sabbado uma peça nacional. Trata-se do
acto de Itaphae) Pinheiro, "Resurreição",
acto cheio da poesia, acabado maravilhosa-
mente. Com esse original do inspirado tri-
tiuno patrício dará a companhia dous actos
de emo$ão, "Cobardins", onde o talento dc
Alves da Cunha encontra margem para largo
vôo. "Cobardias" é original de Lliíarcs IU-
vaa. o autor applaiididissimo de "La mala
Icy'. do repertório de Aura Abranchcs.
A companhia do Braz Pol.vth.ama de São

Pa Olo
A .propósito de uma noticia salda na cor-

rcspnndencia que nos vciu de S. Paulo, rece-
bemos a seguinte carta:"S.. Paulo, 18 de setembro dc 102.. Illmo.
Sr. redactor da A NOITE — llio — Córdlrics
saudações. Sendo seu leitor constante c lendo
hoje seu jornal, deparei com uma noticia.
na secção Ihcntral, -que bastante me deixou
pesaroso, por tratar de uma companhia cm
formação, por conta desta empresa. Diz essa
noticia Iratar-se de uma companhia, organi-
sada com elementos ao acaso; ora, no meu
modo de entender, "elementos ao acaso",
quer «lizer um elenco péssimo, portanto. Sr.
redactor, lem esta por fim lançar meu pro-

.testo contra tal. O elenco desla companhia é
formado por artistas que. embora modestos,
têm figurado em outras companhias, alguns!-, ,, , , .--- _
atí com responsabilidade de repertório, ò! rreiílOS, AvCniUã C T$-_TeflOsenão veja: Enrico Mesquita, que trabalhou !

A CASA DAS MODAS
Convida V. lix. ir até á rna Copacabana, .00.
Dará uma bonita lembrança do CUTKX, gra-
lis, e um tubo pequeno do novo fixador STA-
COMB, por mil réis.

«*•_¦
Dr. Arnaldo de Moraes (Da Mater-

niilnde). Livre docente da Faculdade. Parto
e Gj-.n_colo.iria mcdiiii-cirnirricn. Carioca J0.
Trav. Umbelina 13. li. Mar 1815.
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Ultima semana em scena da
áiüda comedia, de maior

suecesso
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CHA' E TORRADAS
Aiiinnh.. - PIPAUOTC

[PALÁCIO THEATRO —- ás 8 3i4
A I. A 11 A It E D A

WjttgM____B \M1 IV?
, .._., _.._ _ JffiKBÊSBNB.SEQBSDB
Copacabana Casino-Theatro

IIOJK Quarin-feira IIO.IK
.V.« 'i'i hora. : ISA1.ELITA ItUlZ, noln-1

vcl dansnriua hespanhola. Ó maior suc-S
I cesso do anno no "liinpirc Thcalrc" de

Buenos Aires.
A'a 21 horns: "O piloto caprichoso",!

film Pa ..-uno uni, cm oito aclo.. por Tho-Í
mas Melglinn, Lnis Wilson e Gorgcj
Fawcctt,

| Piiltrnnaa 2$. Camarotes i> bnlgnnircK 10$.' Grill-Room -• Hoje. dlner de moda, Sor
teio de objectos entre as damas. IC obri-
gatorio traje de rigor.

CINEMAS

CINEMA PARIS
Empresa: P1NFILDI

Praça Tiradentes n. 42 -- Tel. Central Í31
Vari_dadcs e atlracções

NA TE'I,.V — fieorge Bcban cm
UM HOMEM RARO

Drama cm seis actos da líob.rtson Cole
0 HOMEM DE AÇO

..« c fi" SE-RIES
NO PALCO, ás 4 1|2 c 8 Ü2 - Musta-

pha, o rei da força ü.lff c Sossoff. duo
dc bailes clássicos. Francisco"!, tenor
Italiano. Despedida de Los D'aiic.-S, cs-
cuptores originaès. Diria Kamihska, can
tora do FOLCK-LOIIK-IUISSO:

Amanhã véspera! ás 4 horas.

Sexta-feira, festival, para comme-
morar a 50* representação, dedicado
aos srs. jViario Domingues e Mario i
Magalhães, íraduetores desta linda
comedia.
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PRÉDIO E MOVEIS
O Gusmão, leiloeiro, vende etn leilão, ama-

nhã, quinta-feira, 25, as 5 lioras, o lindo pre-dio c lodo o mobiliário ijue -juiirnecò u con-
fortnvcl residência á rua de São Clemente «JL
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larauAeatvo
Óptica Especial
Preços Módicos

IÜTI FERRANDO
CIA.LOA

40 GONÇALVES DIAS 40

_J||--P_lf__ " t***M N_____j_n

*******-
>¦« II r|l"l>i..||i lllllll "I Illlllllllllliril

I THERMOMETB;OS PARA FEBRE I
Só CONFIEM NO i

| "CASELLA, LONDON" |
jiiiiHiimiiiiiiimiiiimiiiiimiiniiNiiiiiiiHiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii,,_...,._.—__. , _-.__ _______._.

Doenças da peíie e syphilis
DU. WERNECK MACHADO•Largo tln Carioca, 11, I" andar (só nlten-

de a doentes d.s.as especialidades).
-»t~»*e*\Q1tk***'

HYDRA.KGON EHKLíCH
A nicllior injecção mcrcurial no tratamento

de Syphilis. Efficuciii e ausência absoluta de
dôr âltestadas por mais dc 2.000 clínicos",
dentro ps quaes os .notáveis Profsi Austre-
Sesilo, Abreu i-'iallio, lloeha Vaz. I-Icnrlquu
RP-to, líd. Miigolhãcs, ele., ele. Vendei Ho.
dolpho Hess éi Cia., 7 Sclcnibro, (13.—-. ______. m*** 

iiiflaiiimaçôes e purgações, .'ollyrio Moura
lirasil (nome regisliidó). lim todas ns pluir-

| macias c drogarias.
-**«***

Com-
lirain-

longos annos no'Rio è que tem sido director :•;« *¦¦•' •'• Ihcrczn._ yb.lSDLM-SI-, nas rua-
de diversos companhias e nue nté pouco t «'".«i».*'. Avon. Suburliiiiia; Paula Mattos
tempo trabalhou na companhia Arruda, como L:ui- w"™», '¦'<•'¦• G- 'I0.l£. ». .José, 511, 1" and
elemento (Ie primeira plana; "Snio Ncllo.:,, j» ..'. .íTiíl" _7T.*'*"^ 1—
actor cômico e nue no-: RI ti trnbalhonna com-! traflUeZE rJ'i õ". «'''S".***'»
panhia L.a Candlni, no ihcatro Republica, •' . ,.'*,. 

(| k,,,os [,V.!3.tl,!,;s. *'",n,*! Vlltras
onde tinha logar de responsabilidade no ge-!"1; ^."ct.vl. gaslamlo .Í..fl00 e ficou forte. -
nero de opereta»*. Enrica Spinelli, actriz itn- Cloria engordou^ liilos-cm .1 me.es com,11)
liana de operetas. mas falando muito bem o 1'» »>M- (.n"ro <u'l""'-'"v" «. .«»st"u 3i>.ü0ü.peretas,
portuguez, c que nada fica a dever ás nossas
estreitas nacionaes; "Vlvianni, barytono, ele-
mento cantante nue na companhia Arruda
ocenpava logar de destaque; Lysõii (bastei,
actriu que trabalhou tombem longo tempo
na mesma companhia; Tina* Thca, actriz cs-
trangeira, que veiu no Brasil na companhia
Clara dc La Guardiã, e qtic se dedicou ao
gênero earacteristico dc revista; Vicente Pe-
liccetto, joven lenoi-.paulista, «iue trabalhou
na companhia l.ii.a Heis e Silva; Alice Po-

LUETYL só em boa? liliai-ii.iicias.

A' LA GARÇONNE
Salão Meruzzi, especialidade em cortes dc

cabellos á Ia garçonne e á ingleza, gabinetes
especiaes para senhorias, creaneas c nianicuro.
RosaPfo, 1.-__, próximo :i Avenida. Tel. N- Mli.

Dl", Genesio Pitans-a — Tuberculose.
Pneumothorax artificial. Ourives •!_. 3'*-, õ",
c sub. — <1 1J2 ás 6 libras.

Crepe georgeíe
encorpado (25
cores) larg' 100 15$0G3

Crepe marroeain
pura seda todas
côrcs, iarg1 100. 25$00Q

Crepe seíim pura
seda, larg" 100. 32$900

Faile sangê pura
seda, larg1 100. 17$7>00

Setim Duchez em
pura seda, lar-
gura 100 . . . . 17$000

Palha seda japo-
neza, larg" 90, a
melhor que exis-
te  123500

E contra factos não
ha argumentos

TECIDOS FINOS E DE
GRANDE MODA

Crepon superior
larg1 100  4$000

Faile moirê, cór-
te para vestido. 18§@Q0

Crepe da China
fantasia 1„, 100. 1 C$800

Etamine toda
bordada ultima

Livros dc íllario Pinto Servs
l-i-.lâo á venda cm todaa a. livrariçs ob sc-

ííiiintr..:"'0 Volo Secreto", "A l"t!!iciu;.*í-"A Vlrlllcaçân da Itaçã", -'iYiti.-i
Brasil Çonlcmpo/anco",
nucada", "A l'ro\!ma Guer
Vcl:-.lhe." i; "A Allctnailli

Nacional",
NTova", "O

\ .Mlé-arfiha

lOlIOl
oe

Srnisio jou.a
BROHGHITE

Roíiquídüo, Ásiniiii,
Catarrhàs cbtoni«;.i

CBifiOET-ÍÜC.
.. .91 ti) ps _'e t pr. __71

leret s_-_!i?
*-*x%*»8»**rt

\ FeliMiia de
ímniadn".

Veg.;ln)
fo<Ip«'Hy*
|!I.T>llllS«

philoa tle
_:i!fi'.i c no-

C...!
5i>—s

í53tj_^^íSílI/*',2&!» 1'ornmla
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HK_Ís_á_S_\

Clycerins
Furtos

eicmenlo.
juiríi ::
hygiene

iln. pu5*
niüb..

App. ii. 5ü üa
I do 10-ÍRi);

DK. ALFREDO ALVES PINHEIRO
Cirurfiião Dóiillsta. Hua Sele dc Setembro

>. 1811. 1" and. Pas ü da manhã ás '.) da
noile. Telephone, ('.. Ki.Mi. .

>-««*-*_Mvys*-

Dr. Jorge de Mos
Aires, ãS, íl iis ó. li.

,«„_. Operáijôes, par-tl,y0 tos. syphilis; lli
iraslvel 8C.-U/M.--25ÍI:

BLENORRHAG !| * i'.o rn cm
ll _*._ ;, n u c i\ ,

J injeeções iiili-iiiiiiisciilar-S. I.arnu da Car ora...
lõ. Tel. C. 3*_8. Dr. dOHGE A. 1 IlANCü —
Assistente «'o InsUtutii Oswildo tírli-.

,,.._¦¦.. _.,„¦ >__-r1íl«J).^*_-H _

novidade 13Ç500

Fantasia infesta-
do, metro .... 4$500

Lisa franceza, me-
tro  2540»

Enxoval para ba-
ptssado comple-
to sendo o ves-
tido e touca de
seda ....... 25$000

Enxoval completo
para noiva sen-
do o vestido de
seda desde ... 12O$0O_.

Cortinado de filé
em alto relevo . 49$500

Dr. EsSíewa.!. fe,..^ CAi.íiAXTA
K-iU. K

OUVIDOS.
K:;-adjunto don profs. \Veliigacrtiicr Grosa-

íiiiinn, 1'as.ov,*, om Berlim, o
Neiiuiiiiin. cm Vienna.

TKACIIEO-m:0,\flIO-KSOI'HA<;OSCOPIA
Ti-iiliiiíicnto clriirgicò ila oienii (tcchnicn do
prol'. SoiffCrt) c das ilacr.vocystiles (opera-
ijão de West). Carmo, fí, e_(|. S. .losé, í! ás 5.

C. 2Gfi_. Resi üeijina Hotel.
"•fS*.!»-

Dr. Rolando Monteiro^T ,!li!,;il'ias-•_•.. »v,u»_« ...viiiniujin^ senhoras;
1 ás ii. lies. \. 2000iOperações. 1.. Aires.

¦'¦¦¦-¦' i ¦*at<_'a**'»' '¦" !—¦——
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0 PiLOGENIO serve em qual-
quer caso

Se .piasi não tem, serve o PIL0('iT_*\'Í0
. poíriiio In rã v í«" cabello novo .; alji;ndaii-

le. Se começa a ler pouco, s..v_ porque
impeile n queda. So tem m\;to, rervè

, poriiiie nnraúte a liyjjlcna do cabello.
Ainda para a e.ílincção cia cuspa, para o¦ tratanieiiti. da liarlm e loção de loilellc.

;0 PILOGENIO sempre o PILOGENIO;
! A' venda en- iodas as phariiiiicJas, dí-ogn-
. ri.\s e •oei'-iiniai'ias,

Lie. 1). N. S. P. n. 727, em _.|,.|0Ò. s«AMAMMAAW^MAMW.. [
—ml^*ir%**—-» -
IJI.iitA-VíOl.ETA. IVD»,
Cabellos, Fniiiueza sexual,

rúÍK.rculose, Anemia. Assembléa 51. •_ ás f
Cl!. l'l.!>ItO r.tACAl.llAKS.

Aviso, brevemente lençóes
e roupas brancas para

senhora por preços
nunca vistos

RUA MARECÍIAL ELO-
RI ANO PEIXOTO N. 51

Canto tia Ií. <!<is Ándradá.

NORTE N. S32

1924'1874
. A brpfinria André, comiiicmoraiido se*

r.O*1 anno de cxisteiicin, cslíi brindiiiiilp sua .
ilislinclii eli.eli.tcia com preços çsçupcioimcs.
liuíi 7 du Sclcnibi-íi u. ''.'.).
h-—.»-,——._______-*_-_.>-*.T*l&*\Í,*$»**-* .*—.—. — — .___¦

:raní'o do brasií.'J_JÍVR_Gb 
OE KlJTlíItp

Pi-epiii-aiii-se rápliliiiiicntc cniididatos aa
concurso'do. me;-, tle piilul.ro viiido-.iro; línsi»
no pratico è 'positivo. Aulas ile repetição.
firan.lt.' número de ap;irovacões nos últimos
concursos. Avenida llio l.ranco, 1_1, 2*j ai>
dar. Das S. ás 11 c das !i ás 8 dn noite.

Vis
.—rer_-x>**ns—-1-

ias urinarias v.ura radical da blcnnr*
rliasia. Tratamento das

moléstias ycíicreiis, Ur. lielniiro Valverdo.
I.argò Carióeii; 10, 1 ás B.

Dr. R. Pitanga Sai._o_,1!oe,u;as ,*•'"coloiis, recturn
i aniis. Ti-at.amnilo especial das hemorrliol-
lias, sem opci-ujãb. Passeio, 50, _olj., de 1 Ú3 4.

_____
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A NOITE — 'Qiiarla-rolni.-.4 ilo Setembro flé 102-f
tw»«*-*^.«ri«»*OT»*w«**1/--'"^iN*.-- **w.»**r*---.*--.«

Só appareccu umn viclima
WhIiv é-luilonlei orlilnoii-iei pela madrh**-linlüi no linin dn Ma.liAilo» nm tiaelrn con»

tll.to. por qii»'*li"f* ili? íikiIIwII. Houve vio»
Inila •1í->vum**Ao e Iíii» .oi-poml, cnlrt* o» in.il**>
«••aiuil»»., rumllfliuln ffiir t»-rhl«» •¦ «.'Mili'*
mico »)>' incilit-iiiii W.ililvmliii hiilt-ii. dr* 10
«uno» de eilsils t> ¦imuilor n niil do Cal*
liio ii, .«I, im*» Inlilos i" lliora-í, pelo i|ii«
leva ns Miiviirri** dn AssIíIgu.Iu, im pu.iii
central, , .A polk'1,» ilo rt* dlsIriMn rCftUloil o fa-lo,
¦ i. i maa» ***»

Copacabana
7 PRÉDIOS

Vendem-se os prédios nu-
meros 605, 607 c 609, á rua
Nossa Senhora dc Copnca-
bana; 32, 34, 36 c 38, á rua; JFigueiredo Magalhães, em]
leilão, sabbado, ás 5 horas,
pelo leiloeiro Julio.

LINGERIE ELEGANTE
Riquíssimos onxovaes completos para nolvaa

LINDOS STORES E BRISE-BISES
Ai mail finas guarniçAei de cama e meia. Oi mais finos vestidos
om LingoriG. A fornecodora do mundo eleganU brasileiro. A quo
tom guarnocido os mais luxuosos boteis da America do Sul e o
Fnlaoio (Jo Cattetc e Guanabara. Orandoi reducçõei de preços pelo

motivo do novai installoções
G. A. AUTUORI & COMP.

Rua do Cattete Ns. 1361138—Telephones Beira Mar 382-1321
 RIO DS JANEIRO 

=1 Hflílf MUNDANA

ciu ili FERRO NUXADO
Tônico do sangue e dos nervos:

Venda annual 5 milhões de frascos.

CALÇADO "DADO"
A MAIS DAKATBlflA DO IIRASII-

Avenida Passos n. 120
,\ Cimu Guiomar nilo qiíoronflo cnmpnrll-!

lli.ir cum ar*, outras casa- noi lucroí faliiili^o» jcom imo -.in rendido, òu sapato» oiiconuiilo.
«bre preço especial pnrn cslc nrtlío c para]
t*le II1C-.

-V__Vl#K ill J 1

FABRICA do TECIDOS de ARAME
c ESTAMPARIA de ZINCO

Bancos, mesas, cadeiras, viveiros
.para pássaros. Arame paia cercas

c gallinboiros.
CARDOSO & FUMO

BUENOS AIRES 102 — RIO
*•» i ¦ *4m»4**m*4*4t4»*»mmm4*4*»m»m**********

^Br%\*. JBmWms.

