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Inaugurado hoje, offficialmente, o mais
largo trecho da grande estrada

O que alcançou a iniciativa do Automóvel Club
).' um acontecimento «pie dis Intimamente

com a vida tia nossa cniiltal, embora venha
beneficiar lodo o piii* como um exemplo c
om estimulo, o <|iic sem niulorca ruídos nem
discursou sc celebrou hoje com a inaugura-

Íí„. 
nffieial do in.-.i-i largu trecho do estrada

Uo-Pclropolis. Trala-se, como ae sabe, c
cuDfonnc imils «lu unm vri temos asiigaa*

alím das ciladas autoridades e cavalliciro»,
algumas senhorita» de nossa soclcdado ele-
gante, Jornalistas, photographos, engenhei*ros o conslructoros, partiu cm direcção árclerlda estrada, detendo-se em 8. João de
Merlly, ao fim do caminho da 1'avuim, onde
foi fincada a tnbolcta coniiiiemoratlva da
inauguração da eslrada que ali comegava,

tanto lhe delegou poderes, saudou o Sr. ml*
nistro du Viação, o encareceu u nnturczu do
trahnlho que S. Kx. vinha «Io admirar, de*
pois de multo sallt ular o valor das estrada»
de rodagem, recordando oa enciniilus mm-
pri-hcndvutcs da França, da gramle guerra
nn defesa de suas fronteiras, graças aus
transporte do tropas por automóveis, o citou-
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Trerlio da estrada inaugurada e grupos de pessoas que tomaram pirte na excursão, vendo-se em ambos o Sr. minis-tro da Viação

Jiilo, de unia obra de extraordinário alcance presidindo esta cerimonia, tão simples quan-"___*_."___.  1 _.,]___. _..,<!_.! ___.__m_'___~_\l_,__ __ __:___,_,'_._._¦ tmr__ iti* C 1 rtt_ I f i.-íl lli.n _. C_ __.__'__ !__t1__ - ¦»¦ «-
peln scü lado social, econômico c recreativo,
e obra quc «le longa data 6 uma aspiração
do nosso povo, e sonho «le quantos sc inle-
rasam mais vivamente pelo futuro do tu-
risiii'i cin nosso páiz c pelos surtos do auto-
aobilisino, i|iii> iodos esses desejos afinal
encoutrani uma fôrma notável dc cryslalli-
sar;"*-i lio acabamento da estrada Mo-Peti-o-
polis. I

infelizmente, o por circiiinstanciiis quc
uai *•¦ .1 1«ííii>;i pena dc scr enumeradas, mui-

.fe.foi* set-ipi-e "í-ctai-dada a rculisuçutf dnquel-
¦Ia" ílMiiracáo ionnosn, ,c~ por egual fecunda.
E, cr-laiianios sciri duvida n lumentar até
hoje .'i anuência dc iniciativas promptas e
officiacs, sc o Automóvel Club do Brasil,
fracas a um punhado «le enérgicos moço»
quc u servem, não tomasse a si a ingente
tarefa de concluir a melhor parte daquella
csiradu, que iniciou sob os melhores ntispi-
cio- n G dc novembro dc 1922, confiando
lodo o plano e eonstrucção ao engenheiro
Tràjells. K lão notável foi a acção do Ali-
tómovel Club, «pie para tanto não mediu
sacrifícios de Ioda natureza que, esta ina-
nh.V poiiilc ó Dr. Carlos Guinlc, seu presi-dc.ilc, acompanhado «Io Or. Cindido Men-
des, presidente tia coin missão de estradas
tio referido club, convidar o Sr. ministro
tia Viação, sua Hxma. familia e scus auxi-
llares, a inaugurar lodo o trecho quc vne da
Pavuiia á Raiz da Serra dc Petropolis, ou
mclHòr os 23 kilometros projectados c con-
slruidds pelo Automóvel Club, visto que do
mesmo trecho sc excluem os 14 kilometros
construídos pelo governo do Estado do Itio,
ji--.li-.iile os appeilos dá sociedade hutõmõ-
nilislicii .pie cm tudo facilitou a obra do go-verno fluminense.-Nessas cowliçõeSj
nliã, um grupo «lc

ás oito c pouco da ma-
automóveis, conduzindo

to significativa, o Sr. ministro da Vüãçãa,
que bateu a estaca.

Km seguida, iniciou-se a excursão, tendo
enlão todos o ensejo de admirar n constru-
cção da estrada, de terra muito batida, e
com pouca poeira, e cmbcllczada nqui e ali
de largas rectas, ou dc inclinações suavea
c curvas que cercavam sempre as mais lin-
das sorpresas dc perspectiva. Ha, porém,um trecho de 800 metros que foi o escolho
do Automóvel Club, porque, trecho muito
dispendioso, com a sua construcção sobro
um brejo da Baixada, e trecho onde a ini

nho exíguo, que só poderá tornar-se menos
ongustioso, desafogando-se para dar passa-
gem a dous automóveis ein direcção con-
traria, com despesos novas e já orçadas cm
130 contos. Alem disto, cumpro assignalar
o attitude de um proprietário de fazendola
não distante, que está ein. demanda, porque
resolveu, depois de construída a cstra<la,
com o scu tácito ou expresso consenti,»
mento, tapai-a no transito publico, infor-
mando «iue só deixará de fazcl-o mediante
uniu sírio dc exigências, que especifica.

A' parte esses dous contrn-tempos, a es-
irada c esplendida, podendo-se nella trans-
itni- sem risco, como transitámos, numa ve-
locidade média de 45 kilometros.

O percurso de vinda, da Raiz da Serra até
a prai.i de Botafogo, ou Avenida de Ligação,
islo c, ate a residência do Sr. ministro da
Viação. durou duas horas e tres minutos, em
velocidade, a bem dizer, de passeio.

-Na Raiz da Serra, ponto terminal da ex-
cursão, o Dr. Carlos Guinlc offercceu um"luncli" aos convidados, havendo troca de
brindes ao "champagne". O*professor Can-
«lido Mendes, interprctanilo os 'sentimentos
do Automóvel Club, cujo presidente para
^%0m*0mmmmmmsmt^m0mÊm0m^^mft*/m^
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do tambem o caso de S_ Paulo, nos ultimos
acontecimentos, já quo ns familias paulistas
encontraram nas estradas do Estado as se-
guranças do uni exodo Iranquillo, fugindo As
scenas do movimento dc junho. Em seguida, I urre:o orador exaltou o valor da iniciativa do I
Automóvel Club, e npprllnu para o governo
no sentido dc ser applicada toda a sua boa
vontade na conclusão c amparo daquella
obra, já quasi finálisndn, porquanto os 12
kilometros do serra não percorridos depen-
d iam apenas do pequenos reparos, e pode-
riam desda já ser percorridos, embora sem

.... . , , . - -.---—  ---- ns • coinmodidndcs experimentadas através
çlativa particular do prcstdei$9/:dgK£Ii^.JA, Ã,.iH*tant*ia ató ali vencida.dispcndeti 120 contos iwra fase* lim íiüífl-* 

"nespórideudó 
a esse discurso, o Sr. minis-

troda^Viação improvisa •uma saudação

0 ímpeto do
facínora

m .im.i i ¦——»—¦—_— in.mi

Auavalhou a amante e!e*
ripm menor

Detalhes da scena sangrenta
O scu tcinperanicnto, cxcrsslvauirnte ciai-

tntlo, fazia, do hn muilo. prever uma secnn
brutal c triste. A menor objccçllo «lu iiiiilber,
com «ifccin vivia, irritava*, c, nessa exulta-
ção. « nada uttrnili.1, ueui mesmo ás mais
humildes Mipplici.s. Não putlin elle cumpre
lu-ii.l.-i- como a iiiiillici- sc recusara a salls-
fazei* nx suas exigências descabidas. Dalii, o
si*r lev.ido. hontein, hoinom «lu mãos instln-
il"-.. .'. j.iitlicn dc unia scena brutal, após
r.i.ini-i* com a mulher rápida discussão.

—¦ Dd-nic o dinheiro, deixa «lc evasivas...Náo. li' para o leito do meu filhinho...
Ií' inciitirii...

•-_ Nüo. Não insista. Este dinheiro o sa*
grudo...

li mal n infeliz mulher pronunciou esla
ultima phrase, defendendo o alimento do fl-
lliiniii. estremecido, o amante, num excesso
dc sua perversidade, agarrou.-.*! pelos pulsos,
sacudiu-lhe a cabeça, cshofclcaudo-a. Não
MilislVili) ainda, o ilr_.alm.idr*, surdo nos
grilos da victima afflicta, correu a um movei
e dclle retirou unia navalha.Abrindo-u, ali-
rou-sc, niiiiiii ferocidade trcincnda, sobre a
mulher, que tinha os olhos cheios dc espna
to, horroi-lsiidu.

Pôupa-mc, Custodio, não me mates por
nmor do menino...

Scni^iltciidei- á suppllca, o facínora des-
feriu íulpcs repetidos na sua companheira,
nitiiigiiido-a no pescoço, pelo peito c nos bra-
ços. yendo-a cair, o dcsalmado abandonou o
barracão do morro «lo Ilapiru', onde so des*
enrolara n secnn, deitando a correr, n nava-
lha na mão, fugindo.

•Mas os gritos «Ie I.ucia de Araujo. a mu
lher indclcs.-i c in-feliz, ouvidos pcla vlet
tilu.nça, bem revelaram o quc de "íorrivcl
linha oceorrido no interjor da tosca barra,
ca. Assim, revoltados'com o instineto sangni
nnrio do alfaiate Oscar Custodio dc Carva-
llio Killio, o criminoso, os populares quccslnvnpi nli, sairam cin-sú-a perseguição.

S| 
.Custodio, entretanto, ganhando

o, ia quasi a livrar-se quando Iho am*-

imprm-isa •uma
«pie a todos sensibilison, porquanto disse
que ali, o quc inais havia a elogiar não era
o alcance da obra quc vinha ligai* o Rio a
mais aristocrática cidade de verão do nosso
paiz, senão o valor da iniciativa particular,
o exemplo e estimulo «(ue so derivava «Ia
acção «lo'Automóvel Club, a cuja lesta via
o l>r. Carlos (iuinle, que cru uni nomo tra-
riiciottal 'pelos einpreliendiinentos que lhe
deviam o paiz, e o professor Cândido Jlcn-
dos, quc fora, sempre, como é ainda, um
apóstolo dc todas as causas da prosperidade
nacional. Podia, por isso, o orador assegu-
rar a um e a outro, como a todos os presen-
tes. que o governo estava empenhado cm
eollaborar tanto quanto lhe fosso possivcl
naquella obra, envidando seus esforços uo
sentido de não serem entravados, mas antes
animados, todos os passos dá iniciativa in-
dividual.

A comitiva partiu do regresso de Ilaiz da
Serra ás 11 li'i da manhã, tfiegando . a
esta capital a I c *)*) da tarde, debaixo da
mnis agradável impressão, e scitdo o Sr.
ministro da Viação acompanhado iior todos
ale a sua residência.

As homenagens esponta-
nease justas

ri.

Vac ser erigida uma herma ao
romancista Lima Barreto

Não lia muito tempo, uiií grupo tle amigosc •iriu.ti-.Hlorrs «lo v-iiiiancisla Lima Barreto,ojiçdccciidò u suggcstões «lo Sr. José Marian-no l-ilho, tivcrniii a idéa dc erguer uma hei--
cm memória daquelle eseriptor. Acceita

logo. com vivacidàdc,

I~"™****™,"™-^S 

a idéa germinou, ca-
^^^ 

*.' minhando rapidamen-
i :__Wtw__ le alé se tornar já não

Unia simples probabi-
lidade, mas uma es-
pleudiila rcalid a d c.
Cotisaram-.se os pro-
motores da homena-
,'ciii, ficantlo como
lliesourciro da com-
missão, logo estabclc-
cida, o Sr. José Ma-
rianno l-ilho, o eseul-
pior Sr. Pinto do
Couto offcreceu os
seus serviços gratui-
los e foi escolhido o
local na estação de
Todos os Santos, sub-
urbio da residência do
romancista morto.

Agora, aos muitos
auxílios, juntaram-se
tres contos dc réis,

projecto pelo Conselho c eon

á'^âr
Wftj*';.-f. • mÊfa

'¦tina Bãj-reto

Vaiados cm
wdidos pela 

'suiít-Ção 
dó Sr. .prefeito. Nada

'nai.s resta para o lermo final dn homena-
*c*n a l.imu Barreto. Podemos iiicsmo
atlcantiir rpie n Sr. José Marinnno l-'ilho
convocou os amigos, autores tia iniciativa,
{"tra n ultima instância, inaugurando-se a
jlçrinn, cm Todos os Santos, dentro de breve"•"mpo. liem merece a homenagem .o autor
«o Triste fim dc Pòlucárpo Quaresma c
flMsa collectanca admirável- de Bagalellas,
P tpie se foi na vida uni modesto, não dei-
i-ou de scr uma das mais altas expressões
("neutara da nacionalidade.
4^-~~~_i____. „„ . .'Umtratado do Brasil coma
argentina sobre a extradição

de criminosos
¦.SM-.Mpção, 25 (A. A.) — l-oi approvu-

P.° uá Caniara «los Deputado:. * durante «•
PM-tii.1 Ae '
Nm o Brasil
tfiosos

liontem, u Tratado a ser celebra*.1**)
sbl-y-é a 

'extradiesão -de crliDJ-

Desenvolve-se, com êxito,
a offensiva hespanhola

m-m-m-mli-m

Foi exonerado o general Queipo
Dellano do commando da

zona de Ceuta
MADRID, 25 (U. P.) (Official). - Com-

niunicam de Marrocos': .;.-
Zona occidental : no sector de Tetuan, as

columnas do Gorgues. conimandadas pelos
generaes Castro c Girona saíram em dire-
cção de Collado e Darraid, encontrando no
caminho numeroso grupo de inimigos, que
lhes oppoz tenaz resistência.

A cohimna Serrano, apezar de hostilidades
violentas dos. mouros, oecupou a posição do
Kudia e Genouvrn.

Tem sido commenladissimo nos círculos
officiaes e militares o decreto do Direelo-
rio, que exonera o general Queipo Dellano
do conluiando dn zona de Ceuta.