**ma

Fin» pclllc.1 cnenrhndn salto *.. XV
lü-jor da Moda

50 $000
Pelo Correio, mais 2*500 por par.
íiciliitlrin-sc* catálogos llluslmiios.
Cralis pnrn o Interior a quem os .ocllliar.
Pedidos ;»

JULIO DE SOUZA
maa»

Huiizalt*'»*. Quer construir nu reformar? Quei-
ra vir .'i r. Carmo 41. sala .» rias ln As 17.

mmm»
PENSÃO CHIC

PARA FAMÍLIAS 1)1" TRATAMENTO
Km majestoso palacete, com lindo* calões

de recepção e recreio, alugam-se confortáveis
r luxuosos apartamento] com linnlio privado,
liua das Laranjeiras, ;VJI.

mat»

DOENÇAS VEf.ER£ÃS — Trata-
mcnlo e

fura radical pelo néo-sillicrsnlvarsnn o inje-
cções mercuriacs indolores, dlallicrmin c
•raios líllra-violcto. l)r. Cocio líarccllos, cs-
assistente ila Fac. Ue Mcd. Uas II ús II • \
das 4 ;'is G. Tel. C. íl-fU. S. .lose. 53.

mat» 

O commercio dos perfumes explora em toda parte a Ingemiidnd» do publico, o
eterno logrado.

O frasco, o rotulo, a fila, • caixa. ele.... custam duas ou tres vezes mnis caro
do que o próprio perfume.

A perfumaria CAIATSO, lfi, r. lleth encourt »la Silva, nilo vende nem frascos, nem
rótulos, nem filai. i..*iu c.iixa, vende os perfumes de luxo. A P1ÍSO. isto 6, tanto por•trai-ma.

70 oo de economia

tSWKHSAHWS
Vaiem annos amanliii
S-nlinrlI» Anlnnletlit IVilalino, professo-ra municipal « mi,,, ,i„ indiiilrlal ''rniiBiicò

Pcilnllnn; Sr. Ilcnrliiun <mnç,ilve- (iuima-raes, fiinvciiiiiarin du imprensa .Nacional.
In/rui unnos liojei
O Sr. 1'aulo Trajano de Oliveira, funcclo*

i_í. i„iSr*l'}U{K' ',0 Mnrlnliaj aenliont*
volraj o llr, Monteiro Aiitrun. vliefe do Pos*
„'i*. ',0,/,1,Ms.,.l'"cl"'*/,',°. Conácaban»! a senho*
lul Ki.**íi ¦_P,-,_.' filh"- "° '*•>»•'**> do Kxer-oito. Dolbetli Cosia.
CASAMENTOS

ii

i#i*.!il°Wi'i. ho'1''' ° <**»"**-*>*-***to tio Sr. Ja*
-.-."? . .' c?m í ¦•nlibrltà Ondlna Go-mes. entenda do Dr. Hortcnclo de Carvalho,«endo os neto* clv . rcliRloso, nn rc.lden*cm Ha noiva, na lijuca, tendo como pndrl*nhos, da noiva, no civil, o capitalista Ma-noel Mo a e D. Mosalln» Mala Domlniuci, eno religioso o I)r. Aurélio Cardoso Filho o
!__ ?.",ilil"a -Ie ;.*¦"•?.* '*-- I-iiclolf; do noivo,
r>0„.cM]' °/?r* cÍVn*1,dí* C<»'a o D. NoemlaComes de Carvalho c no rclluloso, o Sr. IU-mon l,orcn„/o e Kxmn. senhora. Os noivossccuiiAo no nocturno do luxo para S. Paulo,onde vio fixar residência.
_,  Heallsa-se no dia 4 dt outubro pro*xlmo o enlace matrimonial do Sr. Adalberto(.oclilnrcll . com a senhorita A.lais Hibeirode Carvalho, filha do capitão Alberto IU-lieiro dc Carvalho.
V.WTKAUUS

MADEIIRÜS BO PARA
Ninguém compre estas preciosas ma,

deiras sem consultar os preços baratissi.
mos de toras e vigamentos da casa
Manoel Pedro & Cia. onde existe
stock permanente

Rua Figueira de IWeHo 237
**»t***»»-»4f*j*»a*-* *¦¦¦* tm»um,

CONTRATO
BRIGOU ?
rua Alfuiideflo liO —

mas convenceu o noivo
a comprar os moveis à
CASA MAUTINS.

E —

]0T MARC* f,'t<Wt,T»_0« I
Agentes depositários: 1

E. T. MELLO &C. I
CAIXA 2175 — IUO DE .lAXlilllO II

_M-__^_B_!__T_I__M_M !¦ II ¦ ¦ QMIQBMIlMS-^BBt

MOVEIS
O JULIO. leiloeiro, venderá era

leilão, amanliã, ás 5 1|2 hora., o con-
trato de arrendamento do eolirado
ú rua Bento Li.lioa n. 114*, a termi*
nar cm 31 dc maio dc 1926, assim
como todo o mobiliário que o guar-
neec. Será vendido cm um só lote
ou o contraio só.

Vide annuncio no "Jornal do
Comniereio".¦ mam <

Ileallson-sc Imnlcm, na eureja ío Sagra*cio (.orn-iin dc Jesus, 0 bnptisudo da menl-na l.ci a Marina, filha do Ur. Amilcar Mar-ciicMni. secretario du Commissüo de Diplo*macia e rratãdos dn Câmara dos Deputados,e d. sua Ksma. esposa, a Sra. I). XuuiinaUunslico de Ahranchoi Marclic-lnl.
<l adii rçllginso fui celebrado por iiionse-niior l.nricp Gasparri, núncio nposlolico,iicolytttdo por monsenhor Uaslllco De San-tis, auditor dn Nimeiaturn, sendo parauvm-Phos n !*..*»ma. Sin. D. llaiialdi c o Dr. AbelGuimarães Porto.
Durante as cerimonias, a senhorita Ceies*e i.crrnieira fez-se ouvir, cantando uina•'Ave Maria";
——¦ lle.ilkon-se, na m.ilriz da Gloria, oIjaptlsado do menino Libero, lillilnlio doSr. J. Anlonnccio, comincrciniitc dc nossa

praça, e de sua líxuia. esposa, Sra. D. ItaAnloftaçclo. Serviram do padrinhos o Dr.Joso Moreira <la Silva Santos o sua Exina.esposa D. Quitcri.i Moreira Sanlos. O Sr. J.Antonacclo offereccu, depois, cmdcncia, uina bella festa a qtconcerto, no qual tomaram
amadores c artistas da
do Theatro Municipal.
FESTAS

LAVOL
centeio mm» iiii-He novo
•l*m*"in, rniH-lIti j.iwlu-u» cl»-
mito »lt*litil.'.r il- gt-nntnt
ilcl-flbMIo ma Ijlwriiinrio' ile
liivuilgicln dn 1/Otuliix. IU
no» e»aci»nc»t ei* nue nen;
tlUBi» <lo-n** d* n*ll- r*Hl**l»rrtlnlr a «Ha (ermul-i *.!••'•
fdcn-U fr«;» *o ,»u i :*.«nri..
cf'111'.n nue lho rnntii* mn
tr.v.-. Note a iua cil üJajJa
puni).

Lavai vira ai-is ns eua
f-mtk apei*el«i*iít. 1'kOMl'*
TO PARA 1'm i. Pen •*:¦¦>
Bovolr«»coirr»!ulcFrll»,to. As¦niaa npfranciis na teclo «IV.i-
temediu nio e-iSo irutt.. ]>».
Panhiri o»i-r l>l'.»lnil.imnii«.li**—delnrá a sua iielle U e limpa. -

Obtenha um Imko do no»*u Uavot e ei ejt- n»o prodm o nlli»!o •iror.i-ttlcln,
• seu dinheiro *-*r-the-lia devolvido «em um.i pal-vr.i, «cm ai*"»'.*-*». S-imenla
l«jy»ii^»çrji^^u^ji«M<^^^^^<^^l^»^^^*^^^^^^^^^^^IUi^*^^^i^to.

li. mTafrW

CÜIISD S-PlIOR DE ÍREPARAfOMflS
E'

dares,
DIURNO RUA DO
O Mi:i IIOII: queira visital-o:

csqulnn do 1* de Mar*,*».

OUVIDOR, 50 NOCTURNO
procure Jnforniur-sc. 0L'V1D0.1, .'il - - I e 11 >*.

- **t «U-Ut-VJ **?^i/*»_^-,*r."«r«( m/mrtmmm¦HMWM

W.., * S.SAW3Í.T-,

riiu resi- 1
que cc seguiu um *

parte vários!
Companliia Lyilca '

Dr. Abdon Lins
Dipl. pelo Inst. Osival-
do Cruz. Do Lal). «la
Baudc Publica e Cru/,
Vermelha, lí. S. .lO.Sli,
81 •— Tel. Cèiilr. 270;!

Exames ile sangue,
urinas, fezes, etc. —
Vaccinas autogeilas
contra acne, ozena,
coqueluche, etc. Cur-
i-os prãlicos de Tech-,
nica de Laboratório:

Essências Puras
Para bulas, licores c perfumistas

DROGARIA BERRINI
Ruu Buciiof. Aires, IS

'-——'• i ma*» ¦

Avenida
Atlântica 260

Vende-se este bello e con-
fortavel palacete em leilão,
sabbado, 27, ás 4 horas,
peio leiloeiro Julio. Acha-
se vago.

ARTE,
ELEGÂNCIA
BOM~ GOSTO

São os requisitos
que distinguem os

Mobiliários c as
Orriníncnla.õ.s da

RED-STAR

PEPTOINATO
///ROBIIN'//

WíT%
í\ _-J:-:}4_-»Pll_l 1

mLtmmia

ANEMIA.
DEBIUDADt

CORES PAUIDAS
HEMORRAGIAS

_.tm.».tt >J'*B5l-E0Jt/*.nfl**tgrt
Loboretorios M.ROBIN.tS.rué d» Polny.PAWI»

1YmIc-sc considei-ai* dc uti-
lidade publica os GRAN-
DES ARMAZÉNS DA CA-

MISARIA AFRICANA
Avenida Passos 21 e 54-A

Os próprios frcguc.c- e os que lá com-
prani a 1* ves, assim o reconhecem, taes
são os preços que vio abaixo :

Camisas peito de linlio, pregas.... O-níOH
Camisas percal francez 1-18500
Camisas pcreal 1 Oi500
Camisas tricoline lisa, 2.^500
Camisas tricoline listada, 28ÇÓ0Ò
Camisas tricoline linho c seda _2.*000 i
Cuecas pcreal, a. . . 4*900
Cuecas mousscline, ._..... 05000
Cuecas cretone „~..* 53500
Capas tle gabordine de 2503 170?00(»
Jleias mousscline  ^. 18Ç500
Meias toda seda e| costura.. «A.. 8í5500
Meias seda  ... G*?000
Meias seda 4^500
Toai lia dc rosto, _.'¦ .«._ 28500
Toalha fclpudn de rosto, _..; .1^500
Toallin felpuda, superior, a....... .. 59000
Toalha de lianlio, .-SSOO
Colchas de oures e brancas.
Tupetes muitos padrões, para q_ar-to, „.. mm
e muitos arti.os qne é impossível descri-
minar .,

TODOS AOS NS.
21 Avenida Passos e 54-A

ti*-miM taxa i rcwuü-1 -HU-TO, tilu ili».-ui II JUBa
-mat

ESTACIO

5 PRÉDIOS PARA RENDA
Rua Machado Coelho, 76, e ruu

Dr. Rodrigues dos Santos 91, 93, 95
c97.

I.eilíío, amanhã' ás 4 1]2 horas, pelo lei-
loeiro P.illadio.

¦ i ma*. » ¦

rieajisa-se. amanhã, nos salões do Clubdos Diário», o chá d.insuiito organisado pelaCruzada Nacional Contra a Tuberculose, cmbeneficio da construcção do Sanatório ln-fantil de Nogueira.uno
Falleceu. hoje, cm sua rcoidencio. í ruaSanta Chnslina. n.« 5. a Sra. D. Thereza IU-

lias de Faria. O cnlerro sairá, amanhã, parao ceniilerio dc S. .loão Boptista, ús í) horas.-— 1-m sua residência, ú rua Vicloria u"
11, cm Santa Thereza, falleceu, lioje, a sc-
nlioritn l'alinjra, filha do Sr. Albino de
Souza Pinheiro, negociante em nossa pra-
ça. O cnlerramcnto realisou-se hoje.—— Por telegramma particular, recebido
de Porlo Alegre, sabe-so ter ali fnllecido «
K.iina. Sra. I). Maria Vielurina Cousscrat do
Araújo, viuva do Sr. l.uiz Corrêa dc Aruiijo
e progònitorn dos Srs. Drs. Victor, .loão,
Dúr.vrilinó, Ladisláo e senhorita Klvira Cous-
serat dc Araújo.

Falleceu, hontem, e sepultou-se boje,
no cemitério de Ir.ijá, o Sr. Joaquim dc Al-
nicida Caslro; fiinccion-àrio do Posto Central
de Assistência. O feretro saiu da residência
do extineto, á rua Arruda Câmara, xx." (12.Em sua residência, á travessa Leste
n.» 28, no Hio Comprido, falleceu, hoje, o
Sr. Antônio Luiz das Neves, auxiliar da
Confeitaria Colombo.

O cuterramento realisou-se hoje mes-
mo, ás 5 horas da tarde, no cemitério de S.
Francisco Xavier.
ÍI//.S/1S

Clareei et dentes
tPcfesco agradavelmente
*r bocea.
tslpreciacia

o/e' pelos
tef/zes

•t—j
-.-A

_r-'"-'(r*_:* \\ • _' iV ¦*ZwfMHr/mc/S>S.5yffl/tl

IP'•W*fir

Mandada celebrar pelo Dr, Dario de Men-
d-riça o familia, rcalisa-sc, sexta-feira, As
9 l|'- horas, no altar-mór da cj-reja do Car-
mo a missa de 7." (lia do fallecimento de sua.
prosenitora, D. Anna Carolina Furtado dc
Mendonça.

ÁLCOOL PASTEUR
Sem cheiro. Especial ás industrias do

perfumarias c bebidas finas. 25°. .fi", 40" o
4'-°, cm litros c toneis, Drogaria Bcrtini —|
IV. lluenos Aires, 18. I

Experimenta o

RUAS
69 — Gonçalves Dia» — 71
«2 —

\mk*mm*wm
Ursiguayann —* 82

CAMFESTRE
Àinanhã, no almoço: colossal cosido A

Campestrc, rabacla coni çarurru', arron do
forno á minhota, roupa velha e tutu'. Ou-
rives 37. Tel. NortoJWGI*.

O Cofre MINERVA
desluea-sc entre os seus congêneres por tmw
.ipparencia nue desde logo inspira confiança.
1?" a sua qualidade que o fuz vender. Casa
¦10IIN ROGEIt. Qnilandil, 15(1 e 158. RIO.

•mam*

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

uila. (-uiistiUai» de 1 ás 6

immmw
O mais prodigioso tonict,

TABOAS DE PINHO, NOVAS
GRANDE STOCK

1 x 12 x 18,1 x C x 18. Preços baratissimos,
Galdino II. Smith. Rua do Mercado, 36.

ma*»

BELLO LEILÃO

Ricos moveis
O^JULIO, leiloeiro, autorisado pelodistineto clinico c ecu muito presadoamigo Sr. Dr. Telles dc Menezes,

venderá em leilão, sexta-feira, ns 5
horas da tarde, todo o rico c nobre
mobiliário que guarnece o seu con*
fortavel palacete á Av. Mera dc Sá
n. 183. O Julio chama a altcnçüo dc
Bua amável e selcctn freguezia parao conjunto dc grande valor que será
vendido ao correr do martello. Todo
o mobiliário é de apurado gosto e
fabricado por encommcnda na acre.
iliiada casa Leandro Martin., sendo
as guarnições de salões de visita e
musica, dormitório dc casal o de*
moisellc cm laquó marfim patinée e
laqué rose, peças de alto valor. O
mobiliário do salão de refeições é de
oleo vermelho todo tuarchetado c
com bronze. Piano americano de
alto preço com tres pedacs, cm oleo
vermelho; escolhida collccção de
pinturas, mobiliário completo paraescriptorio, burcau, estantes, mesas,
ele, muitos tapetes de valor e do di*
versas procedências, bronzes finos,
metaes, cortinas, etc. Bcllo automo*
vel Buick, typo canadense, 30 H. P.
e 6 cylindros. Vide o catalogo publi*cado na sexta-feira, no ''Jornal do
Commercio". A casa acha-se cm ex*
posição a partir de amanhã* ao
meio-dia.

Depilatorio Electrico Radical
Tira oa pello. para sempro. Premiado com

o Grand Pri.. Kcspo-Has mediante sello í
Academia {-.cientifica de Rclle-a. Una 7 de
Setembro, 16H. Hio, Catalogo grátis.-i mtam i

Empresta-se dinheiro ^/í°ls;
comniercines c a particulares. Juros modi-
cos. Informações pelo Phone Villa, 4021.-ma*»

RABIODOL
O tônico mais possante o de melhor gosto,

Nas drogarias e boas pharmacias.
ma*.

_i«A:«,A«prM Alfredo Andrade
riYfUTlfi-. Urina, sangue, ele.-JAaiUCO  Uruguajana, 7 

Prédios — Terrenos
Leilão ou Particular. Vinguem deve vendei

ou comprar sem procurar o leiloeiro Palladio
Kua S. José ii. 57. Central 5538. Serviço com-
plclo de informações, plioiographias c auto-
movei para levar o pretendente ao local.

mat»

\\Y^mÍT

MOVEIS
LEILÃO

LARANJEIRAS
O leiloeiro EDMUNDO venderá,

amanhã, ás 5* horas da tarde, á rua
Cosmc Velho n. 57, destacando im*
portiiute dormitório dc oleo verme*
lho com guarnições dc bronze. Rico
piauo-pianola tocando 88 notas, do
fabricante Plcyel. Confortável gro-
po de legitimo couro. Linda guarni*
ção dc oleo vermelho para sala de
jantar, moveis avulsos, rica mobilia
de peroba frisée, estylo Luiz XV,
para sala de visitas, finíssimos tape*
tes, porcellanas, objectos artísticos,
etc, etc.