MMMMMM--ÍImmm -MU

A CENSURA JORNALÍSTICA E
A SOLUÇÃO DE UM IN-

CWENTE

0 Dr. Pereira Júnior continua a
merecer a mesma confiança e

estima do Sr. ministro
da Justiça

Connminica-nos o gabinete do. Sr. minis-
tro da Jusliça :"Em. virtude de incidente oceorrido, a pro-
posito de censura a um jornal vespertino,
ao qual foi estranho o Sr. ministro, o Sr.
Dr. Pereira Júnior, director do seu gabinc-
tt, solicitou a sua exoneração do logar que
vem exercendo com competência e lealdade
inatacáveis.

O Sr. ministro, npprovando n coniluetn
que no caso teve o Dr. Pereira Júnior, que
continua a merecer-lhe a mesma'confiança
e estima, recusou-lhe terininanteniciitc a
exoneração pedida."
MWM_M_MM>«aaM~>«M^a>-^~-~

RADIO-TELEPHONIA

""¦iiC-**1 ¦'.-¦*¦ ¦•'____ ___\ *^^0___\W_ç:'-'&~'$ : '¦¦'*'¦* ^'' ¦

-

iiiitiiiiiimiminiiimit

LDESENHO DE SETH,)

fl *?**'¦

r < \m.w- 'm*\m\n» -«Animnrfaj auikSes. '* etkosm *' * «mnlfint* eáo firtíxar tf» pftco.

Oscar Custodio dc Carvalho c a sua m-
clima, Lúcia de Araujo-

giu á ifrenle o inenot- João Brandão, dc 17
annos, quo o 'procurou prender. Num só
movimcn.to, Custodio «leile se livrou, -anava
lliando-H)e o rosto c pt-ostrando-o por terra
De n.idn lhe valeu, porém, mais essa-faça-
ilha, pois os seus perseguidores,, rodeando-o.
.-í^arnirani-iio. líntregue a uma praça «la Po-
licia Militar, foi o perigoso 

'indivíduo leva-
do para a délégúcin do !l" distrieto, sendo
nhi autuado pelo duplo crime dè tentativa
de morle.

i\ esse tempo, a «lestlitosa I.ucia de Ar.iu-
jo. transportada, ein ambulância, para o
poslo central «le Assistcne-ia, recebia os ur-
gentes curativos de qne careciam as lesões
solfridas. Como o sell estado mnis c mais
so aggravasse, o medico de plantão no pos-
to houve por bem intern-al-a na Santa Casa,
ern cuja 23* enfermaria está cm trata-
mento.

Xa physionnmia, unia expressão de inH-
nita serenidade, o alfaiate Custodio confes-
sou o crime pelo qual vae responder. Tre-
iniain-lUc iis mãos, é verdade, mas explicou
tpie não pra emoção, pois sc jtilgil foite. Kra
unia perturbação,qiiulqiicr...Você queria, mesmo,' ihatar? ,-

-- (Jucria. jsim, e me urrepeivdo de assim
não ter feito...

li, (leseulpnndo-se:
—'1511a me enganava. Não tinha cora-

ção... Não gostava só «lc mim...
E, eutão, por que jã não a abando-

non ?
Custodio custou a responder /i 

-pergunta
do conimissario. Olhou a sala, os que o ro-
deavam e murmurou, a meia voz:

—-São coisas... isso ,é nssim mesmo...
1", depois do unia longa jiausa: .
—Nem sempre nos podemos ¦ desfazer

dessa gente...
¦ ¦«»•» ¦

Uma vela ao longo
do Atlântico!

Em vispira íê completar o "raid" ida e volla ao Mara-
ahio, o pilota Víllar convida á A NOITE para pairo-

ciliar tua chegada ao Rio
A vinte t nove de junho do anno passado,

com uma cerimonia locunte, cheia de sim.
plieldarie sincera, o do grandiosa *tlgnlficn-
ção. era abençoado no pavilhão de Pesca d.i
Exposição coiiinirmorntiva da uossa indepen-
dencia nma embarcação frágil, pequeno bote
a vola, que recebeu o nome tle *"__H «Io Jn-
Iho" c leve como padrinhos o Dr. Godofrc-
do Vianna. presidente do Maranhão, c sua
senhora, listavam presentes, além do padre

•— N.io, seulior ! Isto diminuiria o v-üof
dn viagem. Não sa esqueça que sou pilota-i preciso não desmerecer n caria que con-
«|iii*:tci.

No dia seguinte fomos nuislir á partida
do "'.'H dt. Julho" que «le vela chrln lã ie
foi, barra fora.

De tcnipoR a tempos vinha-nos imi com-
imiiiii-ado dos niarihhòirda oudnies, que não
poucos revezes soffrcrauí,

A»j_sa'iiV»-«»-a_M«~iVMt<a'~-k<a^^

O "28 de Julho" e seus nilolos. mo ni.cn
(.Pltotogrupliias tomad-ix petit A NOITI. tu,

(áo, cm junho do

m antes do inicio ilo "raid".
tu, enes dn antigo recinto da F.xpoxi-
anno passado)

Sive, que lançou o baptismo divino, pessoas
dc representação official, um iréductor da A
NOITE, especiuhncnte convidado, e Ires ra-
pazes que se propunham rcalisar no pequeno
escnlcrsinho um "raid" cm viagem redonda
aquclle Estado, como scus naturaes. e «lese-
jando, assim, cnmnicmorar os cem annos «li*
ndlie.sâo inar.tnliciisc á maiorldado política do
IJi-nsil.

Perguntámos então no chefe «la orrojad.i
empresa, o piloto Alcides Villiu-, se renhneh-
te ia fnzer-se ao largo '!o oceano sobre aqucl-
Ias tábuas. EÜe nos r^.ipondcu cheio dc co-
ratfein :

•i- Querendo Deus. segnlrei amanhã (29),
As t horas da tarde. Ii accrosccnlou: levo

mtnigo ..dou» compiuiheiros, o Sr. Chris-
flilto "PlfPfo Ma/rtins, como profissional, c

o joven amigo José Medeiros. Era ,iã para
partirmos bojo ínésího, dia 28, o que vale
dizer, dia da data gloriosa da ndhesão da
minha terra A causa da Independência. Pre-
tendemoi realisar cinco etapas: «la«iui a
Abrolhos, onde aportaremos para um pc-
queno «lescanso-, do Abrolhos a S. Salva-
«lor;'dahi a Hecifc. depois á Fortaleza', ré*
fazendo o rancho nestes pontos e, finalmeu-
te de Fortaleza a S. Luiz.

— Navegação perto da costa ?
._amm0—m0m—mmmfmm mgwi _«#¦_.'-aia

Hoje lemos o prazer «Ic divulgar uru tele-
gramam om qiie o piloto Villut. convida a A
NOITE para patrocinar sua chegada Iriuni*
pai a íiiiaiisbara. visto como SÓ falta a C_ao*i
Bahia-llio .nara arredondai* o valiuso feilo
qne lão alto eleva o hom nome dos nossos
mai¦ii.ji.s. E.-ile o coinniuillcado expedido da
U.-ilil-i :"iinpcllido por meus seniimcnlos de niari-
iili'?i,*(>. rea liso iictuuhiicpte, o "raid" *Mnr.i-
iiliãoliio. ida c. vo !, no bolo "28 de Juliio'*,
ile .hc!i inctros .Ic eompi-inicnlo, «' ntoessi-
tando ler um paraiiymplio para rsla iicriffo-
sa viagem, tenho a himrn tie, allcudr.iiio .-'.:;
forhiali(laiic_i «Io estylo. convidar c:_se illus-
tr.lílo vespertino a patrocinar minha cansa,
afim <i • poder vu ohlcr o coiiuiu*_>o..,iliió-
ral das classes sobre cujo flnitiio jiússn' csje
digno jornal influenciar.

Para idêntico fim convidei a directoria do
Giu li Nival, o minislro d.i 'Marinhai os depu*
lador* e sènadoi-cs iiiaranhçnses. o in.-pector
dos Portos e Costas, o cqmmáiidàWtc Fredc-
rico Viilai- e ;i directoria (!¦> Abrigo dos Ma-
ri n liei ros, cujo apoio moral, imiilo inc- au-
xilinrá nísla viagem, «pie lem por escopo
elr\;ir o honic da plassè marilinia, ,-,'lorit'i-
çandõ o num.- do povo imiranlieiisêi flospei-
losas saudações. —- Piloto — i\lcidés Villar."

¦¦«fn*.¦>¦¦»¦ . ¦ mm*

Já se podem transmittir
photographias instanta-
neas pelo telegraphò ou

pelo radio-telegraplio!

A intervenção federal argenti-
na na província de Cordoba
RüENOS AtriES, 2? (A. A.) — A Câmara

dos Deputados appròvou, na sua sessão de
hontem, o projecto vindo «lo executivo sobre
a intervenção, federal ua -província iia Cor-
dona o '"

E, em breve, serão, por essa fór-
ma, transmittidas as próprias

fitas de cinematographia
(COMMÜ-NICAIDO 'EPlSTOEAtí DA UM-
TED PllESS POH CHARLES vMACCAXX)

l.OXDIUiS, setembro (.'J. P.) -+ Dois ele-
cli-Wstiis lit-itaiink-os -ceeliimiam, ao mesmo
tampo, a prioi-iòiide nâ (leseobcrla de pro-
«-jcsso*; ]>ai*a transmillir pliotoarapiiius ins-
taiitáneaS pelo tjèlègrapho ou iielo radio-
telígiaplto. Agora, esses senhores, não >'on-
tentes com a sun façanha scieiitifica, estão
tratei ha ndo iparn eonscguii* um apparelho
que transmitia .1 qualquer tevan, situado
rias mais diversas partes tio mundo, na<ia
mais nada meiw>s de <pie as próprias íitas
tio eineinutograpíio. O iittlivitluo hasta ter
o ecraii e um apparelho receptor para con-
viver dia c noite eom os vampiros e as vam-
piras da scena nmdíi.

O f-V. AV. S. Stephenson, direclor ijercn-
I.e da 'Geisiral li(u'lio Comjiany ila Gi-ãn Bre-
laiiha e o Sr. íi. \\. AYiilíòn, seu eqMégai
iinminci.iir.im ü d-sscubévt-n da "lu* 'sensili-
va",.nppai-ellio eoni o qual podem enviar ás
maiores «listaucias 'pliolograpliias iiistaiila-
nrans'. Num próximo 'fuliiro, disse Slep.lien-
sou, seremos çâ-pasds de Iransmillic plio-
tagraphias com a mesma velocidade com
que se apanham hoje as fitas de cinçnia —
um oitavo de .segundo'i"Aqui está uma';pliòtogr.rphin, mostrou
o invcntoi- ao coi-i-cspoiidentc, que toi
transmittida pelo nosso metliodo em vin-
te segundos. Agora, trata-se de umu mera
«nicslão de reduzir esses vinte segundos ao
tempo nec-essavio á persistência da impres-
são na rei ina. Com isso ieieioos o movi-
menlo. a ciiKiualofp-aphia, afinal."¦jtophensòu e Wallon l.èm j.i diversas pa-
lentes dc invenção de nppai-íílios Irijhsmi.s-
soros (ió .pliotogra-phiu. A novn maeliiua da"ilua sensitiva" toma o lóflai' do seieniiiTii,
elemento ora igcraiilienti: tisailo para conver-
ter n luz em ondas eletíli-ich.s iiarn sei-óin
enviadas com on sem Xio. 1 louve sempre.
muita lUEficuidadc no .íiiiipregò dó sele-
íiiiitn, devido úsua aeção demasiado lenta.

.Muitas empresas norle-ainericaivas ièni
offcrccjdo aos inventores gruiidcs sommits
de dinheiro pura a ncquisição do futuro a]i-
iji.-irclho, em virtude «ío qual será possivcl
conviver a toda hora com Bodolpho Va-
üentino ou Norma .Talmad-ge, ipor meio «lc
•fllihs enviados através do espaço de Nova
York ou Los An&cl-es. '

¦'—¦ *¦*»»***- ¦

Cadiz receberá, brühantemen-
te,, q.príncipe Umberto

CADIZ, 'Jo (IT.) — Estão íen.lo áctivados
os preparativos para a. recepção «lo prin-
cipe. üimberto. 

'hci*deirc» do tlirono tln Ila-
lia, que 

'passara por Cadlr de regres!..) d.«
iu» vlagan A Americ» do Snl, *

Nâo foi
para isto pa canaü-
zou § ilo tendo
Depois de uma campanha que durou njui*

tos annos. e das íriaid vivas e persistentes,
a Aliinicipiilidade procurou resolver o pro-
bli-.iiiii das inundações nesta capital, pro-
blciíiã dos de maior relevância não só pelos

prejuízos que causava periódica mente, com»
por cTcigcncins de siuiriu ]*ui)[it'íi, K,, então»
prociirou-iiòs canalisár algtuTs rio*, no lon-
go dos quaes se abriram custosas aveni-
nas. Fez-se, assim, a Avenida Paulo da
Froiiiih. como sc começou a fa_;cr a Ma-
i-íuiãnã. Prpnipl.a, eoinplctaincnte prompta, a-
primeira, de tempos em lempos cae ella no
csqüecinicnlo. IC i'<so o que. se dá, agora,
(•(imo dtniònsli-a a nossa gravura"; tolnadã d»
um dos treelios fios mais eentra.es. O «les-
caso não podo ser maior; o leito está ob-
slruido por folhas tle palmeira, troncos,
paus. peilrao, terra e alé, como ha muita
não é limpo, i>ov pequenas ilhas verdejan-
les de capim ou granirníi. Mas 

'semelhante
deseasn ha de ter o seu termo, pois os au-
loi-idades copipetenlcs jinr certo o ignora-
vam até aj,'oi*a. • ¦¦-..;¦ -.m».,—
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Como a Liga das Ná*-
ções ajudará a recon-f

strucção do Japãov''OKNlíünA. 
25 íl'. P.I -- A Assembléa da

Liga «Ias Nações decidiu reduzir a conlribi.i-
ção do Japão nas despesas «Ia Liga no auiiò
proxinio de. 102."). ali in de ajudar essé-psia
na rccònsfrucçno rla« cidades quc foram és-
(truidiis cm couscqucucia do» terremotos Ho
anno fwustd?. **—* ~—;—--*-