Vide catalogo no '''Jornal do Com*

"^^**f^^W
^-*"" (*--^-,j?»__>P^.M_<t **5I*Th*

_______""___>M Klfi rtrVOR PABftICA 0E ARTIGOS OCfITAPIOS da MUNDO

laililM^^WWl^**»**»*"'*'*^'»»»^'**'»'**'****' ini' '-—«««'ii «n •*,_.*
EMPREGO DE CAPITAL ,-^^L^^^»mmWkW^m*m

IMPORTANTE VILLA
114, rua Barão de Iguaicmy

O JULIO, leiloeiro, venderá cm loi*
lão, amanhã, ás 4 hoi-as, importai.*
te villa com-iostu de 19 prédios to*
dos bem construídos com 0m,80 do
porão, duas jancllas t* umn porta,
divididos cm dous quartos, duas sn*
las c demais dependência*., icidn ain*
da do frente pela rua Iguatcmy, dou»
prédios, sendo um oecupado por um
açougue c outro por uma quitanda.

Todos estes prédios c-tüo ulugndos
ainda com renda mitiga, sendo que
alguns á razão dc 1 •*.*.$009 c oulros
de J .08000 a 150SO00 mensaes,
dando assim uma renda dc Rs.
33:600$000.

Esta renda, no entretanto, poderá
ser elevada a Rs. 50:4008000 an*
nuacs, mnjorando os alugueis da
villa a 2008000. que ainda assim é
accessivcl a todas as classes c pro-
prias de cada casa, em virtude da si-
tuação desta esplendida villa, cm lo*
cal de 100 réis e com varias linhas
dc bondes. Será exigido um signa!
como garantia do lanço.,

m*>-**>»*»•*> i- *mm*m*> -•-.¦¦¦—--- .. .

CABELLOS

Res das Cofchasj
Em preços e sorilme-rtii

39 — CARIOCA -- 91

NEOVACCINAS
Vaectna. do (ypo Wrlght ilotaitas d- um*

actividade incomparavclinente maior dn qua
ns primitivas <; ilu unia conservação tnaitisit-
mo ni-iis sèttura',

.'iVII-HÜMlCOrCICA, AN*TI-ESTAPHIL0>
CÒCCICA, A.Vri-ESTItKPTOCCOCICA, AX>'11-TYPIllCA, ANTi-PAlí.VTVPHICA.

VACCINA N" » (Kstrepto-cstatapliTln-pro.
cinnica.

ANTIKSPASMIXA (Vaccina rmilra a CO-
qneliiclie).-.ABUKATOR10 PASTEUlt DA BAHIA

Dènositnrios: PINTO COSTA & C
Itua General Cnmara, ÍH — l'A»

Rua Alvares ]'cntcnilit, 38, E, 5. Paulo
, -~.jXj.jr.—. __-_^-_———

Sü n »f**RJ5ri•»"**.-" Está triste? as suas;
siin dolorosas, íSENHORA

e irregulares? Tome Cápsulas sevenurauí ;
(Apiol. S.iíiinn. Arruda); App. D. N. S. !'.
ii. 01. 11. 7 de Sclcinliro us. 01 e SI. Dro.,

mercio

Massagens scientifieas
MISS. TAYLOR — Massagiata corporal e

obesidade como para o rosto cnibelleza, At-
tende-se n chamados a domicilio. T. C. *_2_.

ma*»casa ;
Aluga-se uma a rua Marque, de Abrantes,

25, com dois pavimentos. tendo o superior 4
hons quarlos. Ver das 14 ás 17 horas.

UMA DESCOBERTA CUJO SjECRE-
DO CUSTOU DUZENTOS

CONTOS DE RÉIS
A "Loção Brilhante" é n melhor espeeifi-

co para as affcrções capilares. Não pinto
porque não 6 tintura ; não queima porque
não eonlém sáes nocivos'. V.' uma formula
seientifica: do grande liolanico Dr, Gfbkiicl,
cn.io segredo fo: comprado por _0ü contos dt.
réis.

K' rçcQmmcjndiida pelos principaes insliln-
tos sanitários do estrangeiro, e nnnlysníln
e àutorlsiida pelos departamentos de liygic-
ue do lirasil.

Com o uso Tegiilav da "I.t,';ão llrilhante":
1- — Dcsapparcçcm coiiipldtaincnte as cas-

pas e aflceções parasitárias.
1* — Cessa a queria lio cabelio.
íl" — Os cabellos brancos, descorados ou

grisalhos voltam á côr natural primitiva, sem
ser tingidos ou queimados.

4* — Detém o nascimento de novos cubei-
ios brancos.

5- — Nos casos de calvicio ta_ brotar no-
vos cabellos.

6* — Os cabellos ganham vitalidade, tor-
narn-se lindos c "sedosos, e a cabeça limpa o
fresca.

A "Loção Brilhante" é usada pela alta
sociedade de S. Paulo c Hio,

A" renda em todas as boas pliarmacias,
drogari.H o perfumarias.¦ •*..— » mam» 

ALUGA-SE NO CATTETE
por seis mezes a familia de

tratamento
Casa mobiliária com telephone: entrada, sala,
s. jantar, copa, cosinha, quatro quartos, mais
um para empregada, banheiro com installa-
ções bygienicas, arca. Telephonar Beira*
Mar 353.

¦ ***** ¦

gg&^tfe-Éúii na''ia c gar'"*¦"" 'Iscuiblê?., 60'

BRINQUEDOS
Castro ii Waldemar Praça 15 de Novembro 42

¦ mam 
Inven narUiense ensina a (a,ar fran"joven parisiense cez em 90 Iiçô0St sem

0 lonico mais possante c de melhoi josto sutaque estrangeiro. Preços módicos. Mníe,
nas drogarias e boas pliarmacias., jlassoiij. Bua S. José. 54,' 2' andar.

RABIODOL

OURO
NAO VENDA !

NEM SE FIE NOS PREÇOS FANTÁSTICOS
DE OUTROS ANNUNCIOS

— Veja, em antes dc effccluar qualquer
venda, a offerta d'0 REI DO OUIIO, á PRA-
ÇA TIRADENTES N. 9. sobrado (junto ao
Thcatrc S. .losé). que fi quem melhor paga:
OUKO, JÓIAS BRILHANTES. PRATARIAS,
CAUTELAS, ETC. •

Sobre o valor do
fmm

_^_^_b -tf_í__^__^__B__ü_jE-_B 11_K:"_I BI

"•am\m-,'7'"^W
mj****, c-uSr^**%\i>^

de Souza Soares
attesta o illustre me*

dico Dr. Augusto
Paulino:"Empreguei o pre*

parado Luesol cm
doentes internados
na 18' enfermaria do
Hospital da Mlseii*
cordia, a meu cargo,
obtendo sempre optl*
mos resultados.

App. pelo.D. N. S. P„ em 4/12/917, sob
o n. 335. A* venda cm todas as pharma-
cias e drogarias.

e irregulares? Tome Cápsulas Sevenkràut
U
n.
Muhcr c Üerrinc. Tubo 7-Siu»0.  l'tSm&ilgWiSlNl^"le iTãõTíe^pe n h ores

Em 20 de Setembro de 1921 "Cus.i Coiitlilct"-
liua l.uiz ik' Ganiões, .15-17

¦_-.—.-. v-«a*í*&-f-—» "r**
PREDIO NO CENTRO COM-

MERCLVL
Ti*nspassa-sa*um iiuignilieo contrato i«

nrrcndiiincnlo, com n praso de seis annos. n"
uni prcillò rcechleiiicnle recoiistntidol cora
nm Riiòrnic aririazem. c mais ilons aiiilures,
nn rua ila MISERICÓRDIA, próximo á nu
*le S. .Insí. Informações ã Avenida Il">
Branco n. 9, sala n. 1(18, das 11 ás IT horas., *.á*»—. ——*

Urn estômago cie Avestruz
1

Vã _5 *'« /fil

,1 /

WISMUTHAN EHRLICH
Tartro Bismntliato dc Potássio e Sódio

— SOLÚVEL E INDOLOR —
O mais perfeito sal de bismutho que se

encontra a venda, Preferido pelos grandes
clinico». Vende: Fernandes Malmo & Cia.,
Buenos Aires, 64. •***»

Um par dc meias p'. senhora
em qualquer còr. Perfeito c
resistente. Não estrague seu

dinheiro comprando-as por preço inferior.
'A' Elite Carioca T.N, 471_ 238 Av. Mem de Sá

5S900

A A»««tn_u — Qo* otrcotíol tem um «l-rufl.* d»*"
tou capai di dlgerti 'eixos .

0 Mac*cs. — E' multo natural: nau e. eoc" avi tlu **
Oirvio de Belloc )

O uso do Carvão dc Uclloc em pó on cr»
pastilhas basta effcclivamente para cunw
dentro tle alguns dias as doenças de este-
mago. mesmo as mais antigas e as ma •
rebeldes a qualquer outro remédio. Produi
uma sensação agradável no estômago, aa
appetite, accelera a digestão e faz desapí!
recer a prisão dc ventic, E' soberano con*
tra o peso no estômago depois das rcici"
ções, as enxaquecas provenientes de mas n
gestões, arrotos, qúnesqüér iiffecçõcs nenç»
sas do estômago e do intestino.

Pastilhas Belloc. — As pessoas que o F"*
ferirem, poderão tomar Carvão do beuo*
sob a fónna de Pastilhas Uclloc. IM5'-."
uma ou duas pastilhas depois de cada **)*.'

ção. A' venda cm Iodas as pharmacias »
drogarias. k

Deposito geral: Cosa Frcre, 19, rne J**-**1*.
Paris. „, (-i

Approvado pelo D. G. S. P. em -'--*
18S7. __,

ma*»-
Escola para Chauffeurs
Director proprietário Em*. II. S. 1'lnto,

Tel. Villa 5,'IOU
Sede transferida da rua Riachuclo. .W. L;

Wenida Salvador de »ra predio próprio a
193 A. c li.

Curso rápido de 20 lições
reis independente.

Aprendei ° '¦*

-ta.'"»» »St,

*ü,-
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ACCIDENTES NO
TRABALHO

Como ficou a projecto it rttor-
na, depois io estudo ia tom*
missão de Justiçado Senado

As emendai approvtdas
A • niii'1**.!'» da .Justiça, do Senado, terml-

r. i n c-luilu da reforma da lei de accidcnles
. ir.bilho. Como dlsüemos, quando so ini-
,1 rn .-"ii tarefa ali, n que serviu de base para
. refiirma da lei rm vlRor, foi um projeclo
ilubníado pelo Conselho Superior do Traba-
l'i A ---iinini«*o lul*oil qne essas simfiestõi-s
io Conselho alteiidiam melhor aoi diversos
t. i(-¦ '¦¦¦ importante problema do que oa
êrtilitlfis .'-I-'- rnliu feitos e, assim, aliando*
[i,-. a proposição da Gamara, offerecendo.
(otiiii -nli-iilullvo, a proposta ou sii|*gfiiláo
du rrfcrlilii Conselho. A esse, porím, aindn
(,«r,.:;i iifíneeldas emendas, que deinnndarum
I,•:_;,, dl* -j">"o ao selo da eomtiilssío, con*
(»rmc detalhe «sue divulgamos durante n
.„,.- I - dfise estudo, ICssas emendas nio, em
iu» totalidade, as seguintes:

"Arti. ¦»' e (P — Km ves de "accidente» do
tr»lalho", diga-sei "aceldentts no trabalho".

Att. va —¦ Addltem-se os seguintes para-
irsplio".

IP — No caso do pátrio nío prestar os
[txcorros hospitalares, médicos e pliarma-
tf-.:'.', ¦•¦'. necessários, o jul* competente, dc-
[,- !.< Ac constatar aquella recusa, nomeará ns
fírtijission-ies c o estabelecimento hospitalar,
riu- preitarío taes soecorros.', 

3*..'¦—* Ao operário somente terá permittl*
t)n encolher medico, pharmaecutien e hospt-
dl em caso de urgência absoluta e desde que
r, p»trío se recuse a prestar os soecorros dc-
vMos.* a». O operário só poderá n nssistenciu
cre tór prestada pelo patrão quando, para
hso, tiver motivos pnndcrosos, «pie levará
ni conhecimento do juiz, o qual, se conside-
r.ir procedente n reelamação. procederá nn
lonn.i tío I 1" deste artigo.

j 4*. O pagamento dos honorários dos
profissionaes, em qualquer dos casos acima
mencionados, dependerá dc arbitramento.

j 5.' Durante o tratamento, i pcrmittldo,
t|tier no patrão, quer ao operário, requerer a
verificação do estado de siiudo deste ultimo,
nomeando o juiz um medico para fazer n c*in-
•ne, que BC cffcctuará cm presença do medi*
co asei*tente. Se houver divergência entre
tnib.is sobre o estado da victima c as suas
condi"**"* de capacidade para o trabalho, o
Jul?. n-íincdrA nm outro medico para fuzer
o «ame e no seu laudo baseará o julgamento.

! 
"• O jul*'. nunca nomeará medico ligado

tlirècla ou lndirectamentc ao patrão ou ii
viclima.

Art. 13, prlne. — Suppnmam-se as pa-
lavras: "por mais de um dia".

Depois da palavra "enviurá", acerescente-
ie! "Immedialamente".

, Subslltiu-sc o paragrapho primeiro deste
srtiKii pelo seguinte:

i P. Se a cominnnlcaçâo nâo for feita
pílo pnlrio, poderá ser feita pela victima ou
por terceiro.

Suppriina-se o ! 2*.
Art. lò'J — vSupprimnm-se as palavras:"Dciiis que o patrão deixe de fazer a co>ii-

mímica'ii o de que trata o art. anterior, djã-
t:*,-i do praso de 43 horas".

Art. 13 — Addite-sc:
*" 5* — Sc o patrão, na audiência inicial,

. cònfc-.isar o accidente. e declarar-se prompto'• Indemnisar a victima. discordando, apenas,
ern rclnçiío ao gráo da incapacidade, o juiz
fur/i t.iniar por termo a confissão, dispensará.
u prova testemunhai c nomeará mn perito

iparii proceder ao exame no of fundido, e ba-
Jéará o seu julgamento no laudo pericial.

Art. 20 — Aòditc-sc:
t 3*. — No caso do patrão confessar o ac-

tídente na audiência inicial e sujeitar-se o
opt-rario n exame pericial, o juir. condemiiará
o patrão apenas no pagamento da metade dns
castas contadas.

Art.<. 22", 2.V, 26* letra a, 27* princ. Ti"
lelra a, 27» f unico, SI?, 32», 35», 37" e 39a —
V,m vc/ At "accidente do trabalho" , diga-se:"accidente no trabalho".

Art. 23 — Supprimam-so as palavras: "e
tia lei n. 3.724, de 15 de janeiro de 1919".

Additc-se, depois «!o art.24:
Art. Quando a victima for operário da

União, representará esta, pnra promover e
cffeetiitir o accordo, o procurador da Repu-
blica junlo ao Juizo Seccional competente.

S unico — Para este fim, sempre quo for
necessário, o representante da União requi-
3ilará do chefe da repartição competente as
informações que julgar convenientes.

Substitua-se o art. 33 pelo seguinte:
Art. 33. São nullas de pleno direito as

convenções contrarias A presente lei, tenden-
tes ã ívitar a sua .ipplicnção ou a alterar o
ntndo dc sua execução, bem como a que tive-
r«m por objecto a cessão do direito á inde-
mnisação, por qualquer meio feita, inclusive
procuração em causa própria, victima ou seu
represcntnnte.

Art. 39 — Addite-se:
Paragrapho unico. As multas serão impôs-

tas pelo secretario do Conselho Nacional do
Trabalho e reverterõo ás associações benefi-
eentts dos estabelecimentos: a que pertence-
rem as victimas de accidentes, c, nn falta
destas associações, aos hospitaes de Miseri-
coriiia.

Onde convier :
Ari.. Quando o operário victima de acci-

dente for aprendiz, a indemnisação será cal-
cidadã, salvo nos casos tfe incapacidade tem-
poraria, sobre a base minima de dous mil
-réis diários, excepto nos casos em que já ven-
cesse cllc salário superior a essa importou-
cli).

Art. No caso de incapacidade total é per-iri.ineiite, a indemnisação a ser paga á victi-
wíi do accidente consistirá cm uma somma
egual ' 

de seu salário tle Ires annos;"
Asor.i, o projecto dc reforma da lei dc

-KCJdcntes vae a plenário, onde poderá sof-
¦Vir novas emendas.

wnm ii vn,.
EVOCANDO VIU EHSODIO

TRISTE DA HISTORIA
FRANCEZA

A descoberta, na África, do
cadáver do filho de Na-

poleio III
NOVA YOni.. agosto (A.A.) - Na pe*quena Im-iilldiul*. da Califórnia, Mariposa,

acaba dt* fnllwer O capllAo O. It. Syilniy.
cujo nome, ncguiido revelam us eliroilleai.
evoca uni episódio dn hlitorla fniticeia, v,
por signal. bem eonlrlMador,
..O rapüá» Sydncy, cf fcot I vãmente, se en*
coiflniva na África, rm 187», nn dcwmpe.
niio tle uma ml-, ão que lhe fAra confiada
pelo Koverno da Inglaterra, Um dia dc».
cobriu elle ti cadáver dc mn homem, e nflo
tardou a verificar que o morto era o prin-
çlpo Imperial da França, filho unico do ex*
Imperador Nopoleáo III, nue, como se sabe,
teve fim desastroso na África.