_!&,!;__&,.ijiüivi v. .MiLúZ,- i í^._____l,_l_3_____, .,,_.. _t - *_____
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Ecos e Novidades
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IVrsfa qno o projcelo inundando construir
pequeno. uirr.Mib» . mu diverm» liilrroh
para a venda de geiicroí nllméntlcloi d. pri*
m.lr» necetfldAile, wm ao encontro do*» an*
pi'llm quollil. noi d.í população, Pelo me*
no», aqnclli» prujrrlu oiiMira um «nlgo qm»
rerllflca o crio cm quem. nbstfimromateagu*
rã as provIilinolHi di' untui-M análoga A
sim, O ai ligo o...o i.i dar pri '• - • *—" •** de nr*
rondiineulo, noi wiquoooi mci-ado. «íia!***
Jeeldoi, aos lavroilurcs, rrcailores e pe .ado*
i .s parn a vi ml» tln* «eni respectivos pro-
duetos. Sii|ipriniiuilo, dc*»» modo. ou Inter-
mediaria», •» projcelo ltitarvf.ni dlrceliraeii»
le no nhcnanietio da corcilla, P,»r titai. du*
ma vex temos Imlltldo nesle ««prelo do
problema. O contado directo de produclo*
rrs o comumldorci otlenuarla Immonio «-
ooniequenclai dm aliai lubllai. Nai feiras
livrei eiK conlaeln nlo foi conseguido,

lem .luii.it iii|*»im.i n '..lnc'.", ahi provi»-
te, nüo ,"• duradoura. <» problema o complexo
e envolvo outros t.i.i..*,. nue demandam ti*
Indo. mal- donioròdoi c leis do caracter per*
manrnti. t) nnUffo inlnltlro da Aarlciilliir.,
Sr. *»im..r« Lopes, m «ite propósito, fei mg*
líeslóes ii As.neleçío Cuinmrivl.il qne devem
merecer oxaino detido, Dentre cilas u> con*
ta uma que h-inbra, como providencia, c«*
p.i» de inilulr nos preços dos artigo, de con*
sumo quotidiano, a "revisão, nptW Inquérito,
das larifua eihuuielras, sob o critério do
um prolrceionlsmo decrescente". Sempre
qoe alhidlmoK an problema do combato k ca*
reslbi dn vida, nao tem sido nutro o nos.o
ponlo de vista. Torna-se necessário estibelc-
cer leis duradouras, pois Já uliignein nrrrdl-
tri que a alia ile preço., observada tbvle ns
fina d.í grande guerra, constitua phcnnmeno
passageiro deliellnvcl rom medidas de emer*
goncia. liis por que iieredllninos qne se torna
uilstír legisla*, em definitivo sobre o cnso.

•

<_n*!n do projecto qtie Installa deflnili-
«amcnlc o Hospital' de Prompto Soecorro,
.inncxo a Asslslcncla Municipal, a transfe-
roneia da pliarmacin do Asylo S. Franciieo
de Assis, que passará a servir a outros esta-
belecl mentos.

Pena i qne não se cogite de crear um am*
bulolorio, pnra consultai urgente», a exem-
pio d.í conhecida "»aln do luinco", na Santa
Cnsn. que j.i não corresponde An ncces.idn-
des publicas. O .imhulatorio do Hospital Sno
Trunclseo dc Assis, mantido peln Saude Pu*
Wi.-.i, foi Mipprimiiln por economia, NA» ea-
liemos qur a vida daquellc hospital è preca-
ria, pois a verba quc o custeia entrou nos
muitos cArtcs premeditados pela commis-
lão especial, que estudou os resistências or-
comentaria*. A população pobre do llio fi-
cará rrdiizidn aos recurso, da Santa Casa,
que são deficientes c quc minguam, ninguém
sabe dc que modo, de nnno para anno. Se
iniciativas accessorins não vierem corrigir,
desde jã, os mãos effeitos da falta, qnc a
siiippi-essno do ambulatório dc S. Franciico
dc Assis c a incapacidade da "sala do ban-
eo" da Santa Casa, oggravaram, chegaremos,
dentro dc pouco tempo, íi situação de ver os
onderes administrativos conduzidos a esta-
bclcccr, distribuições gratuitas de remédios
nos bairros pobre...

A nossn assistência í débil. Pena foi que
o projecto, que cogita de apparclhar o Hos-
pitnl dc Prompto Soecorro com uma phar-
macia, não tivesse ampliado n medida em
lermos dc amparar a. populações pobres ca-
.locas, n pique de ficarem sem assistência
medica gratuita. Mas ahi fica a suggcstão.

À
A Grc.it Western, de Pernambuco, vae

augnicntar as tarifas, sob a condição do mo-
Ihornr o trafego, mediante compra de mate-
fiacs novos. Ao que parece, paru tnl fim,
houve consulta prévia nos usineirns, que
concordaram com a providencia. Um repre-
.entanto daquella empresa, chegando a Lon-
«ires, annunciou logo o suecesso. Acontece,¦porém, que os uslneiros declararam ha pou-
cos dias que só admittirão o augmento dal
tarifas depois que os novos materiaes vie-
rem, como segurança de que os transportas
melhorarão immediâtamente. Isto porque, ao
quc allcgam, a Great Western já obteve ta-
vifas melhores com promessa análoga, esque-
cendo-sa da promessa e executando et ta-
rifo s.

São estas, pelo menos, as informações qae
surgem a propósito dn annunciada revisão
das tnrifns naquclla via férrea e que dese-
nham a situação exactn cm que sc encontram
o sen commercio com os ii.iucirns, maiores
interessados no assumpto. Quando a Leopol-
dina pretende aqui augmento dc tarifas, vale
alguma cousa o exemplo, quo nos permitte
inqnerir quaes as compensações quo vamos
ter, Não basta nugmeutar as tarifas, quando
os preços dos gêneros dc primeira necessi-
dade aconselham o contrario. E' preciso quo
dahi venham outros resultados.

Bateu com a cabeça no poste!
A VICTIMA, UM M. NINO DE 14

ANNOS, KSTA' EM ESTADO
GRAVE

T£o ImprevIüU» foi o deiailre nceorrldu
liai», na rMaçAn do S. i.lnistovio, quo mes-
nu» aa i'.'*.*.'".*. que mili pnixlmo io acha-
vam n_ i puderam detalhnl*n no icu trlsle
desenrolar.

Num irem que corria, pira o cidade, via-
Javn nn plataforma, entre uutmi in.iagel*roí, um menor de «Ar branca, aparentaudo
14 anima, o qual, an passar n carro «ni «|«e
te achava pela riiforlda eilaçâo, foi proje-ciado violentamente de encontro a uni poslo.rtvchendo crave ferimento na cabeça.

l».-i.illcci.|.i, o infelli foi removido para
o pinto central dc A .«iMeuria e dali, feitoi
oi urcciiarlm ruratlvi». de iirirncli, Inter-
nadn no Hospital Htilinomunninno.

Al. a Iiom cm -que escrevem.» o menino
continua»,, dfilCOliludo, tomando-se, as-
sim, Impnstlvel c«tabelccer*%r*lhe a Menti»
dade. Tambem at. eus» momento nenhum
parente ou ronhcrlilo do Infeliz Imvln cum-
parecido ao referido hoipllil,

mm*, ,i i. i

10 "8«_MAVE ;Malvad_2 de um sau-

./KÍISSCW V?íMt_.*;s m**
PENHORES?...

Menor juro $ Maior offerta. m. waeiaaa _
mmm*

9.
Quando V. líx. ne impressionar

pela figura aristocrática ue
oualquer dos amigos de sua"entnuragf", pôde, sem vacilla*
«Xo, itlrlbulr esse prestigio de
eU-ganrla A — Guanabara —
II. Carioca. M.

ACCRED1U A ESPOSA

| E, por isso, foi recolhido ao
xadrez

! O commissario Freitas Abreu, do 14a dis*
I trirlo policia), prendeu e recolheu no xadrez' dessa delegacia o empregado no conimtTcln
. Ilcusdcdid Pertinho Teixeira, de 2H nnnos de
! edade, morador a rua S, Januário .Vi. por
; ter aggredido a própria esposa, Mariannn
[ Teixeira Guimarães, na praça da Republica,
. cm frente ao Quartel General.
| Deuidcdit ainda fez menção de retirar da

algibclra um revólver, o que nlo chegou n' fazer.
. A respeito foi instaurado inquérito.

. mn* i

Nenhuma casa no Bio tem,
eomo "A Capital", nm sorti*
mento tão completo o elegante
de chapéos de palha o feltro
doa melhores fabricantes.

FLOX
. ¦¦¦ t i , .. i „

PARA LAVAR SEDAS, LAS
I. TECIDOS FINOS

Os novos diplomados
em sciencias com-

merciaes

Dr. Bstellita Lins—Vias urinarias (vene-reas c cirúrgicas) limos X. Labor. S. José 81.
i ¦»»_» ,..1—1^  M ¦ i

Or. R. Pitanga Santos- Operações. Docn*
fõsdo Rectum " Ânus. Passeio 56, de 1 ús 4.

««a» i,
DR. BOD. JOSETTI - Vias urinarias •-
Cirurgia üernl. 13 de Maio. 3fi. . As _. 4,1. lOOft

•_>_¦¦ »
Dr. Beynaldo de Aragão. clinica se-
nhoras. C. Carioca, 18, 1 ãs 3, 2", 4" e 6".
DB. PEDRO CARNEIRO - Parteiro,
mola. internas. Cons., as 4 horas. S. José. 16. -¦ mnm
Dt. Alfredo Herçulano — Vias urinarias-Rua Rosário 105, V> and., das 2 ás C. N. 3569.

A solemne collação de gráo
da turma deste anno

SerA sabbado, depois do arnanhi, és 8
e meia da noite, no salio nobre da Asso*
ciação dos Empregados no Comniercie, É
avenida Rio Rran:o, a festa de collaçio tle
gráo doi novoi diplomados em scienciai
commerciaes de Instituto Commercial do
Hio do Janeiro.

O acto, como sAs acontecer, ie reiviti-
rA de brilhantismo, tendo inicio com nma
sessão solemne, presidida pelo Dr. Hcrmann
Fleiuss, director do Instituto, 4 qual eem-
parecerão representantes dss autoridades e
membros dò alto commercio e associações
da classe.

A' collaçio segue-se uma *_oirért dan-
sante.

C.oliarão gráo os seguintes diplomados:
Adherb.il Luiz Coelho, Anezio Trigueira

de Magalhães, Ayres Fernandes dos Santos,
Américo Pereira da Silvn, Apnlcho Uezerra
do Valle, Augusto de Paiva Júnior, Carlos
Andrade Martins, Domingos FoUtins, Eu-
clydcs Freire Machado, ICmestn José Fcr-
nandes, Kzidio Conti, .Emílio Chimcnti, tir-
nesto Pizzi, Gucrino Antônio da Silva, Hen-
rique Cunha, Henrique Soares dos Santos,
José Fragoso Vianna, José Joaquim Cae-
tano, Jovino Bento Rrnsil, José Carlos de
Almeida. Joaquim Costa Moreira, João Per-
reira Sylveslre, José Caria, Mario Hcnri-
que Gaspar, Marccnu Hardy Coelho, Manoel
Eugênio da Silva, Olynjpio Chassim Druni-
inond, Osear Rocha, Aylson Batalha e Syl-
vio Garcia do Prado.

¦ _iei
Dr. Castro Auujo ffifS,.
Hospitai Evangélico. Phonc Villa 22G1-t mn* ,-
Dr. Manoel de Abreu Rttd'o<1J?«n«n-

, . , co. Radiothera-
pia profunda e intensiva (8 M A 200 kv.).F.varlsto da Veiga, 20. C. 442.

AQUEUES B0NDINH0S DE
SANTA THEREZA...

Permanentes, constantes, e até duas emais vezes por (fia, chegam-nos queixaseontra os bondes da Companhia Ferro-
,'arrv ,CarI<lca. Sno, geralmente, protestosdo»i infelizes moradores de Santa Thereza,Obrigados ao supplicio diário daquelfasviagens infernaes. sempre cheias de peri-pecias, de aventuras o de perigos. Rara <

a viagem, dizem-nos, cm quc alguma coisa¦de niau não ha a registar. Se o estado da
linha é péssimo, o dos bondes 6 muito mais
do que isso: é o peor que pôde haver, K,
a par disso, ha ainda a notar a falta de
attenção do pessoal, descontente, ao que se
diz, com a companhia, que paga pouco.Desse conjnncto de circumstaucias resulta,
portanto, um serviço péssimo, quc o publico
quo paga bem não pôde mais tolerar. Não ha-¦ verá um meio dos poderes competentes in-
tervlrem para melhorar tiil estado de coisas?

RIALTO
•mnt

SABONETE — TALCO
PÓ DE ARROZ

LOÇÃO INDIANA
TIRA MANCHAS, ESPINHAS E DA AL-I

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

Fae. de Medicina dc P. Alegre I
Dep. Araújo Freitas C, Rodolpho Hess C.J

VAE ACABAR
Últimos dias do desconto

real de 20 o|o que a conhe-
cida Casa Tedesoo está fa-
zendo em todos os tecidos
de seda, lã, linho e algodão.

Aproveitem os últimos
dias. Descontos feitos nos
preços mareados. Grande
variedade em meias para
homens, senhoras e crean-
ças, que vendemos pelos
preços da fabrica, só ga-
nhamos os descontos.

Gonçalves Dias, 9
NOTA DE ARTE

¦ , , O OONTBATOSSE éradical nas tosses. Kronch.te», grippei, etc
Preço actual; Vidro. ?..800 ou 3.000. Dz. 29*000

VICTIMA DE UM DESA3-
TRE NO ESTADO

DO RIO
Pelo Dr. .Rego Rnrros, medico legisla dn

policio, foi, hoje, nutopsiado no necrotério
do Instituto Medico Legal, o corpo do lavra-
dor Francisco Cortes, victima, no dia 5, de
um desastre em Sacra Famiíia do Cuignái
vindo hontem a fallecçr na 13* enfermaria do
hospital du .Misericórdia,

Como "causa-mortis" foi attestado — fra-
clwa da columna vertebral na porção dorsul.

O onterromento dc Cortes effcctiiou-se ho-
je, A tarde, nq cemitério de São Francisco
}_avierv

Inaugura-se a 30doan-
dante a exposição Dakir

Parreiras
Com a presença do Dr. Estaeio Coimbra,

vice-presidente da Republica, renlisar-se-ã,
na próxima terça-feira, 30, a inauguração da
exposição de pintura do artista patrício Da-
itir Parreiras, nome já muito festejado èn-
tre nôs.

IConsla riesta exposição o quadro histo-
rico "In ho-c signo vinces!" (ltcvolução per-nambucana de 1817) e que foi encointmcu-
dado pelo governo do Estado de Pernam-
buco para o Palácio Presidencial do Recife.
.Além deste trabalho, figuram quadros de
gênero, paisagens e marinhas, ao todo 42
telas.

A exposição se rcallsarã A Avenida Cen-
trai 181, em nm dos salões dos Tenentes,
cedido gentilmente pela directoria deste
elub.

A seiencia moderna demonstra que o nso
de pastas e pós dentifricios não 6 sufflcien-
te, porque com o auxilio do escova só fazem
a limpeza mecânica, O essencial do dentifri-
cio é evitar a fermentação dos restos de co-
mída que ficam nos interstícios dos dentes,
e que se produz duas horas depois. Esta fer-
mentação não só ataca o esmalte, produzin-
do a carie, como causa o mão hálito. Tudo
isto se evita com o uso do dcntifricio me-
dicinal Odorans. Compre hoje mesmo um
vidro com pinga-gottas, 3?O0O. Para auxiliar
a limpeza dos dentes uso o pasta Odorans,25500, A* venda cn» toda parte4 ,;..

Foram Ires as victimas
Uvanriu a effrllo uma illllgenclu de ca-raeter urgente, timii lurma do Inveitigado*rei partiu da I* dolegucla auxiliar, levando

em aua companhia u larapio Abílio Judl*
«c. Dirigiam.!., nn nollelnog n Villa IímIicI o
para IA chegar mui* ilepivnini tiimariim, na
«yen i il.um-i Freire, o nulo do n, 4.11'-'.
dlrlg,,.»» ih,|o "cbauífi-ur" Virgílio de tnl.
O veliiciiln roílou, vrlnainenlo. Cbegnndi» o
praça Oiuc de Jiinlui, ua iu.mu.i mmvhn.
o 1.113 «anlinu w Avenida do Manguo. A"
anprn\lmar*«o da cuiuina dn rua Carmo
Mello, entrelnnlo, o vrhiculn nu qu. viaja*
va a caravana policial, currln cm veloei*
dade racesilva. Alravei 'tiva n Avenida, nes-
sa occaiiân, e ncne (Minto, uma carroça,
multo vagarosainnnte. O motorista, na im*
poisiblliduile de parar n nulo, tul a dispa*
rada em que In, pretciideudo cvltiir o pe*
rlgo do qm- estavam aineaçniloo os seus pai''-
sageiros, voltou o "guldon" nfim de, (tes-
cmbaraçamio-ie da earruçn, faxer umn cur-
va o prosptfuir caminho. Assim, purrin. nno
aconteceu. Ao loreer a dlrecçfio pura n cur*
vn, o auto tombou, cuspindo an súlo ns
seus pasiagelras.

U-dabcIcceu^e, como t natural, confusão
immensa no local. Todos os quo assistiram
i violência do desastre, correram u rodunr
oi ferido* e o vchieulo damuiricadn, cm-
quanto oulroí chamavam a Assistência, que,
aliai, não demorou, transportando oa pai*
sageiros do 4.112 para o Poslo Central. Ahi
sonhe-se iloi ferimentos e dns frnclurns rc-
reblili..,. Dos cinco passageiros, quu eram ns
inveallgadorcs Jayme Gamboa, Cosia l.ima
e lloracio do Couto Pereira, o giiarda-civil
José Rodrigues Venàdos e Abílio Jtidlce,
apenas os dois primeiros siiirani illcsos.
lloracio, que conla 30 annos e resido A rua
Ciomcs Freire 28. soffreu fractura dns ossos
do rostoj o gnarda-clvll, quo tem o numero
993 e conta 26 annos, fractura dn perna cs-
qurrda e .índice fraclum do braço direito.

O investigador Ilnrncln, depois dns so**-
cerros, rccolhcn-.c h sua residência, o guar-
dn-elvll ao hospital dn sua corporação c
Judiee 4 enfermaria da Casa de Detenção.

O iiivretlgador Jaym. Gamboa prestou de-
clnraçõe* ne 4* delegacia auxiliar.

. -i mn* <

As rottpinbaB para meninos
e meninas da "A Capital" re-
pre sentam tndo o que ha de
mais moderno e elegante.

Pai n
LEGITIMO AMERICANO

Novos desenhos na

CAM COMO
Um espectaeulo de declâ-

inação
O PRIMEIRO RECITAL DE CAR-

LOS LITBfi
Realisa-» depois do amanhã, sabbado,» ás

cinco horas, oo salão da Associação dos
Kmpi-gjdo* no Commercio, o primeiro rc-
citai do artista belga Carlos Liten, de quem
tratteios ha dias. A apresentação desse

artista, qua vem precedido dc fama e que
adoptari na interpretação de poetas fran-
cezci • belgas recursos pessoaes dc grande
expressão e originalidade, ser_i com o sc-
guinte programma variadlssimo:

Primeira parte (Clássicos) — 1. Bailado
á Ia Vierge — Françoia Villon; 2. Stanccs
nu Qd — P. Corneille; 3. IVhuitre et lcs
plnldcurs — De Ia Fontainc (Fables).

Segunda parte (Modernos) — 1. Colloqtie
sentimental, 2. ta lunc blanchc, 3. Ariette
c 4. Ch-anson d'automne — Paul Verlaine;
5. Sensation, 6. Le buffet e 7. Mu boliêmc
— Arthur Rimbaud; 8. La cloche felée, 9.
Le jct d'eau, 10. Le chat e 11. A nue Ma-
donc — Ch. Baudclairc.

Terceira parle (Poesias de belgas contem-
poraneos) — 1. Les moulins dc Flandre —
Fernand Wyseurj 2. Les minutes — Camllle
Mauclaire; 3. Le coffret — Georges Iloden-
boch; 4. L'infidéle — M. MacterlincU; 5.
Sur Ia mer, 6. Les pauvres, 7. La neige, e
B. Le sonneur — Emile Verhaercn.

Quarta parte — 1. Heure claire, 2. Hcure
d'apre.-mldi, 3. Le soir, 4. Un deuil, e 5.
Ypres — Emile Verhaeren.

¦ ___i ii,

A FORTUNA
Ohama a attenção dos seus
amigos e freguezes para as

GRANDES REDUCQÕES
NOS

ARTIGOS DE INVERNO
PRAÇA 11 JUNHO

RIALTO SABONETE —«TALCO
Pó DE ARROZ

mnm
O PORTO, PELA MANHA

Chegaram: de Buenos Aires, o paquete
italiano "Cesare Battisti", com passageiros;
de Liverpool, o paquete inglez "Deseado",
eom passageiros, e de Laguna, o vapor na-
cionul "Lucanla", com vários gêneros.

ouinario reiiMiite
Apunhalou tres vezes a

mulher que o repudiou
0 criminoso saiu ha vinte dias da

Casa de Detenção, por con-
clusão de sentença

O «iiliuthlo -foi, hoje, abalado rom a nnti-
cin du iim.i Iragcilla quu n todos contrístmi
pelas circumst.-iuclas iiiiprrisioumrtes de qucse revestiu e pela linitiilidiulo quu caraetc-
risou seu transcurso malvado, e com todo-,
oa dctaHirr. de pivmeditação fria, com tn-
das as aggrnvaiilei dos crimes imperilna-
vela. F.' verdade que a Mlmiçüo social iln
victima, uniu senhora aindii nova e separada
do esposo, podorin dar ensejo a certas ar-
guiçOes, se a moralidado dn criminoso tfosse
outra e se algum traço dc ligação ou de fra-
que/u dn parle delia pcrinlltisse duvida.

lim suas linhas geraes a scena * dolorosa.
In» Indivíduo, saldo dn Casu do Detenção•ha cerca do vinto dias, depois do cumpri-
monto de uma sentença penal, foi, no ocn-
so, viver para os lados do Morro do Capão,
estabelecendo morada de emergência ira
zona lialxn da montanha que. devido no ca
lor que faz, naturalmente porque se ou
crava numa rcciitrniKin esquiva á ventila
çno, o povo dlslingue por IJurnco QuenteA vida que passava esse homem, que,ironicamente r.e chnma Carlos Gomes, como
se mantinha t dc onde lhe vinha o essen-
ciai são Interrogações. Sabe-se quc não es-
lava regenerado.

De Svtiastlann de Caslro Cezar, que ntl
reside, pouco sc conhece e, melhor, nada sc
í.abc em sen desabou.. (Jnm lhe nno cnal-
teco as virtudes, tambem lhe desconhece t-
nno salienta os defeitos. Passa cila umn
existência discreta. Isio não impedia, po-lém, ipie o aventureiro pensasse em com-
jilctar sua bonança, depois dc larga expia-
çno no .presidio.

Entendeu quc devia fazer de Sebastiana
suo amante, quizoiso ou não quizesse a rn-
pariga que havia de entrar nesta historia
como um instrumento sem vontade, -um
ittfcntc totalmente passivo dos sentimentos
alheios.

Jamais lhe d^ra importância aquella mu-
llicrl Tanto peor. Seria sua, custasse os
cacrificios maiores, pretendia elle.•Percebendo n audácia. Sebastiana redar-
guia com indiffercnça. Não seria delle nem
mc.mo com risco da própria vida.

(Foi o que se deu. fiem mais aquella.
sem transição, o desqualificado apresentou-
se a Sehnstinn.1 Ccsar e lhe propoz, como
quem propõe um negocio, viverem Juntos.

Teve recusa formal, porim insistiu c no
fim dc coutas lançou mão do scu velho nr-
guincnto de defesa: o punhal,

Tíem mesmo assim foi victorioso, A mu-
lher resistiu ainda.

Ellc deu um passo, dcsembninhou a In-
mina aguda dc nço polido o vibrou, deshu-
mano. o primeiro golpe.¦—Quer ot» não quer?— Não. -Pôde matar-me l

Outro golpe, nova pergunta e nova recusa
intransigente e definitiva.

O siciirio resolveu dar-lhe o tiro de mise-
ricordia, desfechando profunda punhalada
nn clavicula da infeliz. Pensando (pie a
matara, fugiu, c po!» depois, rcanimnda e
banhada en» sangue, cila recebia os soecor-
ros da Assistência.

iScm recursos para tratar-se cm casa, foi
removida para uma enfermaria do Hospital
da Misericórdia, emquanlo as autoridades do
23° districto se empenham om deter o rcin-
cidents terrível na carreira do crime, fãrf
perigoso e tão mão aue não retarda, sequer.
a pratica de um delicto apôs a conclusa^
de pena por outro.

¦ i mm

BALÕES!.*.

Amanhã das 2 As

5 horas a todas

as Creanças quc
visitarem a

CASA COLOMBO
FLOX PARA LAVAR SEDAS, LAS• E TECIDOS FINOS

mtm ¦
FALLECIMENTO

Falleceu 'hoje, ás 3 horas da tarde, no Hos-
pitai Evangélico, a Esma. Sra. D. Alice No-
ronha de Carvalho, esposa do commcrci-
anto Manoel Pacheco de Carvalho Júnior.

O corno da extineta foi transportado para
sua residência, á rua Visconde de Figuei-
redo n. 6'd, de onde sairá amanhã, ás i lio-
ras da tardo, para o cemitério de S. Fran-
cisco Xavier.

leiloeiro, avisa aos
O ÂZ6F6do* *T amls.s e c,i"
^* * »mm**m _»_•_.- entes que tem sem-

pre á venda, em seu escriptorio, — Rosário,
76 — predios e terrenos. Telephone Nor-
te 3591.

BEIRA MAR 20-40
ARMAZÉM COLOMBO *- Praça J. Alencar

CAIU DO TREM EM QUE
VIAJAVA

Na estação do Engenho do Dentro, caiu
de um trem cm quo vijava, Basilio Rogério
Pinto, com 48 annos, solteiro, trabalhador,
morador A rua João Cardoso. Com uma pro-funda brecha na cabeça, após os soecorros
da Assistência, foi o infeliz internado na
Santa Casa dc Misericórdia.
'¦ ¦ «a. ¦_¦ i

Gêneros'Ãlíménlicios
BONS EBARATOS

PrâCâJosédeAkncàr-CM(n$

EXPERIMENTE A SUA SORTE
NAS CASAS QUE A DJÍO

SÓ VALE QUEM TEM
185 — OUVIDOR - 185

J. ANTONACCIO & C.
Gerente: CAPITÃO MATIfEUS DONAO.O
Filiaes: Io dc Março. 73 — Av.
Rio Branco, 38. — Marechal Fio*
riano Peixoto, 85.

A sorte grande é paga no mesmo dia.
n___________n__.

«FROU.FROU»
Não só pelo seu feitio luxuoso mas .tam-

bem pelo tcxlo sempre variado e interes-
sa_te a que ilhistram um sem numero <lo
curiosas gravuras "Frou-Frou", a excellente
revista carioca, marca toda ver, que iippnré-
ce, um verdadeiro suecesso dc publicação.

Ainda agora, com o numero deste mez,
posto J_ em circulação, o superior maga-
zine acaba dc alcançar novo exito, pois tudo
o quo traz o 'presente mi mero está, como
sempre, attracnto e de flagrante opportuni-
dade,

1 i .»_¦ '

Não quer
bater nenhum

"record'*

Mas veiu de Petropolis, de
biGycleta^em seis lioras!