Nii occaslAo contou-se que o príncipe fora
massacrado pelos xoulous, com os quaea a
<lr~*llrclaii~.a eslavo enlão cm guerra; en*
treliiiido, t> capitão Syilney notou quo o co*
riiçáo do iuditoso Joven niio rôro talhado,
e sustentou sempre n opinião de que o prin-el|*e havia sido victima de uma intriga pn*
lltlca.

¦ me» i

'AXOITIí —Q«ni1n-fvlHi.e*l <tt> Sclciiilir» il<» ÍOSI
«aji*f*t'.»*'iirt.».*-J;i.w*'-,i_^^^

7
i....»*ii«

NAO E NOVA!
E' MUITO ANTIGA!

Panando pnr grande* tmn*f<irinn
«*õ«**, inndcrniaando c atnpliundo ai
suas inslnllurõi's, a rasa dc roujiun dc
linnho da
RUA SET2 SETEMBRO 52
continua, com o mesmo rigor do sem*
pro, a servir bem o publico cm canii*
••nria, roupas brancas para senliora
c artigos dc canta c mesa.

0 deelinio da natalidade, t
o maior problema que

preoecupa o povo
franeez

¦"¦ PORTS-i

iM tasuto
£****£

De novo em foco o exercício
4a medicina por estran

Varias personalidades de desta-
que preconisam a polygamia e

outras vim a salvaçãt
no divorcio!

Interessante "enquête" do"PariuSoir"

(CÓMMUNldiDO PÕii MINOTT SAl'>
DEUS)

•1'AHIS, «elemliro, (U. P.) — Para «nm*
cito dos problemas tnicincs tia Prança, tio»
tliines o priiici|iul í o declínio tlu nalalidn-
tle. iiiulios leitores do "Parti Solr" lembram
a iiiiiii.-.-iiii de leli tpie façam o divorcio
mais facll pura n% eanaes «pie não tenham
filho'! e mni« difficil j.uu os que oi tenham.
Sob o titulo "Mulher no caminho", o jor-
uni propor, n qucitfto. "Deveremos enfraque-
cer os lacoi do c.tstiinenlu?" e loltéiloil opi-
iliões tle lii/nii-n-, e nt-nhoras de rcpulac&O
nas tllvcr.sas acllvldatlei tln vida. Iísmis opt-
nidos foram miiilo dlvrrgcntos, tanto a res-
peito tias enusaa de fnllenciii no caiamentò,
como «obre auolucilo a ailopta**, mas com-
binavam Rcralmente cin que as condições
actuaes iflo deploráveis, qm' a exlRciida «I.i
mulher moderna «le iiinii lilicni.-iilo maior
deveria s«'r latlsfclla c que os re-tuIirmcntoB
de iniitriinoiilo o divorcio deveriam sur re-
formados, afim tle nllciidcr an novo estado
dc comas tio mundo,

O director tio joi-n-il pensn qne os moços
de hoje participam dos sentimentos tle VI*
ctor Hugo quitado disse:¦"1'hcbus de Cliatenupcrce tcw um fim
trágico: "casou-se" c nccrciccntou tpie In-
felizmente n parte, mais Interessante tio lar
do d i.i dc hoje é a poria.- Os apóstolos tia 'Kilygn-mla crescem de
niinicro na Prança. Sustentam elles qua Isso
não viria resolver o problema tln nalalidn-
tic, mas solucionaria n questão «Io excesso
de moças sobre «> iinnu.ro dc rnpnzes ua

Oorrlilftit
DIVERSAS -* Peliimeiilel Pariln hon-

I'iu. para S. Paulo o i-.i..-v Daniel l.upei,***». li.4- f..'i.i-. por ttlcs iiii». para
l'iinipos, ¦¦ ,.i«,ui„ Aii.-.. que tnl veinliilo a
¦nu liirliiiaii .. i tiilaile.

•*—• « nii!. hi ursiiirini pnr eslr» disi pa*
r» O I-i I i .hl.iii,., „-, íi ul,M.tr> I.-.. Illl r
(Uiroítrli*. qne uli vfui correr,

**_. Incêndio e '>•-. Iraiiullmrani lioje,
inuit -. de guiope Inrgo, na i i*i • do Ituiua-
ral).

—— Iteüateira, depois tic enercllar-se ua
iiii. ->¦¦:. uk onloni do --i.iit.-r nlii.i.il, Sr,'¦'. -.imii ¦ i .-in.iiiiii-.., truluillioii lorte
iihi.ui.-i.i da milha,

—-. I.aiiius e Pragnia, lambam traba*
Ih.iüiin forle hoje. na plMu do IKiIi.n ('.lun,
em nptlmaii .¦¦•:i-:¦..• > >¦•> dv preparo,Iiiiin.iii i-.i e I..I.. |oi-. Jiinloi., trabalha*
ram de üalope largo a dUlancia do l.NUU
metros.

Uma r--.--.a-£-ti- Associa GANHÊWHO FUNEBHE
ção dos Proprietários de

Barbearias
0 Sr. director da Recebedoria mn-

nilosta-sc favorável á dispensa
do registo ás poquenas

barbearias
Na rf|irr*enlneAn dirigida A TWehedorln

do Dislriclo Pnleral pela Annnclacüo dou
Proprietários tle llarbenrias, conlra o ru*

a |{l«lo tln Imposto de consumo para prrfu*
¦mirins, nas pi-iiiu-iins barbearias, proferiu
o illiniiir daquella repurllfüo o seguinte t"Ittciamn a requerente contra n exigen-
ela do registo do imposto do consumo pura
imr.i jiiTiiiiiiariii*!, uan petpieuas casas du
hnrhélro, nue dl/, niio ter».i*i, miilln vezes,
uma dii/l.i de vidros de Inçiio para uso,

i-T '.* *

— .Mosquei» galopou moderadamente dentro do- cstabcleclmeiilo, sendo destina
na distancia do 3.(MIO metros. tios cicltislviimciilt* n ser gastos, intercala*

—— .laeanaii trabulhnu furte a distancia dnmcnte com o trabalho pruflsslounl e nt*'
tle i.i.iiu metros. mesmo, graluitnmentc, cm massagens do

——• Uitili inti. llarbura e lladorim, traba* rosto. Allega a|utln niio ser justo equipa*
Ihsram moileriidameiilc, na distancia de rar-se eslas i.cquciias o pobres casas a uu*
I.Í.UO metros, trás do i-iuiil ramo, que a'm as vitrines

—¦—- Gigante também trabalhou modera- repletas tle perfumarias.
il.ii.i-i.t . na distancia do 1.750 metros. | A respeito do assumpto, calo" resolvido que

Pavorltu c Miml AU fizeram oulro os barbeiros ficam sujeitos on Imposto so-
tanto. , tire ns vendas incrcaiitl, quniiln ns perfu-

—— Nympba Irahalhou do galoplnlio a ; marlas sorvidas aos freguezes, donde se dc-
tii-i.iii 11 tlu milha. iliiz que, desfurle, ctimiucrciam <*m perfu-

——. Perdiz Ir.ibnllinii forte na distancia marlas. Desta rcsnliiçAo decorra que se tlu-
de l.lioil metros. vem registar para o commercio tle perfu-

—— i.a China galopou nm pouco sollcl* marlas, pnra os fins do imposto do consu-
Ilida a distancia do l.-ÕO metros, mo •; que, no Imposlo tle iiiduslrlas c pro*

llcvancha galopou moderadamente fissões, percam a cliisslflcaçiin tic "barbei*

¦¦ < ¦ *mm
MISSAS

llv/ani.se i,nniiln":
lt-nnle Niitiuti, Is 10 1|3; !.»iiii Nltolas

Rordlor, As tij D, Sernpliliin Torres Dias, is
K I •'; Pdiiarilo Kuiiipulo, As H I 2; 'nvlnu
Dnvitl tln Valle, As (I VI; D. Allco (ll; nnui
tlu Silva, As lOi D, l.ugenla llontirala Po>
reira Lupes, As U I,'.', no egrela tln S. Prati**
cisco tle Piiuln Dr. (íoilofruilo ilo llulhiics,
As 10; D. .inli.i Pnlmer. iih III l|3, nn i^ri.lii
tio Cuniin; Antônio da Coita Nunes, As H, u.i
egreln do Umn .lesus, A run (Sonora! Cum-irni
D. Maria Pereira, As H, un ninlrl/. (lo Sarra-
mento; D. Maria Puiitinattl, As D, un matrii
tlu l.uz; Autonio llllioconclu Uris, As 8 11'.',
un inalrU ile ('nmpo (iraiulci D. Maria Pe«
reira tle Souza üjlva. As 11 lj'j, ua inalrli tio
Santo Anlonio tios Pobres; D. Olmnrla Deu-
un lliiuiiillin, As 0, un egreja da l.anipadnsal
I). llosa Miirla Augusta Pinto, As 9, ua roa*
triz tle S. Josi!,
líNTKItltOS

nn dlslnnda de 1.500 mrlros.
 1'ulís c Revo d'Armés, fizeram ezer-
dc

ros niio vendendo perfumarias", para sujei-
tar-se A tle "barbeiro com perfumarias",

i*. eòndieflosI ciclo fle snude. , I mais onerosa que a primeira.•-— Paraguai* e Nljlnsliy galoparam lar-1 Tmlo Isso, entretanto, viria aggravar smi-
go na distancia de 1.700 metros. rtlvclmcnlu a situação tio pequeno ramo mer-

--¦— .IA estA quasi restabelecido do tom* cantil, dc que trata a reprcscnlnçãn, dlffl-
bo tpie levou tio polro Panclio, o hiihít ciillnntlo a vida desses profissionaes, nu
aprendiz Pedra llnpllsln., ji- -os ;i elev/i-iio de preços, o que

Football ' re<lniitl.-irIo cm sacrifício da parte menos' favorecida da população, que constilnc a
UMA PENALIDADE NA LIGA METIlOPO- freguezia do taes cisas.

I.1TANA. — Em sua reunião tle iiiitc-hnn-1 i., ponderosã razão, scrln convc-
tem, resolveu n directoria dn Liga Mótròijol.l- niente que se não sujeitasse ao imposto dc

vendas mercantis os barbeiros que só tlves-tnn.i, suspender pelo praso de noventa dias,
o l)r. Antônio Ferreira Vlann.i Netto.

I.ICA GRAPH1GÃ DE SPORTS — A dirc-
ctoria desta l.ign, cm sua reunião da 10
do corrcnle, resolveu o seguinte:

a) npprovar as nelas dns duns ultimas
sessões;

ln fixar o novo horário Ac 1,30 tia tn;-

sem perfumarias cm reduzida quanlidade,
(nãn mais tic uma dúzia tle vidros) c nno
as vendessem por unidade nn consumidor,
mns apenas nppllcnsscni aos clientes do cs-' -li- tito, por quo em riiíor, as referi-
dar perfumarins, para aquelle uso, consti-
tue ii ti tu complemento do trabalho do bar-

'•rança, em cotiscqiieiicla dn guerra ' *¦«> W™ "s s":4"»<los quadros e 3.30 para os beiro, cnmo o po, empregado atiles e depois
Ix-tin FrcmJc iiulor tle nm livro "I-í M-i- primeiros quadros, com IS minutos de to- do corte dos ciibellns, o salmo, a solução de

term-llc" il, ime uni homem deveria'tbii ar crancln, n partir de 21 do corrente; álcool, água e perfumes, para a barba ou
coinsio a fníiíheres i ie n lesse Vustei ir I O nsslgnar um convênio rom a Pcdoraçjio cabello. otc, - cousas que todos conhecem
ffiMndo^aS dorSSwr -I Brswllolrs. do Sports Atlilctleos, para a rea- pela necessidade, As vezes quotidiana, des-
A mmT^ «»o -lous encontros animaes. entre se serviço. Dispensado o imposto sobre ven-

geiro
Como os acadêmicos receoeram a

noticia de um substitutivo ao
projecto sobre a matéria

pnra elles c a que
dc qualquer restricção. Com a extrema facl-
lidntie do divorcio, o casamento sc approxi-
mari.i tln união livre c um homem poderia
contratar vnrios matrimônios suecessiva-
mente com feliz, -resultado.

A essn Ihcorla, Mmc. I.ucic Dclarruc-Mar-
«Irus, conhecida cscrlplora, respondeu com a
pergunta:"(Jue fazer dos filhns?" E disse:

O presidente do Centro Acadêmico Fran- "Casar é uma cousa; ter filhos é outra,
cisco de Castro, doutorando Novaes liunitz, I Numa cnsa dò dous apenas é matéria «le
veiu pedir-nos, á tarde, a publicação da se-1 pouca importância ficarem elles unidos ou
guintv carta: I divorciados, mas quando uma creança appa-"Sr. redaetor da tA NOITE. — Como assi- I rece não ha mais um homcin c unia mulher,
duo leitor do vosso jornal, tive, hontem o I porém dous paes que não Iim o direito «le
«iespr.izer de um grande susto quando no 

' fugir dc um ninho, como não o tém os pus-
bonde para a cidade, vi estampada numa das I saros.
suas columnas, sob a epigraphc — exercício I 'Dar a vida lcvlnn.iir/onlc deve ser um cri-
«Ia medicina aos diplomados estrangeiros... | me tão grave como matar.

os seus scratches representativos, ein disim- d.-is merenstis, neste caso preciso, pnr i
In da Inça "Associação de Clironistas l)e- que não hn, propriamente, uma venda
spbrtivos do Rio tle Janeiro"; perfumarias, mas emprego «lestar. inheri

Pnrece incrivcl, Sr. redaetor, «jue um pro-1
jecto tão bcan acabado e patriótico qual es-'
se dos deputados Drs. Zoronslro Alvarenga c !
<',leiiH.-ntino Fraga, ao qual Ioda a classe es-
tudiosn brasileira bateu palmas e deu apoio
incondicional, ninda vá s».'r sujeito a um re-!
inendo siibsl-llulivo, talvez nté em detrimento '¦

LMadaino Avril de S.iint Croix. presidente
do -Conselho Nacional das Mulheres Fran-
et-z.is, pede uniu mudança "acredito que ns
leis devem ser modificadas c o casamento
não deva collocar a mulher num.**, posição |
inferior ã do sen esposo. Mas o casamento
deve ser pcnna nente, porque & o unico fun-

dos interesses médicos brasileiros já tão pre- I cfãmicrifo solido dn familia. Numa união li-
judlcãdos com a beiiL-volcncia das nossas i vre á .mulher é st-nipre a victima. Os passa-
leis. E' preciso lembrar que cm outras ter- ros para crearem os seus filhos ficam jun-
ras quando o profissional briisileirò chogí; I (os c o casal, humano deve iinitiil-os".
o que c ruro, uáa p6de exercer o seu-cargo ! . As leis"'nnn podcím mudar n natalidade,
st-m dc novo fazer o curso. A lei estrangeira disse Mme, Mnffdnlciin Chnumònt. Kssa «iue-
& inflexível, O professor Hilário de Gouvêa, | sião não pôde ser resolvida por um casa-
do grata incínoria' foi um illustre,.c grande , inenlo indissolúvel, faeilidádc de djvorçió
medico brasileiro, professor de nossa Facul- qu. .timor livre. Nnda iniidará a situação em-
¦ílnde, e de quem o professor Miguel Couto j quanto ns iniillicres recusarem consentir em
fala com saudade c respeito. Pois liem. o
professor Miguel Couto, numa d<: suns aulas,

r, íis da na-
união com o

lembrando a figura iiiconfundivcl de Iiiia-
rio de Gonvcn, lamentou ter este quando tu-
giu parn Paris. c:n 1!'".'!, sido obrigado, pa-
rn não morrer de ínina, embora professar,
tle fazer novamente o curso medico para
assim preencher a formalidade c poder cli-
nicar.

Eis ahi Sr. rcdaclor, uma verdade quc|
nos entristece hoje, quando vemos no Brasil
legisladores ahiôlecciido exigências em pre-
juizo do brasieliro. Embora, nssim, temos
ainda defensores eméritos.

IA questão, da reciprocidade dos diploma-
dos estrangeiros, é tiniu ficção como bem
tiisse o Sr. ministro da Justiça, que, certa-
(mente eniíprcgaria toda a sua energia con-
tra o substitutivo.

Agradecido por mais esta gentileza. Novaes
Bennitz, presidente do Centro Acadêmico
Francisco «ie Castro, da Faculdade de Medi-
cina do llio."
¦¦ ¦ ¦¦*-¦—» ¦-t-BtM*******'1 ¦¦ -¦ ..-..¦¦...---i..-
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A sallagem dos "stocks"
Em memorial ao ministro da Fa-

zenda, a Liga do Commercio
pede prorogação de praso

A Liga do Commercio dirigiu uo Sr. mi-"'"tro da Fazenda o seguinte offieio:"Pela circular n. 37, tle 4 de julho do cor-
«nte anno, se dignou V. Ex. determinar
1"" em 30 do corrente mez tcrminnria o
{"'aso para a scllagcih dos artigos sujeitos n
Imposto tle consumo, cujas laxas foram crea-
<t»s e niajorndas pelas leis da Receita de li)'"3" 192-1.