E pensava 
''lunchar" com a
noiva

Nfio i a primeira vcjs qne o Joven llt.ller.
sallMii/eiiiln ns nuilnolás do seu espirito vm-
prelieiideilor, nlinmlmin n carinho (• o con-
furto dn família e loinii, mim inllo, n hi*
cycietn sua niuigii, iiilmlo pelas cilrauai
fora sem destino, Irr- quieto, nfio se confor*
ma com a monotonia dos seus trabalhos de

,v,»»v

'•''>¦_:.
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falmm.
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O jonen Curtos fíollcr, em sua liicuelcla

ojudnnto de guarda-livros, dahi sc explicar
a freqüência das suas vingens dn terra cm
que nasceu c em que vive, Petropolis, n ou-
trás cidades que a esla se ligam por estra-
das dc rodagem. Não lia muilo o joven
Carlos Hnllcr. que conla 20 nnnos de edade,
sem pretensões n "rccordmaii", conseguiu
gastar dc Petropolis a Juiz dc Pórni dc bl-
cyclcta, II) horas c meia. Outros percursos
tem levado n c-ffeito com exilo, o moco sim-
plprlo, de hrilhiiulcs ollios nzues, que Já.
num mr/, realisou 16 viagens entre as cida-
des serranas de Petropolis^ c Thcrozopolis'
cm cntla umn dellas gastando cinco lioras 1
Pois, hoje, lioller, todo empocirado, o sau-
gue parecendo querer sallar-lho do rosto, n
physlònoiniá rlsonha, appareccu-nos, pela
niaiihã. Clicgára, nesse inomenlo, oilo lio-
rns c cincoenta, da linda cidade dos cravos,
tle onde partira ás duas c meia horas ila
madrugada 1

E foi sorrindo que nos contou ter-lhe a
viagem corrido ntn-mal mente, succcdeiulo,
apenas, na descida da Serra, partir-sc-llie a
lâmpada clcclricã c ler de .carregar o frágil
vehiculó nas costas c caminhar, assim, cerca
dc mn kilomi-tro.

Conlnntlo-nos tudo isso, fazia-o apresso-
do o ciclysla, pois queria ir participar de
um "lunch" quo a sua noiva lhe promettera
para as tres horas da tarde, cm honra dc
totlos os seus "raids", feitos sem alarde e
sem reclamos.

Boller, no despedir-sc, disse-nos quc a
sua viagem sem quaesquer oulros intuitos
que não o de recrear-se, encerra, e disso não
pode guardar silencio, uma prova, que para
elle é o mais difficil de totlos os "records"
por ser espontânea: passar tantas lioras a
fio, correndo em ruas estreitas, rodando em
amplas avenidas, sem ter no estômago, ao
menos, um cafesínho rcconfortndor... Foi
essa o unica imposição que llio fez a noiva,
um din, e deseja vclienicntementc, obede-
cel-a.

¦ —3t." «

Lindíssimas gravatas e ca-
misas de seda, recebeu "A Oa-
pitai", a casa que tem o me-
lhor sortimento de artigos para
homens.

RIALTO ?SABONETE — TALCO
Pó DE ARROZ

mtm
Noticias da capital pernam-

bucana
RECIFE, 25 (Serviço especial da A NOI-

TE, pelo cabo submarino) — Chegou a esta
capital o Dr. Itaul Dunlop, que foi rece-
bido pelos representantes do governador do
Estado e do presidente dn Associação Com-
marcial, Sr. Pedro Pnranhos.

Estão quasi concluídas as obras no
Derby para a exposição geral do dia 18 dc
outubro, próximo.O governo estadual baixou um regn-
lamento sobre a fundação da Casa Operaria.

¦ limnm* -—

|0 caso dos smmí3 "Tres
Barras,^,?orto_Veliiow

Uma explicação opportuna t
completa

A propn .in da nma l-eiul.ncla Judicialque corre o. tramitei I**iím-**., recelioiiioa 1legitimo caria, quo esclarece nor eomnletn _caioi"lllmo, Sr. reilnclor. — <) alarido nii6 8elem ft-llo pela lm|irenia, ilo alguns -li-_ loito parle, i.Intlvaim-nte A corta queillo to.i iclal enlra a firum fallldn o concordaiari_ile Alliayilç, Pitanga k C.(> e o Ur. Q0"ríld5Ilochn cilge un... expllcaçilo no publico por.^Iiiv ii q.ie por *» 1*1 sc iiutiii cuiilniuln noi jor.iiae-i i umn Jililnrla...
Um primeiro logar, .'- Iiiloirnmcle dcwolil.da a iiubllelilnilo ipio no deu nn caio, que nlolnloror.sn n mais ninguém sondo ás parlei osc alguma cousa uui. m> vlia, .iléni il.- (n.formar o publico, que nada leni com o camentão devo ilcclnror que a campanha ne.iihiim effello produzira, poli eu deiaconia-lho om absoluto qualquer entendimento com(iiiem qin-r que soja e o Dr. Geraldo Ho.cha não i homem que se nmoilronlo com .r-rcg.inhos. A questão originou-se de uni con-Irnto de arrendamento iliiquoltca (Imn \3.

pores á rofcrldn firma, n qual, )H.r n.io
cumprimento das obrlgnçflei eontraliiaei nor
parle dos lirrcndntnrloi; ficou rescindido .lo
pleno direito, eiitriinilo o Dr. Ocraltlo Ro-cha un posse dos vapores, n.s arromlatnrios
julgaram então magnífico o ensejo para tt
declararem iniolvnveli, dando como prelei.I» esse ,-iclo perfcltiinente legitimo', Cumptn:'i_er que.pin-n recuperar n posse do vapor"Tres Barras" fo! necessário depositar ti.a.
In contos do r>'-1_ para llvral-o de nm enib.it-.
go sobro elli- folio na llahln, por forncelmen-
to de i-arvi",n que não fora pago paios nr-u-iidiiliirlos. lendo nind.i dc paour-se, pót.illviilits desse vapor e tio "Porlo velho", quocatava c/n Santos, lambem ameaçado d»
embargo, mais de cento c- cincoenta contosile ríis.

Por estas Importâncias assim dlsncndldas,
c mais pelos alugitois voiicltlos c náo p.,,*:..>,d Dr. Geraldo Rocha re habilitou na i.ii_
Icnfcln, sentlo n r.cu crédito Impugnado p;losyndlco. A _ grosseiras expressões enlão em-
pregadas tive en dc responder cm-assembléa
repelllndo cncrgicnmcnto os gratuitas inj.i-
rins o ns patentes luvoiilwio... A Impugna-
ção foi julgada procedente, mas apenas p.,-*
que o credito pareceu llllqultlo ao MM, y.di,o qnc- nbsoltllomciilc nãn excluo o ilireilo tli
Dr. Geraldo Ilochn. pois lhe íica aberto o
largo c seguro caminho da acçáo rompe*
lente.

Devo mais informar que õ syndicõ tentou
nrreciidiir os vapores, como bens t'a mnssn,
o que obslci; Tentou tambem conseguir o
embargo dos vapores, tli.núo a massa com.)
credora privilegiada por concertos nellcs
lonllsndns, o nue lambem cn;is.'i;nl inípcillr,
declarando o dlstinclissimo juiz feder;'! i!a
2' Vara que o registo tias snppor.t.is dividas,
obtido sub-rcpliciamcntc nn Justiça Ir.c.il,
íòra feito fora do prazo lega'. De comp foi
conseguido este registo poderão ajuizar
quantos estão faiiiill.irlsndos com o ft.ro,
pelo faclo de quc os mear. esforçados colle*;
gris Drs. Bernardo Ferraz c Máximo I.uü
exerceram diária vigiluiiciã liniire nl autos
d ii fallencia, o que, no cmtnnto, não impediu
mie tivessem a surpresa dc ver certa voz nua
cinco dins nntes fora junta aos nulos; som
despacho de juntada, uma petição deferida
com um simples "sim", pelo qual re onlc-
nava aquelle registo A Capitania do Porto...
Como isso foi, imagine cada iur.1.

Apezar disso, reclamando eu no jiiin da
fallencia, por meio dc reconsideração e per
meio de aggravo, nmicllc reconsiderou o nela
c desla decisão nggrnvnu o syndi co, _slc a^*
gravo é o ipie cilo acaba dc ganhar, fim-

| dando-se a Corte de Appellação em qnc o
meu fora interposto após decorridos aquel-
lcs cincn.liins. Isto, porém, não tein signifi-
cação alguma, pois eu ainda disponh. do
recurso extraordinário para o Supremo Tri-
bunal Federal c este, se não declarar mais
uma vez que & illcfiaí e absurda a jnrispru-
delicia da Côrle, pela qual os despachos, cm
processo de fallencia, correm nos cr.rtftrins
e sem dependência dc intimnção, ccrlnmcntò
declarará que a justiça local não podia,do
maneira alguma intrométter-sè a decidir
questão de direito marítimo, nem ordenar
mn registo fora do prazo legal. Cumpre,
nlém disso, informar que os famosos
100:C0n>'f_n com que se pretende onerar 01
vapores, provém de concertos que os fallfdos
fizeram nellcs, porque a isso estavam obri-
gados, em face de expressa disposição con*
tratual, sem direito a qualquer iudemnisa-
çno...

Quanto á famigerada acção de 10.000:0003
recentemente proposta, e da qunl tar.tn pro-
paganda inútil tem feito certo diário foren-
se, basta mencionar tal cifra para desdo
logo denunciar n insania que ella manifesta,
Ahi ficam os factos reduzidos As suas ver-
(ladeiras proporções, e os credores rie Athay.
de, Pitanga & ( . que esperem o cúmprimen-
to da concordata destes, fiados no resultado
de tal monstruosidade, porque estão I.-em
servidos... A Jusliça náo se ha de contagiai'
da mesma loucura.

¦Acceite V. S. os protestos de agradeci*
mento e apreço. De V. S. admirador ali*, o
gralo — Antônio Pereira fíraQti, advogado."
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Syphilis !
LIPO-HYDRARGYRO
Injecções indolorcs sem analgésico

inlra musculares.
Creação do Dr. Vital Brazil
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CIGARROS MISTURA.

500 RÉIS

LOPES SÁ & Gia.

¦____¦
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MUSICAS NOVAS
A Casa Editora Brasileira, do Sr. C, Car*

los ,1. Wehrs, offéreccii-iíòs: "Principe
Umberto", murcha itnlo-brasilcira; "liiom-
bo chinez", fox-trot, o "Ronda cios vícios",
tambem fox-trot.

A primeira dessas novidades müslcâes *
de. autoria do conhecido compositor üs*
waldo Cardoso de Mcnezss, com versos fl?
Zeca Ivo, sendo ns duas ultimas creação
do duo FIorelle-Randall, escriptos a parti
musical por Augusto Vosseur c os verso*
por De Castro t; Souza.~_______ 1 mm* '-*
itiiiiiiiitiiitinimiiniiiiiiiimiiiiittiiiiiiimiitMiiiHmiminiiiiiiMnimiiiiiimmmmiiiiiiini.j11 ASSETINAK, DAK ALVURA A CüTIi- ? I
I LEITE DE CERA PURIFICADO

(Purlflcd Wnx Milk) i
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"QUARDA=MOVEIS"
fStib o patrneiniu do iatlttst ..ll Leandro Martins)

Chamados : Ourivct,, 41. T. N. 1500

£rV_y^>Q UMPAMETArS
Í_En___>**9BHIEBn____iiH_a>Ha_aan«MM___n¦ mt* i
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CUIDADO COM OS OLHOS
EXAMES GRATUITOS DA VISTA PARA AP*

PLICAÇAO EXACTA DAS LENTES A
USAR, POR MEDICO OCULISTA

Rua da 'Quit';••••». ésrii'".. da Rua ÍJuenos
Alrej _»A ÓPTICA

Royal INarcisses
A ultima novidade franceza em [

extracto. |
J. LOPES & Cia. I

Importadores e exportadores f
*I**~~ ir"-""TT"*_l'Tfff «¦** —ll—HI —ll —ll —i_» :•*«

QUEM PERDEU ?
Estão nesta rcdaccão á disposição dos seus

verdadeiros donos, os seguintes objectos:
Um molho do chaves, rachado mim bonde

da linha "Praia Vermelha", pelo Sr. Olavo
Malaguti dc Souza.

 Uma argoln com chaves, nchadn na
rua da Lapa, pelo Sr. Trota Antônio.

 Unia chave prosa a uma argoln, acha-
da na Praça Mauá,

 Um enveloppe com papeis, achado
na rua da Carioca, pelo Sr. Manoel da Sil-
veira.

 Uma nrgola com chaves achada tio
aulo 1.275.

¦ mn* ¦

PETRÓLEO HAYA
caspa e queda do cabcllo.

Tônico perfuma*
do, contra 1

•i*'^*%X.*H**WW.*:*.:-*X«. M**t**M^**W*I~!-i'''ÍÍ

. PIMENTA DE MELLO I
>j. Ourives, 5 — terças, quintas e salili.1-4,
£ dos, de 1 ás 5 lioras. Affonso Penna, .I9.Ã'?' segundas e sextas, de 1 ás 3 horas. _ +

PUTIAMEMTE VEGETAI.
^ Dep-FLm<£Rojfflâa-<S.Pt~DROÕ9

, — . ___»__-.
FARINHA ALLED ^ M
para a lavagem da culis. Amaeia. cmbelleza c
evita as rugas precoces. No PARC ROYAL e
cn» todas as perfumarius.

FURTOU E FOI AUTUADO
O larapio Raphael Barbosa dc SanfAr.nl

foi pretio e autoado pcln policia do \l° dllj
triclo, por ter furtado da barraca n. l.il'
da feira-livre dn praça da Republica, .1 ojj
descuido do gerente da mesma, An ton»
Mntlos, n importância de 6fifi$000.

A quantia npprchendlda voltou ás m!°e
do negociante furtado.

1 ^»» , ,, ,***
Dr. Hufino Moita, espcclalis.l
c descobridor do espccUicO-

Rua S. Josá S8. Rio. _¦

paiu*la'var SEDAS, LASFLOX E TECIDOS FINOS

LINHO PURO
dircclamenlc da fabrica .10 freguez ttmmm mmn „
Av. Rio Branco, 114*1. Tel. C. 1901

0
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solire o empréstimo
He oitocentis foliões,ir

A XO ITI. — Qulnta-fciin. 25 d* b»,»»,!»- ,ift m.

MiiTIMJÍ

Allemanha
Acredita-se que essa quantia

não desafogará a situação
financeira daquella

potência
VANTAGENS QÍÍE~ToperACAO

TRARIA AS RELAÇÕES MER.
CANTIS TEUTO.SUL.AM__.

RICANAS
NOVA VOll!.._.,.;. !•.. -_Soubc.se pornfonnai.es fornecidas ,.or negociantes daWall Stree, quo existe grande divorgehcla dooplnlfio entre Lonilrca e Nova York rei,Viva-

fa" .ii.ni.il'".'"''" cll,P"»««n*«» allcmfio dofiiO.OOO.ÚOl) do marcos ouro determinado
pelo |iluno Dawcs.

1'cz-so observai* <mc os financeiros de Lon-¦Am lim uma coiniirchcnsão mais nitlda ao-bre a Importância do empréstimo de
«00.000.000 dc marcos ouro, quantia casn
que, segundo so dia, nlo é suf.icicnte paraesclarecer a situacito fazendo cessar as dif-lii".ild:i( cs financeiras da Allemanha. Diz-sencsla cidade quc a prova do plano Dawcsna» _cru o lançamento do empréstimo alie-

NA AOS DIPLOMADOS NO
ESTRANGEIRO

Não mais serão obrigados
a fazer todo o curso

0 substitutivo da commissio deInstrueção Publica da
Câmara

_.§?!5S-. __ w ..r íomm,,•

0 EXERCÍCIO DA MEDICI-lA questão do arcebispo dc
f Buenos Aires

0 Vaticano está disposto a nio
mudar de attitude

,BUENOS AIIIBS. 2.. (A. A ) *~ «-l» M.ciou". _m ..... ___.__.-_•. _._¦_••* T '-a Pm*. .... ..... .,,.v„, „,. mii(. rsl.iiiuiíi vn-rio» tcleflrnmin.. ile lloina obre oTuoatflôdo arcclils|.a.|o deita capital, illsen.l i.m,naa rodas Ho v_n.___ ••-¦•-¦••»,,"."*,» ,.'

_- » re,a,tor- Sr. Drn* do Amaral, redlílu
abalxÓ0róo°_ fo.'" O.VC,":,"0• .*"Ml$.t

u *-ongrcsso Nacional decreta:
__trn___i_"~ °5 Prof|s«l(>nncs diplomado!
.._.r""sc,.r.° «l.e'Prctcnilcm exercer _¦_,

"isoUdC d° So,",do ¦•W'-*-*--0* «"» face
Dl.em

(Io
Ülaein ainda oi mencionados desnachas'•^"•P-ilçpi 'iue o- Vnllcano esta dTsnos?o

!. n4° n»"««ar de altitude, seguindo «".rita.rio que tem mantido até a".?." rU

A SCENA DE SANGUE NA POR.
TA DO IDEAL-CLUB

. i_» »m , ..-.

Está sendo julgado o assassino
de "Antonico Branco"

oe id de maio do corrente nnno. na porta do

a? SfiSUSfeB S"4 fcL S «-""»-, 
rerfc^bnOCahr?n„Síoa!,7d„r,TPr£

"l 
jínNnuV" _dn7oC„a°.,,,,,l° "»• »""" »w rnSFlo.

Iver sobre o st.. Io. i„in°s 
''"Ç1""'1"0» <r*'« morte.

mbilita____ ,."r_f,._J _._!_ ° C5C0l«r • «? »unal Processa,

f._.A_uOn,C0 B.?nco • «'"fwbnndo.lios tiros, que lho oceasionarain _

.WVAS VANTAGENS E REGA-LIAS A FÜNCCIONARIOS
DA ALFÂNDEGA

O projecto boje apresentado á
Câmara

jcclS i prcsc",n,l° * C«nmrn o acguh.tê Pro-"O Congresso Nacional decreta i

1922. ' d0 *• t*° agosto do

nca assim alterado "um "nipecto/íaS.
um suh* nsii-ctor I'' niina. ... í ,8-00!)*;

gK.oS^^,do««»««(««ti.";.
Ííí_*3l!.«_.S;__«»««ii Hcam abertos oi ne-

[wm

eessiirlos créditos
Art. 3*.

contrario."
*rt. 3«. Itevogam-se as dlsposiçíei cm

Restabelecido o major Zanni
do accidente de que foi

victima

Uma emenda para evitar o extra-
vio de livros da bibliolheca

da casa
Volta á commissão a reforma dalei de accidentes do trabalho
com 

,Cn5_.._l.'0j. «¦SL8.»"*- fo' ''eallsndn
c_s_ vf, S!_d,s aD_ <•,<>«,mombroí desincasa ,\0 expedicnle. fo 1 du um officioda (.amara, roiuiimni._n.i_ »_» .,.,. ......
vado o enviado _ „„icvilo o prol. • o do Se-'

\m,i, alo; ll. Sp' Praiielwo Chaffns du
âSò"(__ _í_. í_UI,,,Cnm,° ,l«' «i«»i«Wo o.S"r.

Um vôo, de resistência do
Z.R.3

m"K"J;,M'w (!'- '••)-«««i»"n«.n.6mio vao ler entroguo no governo dos EMa-«os l lidos coniii i-cparnvfin do guerra dtAlleiiiiinlia Iniciou, hoje, As nove horas •cinco iiiiniiii,. du immliil, cm Frlctlrlchslia.von um vi ui dc roslstcncln.

ÇOMIiJNICAÜüS

«ii*. „,i,„.„;„;—r,a: -a_»*tpSa_S &AW J2S55L

S_»b5_ " ca"ací'!»''«' S can, "o 
cm u| ícs íáSff '_,e iÔrma: íu;!,y<'" *>"« 

"n- "O.VCKOXG, *" 
(U ?, 1 o

PRETEN.
AMANHA.

RUMO A

qualidades;

não. porque, segundo sc prevá, o-pódeíos"» eako")^0r_._'10,0_,n»!"r^ localidade para Tokio (.uno Morgan facilmente absorverá a parto MJ&í'?.?!? '•"•içadas; c fazendo toilos ira fio Inct „_._Sil"1. pbM,C0* ür* Ma" .l,effnr " caPi,fl> Japoneza."„ „I. .c Jrul»-'-"">s dos laboratórios dc' nn tHi,,«.»'i. • 'P"1*? tcn,|*° Permaneceu la'''<>. o Sr. Murnhy decl,
ao fiXr 

C.,.etciMCSt,ni,,°S ,los p"«^»" d_ i-fel.rif _i_"í°. • ".'»'" Pi mostra,,-, rola.aj.cgulr. ' '' dlU'
inseri,,^,, „a faltado VuXler&st° *

.... empréstimo destinada aos listados Uni-dus. Ii' duvidoso, entretanto, que a opera-cii) _c torne popular entro os pequenos ca«l-ta -sl.is. que tanto perderam jâ com osliiarcos.
.\crcdita-sc que sc a subscipçSo do em-

jiiv.linio lino fôr bem recebida pelos peque-nus capitalistas, o plano Dawcs receberá umchoque.
SOVA YORK, 25 (tf. 1>.) _ os j„n,aescommerciaes c fluanceiros dos Estados Uni-

dos cm mus coiiiinciitnrlo» sobre o emores-
limo de 800.000.000 do marcos ouro ou
200.000.000 do dollares a Allemanha esti--júbilo no plano l_nv.es, fazem observar queessa operução ser. do grande vnntagom parans relações mercantis enlrc h Allemanha o
»..-> paizes da America do Sul.

0 |'Joiintal of Coinhicrcc" nnalysã os pro-viitcii effeitos quc o empréstimo -produzirá
no intercâmbio dn Alleinauha c dos lista-
dos Unidos com a America do Sul, fazen-
<io oiisei-var i/ue a participação da Àineric.íio Norto no empréstimo simplesmente si-!
gnifien que uma parto deste pniz empresta-
a. o seu dinheiro á Allenianha c recebera! cítor?'cl? Profissional, desde" que li.._i"rccioa juros mediante a concorrência hcm sue.- PWcidadc do dispositivo legal nos resnecticidida (ln Ailcmanb.. contra outra parte du' Yos /'-""s. de referencia nos professores d_.io commercio com ri America j 

"'culdades brasileiras.
. Ymí '-' ~ Ficn"i isentos dns provas debab lilação profissional oS docente o lc-chiiicog espcçialisadós, quando, ."os tonnos<c um contrato especial forcn" l!í„Ha as
stilte .0S.n ^««bçlçclni-è. lòi dc ènshò

taes tecbnicos, 
Inboralo.rlos e bpspi-

conU-ário°.~ 
ncvog''""-sc as disnosiçõcs cm

^--.rei(_4e.,antl° ns «"'"»gaçao lhe,forem indicadas, , „„„„„
^,S^^r«'..]^«lóa labÓíâVlirios dc

ados dos profesrimestre, perdeu
dl h.i.__r_ "—¦•.*¦*- nualquer delies;

p_ _» an,c í ultlmn «rlincstre se procede-rA ao exame do candidato por pr.RVa._ma«
__n,.S $?n«rcfi«ç8" hão de einCo?Kr tim?*"ià_"sá_s;i_?ffi'fo!,° proccss° ,c,,« «»•
nue a\Vn\ «! 

"S 
, pr,ovas' nllcndcndo-sc aiue, nlfm das matérias (jernes do curso sor-

hmd8_ ^°n»cl«'«los1,ssumPto_ de 
°,*„ 

d -
npifníi-p " P!"n q".e os -iuiZ(!S Possam, com
555íd!.ta^!,r»?fi0-' •í»|B|,r « capacidade MS
. c) A reprovaçilo cm oualntier dns m .i. rinc'"'Portarem l„h?blli,.?çS0 Z* loiíÔ ?SS
i. .. " 77 k'!V (i"s documentos de ouerata o artigo primeiro devem „s i-nndidn-
CU „ Tt',"li,r ^,q!'0 "'"ITOVC.,1 cS'.
í_rim • i ?,u ,?nnlt!a**cs _'» 'lunlqner paiz ecpt nin .nl,, („¦ npprovaçào nos c-cãíncs de
__rl"B. .z', ¦««»«?. !»*«• « historia do Brasildos cslabcleçimentos officiaes brasileiros™ -'
flas Li,~(rm 1'i'ofcssores calhedratico.(ias escolas officiaes estrangeiras ê livre oexercício profissional, '"-'

d_,re_-d°?_San_-S Loure,V». «CarloI"DoíwdoÇ 'eneiona p rllr aman,,_1T"C,..u .0^c
-erSír.-.0-. °.scar -,c*ira- Hermcnéglldo ««-'ndo dessa cídád™ SS _2__ní?«ow',

n_i Queirós e João Uaptista llangcl. de onde voará

aviador ar-
quo

com destino Vshánglmi"coin rumo a Osaka e dessa
Quando et mnjor

• /,,íe c sc0 ««rc-decidirá sobre a der.,l_ _ _____iiY -,—¦¦¦——' «¦ "iinii c iiiusiinii- ••"•¦ n .ic.iiir. " oet^
_ín .£..__ i.C d° !l!r c?n«'<''"nado o réo. IfO.VGKO.Vií. 25 ÍUP. -. * „ iu _,

i»™?f "•-•••* SOâ D_; SS&5H* Sf * S%£IS____S7 asraras: s__t,__ShS'5#-"*

pila!
Tiein _...7,r.:;_;."í ¦ " ,|llí" "" nomeadol
n i_,._?.". ,|01*' '""' nc'° •'•• -'•'' dc Julho
ia^' n0r_. "'««Acatlcnilco Mondo°do Al-

__..i • Pn-testando contra o nroJccto iiual
(IS •araaa_. M°,n.S í" PhwWSWrtl
Wo. a Acadcml'* <le Commercio do,

raã_ ^_i_!C'ro ,?.Barl P«wim* conslda-
t_--_S.,-.0,)er_..a,rclir"<ía de livros da l.il.lio-theca do.-._____ " " - ",TOS "n "'""o-
V_í._ln. pii"l0,n f,U0 ""° tonm '""'» «le-
nm'__._ „h5SM "_,ros' <lisso o orador, To-
mi (..__. n* 

Cnsas d0 wnadores quc já 
'ter-

j_ f_ _,._.° sc,!_""".'nto c dc outros
leniln n?r,""*.° ?.,'nl,0,• <l»CÍXO..-se dc
_n..__irrocura,d_ ,livros eorrlqueiros; n.i
_r_sso-0P_l,ai')lbllolI,c.a ''"^ C:,s;'""
ll rCtllllinclllO íln nnpl.i «__!__! l.... __ _ '.

pnra
iiulieaeào,

stitul"te pela negativa ilo cri
Provável-major Zanni continuai*' «%uavS: »« "««a mat_r"I. 

'„'-^nSféSttS

Para pagamento a operários
do Arsenal de Guerra do Rio

Grande do Su!
ns0K*s'_'m.v.Jc'!lC A1" ,lcn"I,'!« saheclonouns resoluções do Congresso Nacional nn.miorisa,,, a abertura,'*jielo Ihdst"? 0 «b«Giierrn, dos créditos de 1:02851(50 c 2-60_S
.,!.i_ V\f{ .",,-nl0;. ^spe^iviimenlc, aos 

"ope-
rnrios Jlathias Fortu.irito Corrêa do A •_. -

íL.iC pUA°,_m_--d'> ,li0 Orando-do Sul, c1-rancisco Alfredo Pires. '

gem amanha

be{Liíí_lXitc_}.n^rda<:tf? ***rcs,a-

ferimento. ¦¦' ' udo rccebldo nc"h"ra

Um que não conseguiu a liber-
dade condicional

que
nuc.

nno os
Con-

n.!l_,„,...-_ ' i""!'""-* 'I»e se niniiiqne O
arf 7 _^°."n,!mr,c rcInliv" no "• '- '"oart. / qne faculta a reineis., de livrosas residências do senadores. ,_«iue apresentou, é a seguinte.
sim o ,r,Cg.TCít0 

inl.rno: ~ nadUa-ie, as-
erít'arla Vln i.,° f8»"! .monto interno dá se-
vma foí__i«.nnd|0: "• 4 ~ Sli»i;-tr.-r os li-
_u_'_h_ f_. 

'' '"JPfessos e manuscrlptos
f.nJi„?,I?rem. pcd,dos PL'Ius senadores ornnccionarios da secretaria do Senado, nfim
Em hvSÒÍSü$ííU,ad0!! dcn,ro dn "-«'l-S beca.
vro. *JÇji,h."c a!g""'a sen'° ministrados li-vros, loilictos, impressos c mriilliscrintoB,Ti„c__?5,a í,ií'a.d,, fdifiw<i S3"

Dono_l r_i° í"' "í0'"'"'-"''" competente.uenols, foi discutida a reforma da lei de
?of _?__,_? 