. « Liga do Commercio do Rio dc Janeiro,
Optando prestes a vencer-se esse praso, pedevVí-nin para, - mnis unia vez, fazer sentir res-
|PÇ'.tojatiiénte a V. Ex. n quasi impossihilida-

jie cm que se encontra o commercio dc, den-
y° Ae tão curto praso, effectuar a sellagt-ni
«°s "stocks" existentes, não tanto pelo ônus
'.'"jncclro, mos muito principalmente pela-lifficuldadc de ordem material que lhe acar-"¦etarii, 

especialmente no commercio a vare-'"¦ onde a venda a retalho torna quasi im-
1'ossivel a verificução ou descriminnçno das
Wcrciiílorias, cujas taxas foram majoradas"* crendas.
. "'ítas condições, caso o governo não es-
«j? inclinado n usar dn autorisação que lhe'0.1 concedida pelo artigo 18 «Ia lei n. 4.7811,
«" 31 de dezembro tle 1923, Isentando esses•^ecks do pagamento do imposto de consu-
i,1?: P01' já haver elle sido pngo em temno
JJtílj a Liga toma a liberdade de pedir-lhe1"" o praso que deve expirar a 80 do mezcorrente, seja prorogado até 31 de dezem-
Çf* próximo, praticando assim V. Ex. um""jo 

da mais perfeita justiçn e equidade,•Jucira V. Ex,, senhor ministro, acolher a
ffKuranw da minha alta c mui tlistineta con-
wiçração». (a.) — Oscar Ferreira dc Car-Hlli^ direclor-sccrctnrio.
T*" ' **w»~ ¦—
0s estudos petrolíferos no Chile
-Santiago, 24 (a.a.) — o governo co'"•¦•mano vem de contratar o conhecido'"So cliilnnn -Hr Knrione Mordnch

Eüoclefôs
Vcrdacícira oceasião por duas se*

manas: Vestidos c chapéos a preço»
excepcionaes de grande reclame.
"Elegâncias". Rua S. José 120, so!>.
¦¦¦-.II *-9***m*emti'tl9-'^ —-**—-..—-—¦¦¦_-

UMA NOVA FABRICA E UM NOVO
ESTABELECIMENTO

O Sr. "idiiardo Augusto de Araújo e Mar-
ques tlu Costa, aciiliain dc iniuigiu-.-u: 4 rua
lístacio de Sá ti". 35; uni model-nr èstabelçci-
mento tle artigos de chapclarjá tle spiiv-es-
pecinl ifabrico. A novn casn, (jüei-tem inalai-
lações modernas c possoal cpnipctciilc,.-.. c
que constituc uma griindo necessidade no
populoso bairro, está fadada, pelo tleqcinlo
dc seus chefes a conquistar o lognr que
litniente intrcec.

..ii i. —--_ —- | ¦¦-«'fl-CrCP****-* <¦—— " ¦¦- mm—

obedecer tis únicas leis d-.*, vn!
tiirczn, c entrarem cm perfeita
seu coração materno.

•Piiii! fieráld.v disse que uma mulher que
niio «lcii iim filho ao homem nfio lhe dru nn-
da. •) professor Pinartl disse que proferia
«Iiio sc fizessem leis mais i-nergic-is .para pu-
nir os homens que nbahtlonnm ns esposas

i com filhos, com ou sem divorcio. 1'icrrc Mil-
j le classificou os casamentos' cm ruraes, «pio' 

devem ser IndissoHvcIs c urbanas, que ]io-
dem ser menos sólidos, 'lloni-y Kistçmqcfcòrs
disse que o casamento moderno não é mais
que limn formalidade de registo e leiii.brou
or. filhos como uma solução dc completa
felicidade no lar.

O divorcio c como o ópio, cura o doente
e inata o dc boa samle. disse iimilio Falire,
administrador da comediu francesa' E' um
ivnvcdio qiia devia só ser empregado eótn
circüinsiiecção c cm casos desesperadosi

Albino Valabergucj eiiiinento sc.ieiiti.stn'
sentenciou: ps casamentos do espirito de-
vem 

'domiiifli' os casamentos da cnriíc.
Os irmãos Ficíiír, Max c Alcxis. famosos

liuniori.slas, responderam assim no grave
problema: ."O divorcio deveria ser legalmente, nn.pq.s-;
sivel para ps cnsaes «pio tini nwnos (le Ires
filhos. 

"íiima familia de quhtríi filhos o pc-
dido do marido só deveria ser baslnnte. No
caso dc seis filhos qualquer (Ins paes poi!-.'-
ria íegíi.iíicnii! liinndnr uma nota d.év.itlniiien-
te selláda á delegncin mnis próxima iuinutir
ciando o divorcio. Tnl l''i resolveria ns nos-
sos problemas sociaes,

-*--.!í*í*r»v---

¦il) npprovar a regulamentação do lor-
ucio extra, apresentada pela commissão res-
peel Ivo;

c) providenciar para a reforma da la-
liclln, abreviando assim o termino do cnm-

peonato. —- Sylvio Vasqucs, 1" secretario.

B_S_-t.ua-
O S.C. I1IIASII. DERROTOU O S. CHIIIS-

TOVAO — Iliiilisaraiii-se hontem, á noite,
nn "rink" da rua Campos Salles, os jugos
officiaes da Aancn entre os primeiros c se-
gundos quadros tios clubs (]ue vnciniiim estn
nota. A partida preliminar dos segundos
teams terminou com o resultado dc 14x10
favorável ao S. Christovão.

iScgulu-SO o jugo principal dos primeiros
Icams, qua disputado com nrdor e limita
nnimnção veiu a terminar cum ;i nierccidu
vicloria do S.C llrasil por 18x2."'.' 

Era esls o Uv.in victorioso: Ebraico. Es-
pinola, Carvalho, Maciel, Marino c Matrc.
Fizeram os pontos: Maciel 14, Carvalho '2,

Marino c Ebralcò 1 cada um. Serviu do
juiz, na falta do escalado, o Sr. Henrique
Palhares, do Tijuca Tcnuis Club.

Noticiário
A VESPERAL DANSANTE DO TIJUCA

TENNIS CLUB — Rcalisar-sc-á no dia .'2Ü,
dns 7 ns 11 horas da noite n vesperal dan-
santo do corrcnle mez, em que serão rigoro-
saincnle executadas as seguintes disposi-
ções: 1) — os Srs. sócios só terão entrada
énni a apresentação da carteira tic identida
tle""

SSO
tle

ren-
tes A profissão do barbeiro, — desappare-
ccrla a conseqüente exigência do registo do
imposto de consumo c tln alteração da elns-
slficnção do imposto dc industrias e pro-
fissões, — grnvanics fiscaes qne o negocio
tle que e trnta não «5 susceptível de suppor-
tar ' "'n escassez dos scus créditos.

Submclto, porem, o assumpto ú elevada
consideração do Exmo. Sr. ministro dn
Fazenda."

me*

Haddock Lobo
Bello e magnifico prédio,

situado á rua Professor Ga-
bizzo n. 97, construído em
centro de terreno, com ac-
commodações para familia
de fino tratamento, e será
vendido, amanhã, cm leilão,
ás 4 1 [2 horas, pelo leiloeiro
Júlio.
o 'SIERRA CORDOBA» DE PAS-

SAGEM PELA GV'AISABARA
Fundeou na Guurinbnrn ás primeiras horas

da manhã, o transnlliiiitico allemão "Sicrra
do club, acompanhada do recibo tle sc-_ Cortloba", da Norddeütscher Llovd, qu-'

os Srs. sócios só poderão j procedeu de Breníeno escalas de costume. O
conipanliia pessoas de suas [referido paquete; cujo eslado sanitário foi

verificado excellente pela Saude do Porto,
transportou muitos passageiros pnra esta
capita! e conduz crescido numero em trans*
ito para o Rio dn Prata.

jus-

"Scena Muda"
Amanhã será posta á venda essa sempre

prõçünádn revista. O numero de agora esta
esplendido, ilíiverstfs sceiias dc iilnis dos
mais scírisacioiiiíes são nelle reproduzidas..
Com as maguificas gravuras, ds uma ulti-
dez peirfèltii, encóntrn-sc variado texto,
que mnis umn vez vem assegurar cr êxito
tia "Scenn •Muda". .......
«in .-i.i ¦¦¦—•—» itÇJMJi»*- t i i n  ¦¦ ¦

"ha Nuova Italia"
Mais um numero dessa revista está., cm

circuluçno. Acceitn eni toda a grande colo-
nia italiana a publicação, que obedece,á
direcção dii poetisa e jornalista çondessa
Davidowsli. Gina Romagnoli, vae fazendo sua
existência . triuinphal. ;.

Isso acontece, sem duvida, porque muito
fnz "I.a Nuova Italia" pela confraternisn-,
ção itajó-brasileirá. O niuiiero de agora
bem confirma isso. Traz vnrios trabalhos
literários francamente apreciáveis. Na capa
estampa um bom retrato tio príncipe Lm*
berto, > mir ¦ ¦

geo-
pnrn

"""iiiano vem de contratar o conhecid'"So chileno Dr. Enrique Mordnch pnm""ercer 
naquelle paiz o cargo de chefe, dn

co*ntalssão de estudos petrolíferos.

lembro; 2)
trazei- cm sua
Exnií.s. famílias (art. -I" tio Hes. Int.), não
sendo, portnhlo, permittidn a entrada de;
corividndos; ii) — no din da reunião não sc-;
rííò absólntoihente ncceitns propostas tic no- i
vos sócios; 4) -r os Srs. representantes dn !
imprensa terão ingresso pessoal com o "per-)
iminente" fornecido pelo club. desde que j
apresentem a carteira «le identidade forneci-"!
da pelos respectivos jornaes. A commissão
de fcslns, composta dns Srs. Dr, Roberto
Peixoto, Araiidy Miranda e Ernesto Maxwell
dc Souza Bastos' tem plenos poderes du di-
rectoria para exercer n mais rigorosa fisca-
lisiiciio, quer i entrada, quer durante u rc-
união.

•mrtfzyfK^m*-*.

mu»-

ROMANCE EMPOLGANTE
Em todas as prineipaes livrarias e no do.

posito: R. do Carmo. 35 — 1°
sos»-

'DUAS POR DIA
; U'nà''*a'ò almoço oulra nu jnntnr", é n dose

indieiida- nas cnfcrr.iidndes do estômago,- fi-
gado e intestinos; prisão de ventre é n causa
de in nu meras doenças; livre-se toinaiuin 1JI-
LULAS VIRTÜOS.VS. Pílulas do 1'npalna e
Podiipliyiina.'Vidro 2.*-T>(.". Una do üosnrio 172 1

JUSTO DE MORAES Advogados : Rua
— \i do Rosário, 112.'"EESBERT 

MOSES Tel. Norte 5127.

fãlhàs"de serviço da im*
POLDINA," NO INTERIOR

Do Sr. .Altivo Figueiredo, viajante da fir-
ma Lpiirciro; :(5uiiiiari"ics .(• ("., desta prnçn,
rçcclxiníos uma recliuniição contra o serviço

I dn 15. F. Leopoldina, no interior,
O Sr. Altivo, no dia 18 do corrente', des-

I pijcliòti coiiiò eiicoiwriicnda duas malas com
j ainostras, de S. Manoel pitrai Lage e, sc-
| guiiilo o reclamante, até lioje não foram
i encontradas üs referida-; tii.-i.his e ninda o
j interessado gastou mais õ-jfiOn num Iclc-

grajniniii; para outras estações, afim dç ver
sc conseguia oiicoiitraJ-ãs,

¦Allcgn aquelle. viajante qiiò esses faetos
são muito coiniiiuiis nessa iuslroda de ferro..
—.—.._¦_--.-.. -.-._¦— ..-mm \ W-SÍMS*—«-¦ ¦ —. ¦ ..-.i__— .... ¦ . _—«,

Mais aclhcsões ao próximo Con-
gresr.o de Estradas de Rodagem

O Sr. ministro ila Viação, presidente do
Terceiro Congresso Nacional tl*i líirtrudiis
de Rodagem' recebeu us seguintes lelcgrnm-.
mns:

Uo Sr, governador do Estado da Ruhin,
coinniünicandó fãzor-sc representai* ofii-
èjiílínénle ]ielps engeniiCirus .Hisc Ameru-ami
dp Costa c Jonqúliií Ignóçip Tosta Filho,
ps quaes nprèseiitnrno nno só liipnpgínpijias
nobre estradas (ie roílagein, como publica--
ções outras de real interesse, àcoiiipnnh.ailas
iVéi^-hotogràplila» e valiosas informações;
do -presidente do 

"Estado 
tln Pai-uhylin, do-

sigiiiindo o deputado Tavares Cavalciinti
pnrn sen- représentantü; tio governador.; tle
Alagoas, dosiguando o deputado Rocha Cn-
valCalili para seu 

''representante.

¦': a— .0 Sr. deputado Lacerda A"ergueiro,
presidente do AerO Club Brasileiro, em oi-
ficio, coniiiiunicou no Sr. Dr. Carlos üuin-
lc, presidente do Automóvel Club do Bra-
sil, e .vice-presidente do Congresso, que re-
prcseiitarn pessoalmente aquella associação,
e que fará tudo quanto estiver no seu ai-
cniiee pnra que as- patrióticas iniciativas dó
Automóvel Club do Brasil tenham completo
êxito.

Feíiival no Jardim Zoológico
.Realisa-se, no próximo domingo, bcllis-

sinio festival no .lard.-m Zoológico, cm Jic-
nefieio das escolas populares do Engenho
Movo, festival :que tem angariado valiosos
elementos de êxito, pela causa sympàthien
que representa.
; A feslii. duVnrá «te 1 da tarde ás T da- nói-
to. Renlisar-s-í-ãoV, exercícios de escoteiros,
corridas, gvmnasticas, vendas de sortes, «lo-
ces; '.refrescV', Yioi-í-s. ele, por gentis senho-
ritns. ' A troupe "Tútú" dará, ns 3 horas,
variadn matince ap ar livre.

Funecionará, das 12 horas cm diante, »

A directoria da Guarda No-
cturna de Botafogo

FOI ADIADA A ASSEMBLÉA GE-
RAL DOS CONTKIBUINTES

O delegado do 7" districto, Dr.'.Ioãb .Tose
de Moraes, que está incumbido pelo Sr.
chefe de policia dc promover a convocação
tios contribuintes da Guarda Nocturna dc
Botafogo, parn o fim especial de eleger n
directoria da mesma guarda, adiou, por or- . .
dem superior, a assemblía geral marcada porta da rua José do Patrocínio, pnssogein hns de 3

ípara boje, até posterior deliberação, 
'dos 

bondes Uniguay-Engeiiho Novo, V induaes.

A festa de S. Roque em
Paquetá

OS FESTEJOS COB.SE11ÀM NA ME*
LHOI1 ORDEM

Henlisiiii-sc, no domingo ullimo, n fesla
dn p.-iilroeiro tln aprazivcl c poética ilhh tle
Piiquetii, o Seiilmi- S. Roque, que ali se
ven-era. .V tarde 'houve procissão, miiito
concorrida'; cerimonia rpie ha muitos iiii'
nos mui so fn/.ia,- saindo S. I*«í«jno cm c-liaro-
lit, .percf-.rre.iido-.nr, prineipaes ruas dii' ilha,
ítreeedidii d ti grande"" cphcòrrcneiá! Dnraivie ;>.
]ii-.ncissnó e os festejo;-., f/.-j-se ouvir a banda
de-in-usi-ja; dii Iíatiiiihíii) Xiival. 'Ó serviço de
policiameii.to,' que esteve. ,:i---cargo, -do- su;,)-
niente «!e delegado Sr, Rubens Costa, mixi-
liado peltis cóuiíni-siirios'.losé Carlns e Pc-
rit-lc.s Machado C pelo ifi«nl gcriil tle ve-
biênios Sr. Bcrhárd.ino, esteve irrcpr:'lien-
sivel, não sc regislniwlo a menor perturba-
ção da ordem, a despeito da enorme con-
correucia que ali se observava, durante os
festejos; .

Uma oííarta de perfumes
Os Srs. ,A. (!. de Souza ,t- Rezende, pie-

seiiteiiienle nr, únicos represchtaritós da Per-
fumaria Ilellplry Ltda., em lodo o Brasil,
Uvcram a gentileza dc enviar-nos diversos
produclos tkssa acreditada fabricação, «pie
foram devidamente apreciados cm nossa re-
d,-,'.-cão.

São perfumes finos e suaves, dignos dos
lençiiíhps do cambraia c dos cabcllos sc-
d os os,

-*^o»iw--*-«

Foram sepultados liojet .,
N'o cemitério do S, Frauotsco Savlt-r —

Cecília, filha de Nolsoif .losti tlu Caslro,
rua S, Luiz Uoiuaga n. 0151 Francisco •'*
Costa Corria, iluspltul da P.cncflccncla l''>r«
tugueza; lluhrm, filho «lc Jofio Cyrlllo dns
Santos, rua Conselheiro JoSo Cardoso liu»
inern 03; Hugo. fiJlin «le .Insephn Lima dt»
Conceição, ludcirn tln Plrnsolnuirga u. 40;
.losé Ooncalves llurity, avenida Salvador «Is
Sá -n. 83; Gcaeo de Andrade Costa, ru*
liarão da Mesquita n. .175; Agostinho Alvoi»
necrotério tln Instituto Motllcu Legal; Ma«
ria «le Lacerda Nascimento, rua liarão «Ia
Ouarallba n, -15; Julia de And rude. tua
S. Luiz Gonzaga u. 310 A; Dcolluaa Ili*
beiro tic Caslro, rna Visconde ite Aboeti
n. 163 A; Carmon, filha tle Adelino do:i
Sitntnr,, run Sara if. 71); Maria 1'eltoss du,
Conceição, ladeira do Barroso n. '"7: Or*
laudo Corrêa Vasqucs (Dr.), rua Barão dj
lliipngipe n. ;tlj W.titcr, filho «le Aftliiii*
tle Carvalho Almeida, nin da Harmonia ni1.-
lucro 68; Autonio Luiz tias Novos, travessa
Leste n. 28; Clnudillõ .Io.*c tios Sntitor,, lios-
pilai de S. Sebastião; Pedro .loão Cardoso,
idem: Florcncin dc Almeida. Santa Casn da
Misericórdia; Augusta Pinheiro, idem; Pie-
(Inde Figueiredo Mattos, run Gcnoral Pedra,
n. 431; Ângelo Albino da Costa, necrotério
tio Instituto -Medico Legal; Abílio, flJho do
A-bilio Autonio do Amaral, ma Monta Ali*
gre n. 110: Julieta de Sá, Hospital d.i S/ü»
Francisco tic Assis; Arlindo. filho do Ma*«
rin Amélia, rua Barão <iu Gnniboa n. 60;
Maria da Pciflia, filha de .losé Friincir.cn
tle Sutizn. ladeira tio Bnrroso ti. 200; G"*'
din, filha tle Anselmo do Espirito Santo da
Moines, rua Visconde «le Itnmnraty iv. It!;
Florindo Coelho .Maciel, rua Santa Ame!'t»
n. 19; lEvaristo -Moreira dos Snntos, nia,
Biachuelo n. 20C.