''° 
,,n,-,,alI,°' rep?odu"indo o rela-

dos Ôr l..1"1--0''''. ° .. ar«'"iientos expend -oos por oceasião da discussão dns emendas
tt.„p„<!ram,SSÍÍ0' «w*»™» notlcidn».- em

,n!..r_'°jecl0' p?r_m« voUo» "o seio dn com-'missão, em virtude da apresentação das

ROYAL
TERNOS
de superior casemira

nacional
LINDOS PADRÕES

SOB MEDIDA

M8I000
PARC ROYAL

A Maior o a Melhor Caaa do Braall
Rua Ramalho Ortigâo

KIO DE JANEIRO

f AMANHA^ 1

{Saldos e Retalhos
£ em todas as secções. t

Faltando nove
pena de seis

mezes

ini/. dedicada
do Sul.

Ks.ci jornaes jlilgàiii que vaie a pena 5a
crificac os interesses americanos tro com
mercio da America i-ntimi cm .prol da res
taui-acão da prosperidade mundial.

0 representante do Brasil no
Conselho Fiscal da M. I.
contra o Perigo Venereo

Attendcndo ao convite da União Interna-Cion.il eontra o lierigo Venereo, o Sr mi-nistro da .Instiga indicou o Dr. Cai-los Cha-
ps, actualmenlo nu Kuropa, para represen-
t.ir o Brasil na reunião do conselho dire-
ctor (Ititiuellít instituição, n i-causar-se cmPanSi em outubro pròxiiiíio,*—* ¦ mmm* ;

Uma estação para o funecio-
namento em conjunto da

Central e da Oeste de
Minas

RVTtüACEN*.. (MINAS); 25 (Serviço espe-nal da A XOITE) — Consta que o Dr. Kran-cisco Sá, ministro da Viação, autorisoii aosdirectores da Central e dn Oeste de Minasa construcção dc um edifício para a utili-saçao em conjunto, como estação, das duas«¦Iradas.
N'estc

!cl.gr.i
c o S

_••»
Concorrência para o calça-

mento de Barbacena
FORAM ABERTAS TODAS AS PRO-

PADAS ISA DIRECTORIA DE
OBRAS

uai (in A NOIÍI.) — Foram nberlas

AS AUTORIDADES DE RECIFE
EM DILIGENCIAS SOBRE A

ULTIMA TRAGÉDIA ALI
OCCORRIDA

0 que declarou a esposa do com-
merciante Antônio Elias

nEQI-n 23 (Serviço csjieeifll da A NOI-ii.; — tPclo calio submarino) — Conti-miam as autoridades a diligenciar sobre atragédia oceorrida nesta chpitnÍ'^o_fór__iS

O criminoso ainda se acha forai-ido, ten-
sidoSi'_ficl."OSa 

tlCClai'at,° nU"Ca «~' í'»v«

para tcnnitinr _
Casa Z 

5('-S a',n-0S' 
ffl" cs« c»'"I>r do nâ

liinete do

sentido, acabam do ser trocados¦'.iimiins cnlre o presidente da Gamara
ministro da Viação.¦ mmm ¦

 ". ¦"•«"lente da Câmara .Municipaln-> propostas dos concorrentes ao calçamento
casta cidade, a pnrallel.pipcdos. Apresen-l-uiim-sc candidatos ,-i esecusãd do serviçoos Srs.: Humberto Boratto, n ra.no dc réis
!-.]_.- °„rnctro 'TU-Kli-ndo; Silva e Ceolin,
,.. _ 

0.?«-;-,^nSqUOZ,ít (> 20*7-0°S Auuualo Al-ves, 268200; e, final mente, n Cnsa JohnsAianvillo do Drasil, propondo o aspiialta-mento de todas as rua. sob as bases con-stantes da mesma proposta, que, conjunta-mente com outras, foi enviada á directoriaoe obras para depois de estudadas ser dado
parecer solire a que convém á .Municipal.-dade.

0 imposto sobre vendas mer-
cantis e o fabrico da farinha

de mandioca
0 Sr. tninslro da Fazenda baixou a se-

.ulnle circular: . ."Uc conformidade com o o^ie ficou resol-vido sobre o òbjécto do officio n, !i, de 16de fevereiro do corrente anno, da Associa-
ÇW Lp.nimçrclal de S. João d'I_l-ncy, dccla-J,J aos Srs. clie.fcs de repartições subordina-"as n este íninistcrio, para scu cotiliecimcn-
|0 C-deyi.dos fins, qne a isenção de que trata» inju.a /; du arl. !!l! do regulamento nnnexo
?.o decreto ri. 10.275 A, dc 2,1 dc dezembro

Para a correspondência origina-
ria da Syria e do Grande

Libano
Pelo Sr. direvlor dos Correios foi dirigi-

da nos administradores postaes nos Estados
a. seguinte circular:

- "Dcclaro-vos 
para os devidos effeitos oneos equivalentes das ta_a_-.ypo das corres-

pendências originárias da Syrin c do Grande
Libauo, a contar de 25 de julho ultimo, são
as seguintes: 4 .piastras syrias para Sil ceirti-
mos, ouro; 2 piastras syrias para 25 centi-
mos, ouro; 2,S0 piastras syrias para ,'10 cen-
timos, ouro; 1 ipiástra syria para 10 ecuti-
mos, ouro; 50 centimos de piustra syria
para S centimos, ouro."•~—¦- i mm** __.
Barbacena vae ser autorisada a

contrair um empréstimo
.-BARBACENA (Minas), 25 (Serviço

VAE SER AVERIGUADO O IISCI*DEmEDEliUADEWPE

iMupc, o ministro dns Colônias resolveienviar para aquclla ilha, 0 bordo de um.mio dç guerra, um inspector .ue fará ri-fíoroso inquérito no próprio local cm 'oue
esses incidentes se desenrolaram '** • •*•*

Cresce o numero de leprosos
no Rio

Vão ser destruídos, na Prus-
sia, os documentos sobre a

mobüisação militar

uL5irui{no Oo Iodos os paneis milii .r/._ _.docmienios do mobiIisasf«í de pòsZ da_autoridades civis allemãs.
Os referidos documentos nãomudos, mas rasgados

cmcnd_sq„ehonV_mp;,b..'„^:aSa°
h a essas emendas substitutivas, foi apre-lsentada ainda n seguinte suh-emendnAo paragraplio .": Depois palavra "ar-

hilrameiito", accrcsecnte-se: "ão- qual o
Pr^eder f .'/"1:;"'ÍCt,>' ^kn'1" »»nda?roceder a sçfiundo, ou, desde loco confir-m.ir; accrescenlar ou diminuir o arbitrninéii-

:is discussões dns se-'

scr.io quei-e reduzidos a massa.

Foi pronunciado por alterar
o leite

to
Justificado Isso, longamente, pelo seu au-lor, .foram* encerradas

fiuinte maiorias
i.i-.„ a resolução do Conselho .Municipal ou,
PTu 

"..fi.?5 
.',ÍSla*.0 Montepio1; S?dh?"i-

i m _ _ xV a ?rargaridl* dc Miranda Moh-I
ton^Tt^-f0' ,V,-uva..<l0 «trlbuiiito llr. A -!tonto H. Monteiro Manso, as vantagens dosdecretos ns. 2.170, do 1919, c 1. 28 ,l" ly°l
con"üt_.. .o.1' 

C°-?,ra';io ,,!l .otóxnissfio-delconstituição ; veto do prefeilo ,,. 28, de1
-W.Í,i_wfC?0l-us-110 d0 CttMéllii. Municipal que
çrôa tres prêmios annuaes para serem dist •bitidos no fim <!o nnno escolar em cacli
cer^.-r?,ieaS,,!,,,^'Í1,a"^-"''---'cer laiorayei da commissno de constituição);

Dr. A. F. da Costa Júnior £?/»mores, liadlnml.*c-rapla, fí. Chile. 17 (4 As 0.!Jgw^a___ga__w_HMB-__MKt.^^

PRIMAVERA
OS MAIS RECENTES MODELOS^

EM

Vestidos de linho
IJraticos e chies . . ,

iii
:ri-

itinii

algodão finamente bor-
dados 

6SI
90.

__m.P~P._-_, 
d° DcP»rt'"»*'nto Nacional de

m-nul',, , _ • coí,s,lllt.n» "? Provedor da Ir-
S|,a t.y"delnriu sobre n possiliiüda-(le de fccrcm internados no Hospital dos La-

í"io._ j^fe £.^ntf m 
Antotiio

''.rns dn manhã, foi ,iii|,a.Io "' '
pelos ngentes du fiscalisaçãoleite, addieionado dezes da rua Aíjiiidaban

ús (i
em flagrante

(liiapilo vendia
igua aos .eus fregue-

Fallecimento de uma joven
mineira

'!FíZ_DIt 
^X ^inas). 26 (Seniço es-ciai da_A NOITE) _ KnIIec_., n„„ S_ "

nWli 
d"rA N'?ITE) - Pülecôn- anuí a se-nliorita Francisca Brotas, filha daEtclvina 1'into Brctas. viuva

(lo imrio passado; conip'rcÍieiid_ tnmliem os | ciai da A NOITI.) — Foram àpTcsentados á!•' nuiictos transformado..; pnr processos mn- Câmara Muiiioptil projectos de lei ntitoi-isaii-
do o presidente a negociar com o governo do
listado um empréstimo nlé a quantia de

zaros alguns doentes de lepra, por se acha-rem presentemente superlotadas as .rifei-manas do Hospital S. Sebastião.

Falleceu o fundador da te-
chnics policial

_____J"8, k5 ÍH ,r Com • edade «*• 82annos acaba de faliecer o professor Laças-sage fundador da technica policial e ines-tre do celebre perito criminal Locard

O ALGODÃO
boje, hein <:olio-

Apropriou-se do dinheiro dos
patrões

mS SD0 PROGESSÀDO; TER.MINOU PRONUNCIADO
Como empregado qu0 ern da padaria sili

d_PFe^i?_-°^0S?í .• 4,,S* ** P»dad_ao. .1- ei reira- & Baptista, Jos. lEstèvcs Cha- _
,«»»'» 

a..absõl„t„ co,_ritó„ s |
íoi aifficuldnde em levar n effeito uin pia-"O |.ic;ço.,cehern, I- pouco depois cllo n ,•¦ 'e.c-rida casa. e.stnbelccéndò-sa ,•„,„ :,n smesmo...-commercio. Só cnt.io o-, n-•,-,.... D>* Áco.niprebeudcrh... o iogro %m t i e ha .anicindo o e...,p,-eífailo infiel, 

' 
s'egSi do oà ê 

"
nos da-ce-uncio, a.pi-oprioti-se dn quan-tia dç quinze contos mais ou menos

da'_>"_-.t? r°;- íoi .moccssa.Io pelo" juizo
Dr ll.,_l.i_ i -Ua!' CUJ0 »W>^™Ao, oUr. Leopoldo Lima, por despacho de _'boje, julgou procedente a denuncia, proces- H

Vàsfídos Oaenbraia <$ i
de linho branca guar- |nj]|necido crendas e bor- |IIII.
dados ... *"M|• '\0 •

0 melhor sortimento em
confecções

Casa Lage
RUA DO THEATRO, ífil^^__«3Kro8Ma^mB^_BP*«e' iriiiMÉliü"

Cl In

sando-o.

esteve,

Acção penal julgada pre-
scripta

Augúsio de^ÍsSS^ro^^'emme.I,c.ia,fI,

ram 3^5, fiealulo enr^stock» 6.425 ditos.

SCOSO ,',',';l"'a
rolhosultns ile _ em deante

medica. Appá-
digestivo. Con-

ilua Asscinblca, 121.

^EK_mtí'*_íBss_a__Bii

HONTEM...

O Dr. Leopoldo Augusto de Lima, ivrl
."".'1 contra Lugetuo 1'nre.ira, que rospon-!

).'i/m;„!r'ei0í;i:asi50 (ie vcrí«cac qu. «iolealmente liados os nossos preços'FIM DE ESTAÇÃO
E assim e que

HOJE.
Legistnnios cõi
sua visita á

ücr n repelirão]-dei

lutiics e rtidimerilarés, como são, dc ordina-
l')o, ns empregiulq. nn reducção da iniindio-c:' a farinlu. .
çloos. ngrjcplns

1 nos pequenos e ntrnsndos «¦;- quinlieiitos contos de réis para ser emprega-' ' da em inelhorniiientos locaes, e autorisando
a insinuação de fcirn.s livres, com as quaesse pensa remediar a situação da vida cara.

mm*»
D~-—— 1 

*mom» «- CABRAL REGRESSOU A' CA-
PITAL MINEIRA

...BELLO HORIZONTE, 25 (Serviço espe-
?"«.! da A NOITE) — Reçrcssott dc sua via-«111 .pastoral ao Oeste ile Minas o Itvmo.
i—____'_!_ !iro<!bisp_ desta areliidioeese.¦¦¦ 1 „ «n)(||^ . ,Acqmsiçâo de material de expe-

diente pera a Delegacia Fiscal
no Piauhy

..." Si-, minislro da Fazenda au.toi-isbu a
_rf»'"''i'ri !'Si'a' no IJiauliy a adquirir, por
}iiiIOi coiíjòJTencin adniihiçlrátivn, o mn-
|^|°l. liara expediente daquella í-eprii-tição.

0 CRIME DA "GARE DA PRAIA
FORMOSA

0 seu autor será julgado amanhã
n 

0_ Inlmnai do .lury vao julgar, amnnhã,
. ""j-'11*"!! aduaneiro Pasehoal Raphai-l Cnr-"K Unzelottli que,,em 22 de maio do cor-
,"""-' .-nino, iia"gnre" da Leopoldina, no
r «tofeteiido por Carlos Antônio Dins,
ilo-u 10 1"" liro (lc! Pistola, matnn-

|,al 
ilC0l'-çr "10 

será feita pelo Dr. Mafra d_
; . csta.Pd a defesn ilo réo - cnlrcgtieJouo da Costa Tinto.

Pok questões de limites en-
tre dous municípios de

Santa Catharina
..TOMANOPOLIS, 25 (A. A.) - O Muni-

ciplo de Campos 'Novos vae mover umn acção
judicial contra o Municipio dc Curilybános,
por questões de limites.