No cemitério «lc S. .loão Baptista —•
Vicente tio Pozo "' Soto, rua Clapp n. .'I|
1'nulo Fe rn a n des Alves, run Sorocaba rf.i*
iiu-c-o 186, casn II; Benjamin Mottn. Irnstn-
«Indo de Pn!m.\Tn; Cléa, filiia dõ Jonqiiim
Hotliigucs Corrén, rua «lo Senado n. MI;
1'irmino Marques Ferreira, rua Oonerat
Glycyrlo -n. 61; Rodolpho Figueiredo ltõsns,
Santa Cnsn dn Misericórdia; Nndir, filha
tle Francisco -Itilieiro Menezes, rua S. Clc*
mente n. 45; Tliercza Maria da Silva, lios*
pitai do S. Francisco dc Assis; Pnlni.vra di
Souza Pinheiro, run Viclor'n n. ii; .TnsJ
Luiz da (.un.in, praça dc. Ilcpubllcn «. õ*";
Antônio dn Silvn Bustos, Hospital dá Bcuc*.-ficencia Portugueza.

Serão inliumados iimanliã:
No cemitério de S. João Baptista — 'U:n*

reza Ribas dc Faria, cujo feretro sairá, ás
9 horas, da rua Santa Ohrístfha ii, 5.

 No cemiterio dc S. Francisco Sa-
vier — Niitim, -filho dc José Caelóno tio
Andrade, saindo q enterro, ás «0 1|2 horas,
da rua Ilella ds S. João ri". 231.
>——-i.- .1 .i ¦- i mUtUtorn t ni _.,,.

AV. MEM DE SÃ, 183
Vende-se este confortável

e befío prédio, com acco.n-
mod-„ções confortáveis para
família de fino tratamento,
em leilão, sexta-fes ra, dia
26, ás 5 1 ;2, pelo leiloeiro
Júlio.

l ^OB»—i—— .... 
". '

Vae ser commetnoraio, no Japão,
o "Dia âo Exercido Mililar"

TOK-IO, 24 (L-.P.) — O governo japoriea
rêsorvòu-se a soncçfiõ offieinl do pròjectnilõ'•Dia tic Eserçiciò Militnr", a rculisiir-iic eini
todo o Imp-.-rio ;i '2'i ri-; outiibro proximu'
em qm sc celebra a coirinienioração nacio'
mil dc Yasiikiiii ci.ii Tuiclo.

O "Dia do Esercició Militar" realisar-se-á
sob os auspícios dos i'oscrvistiis jajKiiiiüics.

Os organisádores ci-.-s.:-. Inrefa dsclurctii
qu*i cila não íc-in neiihtiipa i-eiaçâo coiíl o¦¦Dia da Dcfòsa :
nos _stado~3 Unido;

il" illl-* no realisa
12 dp to; ivnl

Installou-se o Trapiche Con-
ceiçáo

iPcla- firma '.\r. -Curvallu-irn acaba de ser
instállndó, á Avenida Rodrigues Alves S27,
o Trapiche Conceição'; para a armazenagem
c!c mercadorias de qualquer espécie, exec-
pção fita de itií'lniii.!iinveis.

QUE PAO

0 esperaisio nas co-airautcaçõss
| teíegrapliicas btcr_aci.6ii._es
; Siagundò telègraiiiiiiin recebido dii Ocne-
\ bra. a Assçiiihlòn dn Liga dus Noçô' s re-'¦¦ 

coiiiineudoü n todos os governos ;-i ncceilação
i tios lêlegíãniriius . redigidos ein ti-p-i-nuio,
| vonio liiigungeiíi clara para aquelles desp-i-
I cliüs.' -Ao Brasil coube a prioridade dessn rçno-
: lução. por aviso n. 1(15. de íi- tle noreiu-

bro de lí!".'!, do então minislro iia Viação,
Dr. Lauro Mullcr. Esse aviso iiiiiii.la ncc«ji-
tar o Espera ii lo como lingiiiigc-ni clara r.a

• L-oiTespoiui-jiu-ia iri terna do paiz;

IA T0MB0LA DA PAR0CHIA DS
SANTA CRUZ

Tròuscram hoje á A NOITE um pão, ou
por oulra, um projecto de pãn, vendido por
IflO réi:i_ nn patiaria tln vim Bnrõn do Mcs«
quito 370. Tem oilo dedos nilnguâdos de
cqmprimcii.tb por dous de largura c. cabe num
lioisi) tle phosphoros,
rr—¦- ¦—-¦- *s,.._M|'a*SB»--^-"- .-.....--¦._¦.._—_. ¦

Tciitlo sc cfTcêtuadò
lióloi cm beneficio d.i

a cxlèhèçãb da tom-
Cnsa Piiroehial, a '-'-1

- »>—^ífl _f&*_-*t—

Como Pedras Brancas festejou a
áüia âa proclamaçáo da Repu*

blica Farroupilha
PEDRAS RllANCAS (Rin Grnntie do Sul)

22 (Het.) (Serviço especiiilda A NOITE)
Iícnlisarnin-si*,, nesta '-loínüiiatie, sol

mner, fesths cumiiieinointiviis da data tle 20
de setembro, que nssignnln n proclamaçáo
cin llcpublica de Piratiny. As nuloridades ei-
vis, militares c ccclesinsiicas, o Tiro -I!)8.
.-iliiiiir.-ns - dos collegios- lul-aes e iririumcròs
-opulares fizeram, uniu romaria á Hérnia dc

.Ooniés ãardiin, o' primeiro presidente da
¦llcpuliVica -farroupilbn. '¦"'' ••'¦¦•

O. Sr. José Tiro Villalohos proferiu uiiia
ipplaiHiidn .'-.o.raçãõi depois da 'qual foram
1-guidn's vivas aos nomes dos herdes gn 

'

3ó e das

Solemne inaupuracão da nova
matriz de Arantes

Do Arantes, listado de Minas, recebemos,
com data de 20, o lòlegritininii seguinte!"Fui soleiiiiieinciilu inaugurada, hoje, a
i-grejii-niiilriz dcslu localidade, de qne' «• vi-
gário o Hevdniíi. padre Francisco- Rey. Mais
tle tres mil pessoas compareceram á cerimo-
nin, inclusive nviitns do tlestat|tie, vindíís dns
cidades de Turvo c Bom Jardim. A banda
municipal turvense tocou durnnte os feste-
jos. que sc revestiram de grande brilhan-
tismo.

O Sr. Vicente I.antlem, capitalista e fazen-
«leit*o locnl, tem sido muito feücitntlo por
ler, numn demonstração de bondade" e fé
religiosa', construído por sun conta o templo,
que é consagrado a Nossa Senhora Appnré"
rida. Affectíiosas saudações. — (a) José Dio-
no Jiinior."

m*»

de julho próximo passado, ,-¦. cotni.nis
nclivii «Ins olirns punicliines comúiiinieu

! (titçrçssndos .que o*, liilhçt-is preiniii-ilos
j rão validos até 110'de novenibrò de 1924

que foi o sógitinlc « resultado':
i Prêmios grandesi 1". fií)l)'*;(; 2". 02107;

00211); -I". Ü15ÍI5; n\ 02R0S; d". 0270-1
Premiou pequenos: O'117-l, OOHS,

0858B, 071)7-1, 0.'!!-10. 022Ü2, OliDÜÍ),
07107' 02*81., 02.-21, OO310, Ü182S),
0505,1, 011718. 0:)4li2, OSI05I, 048117,
00119, 113838, 098'il, 00491, 1)8811,
02105, 00977, 00938, OS7IÍ7, 00151.
0!)7;i78j 08210, 08558; 09928, 02733,
0527ÍI 01020, 05911, OS80-5, 02239,
05340; Oi."1)2, 0.8950, OOliO*1 ç ftÓõlO;

s__Í->il)3_M

:iiO
ms

oir-"i',
099i)«í

001)7».
037'.!.'!,
OOOSíli
OIÍ731,
0-1727,

Afíirraá-se, em Londres, que se-
rão reformadas as tarifas da

Great Western
LONDRES, 24 (U. P.) — O secretario da

Conipnnhiíi •Gr.eqt Western of Br.-isil Rnil-
way, Sr. TnfTnm', que ncnlin dc regressar do
Drnsil, entrevistnilo, declarou que ti, repre-
seiítnnte dn empresa teve umn conferenein
com um delegado especialmente, nomeado
pelos palheiros dos listados do Norte c dis-
cutiram os termos parn n revisão dos tnri-
f;is. As suas propostas foram subníettidns
no ministro An Viação, nchando-sc ns nego-

uloridadc-s federaes e cs eiações possivelmente' nas vésperas de uma11 solução satisfatória. __ .

Boa impressão causada pela mei*-
sagem do prefeito da capitai .

mineira
BKI.I.O IIOniZONTE, 23 (Serviço especial

da A NOITE) -- O ¦'Diário Offieinl" pub-í»
cou n nieiisngéin enviada ao eoiiscl-lici AeV.a
berativo pelo prefeito 1'lavio Santos.

Pelo reiferido docuílien-io, vê-se t;uo t't-
rnin apurados n mais Sobre a renda orçada
79li: 1723078, calcados 75.000 metros qua-
tirados e rcalisados outros importantes iue»
llipnliieiilòs. Nns oito mezes deste mino ji
se arrecadaram 810:017"720 a mais sobro
a renda constante do orçamento'

.Muito felicitado" lein sido o '-prefeito "F'n-

vio pelo trabalho que apresentou, o qual
causou, cm gemi muito boa impressão.***Ttr"Ti'iiinimiiiiTiifiii 'i iIiiimii1^ »¦¦ nwHwm-i Wi-i.jiuxh.i m___j%

MMíiNirTirõsr
S. Cosme e S. Damião

Umn .senhora devota de Cosme e Daiiiiíio
convidn seus fieis a assistir uma iniss-.!; iis
9 1|2 horas de amanhã; 25 dó corrente,' h*
egreja dc S. Jorge. Desde já agradece.

:

m

d-
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e-*tem
A NOITE — Qunrf a-f«lni, 24 <ltí Setembro dc 1031 1

OS ACONTECIMEN-
TOS MILITARES

Clirpou a Pnulo o piii-riil Azrvi*.
il» l nflii

S, PAULO, 31 (A. A.i -• Chegou lmje a
Hio enplinl o Sc. general AjcvciIo Coila,
¦-¦•'.. i:i,..i,l.|i!.' .1.1 .',.!.lliiu.i llil Mil. ili**».lud .

ha .Iln*., a q.i poisrKiil.i o*> i.-l.. I.I. *. lugtiloü
d.' -I. UtlBlIo,

S. S. foi recebido na estação dn I.n/ pelo•janciai Kdiinrilo Soriales, comninnilante dn
vegiáo, e «eu oilado-nmlor; nlém de grnnde
numero .1.* officiaes ilo Exercito, cie,

li general Àuvodo Costa hospedou*!, no
llutel 1,'riiiliiu*.¦\'.i 12 horas o cnmmnndnnle da c-Ulnela
coíuiniin du mil scliuvn-su cm conferência
com o Sr. general làliinrdo Soeriitea.
I»i'iiiii'.hc uinuiiliií. n *"I.«**_i»t» ltc|»u-

liliciiiiii Murrcliiil Fontoura"'
"l.egiio II- piilillrann Marechal Fontoura —

Titdu p.*!i> llra-ll Unido d Republicano --
•SÃo convidados Iodos os íefflonnrloi JA In-
ív'i'íplos neslii Lcglfln c bem assim os de-

Iriial» amigos do governo que tem como chefe
v.piviiio o benemérito Dr. Arlliur llernar-
iU"i, u fe minliviii anianliã, 25, ás 7 horus
,1a noite, rm sua ledo ,\ run da GonstltulcAó
ii, 12, afim da nppr.iv.ireni o mensagem quo
vao »cr splcmncnicnto entregue ao Iv.mii».
Sr. presidente du llepubliea."

meu

0 maior suecesso ai-
cançadoatéhojepelo

Jornal das Moças
ire*.

tvgolai
edições consecutivas complctamenli!

Leiam amanhã, no
•Jornal das Moças o 4'

fasciculo d'

A
n grande e estupendo romance, de Paulo

iVAigrcinond, cuja leitura empolga, sensibi-
lisa o emociona. .... ,.-

O 'Jornal das Moças" publicará amanha,
além do •t" fasciculo d'"A Criminosa", as
duas musicas de maior suecesso da acluali-
dade, pura piano c canto: 'Tadrc Nucstro
c "La Montcrin".

Em vista dc se terem esgotado as suas
ultimas edições, resolvemos dar amanhã umn
grande edição do "Jornal dns Moças", ondo
os seus leitores encontrar»» um conpnn nne
.•ani direito A RECEBER GRATUITAMENTE
(IS 1", 2* e 3- KASC1CULOS D"'A CULMINO-
SA", o grande romauce que está sendo
publicado em 8 paginas, annexado ao Mor-
uai das Moças", assim corno tambem
receberão gratuitamento aquelles tres fas-
«•iculos, todas as pessoas que apresen-
tarem ou mandarem pelo Correio, para á rua
do Senado, 28 — Redacção do "Jornal das
Mocas" o conpon abaixo:
ViLE O 1*. 2» e 3- FASCICULOS D"'A CRI-

MINOSA"
NOME  ..........
RUA OU
LOCALIDADE
ESTADO

BOLETIM DA METEOROLOGIA
AGRÍCOLA DO ESTADO DE

MINAS GERAES
Escassez de chuva e prejuízos i

lavoura e â pecuária
•"¦*"i-t>l*w™«

Outras informações da cotnimi-
nicação offieial enviada

á A NOITE
Àtltgnada pelo Dr. A. II. de Oliveira, re*

ivliciimi, rm I. Icgrnniiiia offieial, umn »'.'•-
|,i,. d» linlittltii de iii.-t. ..i ,.l,,i;l,i agrícola.
rspr.li.i.i pil.i iee(fio «'.-iiii.il do Serviço Me*
i.*..i.i|.n;i,-'. do l-i.id.. dc Minas (lerncn, o
relativo oo segundo* «Invadi., do mes cor-
rente. Mis o quo Informa o dito documento:-Tempo — Toiiipernlura — O lempo foi,
em gorai, mula ipieiiii- que o normal, exce-
nln nn zona do S, Francisco, onde os va-
lorcs iiii-dios observados foram Inferiores
nos quu llio o,muniu*, nestn época do auno.

Chuva — A |ii«'i'i|.ilii<.'-i aindn continua
(•.•i.s-,.1. não su loglslnmlo, uu mnior parle
do Eilndo, nenhuma chuva. O maior iiiime*
ro do dias dc chiivn (2), rcglsluii*se riu São
Joilo d'EI*Hoy, Palmyra, .lui/. dc PAra.
Leopnldinn, S. Pnulo do Muriahó • Theo-
pllll.i Olloiil.

Iiisi.Iu*.*.'... — Km todo o Eslado o nume-
ro de horus de sol foi normal, salvo nr.
zona N li. onde ultrapassou um pouco do
•.eu valor normal.

Pecuária — O tempo secco e quente foi
prejudicial a lavoura. Os pastos continuam
seceos e o gndn acha-se sentido. Ho pune»
producção de leite i queijo, havendo falia
em inuitns localidades. Nu inunicipio de
jlom Suecesso ainda se exporta -lutvllbo.
café, etc e cm Arnssiiahy, ainda continua
a faliu dc gado.

Agricultura — O tempo qtienle e secco
foi, cm geral, prejudicial 4 lavoura. Con-
liiiiia o preparo de terras pura as no\'os cul-
liirus. O.s gêneros de primeira necessidade
continuam caros, No município de Paroca*
ti'i è abundante a producção de aguar-
dente, rapadura e assucar.

.listradas — As estradas se acham em ra-
guiar estudo dc conservação."

mem -

L1V«0S NOVOS
"Rosai tio ttytlimaa" — Luís

Cario»
poDtalLuii. Carlos, nuo nenbn

ECOS DO CENTENÁRIO DO BA-
RAO DE MACAHUBAS

^~mmmm—f~—,

0 filho do grande educador agra-
dece ai homenagem prestadas

pelo Estado da Bahia
8. SALVADOR, 21 (A. A.) — Em sessíio

rcnllinda pelo institui» fieoüraplilcii o III*»-
lorico «l.-M.i cnpllni, despedin-no du iiirNin»
luMltiit» o Dr, Joaquim Abilln liorges. fllln»
d» Inslgno educador liarilo de Mnciihiihus.

Prriidlii essu sessiin ii Dr, <;.'>> .*> Ciiluiou,
govcriiinlnr do IMi.d», que lliilin A sun dl
reli» o Dr. Abilln liorges o A csqueriln n Dr.
Alfredo Mngnllifiei, direclor dn 1-t.voln Nor
mnl.

O homenageado pronunciou uma cloqucn-
te nra.no, ngradecendo A llahla as liomeun*
inn*. que por iniciativa dn Institui» Ilisto*
rico proilnrn A memória de seu pae, A esso
agradecimento o orador, cm expressões dc
grande nffeclo, associou o Sr. governador
do Liiid», n cuja obra administrativa teceu
grandes louvores.

O Dr. lii.es Calmou agradeceu, qualifl-
rondo ("< excessivamente bondosas ns paln- u ,-,,„. in.¦>> itut* au sru livro uni C
vracdo Dr. Joaquim Abílio liorges, possuo- .,„,, VMM ngrodnvol o alimento .lc aiiílioli
d» viu seguida ii apreciar n llgiiru do liarão „•„ coniiiioiitndu. li' uni encanto, portanto.
do Mncalitibas, como expoonto da^ educaçuo 10M0 «n0snl do Rylliinos") c liem haja o

entliiisiasuio carinhoso com quo o organ"

O poela'!«ul« Cariou, quo ncnliu de n»s
dar mnis um llvr» du rimas, cmn » hcu
iVslejail.i 'Astros 0 nliysmos", vem ila |ill>
lillcir liiinbi'111 um Iruliulh» ile uiuilii curió*
(.hindu, o .l.*,i.ii.i.l,. ,-, mnli lurgn neculln-
cão, eilUl » lilulo do "'lt.it.nl du Itvlliiiiiis".
tliul» liam ncbuil», pnrquflHto n leitura >
devorai um r.iniiiiii» do romi; Irnniuilo uOi
1'vIIiiiiiis (...«¦lie... ile I.nln ii nossa evolução
lltcrnrln. O niil.ir, porque lido qui/. fo/er
obra preloniloio ilo crllloo, inni unonhs leN
vir da guln n uxpoiltor, llflo 5» dn provni
(Io lllll apurado li.ilil gosi» o fiim lonilblll-
(Inde, como do grande niiinr tina letras, ns
qunes presta uni srrvlç» tom favor Incsti-
niavel. O seu livro estuda, mi anles. oxpOo,
os principaes cnractorc.i e feitos das no-
vas escolns lllrrnrlns, dusdo n sun geucite,
dotondo-so «ipcclnlnioiilu no i.uuuiillsm»,
n» symboliimo, dnndo-nos do t».lns essii',
plinies ou aspectos cxoniplnrca cluiiuonlcs,

iuipriiiio au sru livro uni euruclci

nacional, tendo npAs cxpressilos do elogios
para eom o homenageado.

Tomou finalmente a palavra o capitão
Wnnderloy, sendo em seguida encerrada a
sessão pelo Dr. CiAcs Calmou.

¦ —i*a -

SALDOS SALDOS
MUITOS

Não ha agua no morro do Pinto
(Juclxam-se os moradores do morro do

Pinto do que ha cinco dias não ba ali uma
gotta dágua. O supplicio da sede já os
desespera, náo podendo elles satisfazer aos
Biais rudimentares princípios dc hygicnc,
devido A falta do precioso liquido.

•mmm
Precisa de dinheiro ?

A Tiriluraria Allinnçn dá cm dinheiro, no
«elo da entrega da roupa, o valor da mesma

R. Visconde llio Rranco, 38. Tel. 5551 C.
¦ mem* « , <•..,.

MUSICA
O concerto de domingo da
Sociedade de Cultura Musical

'Na tarde do próximo domingo deve rcnli-
sur-se no Instituto Nacional dc Musica mais
tim concerto da festejada Sociedade de Cul-
tura Musical, a quem tanto já vae devendo
«t nossa \*ida artislica. O programma de do-
iningo terá, de cerlo, espaço dc brilhante re-
levo nos annaes daquella agremiação já que
ticlle tomarão parte, interpretando paginas
ric César Franck, artistas illustres que são:
Humberto Milano, Maria limnia Freire c Ire-
nc Nogueira da Gania.

-mem

JERSEY Snldos da Fabrica de Todo*!
os Santos, cm cortes e cm
retalhos. Tlieophllo Otloni,
93, Io, próximo dá Avenida,¦mmm-

Colhido por uma caixa
Está internado na 13* enfermaria da

.ianta Casa, onde está em tratamento, o«
operário David Machado Rogério, de 28 an-
nos de edade, portuguez e residente á mal
Cândido Mendes n. 34, por ter soffridò con-'
lusão no pó esquerdo, em conseqüência do

ijniha _ caixa que sobre elle caiu, a bordo
do vapor "Itaipava", ancorado na ilha do
Vianna.

¦ -a»*- .
Não se deixe illudir

Exija o delicioso "AZEITE PORTUGUEZ
PRATO". Se o seu fornecedor não o tiver,
peça pelo Telephone C. -1403.

SALDOS

PREÇOS

ABAIXO
DA

FABRICA
LIQUIDAÇÃO

ANNUAL
GftSAYOBK

Depois ú% amanha
LOTERIA

Sanla Catharina

30 CONTOS
Inteiro 10$
Décimo 1$

sou o poeta dos "Astros e oh,v-ii>o
"Corôfl do» Humilde»" —

Osvaldo Orico
O Sr. Oswaldo Orico apresenta agora, om

magnífica edição, o seu ultimo livro:"Corda dos Humildes", livro de noemaa, dl*
vidldo cm quatro partes, e onde elle nos
transmitir a emoção dns cousas simples
com versos de grande subtilcza, porque cau-
tum a
'"Belleza da humildade lncomprehendida.
Virtude humilde, qualidade sem relevo,
ülorln velada, sino alardes o esplendor"".

| '.'tie-a", levnml.i-lbo uni contingente do CS-
'Melhor do que outras phrascr. darão, sem, ludoij em notas ou observações do caracter

diiviílu, uma idéa da alma do livro dc 0.1- philologlco.
wnldo Orico essns tros quadras, que são | Recebemos, tambem offorccldo pelo Dr

As publicações de defesa e en-
sino do idioma

"A REVISTA'iKljNGUA POR.
llJfílJI-.ZA"

Um volume *ol-n> l'ort»*/\lcprn
Cniisiliiiliiil» 11111 preeiòio «rolilvo do ob*

tudoi rclniiviii uo lillonm o n llllerntuni
iineionr.es, » "llovlilii iln Língua ['ortUftua-
/a", |iubll,'iui*i» lilnieslrnl iHiigld-i pelo OV>
l.i.tiilcllii.i l-relre, »', oerlBinenlé. uma «lus
nuiiiai mais IntereMoutes o mnis urtlí i'fi*
vlslm, pnis nflo s» iliviiirfi» oiiiuceldflii pn*
glnus do ngrnilnvcl leilura, íomo eíllinuln o
ii»si» pelos estudos HiTKuistlcnr, facllltan-
.lo-os e iiipsiiin espnlliniido*oi. O seu wyjgW
eorroipondonlo u UO do lelcmhro do lu«li
lato (*, dn nirr. i* d» «uno corrciileu, ira/ «"i*
(¦(¦llei,lo mnlcrin, rcunliln no '-ognliilo ítliii*
tiinrl.ii l.nel o Cniiiillo, "Itepli.M", de lluy
liurbiisa; "lluiiiniillcot lirnallelros (i <]«'
Ciileliorrot "Duns HcAei d>' portuiiucí . de
i. ui»»; "Di..Mirs»s". dc lluy IJarhmni ' <»;;
rulil i (ieriii.I»','", de !•'. S.mt»s: "Tlieso ,
do (1. I». Ilclicllo: "Nolas iihllologlcns'', do
i.. Gonioí; "Aponto, no» dic", do 'te Nco;"lisludiis sobre »s l.u-i.iilns", de ,1. M. ""-
driguosi "Acerca do Anncrcouto"i de CmI.I*!
Mm; "O fanatismo e a li.vp.icrlsln", dc lld'-
eiilnno; "Jlicc. du lingun tnp.v", do O. Dius:"Acenei Dlce. Aulctlo". dc O. Vlanivu; "Os
inestres du lingun", de L. Freire; "Revendo
a lingua niedicn", do S. Docaluvai "Con-
sullas", de .loüo Ribeiro • A. Cintra; MO-
porlimlá geog. brasileira", de G, N. Sen-
na; "Nomenclatura Ornminatlcal", du A.
Comes"; "Na Academia Brasileira"; "Os
dcciiiios do Sonho", do A NOITE; "Linhas
Seguras", de ürilo Macedo, o blbllottrniui.ia.

Como so vi, ns chrouicnn d-i A NOITK, re-
flectindo a actividade. a cxpcrlciirin eoos.
tudo dos "Decanos do Sonho c do Iraba-
lho", mereceram ncolhlmonto nas paginas
mcdldatlvaa da "Revisto d* Língua rorlu-

ml.i-llio um coutlngcnlc da

bem características
1 Horas de amor, lenino breve,
Amor, lindo irmão ilo vento,

Tempo que nunca se escurece
1 Porque sá dura um motncnlo.

. Amaste, alma envelhecida,'Crendo c amando cnvclhcecslr
Foi um minuto de vida

iTodo tempo (jue viveste.

Nisso está toda a alegria
Ha ventura passageira. ¦
Ver numa hora fugidia

IConsumir-sc a vida inteira.

I Laudcllno Freire, o volume XIII, referento n
i Manoel de Arnujo porlo-Aleffrc, com anuo-

Inçòcs de l.iitidoliiio Freire, o pertencente A
estante clássica da lingua portuguezá, or-
ganisnda por lopiella ¦•llcvisln".

> mmm ->
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Não haverá festejos em Villa
Isabel, jio dia 28

\ RESOLUÇÃO DA A, U. Di; \. f,
llelallvnnienlu nns feitejoi qua ¦ • - i,,\

iiniios vem faneiiilu om Vllln linhei a Ano.
clu.Ao flenoflcltiilorn duquelle irapulnso I^ir»
in, reccbeiiiOH dn dlreclorln ilc-.su irckilnii
o segiiiiiio nula, í.,"..i»i.niiliiiiiil» um tçtiiu
convite para ¦>....« ipssfi.i solcmno c l,.,i«¦„,
Vllln ImiImI 1'uutliall cin..:"llc.inliln poi «u'i.ki1n i'«iiijiinln, n illrcelot)»
dn Ai,sih*Iii.','i.. r,i*iii.fl,:l,i(l.ii-n ilo Vllln ImWi
resolveu nno U-mc n «ffoílo esse mino ,,1iclMilnil, i |i..|.!il,ii'i. com quo nllli.niii-nij
vem c.uuu.*iii..i'aiiil» etsa A^aiieliieA.i u dnii
uni,iiiii.i d» Imlrro, -.1 «io ¦•(!(,iiiii'», iima ri,
vien iiacloiuil. que Biiiguoln Ininbrni un iin-.mi lli*i.»i,i 1'ntri.i n llli.T.l.idc du civmvn*
Iuiu.

0 motivo dessa resnlu{Ao, f,llús Jiutlticj-,
dn, preude-so A iltuncAo anormal que ig icm
ivrlflnid» nestes ullliiios tempos nn viii*^
piililicn dn Nnçii», nccrciccndo u clreuniitan.
cln dc uA» poder n AssocinçAn lutiinlu.r,
rn*,su ii.-iiu, nenhum inelhomiiionlo, como cri
seu ilesejoí o *iuc cohslltuo » r.i/n» principal
de tnes feslejoB, seitundò ns condições lmsk*
cns d»s seus oslatulos,

A AsiucJoçfiò HoloinnltnrA aponai n passa»i.i*!» desse Rrniulo diu com Mingua üessSo, um,
so rcnllsnrn ás ti h»ras du noite de ilbitilngq
proNliii». rn. majestosa sWo do Villa IsnboV
l'. (',,, loenllsoda A Avonldn 'ia de Setembro
n. -JT-l. tendo n dircctoria dessa ngrciiiiarji
sporllvn resolvido lambam apoiar u iuicit-
tivn da Assoeinçüo, emprestando o seu c-,**»
curso para melhor brilhantismo da festivi.
dnde, offerecendo no mundo social a uos .«di
sócios o famílias unia "solrío" danimlV,
alím do uin programma epòrtlvo |A orjrnti!.
sado, quo sorá executado d* 1 As » hutas di
larde desse dia, cm sim praça desportiva d*
sedo social.

Entre os números mais interessantes deu
progranimu figura como de principal atira,
divo o j ii rume nio á bandeira p-l» grupo >li
novos escoteiros do seu quadro de nllilc
tns." -mm*m—

O QUB E' UlGA*SBi

ASSEMBLsA 22 a
ESQ. It. CARMO

26

JF» _E3 -dZ^U- HiXjSL. -rl. XjC%.£*
Antes de comprar, veja os preços da casa

Orlando Rangel-83' Assembiéa, 85

CONTRA PEIXEIROS RECALCI-
TRANTES

.*-__**¦,

A policia do 23° districto iniciou
uma severa repressão

Attendendo a que os guardas municipaes
do districto do irajá, na parlo referente á
estação de Madureira, não são atlcndidòs
pelos innunieros peixeiros que costumam
vender seus pescados até quasi á noite nns
calçadas dns mar, Domingos Lopes o largo
de Madureira, coin prejuizo do transito e da
hygiene publica, porque o pclxc de certa
hora em deanle torna-se delcriorado, o Dr.
Machado Sobrinho, delegado do 2.l"<listri-
cto, resolveu iniciar uma campanha conlra
a permanência dos peixeiros nos referidas
calçadas,: tendo liontcm prendido doze des-
ses vendedores ambulantes reincidentes c
apprchcndido n mercadoria, incinerando-a
no patco daquella delegacia.

Chapéos, Vestidos, Bolsas,
Pulseiras das Olympiadas,

Brincos á la Garçonne
o tantas outras novidades que fnzem o enean-
lo das senhoras. Real Moda, Uruguayana;80.

Organisando a recepção aos es-1
coteiros "raidmen" Santiago-

Rio de Janeiro
A commissão encarregada de organisar os '

festejos de recepção dos escoteiros chilenos |
quo ic.lisam o "raid" Sanliago-llio de Ja-
neiro é. a seguinte: presidente, Dr. Faustino
iispozel; inomliros; professores João de Ca-
inargo c Virgilio Brito, Drs. Aureliano do
Amaral, Moacyr Driggs c Miguel Rocuant,
conselheiro da Embaixada do Chile, Srs.
Porto da Silveira, Carlos Bittencourt e Hcn-
rique Palmeira IDppcr.

¦se»
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Ao HionoEsolio da Felccixladsj
AMANHÃ ?

IOO CONTOS!
RUA_SACHfeT 14

Amanhã CONTOS
B-oMEMion pó DE ARROZ
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CENTRO L0TE81CO
R. SACHET, 4
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GÂSA REFUBLiOA
A unica casa que fornece o seu 'Indo ítoclt

de finos moveis em boas condições setn eu.
trada nenhuma. A'

CASA REPUBLICA
Una do Cattete, 101 (csq. Andrade Pertence)

•mm- ¦ ,, —.—.

Jóias! Jóias! Jóias!...
Desconto de 10 e-0 -¦" de abatimento, só na

A REDEMPTORA
Rua Larga -44

AI_ona preços :
Correntes folheadas a onro, desde
Armeis folheados a ouro, desde...
Brincos f. para liquidar
Brincos de onro de lei
Amieis com brilhantes!!,,
Relógios para homens.
Alliaaças-de ouro de lei
Caixa com rosário
Collafca de prata de lei
Puls. fantasia, desde.  1S50»

mmm

2$
1$
IS

10$
70$
22$
15$

fiS
1$S«0

Os propósitos de economia do go
verno do Chile

SANTIAGO, 24 (A.
uo firme propósito de fazer n mais severa
economia c promovei* varias medidas de alto
alcance pnra o paiz.

Assim é seu pensamento supprimir alguns

ESTREITANDO AS RELAÇÕES
ENTRE OS EXÉRCITOS AR-

GENTINO E CHILENO
O que vae fazer em Buenos Aires

O -t'IS ADHFRF--.T ° k™*** Bl"aV0O MAIS ADnEKENTK SANTIAGO,'24 
(A. A.) - Partiu paraO MI.MIOR IO DE ABKOZ | ni|cnM Aircg' afim (,c promovep 0 estreita-

j monto dc relações entre os officiaes dos
exércitos chileno e argentino, o tenente Bra-
vo, commissionndo pelo governo.

ur Inlin Vieira °nvidos, nnriz e gar-ur. juko vieira Banla Assemblía) _,.
I Central 4803. 2 ás 0. Praia do Botafogo, 4G2.
| Sul 7'JO.
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"Colombina"
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AS OBRAS ÚTEIS

O anniversarió da Casa de Saúde
Esteliita Lins

Passa hoja o 2» anniversarió da Casa dc,
Saúde Dr. Esteliita Lins e esta data, coin-j
cidindo com as offcrtas gentis feitas á As-j
sncinção Beneficente dos Empregados da A
NOITE pelo Dr. Esteliita Lins, um dos mais
acatados especialistas e director daquelle
estabelecimento e Dr. Abdon Lins, o joven,
.scientista que tanto se especialisou nos tra-!
balhos de laboratório, perniittiu-oos o cn-j
sejo dc visitur aquella oplima fundação, in-
stalladn no magnífico prédio da avenida 28
dc Setembro, quasi ao chegar A praça Sele |
dc Marro.

So não tem a Casa do Saúda a magnifi-
cencia de estabelecimentos congêneres,
compensa isto a feição difícrente que llios
impoz a sun dirccçno. Assim c que, em
absoluto, não parces uma casa de doente;,

,V.) —O governo está (*• anlos, uni hotel sanatório, já pela sua' situação, rodeada da jardins, já pela ma-
neira porque foram distribuidos os quartos

De Buenos Aires nos chega uma nova re*
vista de letras, orle e muiidanismo. K' uia
magazine moderno, cm fprmãlo agradável
c do fncil manuseio, Aspecto material cv*
ccllenle, textos variados c interessantes.
"Colonil.iiih", chnma-sé n nova revista «rio
foi recebida nu capilal argentina eom gemes
sympàtfiinsv Temos os •primeiros numerdjj
(íe "Cólòmbimí"', devido á gentileza, eons*'
lante da cnsn lír.iz Luiirin. Todos cllcr, cs-
tão repletos de bons trabalhos iiicr.irio-i e
de furta reportagem photog-rapnlca. A pas*
sagem do principe dc Plcnionto por bo*-*,
nos Aiivs é registadü peln nova revista oo.n';
photngraphias c caricaturas "á propôs",!
cheia de verve.

?—,mem—

e enlcrmarias.
Dispõe mais, a Casa de Saúde Estellitu

postos diplomáticos e consulares que so jul-j Lins, dos mais modernos npparclliamenlos, ¦
gani desnecessários ãs relações chilenas no-' gabinetes de raios X e electricidadc, luliora-1
estrangeiro; procedera nma reforma dos co- í torios do analyses clinicas e microscópicas,
digos civil, penal e administrativo; a uma I etc., entregues, Iodos, a pessoal especia-
revisão da lei do orçamento, com o fim de j lista
Supprimir certas despesas inúteis; creação d»
Ministério da Agricultura e do Departamento
de Hygiene Social; repressão aos jogos de
loterias, especulações dus bolsas, etc.

¦ «aa» ¦

JERSEY DE SEDA
ESTAMPADO

Acceitam-se cncommcndas para
qualquer côr, qualquer quantidade,

e qualquer desenho.
Rua Gonçalves Dias, l.'l, 1° andar.

Tel. C. 3S97

Despedidas, em Buenos Aires, do
addido naval á embaixada

brasileira
BUENOS AIRES, 2*í (A. A.) — O addido

naval chileno nesta capital offereceu hon-
tem um almoço no Sr. capitão Soares Du-
tra, addido naval da embaixada brasileira,
que, amanhã, partirá para o Brasil.

A reunião esteve bastante concorrida, ten-
do á mesma comparecido todo o pessoal das
duas embaixadas. Houve vnrios brindes
amistosos.

— Hoje, o Sr. secretario do Ministério dn
Marinha offerécerá lambem um almoço ao
commandante Soares Dutra.

Sendo o estabelecimento mais destinado
á cirurgia urinaria e á gynccologia, recebe
jio cmtnnto internações dc cirurgia em ge*
ral, tendo escolhido corpo de clínicos c ei-
rurgiões, sob a chefia do próprio director,
qne reside iro edifício.

Veiu trazer um grande auxilio ú popu-
lação de Villa Isabel c subúrbios o serviço
do prompto soccorro e operações dc nrgen-
cia creado pelo Dr. Eslellila, pois que, a
qualquer hora do dia ou dn noile, se tem,
por um simples teleplioncma pura a dita
casa de. saúde, u mnis rápida assistência an
local do ohanindo. E ainda foram brganl-
sados ii» cslabeleeimeiíto *n "Sala Albár-
ran", com dez leito"!, exclusiva da cirurgia
urinaria, pnrn homens em gernl, mediante
um módico c unico pagamento, sendo pres-
tudo lodo o serviço requerido —. ínlcrvcn-
ção, tratamento, ele., e -mn ambulatório de
clinicas com consultórios (lc todas as espe-
cialidades.

Por tudo isto, nno tendo, como jú disse-
mos, a Casa de Saúde Esteliita Lins a
suinptuosidadc de outras, í, no cintairlo,
sob quaesquer «sp.eolos, um dns melhores,
e grandes serviços já está prestando a umu'.vasta zona dc nossn capital, merecendo a
sua dirècção na (laia em que festeja ó seu
2o anniversarió os melhores elogios.

I AMANHA I

; loteria ilo Rio Grande!
U Vende-se em toda parte n

JERSEY
dn Fabrica ATLAN ll-,
CA: garantida nas co*;*
res e ua malha. Si**"
cção de varejo: Ilua
7 de Setembro, 107, l,t
Tel; ('.. lõlO.

««•la***—
Rotisserie Progresso

PBF.í;OS RAZOÁVEIS
44 — LARGO 8. FRANCISCO
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FOLHETIM D'«A NOITE» (64)
LUC. CHARDALL

An-11Ita v_
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«^Extraordinárias aventuras do um
gaiato dc onze aunos)

XI

5IARANGOUIN

— Colloca o coupé á direita, ao longo da
parede. )

O cocheiro obedeceu, mas como no lognr
«tue o barão lho designara, o que servia dc
fachada a um armazém de ferro velho, es-
tavum algumas burricas c um carrinho de
mão, seguiu o freguez numa distancia dc
dez passos para passar além daquelies obsta-
culos, o que fez com que se approximasse
mais da extremidade da passagem.

Era mais dc quatro horas, o o dia, ver-
dadeiro dia de inverno, declinava mais cedo.
Apenas se dislinguiam os objectos a umn
pequena distancia. Conit.udo, graças uo mo-
vimento-para a frente que executara o co-
cheiro, via-se distinclhmcnte do coupé a

• pnrtc do corredor que conduzia á rua Luiz
HiUippc.

O bnrno. sem se voltar paru traz, porque
não tiulia a menor suspeita üc que podiam

oecupar-sc delle, dirigira-se pnra aquclle ou pelos seus muilos crimes, » rei daquella
corredor, mns anles dc penetrar nelle, vol
tara á esquerda o entrara rnpidamenle numa
pequena líibcriia que fazia esquina, e cujas
vidraças fracamente nllumiadas cstOvam co-
bcrtns com cortinas encarnadas, talvez por
causa do sol...

Nessa taberna estavam uns doze homens
que bebiam, fumavam c jogavam cartas.

A' chegada do barão, todos aquelle3 olha-
res desconfiados se fitaram nelle. mas a
sua expressão mudou completamente iogo
que o reconheceram.

E' o Mnrángouin i é o Marangouin I
exclamou a metade do bando. Como vae essa
suiide ?

H Iodos se apressaram cm aportar-lhe a
mão.

Como se vê, o barão gosava do uma lal
ou qunl popularidade enlre os freguezes da
labernn.

Bom dia, camaradas, disso elle trocando
cm roda muitos apertos de mãos. Qual de
vocês mo subo dizer onde trabalha hoje o
Scnas ?

Quem pergunta abi polo Senas ? disse
umn voz rouca quo partiu do fundo da sala.

Ao mesmo tempo o nlcidcs da Bastilha, em
pessoa, saiu de onift eslava c veiu collocnr-
sc deante do barão, que ellc não linhn visto
entrar, c cuja presença, apezar de ruidosa,
não desviara a sua attenção de um lance
arriscado do jogo. Beconhecondo-o, soltou
uma blaspliemia horrível, porque era este o
modo de manifestar a sua satisfação. Adivi-
nhando logo que aquella visita tinha um
fim bastante serio, pegou na mão do amigo
c levou-o para o fundo da sula, <para o lo-
gar onde esiivern_ dizendo a tros ou quatro
indivíduos dc coras pntibularcs que estavam
á espera delle pnra acabar a partida, c n
outros da inesmn laia que bebiam ali pro-
ximo:

Levem dahi os copos e as cartas e fa-
çam-so ao largo quanto antes, Temos que
conversar, eu c o camarada-, c uno gosto lie
ter no pé dc mini ouvidos muito abertos.

O hércules duvia sor, ou pela sua força

espelunca. Os outros obedeceram sem rcpli-
car, e os dous amigos ficaram sós.

,—De que se trata ? perguntou o Senas
íissentarido-se defronte do barão.

Em primeiro logar. dc uma nota de
cinco que to pertence pelo trabalhinlio de
hontem á noite. As boas contas fazem os
bons amigos. Toma.

13 entregóu-llie nm rolo de vinte e cinco
luizos.

Aquillo ú que foi obra asseiada, não 6
verdade ? disse o alcides com orgulho. A
Girafa foi esplendida, e engodou o campo-
nio como uma verdadeira artista !-— Que fizeste delle''

Eslá sob a guarda do Polaco. Não to-
nlias cuidado; podo ali eslar seis mezes sem
quo ninguém, ivcin mesmo, o-diabo, vá dnr
com ' ellc. Quando quizeres, t'o cntregiire-
mos.

Vamos a outra coisa, disso o barão, e
ouve bem o que te digo. E narrou-lhe cm
duas palavras o fim da sua visita.

Com mil raios 1 meu velho, tomos a Gi-
rafa! exclamou logo o Scnns. E*. a ladra
mais sabida do Paris, quando ella quer.
Aquillo é capaz dc esconder debaixo das
saias, sem que ninguém o perceba, tini çõr-
to de ifazendu do trinta metros, o passear
pela loja do roubado direita como um tam-
bor-mór! Ora, uma peça de renda cae do
balcão empurrada polo cotovello; clla apu-
nha-a com o pé descalço, mette-a no sapa-
to, calça-o, e vão lá saber quem 'foi...
Aquillo é que é uma mulher I

A Girafa era decididamente uma dama
inçomparavcl e deveras preciosa.Pois seja a Girafa, disso o barão. Con-
vêm-me, mesnio porque respondes por ella
Sc le encarregas de a fazer estur esta noite
no poirto que lhe marcaram, eu posso dei-
xar de lho fala*;; Tenho ninda que 'fazer...

—¦ Conla com cila como sc fosse coinini-
go. A' 'hora quo ino disseste lá irá recebei
ordens.

O baião levantou-se.
(Cciií/núa)

PÓ DE ARROZ

LADY E* o melhor o nüol
(•¦ o mais caro- Adbo-1
rente o muilo per-

fumado.
A* veudu em todo Caixa 25500 e pelo

o Brasil. correio ,l?20l).
PERFUMARIA LOPES — Praça Tiraden-
tos íifi e 38 o rua Uruguayana n. -1-1—-llio
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ARTIGOS DE SPORT
ROUPAS PARA BANHO

CALÇADOS FINOS - Últimos modelos

CASA SPORTSMAN R. OURIVES 23
Tel. N. 2419

OS RAIOS MAGNETO-ELE.
CTRICOS

, ¦ -— _ •*_» *- ¦¦' ¦¦¦

Um invento nacional que será
experimentado amanhã, em

São Paulo
S. PAULO, 21 (A. A.) —Perante as altas

autoridades estadunes e municipaes, serão
renlisndas amanhã ns primeiras experiências
de um invento nacional: os raios magiielo-
electronicos, de grnnde efficncia no truta-
meto do varias moléstias.

Chegou a Canindé o chefe do
Partido Conservador

Cearense
CANINDE' (Ceará). 23 (Serviço especial

da A NOITE) — Chegou a esta cidade o Dr.
.losé Accioly, quo foi recebido festiva mente.

Nn estação aguardavam a chegada do
S. S. uma commissão composta do prefeito,
o vigário c. o presidente da Camnra. nume-
rosas pessoas gradas e representantes do
Partido Conservador.

Ao entrar un cidade, já acompanhado de
uni grande cortejo dc automóveis; o Dr.
Accioly foi saudado pela compacta níuiti-
dão (|ue estacionava á frente do palaeete da
Prefeitura.

O chcéf do Partido Conservador, que via-
ja em companhia da Exma. esposa do pro-
sidente do Estudo, lem recebido maiüfesla-
çõos da parte dus classes commerciaes, dos
iiluhinós dos differentes eollcgios e funecio-
nnrina das várias repartições publicas lo-
enes.

Espinhas ? EL1XIR DE INHAMS
"  *-"*<'»_»-- *••• ,*..,*__

Miracema recebe festivamente,
os realisadores de um ''raid"

pedestre
'"MIRACEMA (Estado do Riol. 2.1 (Servi»

espccinl dn A NOITE) — Foram restivanien-
to recebidos peln população local os escó-
feiros do grupo escolar "Ferreira da Oniz'1.
•¦Moacyr, Hernardino Ô Samuel Cova. (pio, cm
Companhia de Eugênio Gnlitro, da Socic-
dade Fluminense, fizeram a pé o "raid" Mi*
raceihn .Nictlieroy. onde representaram >i
inunicipio de Pnduá ua parada do dia 7 iil*
limo. Aguardavam a chegada dos "raid-
men". além dc grande nínssn do povo, o"
alumnos do grupo escolar o de diversos col*
legios, acompanhados das bandas de iniisic»
13 de Novembro e 7 dò Setembro.

Após o desembarquei os escoteiros dirl*
giram-se para aquelle estabelecimento ie
ensino. Saudou-os ahi o Sr. Gilberto do
Carvalho; que entregou a cadu um dos rea-
lisadprcs do ifcilo uma -honila medalha d*
ouro. em nome do povo de IMiracema.

das Águas de Colouii
é a Rainha.

Perfumaria Lapcnue
Una do Theatro, Ü

IHÜ

—, msmm. , , , ¦ ¦
tratamento garantido com o

especifico PYOL, nppr. pela S.
P. — Manoel Duarte, Gonç. Dias, S*t, eu-
Irada Rosnrio. '.',", 5"' o sabbados.

Pyorrhéa,

Digestões difficeis
Methpdo liojo empregado

para as facilitai'
São muitas as pessoas que suffrcm do es-

(oinajTO, tjcndo a cansa as más digestões, aci-
dez, dores, peso depois dus refeições, etc. Es*
las alteslam quo eom o uso «lo bicarbonato
esterizado têm coibido admiráveis resultados.
Muitos médicos lêm constatado que o dito bi-
Carbonato esterizado .ailivia o estômago, fa-
zend» dcsappareccr a liyperaeidez que irrita
o infiamma a iiiucosa do estômago. E' por
isso muito aconselhado, ajrrndavel e são. Nu
nosso pniz (leve ser procurado o bicarbonato
esterizado cm vidros bem fechados especiae*
c não cm caixas ou pacotes de baixo preço.

» mme» •,

AMANHA 100 Contos
HABILITAE-VOS

CENTRO LOTERiSO. —m >—

NO:
38, UUA

SACHET, 38

Producções musicaes
"Ouvindo as ondas" é uin taugo-fado-

canção, dc nuloriu de Freire Júnior, o po-
pular nul*»r dc "Luar de Etiqueta". Os ver-
sos são (le.Cnlullo Cearense, e o edição, du
Casa Bectliovcn. "Ouvindo as piidils" está
fazendo suecessu nos aulOcs cariocas,

A grande tomhola do Abrigo
Thereza de Jesus

Estão expostos, desde iliohteni. cm uma
das vitrinas do "Paic Royal,'".' os prêmios
«lá tomboln que, *em beneficio dessa ins-
tittiiçSo dc proteçção á infância dcsvnli-
da, serão sorteados no dia 10 de outubro
próximo, ein sun sede á rua Ibituruna
n. 53. A mobilki de páo setim, com imbuti-
dos, para quarto de casal, acha-se em expo-
sição no Io andar daquella casa comnier-
ciai, cujos proprietários, sempre no lado
dos emprchendiinentús caridosos, permit-tiram, ainda que em todas as caixas ifos-
sem vendidos biMietcs da tomboln do Abri-
go 7'bereza, de Jesus. Além desse prêmio,
lia muilos outros de rcnl vnlof, como: np-
parcllio de radió-tclcpbpirin "Mavconi", mn-
chinas dc. escrevei" e dc costuras, faqueiro
dr. metal, victrobi, estojo "Everslinvp", do
ouro, cinema, apólice federal de 1:000-S
muitos brohzesi serviços do metal, louça
c cryslnl, bnteriu de uhiminiiliu mira cozi-
nliu, cie-, etc.

RAIOS X E ULTRA-VIOLETAS
Tralnniento moderno c iiidólor dos ca.t,

mas, ulceras, furunculos c dbciicas da pelle.
I-hotographias (raios X) em domicilio. Dr. Ua-
musceiío do Carvalho. S. José 39. T. C. á''8'J,
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A excursão religiosa da Liga
Catholica Jesus, Maria, José
Renlisar-se-á a 28 do corrente n cxciirsSa

religiosa destn Lign, d.*i egreja do Divina
Salvador, hn Piedade, no Sueco dc S. Frnii*
cisco. O progruíhinà eslá assim òrgaiiisndoi

I •*— No Hio: a) No dia 28 corrente, ás U
horas da manhã; reunião dos sócios uu ein-
ju do Divino Salvador; Iil A's (i 1]2 hoi-iil
cm ponto, embarque dos sócios pela ordem
dns secções cm bondes especiacs nn Estrada
Real; esquiúa da riin Bérqilô. I.I — Diirãril»
u vingem:'u) Logo npós n partida: "A nó!
descei", n. 82, cm seguida reza-se em v.ol
alta mn terço ein intenção do siininio poutl*
iice; li) Passada n estação de Sampaio çán;
ta-se "Queremos Deus", n. 'id; c) AcábadS
n "Queremos Deus" rezn-sc em voz alta *
segundo terço para os vivos c defuntos iincin»
bro.s dn Liga, e cm seguida canta-se, cpiifp"*"
ino o tempo, nté a praça 15 de Novémbrol*"A S. José canlenins", n. 22; "Viva Jesus *g
n. G, e
Após o eml; ,
Haplisndu", ri. ,11; em seguida oulro tçrç.?
om intenção do Exinb. Sr. cardeal arcebispo;
D. Joaquim Arcovorde: uo fim desle terçoj
"Aeto dc Fé", n. 211. ÍII — Em Nicllierpjl
a) Chegando em Nicthcroy após o deseniba??
que, quo deve ser cnliuo, forniarão os sucinj
cin procissão em (luas grandes fileiras; a)
Entrados os sócios nu mui ri/,, haverá iiuss*
rezada com cnnticns o ooíniniliilião gol'?»
Todos devem cònfessnr uu vcspciiu da yxiit'
são. por falta de lempo no mesnio dia.

Observações. — 1. As creàiíçris. maiores <*•
(luiitrò nnnos pagnni passagem inlòira; -•
Todos os sócios deverão eslar revestidos «•
suns respectivos iiisigriins em todos 0S;0CWJ
da excursão, monos no tempo livre; *'í, ¦'•
í-igòrosainçhte obrigatória u assistência op?
sócios a todos os tidos da excursão; '1. ! "*

dinios e confiamos (pie durante a viagem •
os exercicios da peregrinação todos giij*''
dem o respeito e ordem devidos ao carac,l?f
religioso desta viagem. O director sc reser
vn o direito dc excluir qualquer pessoa Cfi»
desrespeite eslu advertência; 3. Duranle *
viagem ns sonhorns tèm lojearcs rcscrvnfiosi
li. E' muito bom c recOiniiiendavel a maio
iolagcm. .„„

As passagem custam fi§000. Para a cxÇ"
são sfio convidados o.s méíiibros das oiiim
ligas dcsla nrcliidioccsé c Iodas as dcvoí°"j
da pai-òchlá c priri.eipiilmpnlo us tam
dos HOCiÒS. .. • ., !_..

A Sanla Cõiniiíiiiihflo deve ser loita cm 'a
ieii_ão do S, ]L\. D. Sebastião Leii.ir,,

o*- i ain*viitii,-| _ ii* .--, ¦ > > ¦• ¦'-• „i|M

Com minlin Mãe eslnrai", n. 3S; dl.Bj
íiburque na prnçn Iú. ".Vossa Terr»