Segundo nllegn ò primeiro iiiunicipiò; o dc
Curtiybnnos esíá fórn da Hntiii divisória;
pretendendo pnra o seu território a zona do
Hio do Peixe c a estação Hio Caçadores;.ame»

A municipalidade de Sarzana vae
homenagear o mecânico de

Locatelli
ROMA, 25 (ü. P.) — a Municipalidade

ue Sarzana votou uma moção propondo of-ferecer uma medalha de ouro, acompanha-
da dc um pergamit-ho, ao Sr. Uru no Talei-íielii, mecânico chefe da recente expedição
do tenente Loenloili, que tentou uma viagem
aerca no polo norte,

*•*•*••

fir ao

OS VALES-OURO
O Banco do Drasil forneceu os vales-otiro,

hoje, para a Alfândega á rn:.no dé _S18_
papel; por 1$ ouro.

Kssn banco cotou o dollar u vis
o a prazo a H.Í70.

Nomeado escrivão vitalício de um
cartório Criminal

rf^^S^t^^^.' 25 CSórviço especialda A NOITE) — Foi nomeado escrivão vi-talicio do cartório crimina . desta cidade olenente.José Luiz Guerra Barreiros, que jàcxeeriu anteriormente o referido cargo.Lssa nomenção foi uqui muito bem re-cebida.

0 CAFErESTEVE CALMO
E BAIXOU A 49$600 POR ARROBA

O inercadii do café funccionou ainda, Jioie.em condições bastante accessiveis, com unimovimento pequeno de procura e regularde o.fertns do genero. Em vista disso o.preços-proseguiram em baixa, cotando-se otypo / a -9*600 a arroba, apezar de ter abo sn americana aceusado, no fechamento
c_ _.,°l; x"'a 

alt.Ade 20,-a 35 P°»,os »«"opt-oes. Nuo se tém realisado, porém, no-vos negócios destinados desse mercado, li-mitando-s<! os trabalhos do mercado, nn suamaior pnrte, nos negócios para a Europa
.1 . ün. renli/':uIas na abertura fórumde 7.004 sneens, ficando-o mercado calmo,mas destituído de interesse.

As ultimas entradas foram de 11.420 sae-cas, sendo 10.113 pela Leopoldina e 1.307
pela Central.

°. .l."^f..',ues, foram dc -4*262 saceas,sendo 14.071 pn_a a Europa. 113 para o Rioda Parata e 7o por cabotagem
Havia em "stoek", hoje, 246.857 saceas.— O movimento a termo resulou desti-ttiido de interesse, tendo regulado as opçõesfrouxas e cm baixa. iAs vendas realisadasa praso fornm de 5.000 saceas apenas'Colou-se para setembro, a 48.900:' oaraoutubro c novembro, a 485750, c para'de-zcnibro, janeiro c fevereiro, a 48S800, com-

pradores.
O merendo de café durante o dia regulou

i„ oí-nn 5e!"rlnait"'atividade. Foram vendidas inaista a 93o00|5.165 saceas, no total de 12.169 ditasFechou calmo e inalterado. ' —~ ¦

0 CAMBIOJEGULOU CALMO
5 5|8a5 3|4

O mercado de cambio alirin __i_ ___mmmisrWê-B
^Ilr,,C',_"1,br-io cntr.s «. Procura e à òfde let

cr re-
.. o o ffcrturus, assim podendo o mercado voltarnovamente ao seu curso de iiiolhoria a ca-nnnlio do limite de 6 d. L'"ona' 

a ca"

_ _S.ÍV"1,CUS ""'cfiram os saques
. . .ii. di" ..lllra ° particular
. 011.9 ,1 

Mas'1.l,a1uil0 depois, r-c-uuram a5 -'.)|.!2 d„ com dinheiro a 5 25132 d., sendopequena a procura c , offerta 'de 
lelrasOs soberanos cotavam-se abras-papcl a 44$000.

q«?n_d0lIar re«uI,0U ò vista de 9$40ft» a.5500 c a praso de 95390 a 9$470¦saques por cabogramma:
A vista — Londres, 5 518

Condemnado a vinte e quatroannos e seis mezes de prisão
A NOTTF-(AUW' 25 (STiÇ0, csPecial daa -tuiii.) — o jury popular desta cornar-°„rl 

.__Ulemn0*U a 24 ann°s e «is meze? deprisão o criminoso e desordeiro AntônioJoão, contra a expectativa de um determi-nado numero de pessoas empenhadas emproteger o fascinora.
A decisão tomada pelos nossos juizes de

blfco 
CUUS0U boa iml)ressao no espirito pu-

MIE D_M_ BE PARIS
umiciiiiiimiiimiiiiiHi

Certos de que essa
ainda

"""" """"««uni ttiii.rt.i_ inimiimiHi,,,,,,

. . 182 OITIDOH
visita se repelirá

a 5 23|32
a 5 2õ|32 c
recuaram a

e as li-

™..W«Hn .508; Itália, ?4l8 a 5420; NovaVorli, 95480 a 9S550- Hespnnha. 18266 _
í li wnn!'..?' mt)!-' Bolsica' 45n' «°''a»-
lViV_.0, 8>1(,0: ,')a,)"°- 3?850; Noruega,LfálO; marco-renda. 2,.'J..n fa

Exoneração na Saude Publica
O Sr. ministro da Justiça exonerou, a pe- Idido, o pharmaceutico Leopoldo I.iboirn dásilva ito logar que exercia cm commissão(lc chimico auxiliar do Laboratório 13romã-tologico da Saude Publica.

'¦ •***

AMANHÃ...

BüflesTaxasffflxadns 
officiaI.nente as se-

A_,.t>_i,iv —'.Londres, 5 23|32 a 5 3J4; pa.ns «497 a 8500; Nova .York, 95390 a 95470.
• A _í'__^ 

"~" Londres. 5 21132 a 5 11116- Pa-ris, »a00 a 5503; Itália, 8415 a 8420- Voí*tu_al, 8310 a «312; Nova York 98400 a

«,. 2 a, US8-,0; Buenos Aires, papel, 38380 a
lllll i°S.,°.n 

7Vi0- 
\J!m- Montevidéo

cin mão" í_.7nap"v01' ^830a 35890; Suo-
-í_ii f 1 ° í_nn?°70- NorU0_a 18305 a 18330;
r?-a--da,__-?_0 aXW°'i Dinamarca, 15670Canada, 954Ó0; Ch c. 18220 (nesó-ouro. :

ü>Ooo a 5060; Slovnquia, 8290 n 8304; Alie-manha, 75 por trilhão de marc.s• 282701 pormarco dn renda; Áustria, 8139 por m ico-
W°n^Ô^' $.°° " S5°? 1,or fra™°;so^-nos, 528; libras-papel, 418000

O merendo de cambio regulou durante o
a o n|16 e n 4_|(14 d., com dinheiro a 5 314d. para o particular. O mercado fechou ain-
-o _"_-"¦ fraco* C0ln ° bancarib a 5 518 eo 21132 e o particular a 5 23|32 e ã 11|_6 d.

O TEMPO
» m m m ¦ ¦ —

Temperatura de hoje : máxima,
28°,1; minima, 19°,4

m m **¦-,

Boletim da Directoria de Meteorologia
m m m _ -.

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

da tarde de amanhã:
Districto Federal e Nictheroy — Tempobom, passando n instável, aggravando-s.com chuvas, de dia.
Temperatura — Entrará em declíniocorrer das 24 horas, possivelmentetuado.
Ventos - Do (]uadrante sul, frescos.hstado do R.o - Tempo, centro, oeste,littoral c serra: bom, passando a instávelcom chuvas; leste: bom, passando a in ta-

_tavc_m S; 
lL'Ste: b°m> l>ass*»ld° o in-

Temperatura — Em declínio.
Tendência, gemi do tempo npós 6 liornsda turde d. .amanha — Perturbado com tem-peratu-a: e, ..declínio.
Estados do.; sul - Tempo perturbado comchuvas, esparsas melhorando possivelmenteno Rio -Unindo do Sul, salvo 110 littoral.Tctnpelfaturn - Ainda cm declínio.
Ventos ___ De sudoeste a sueste, frescos

participamos-lim quegi-ande venda de
continila a nossa

Vestidos Modelos, Cita-
pm Sedas, etc.

havendo lambem

Saldos e Retalhos

|i»3asEí^^iM^_i____i.^S;
I Fundas infecções |

gonoccocicas 1

Dr.

ao
acecn-

.PODEROSO MEDICAMENTOinjoçcao íiitru-iíiusculiir do Sr

... Annibal 1'òreiraOpinião do Exmo. Sr. Dr As .!. P.___n,uUo.i,lustt.c üircctür drSanta'caP,"dd°e

nici_-ira°VV . . 
presoní?t. ')aM commu-

f&**m&&&-Pte

Vendo-se em drogarias e pharmaclaanformações c Hteratara a?S?_&£.

_ 4. L ÍoA#R%CCÍh^in? 
~ R* Carioca,|

RADIO Ti IEPHÕNTX
Material e apparelhos de recepção de toe'os

. ._, „ ?s fabricantes nuOSTALLADOKA
URUGUAYANA. 150 - Ri0Telephone N. 810 J

^.nnir-n , *:_________*_£
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mm-»-**** iiniw
Maria L T. de Souza Mcndei

VIUVA 1)0 CON8l.iilii.in0 «UVA MI.NI..,H

ÍS.-iu 

filliiif, «a lun, imr.i i} iuiii» run*
vidíiiii ,.*. pi'.a,i.,i*. de min mnl/mle u
•.«.iMlr u iiiUaiii ile a>cllmu itii, une pnr
alin-i tia sua extrema-ciiln inAe, no^ra e

3vó 
maiiiliiiii iv/nr iiiiijiiiIiA, .fxl.i*fi?lrii, -i«>

o corrente, As D l '-' limas, im iimtrli da
Olaari.i il..i,;,i do Miiiliudu). pelu quu alivie
|A aulrrlpiitii ns isui utirailcrlmciiloi.,

José Gomes Chaves
« Mari» Aiiuiiiilai llillm. Mniocn e Ma*

•Va» ri.iib conviiliim «cui namnloj. o ami*
l gns pura usslslir n iiiUt.ii dc I" uniii*

*'»'• versario «Io seu »miiln»rt inarlilai, pav c
toto-n 40SP/ GOMI.S CHAVES, amaiiliA, f.»v
la*fclrn, !lil d.i corrcnU», fa 8 l -• liorai, no
altar de N. S. do Carmo, A run MarU i-
«urros, '.'Ií:, ficando ilcsdu JA ncradccliloi.

Maria Marinho Guimarães
af» l-i nnn.dn Marinho o Mario Marinho

Mt llulimii-.ifs convidam seiti parentes o
I amlgus ii lusbtlr a missa ili» .10* dia,

¦O f|iic. por nlniii de sua qucrlila o «cm*
liro lembrada ui.lc o avó mandam celebrar
no próximo xnliliailn, '.'7 do torrenlr, fa Vi
horas, un .i.iiir.ini.i' da eiírejn dc N. S. da
CniiiMiiiln, coiiffSüiimlo.lhcs desde JA a sua
fr.it Idfln.

|Na violência do cnoque
¦MMoaj *¦•» t» m* . aaajaraaiA :iiilo|isia «lo (üulnvee do• eoiidiictor Villa

l'nl, hoje, aulaip.liiilo no Necrotério alo In*-liiiiln Medico If.i.il n cinliivt-i- do ilesevnlti*
mo lueiiir da I.Uit Jui.* 1'ernnmles VII*In, hontem vicliuia de um linrrivcl ileiaslrc
na rn,i Comi» ilr lliuiiflm, conforme pnrius*uairlfiiilamiinle iiollciAmuti.

A pa-ri.i.a foi l.u.. |»i,i Sr, Or. Reno Dar*
roí, que nlletãlou como "cauia-monli*' —
rrnelura do craneo, ruptura do perirarillo edi1».',-!.!..-...! ilo |.',|hi supcrlni» do puTmAo ei*
qusrilOi

O ciilerramcnlo dn ilesvenlurailo emprega*«lo cl.» I.nilit ii-.iIí.,iiim' ctla larile, no cerni*
lerlo tle Sflo 1'rancUco Xavier.

villa cra portutluei, rasado, tinha 83 an*
nos de edade e reildln A run do Cunha nu*m.T.i üm, eain xiv

A V0IT1. — Qiiintn-felra, 35 dc Setembro de 1021
¦MM»*IM»M

Maria Marinho Guimarães
*f V. M.iilnlm A C. convidam sius r.ml*

M4 |,'ii,i n assislli* a missn dt» HO' dia quo.
I am siiffriigln da »tutu dc sua saudosa

•asa niutjíu, univ dn spii soclo l'*criiando Ma-
rinho, iiii.iiiI.iiii rezur no próximo snbhailo,
87 dn enrrenle, As 10 lioras, no allnr-niór
«Ja egreja de N. S. tln Cundelarla, hypothc
•aiiilo-llies desde JA os seus agradecimentos,

Manoel Vicente de Barros
«•> Carlotn Cardoso tlc llnrros participa

Tn 

f.illeelmenlo de seu marido MANOI-.l.
VICHNTB Dl. IIAItltOS, e couvldn paia
o enterro, quc se reullso niniinhã, si'*s-

tu-fi-irii, 'Jft tln coi rente, ás 3 horas ila turtlc,
¦¦indo o feretro tia run Meai Grandeza nu-
tncrn 41, cosa X. Villa Mnntcvidco, paru o
cemitério tle S. Joilo l):i|alista.

Dinorah Ribeiro

r
(MISSA DE 7* 1)1 A)

Si»iis paes ndoplivos (Iteynaldo Josí
Ilibciro c senhora) convidam as pes-
sons tlc suas relações a assistir n mis-

<£k sa ile 7* ilia, que mandam celebrar
o manhã. 'JU do corrente. As 7 1|2 horns, no
alliii-uiaar da egreja dc N. S. da I.apa (lar*
(*n da I.apa), niiteclpr.tlameiitc agradecem,
por mais esto aelo dc religião.

Major Antônio R. do Rego Mei-
relles

(1* ANNIVERSARIO)
Sua familia comniiiiiicn nos seus pa-

rentes c amidos que será rezada uma
missa por snn alma, amanhã, sexta*
feira, *.'.> do corrente, As 9 horns, un

igreja de S. João Haplisln da Lagoa. Desde
iú agradece.

íi

JÓIAS PELO GU8T0
I» B 20 «I* DK DESCONTO

Por motivo de balanço
Alcunia preço». |

DOI.3AS. PRATA DK f.n. A 680 REÍ8 A
OKAMMA

Annrl» dc ouro e| brllhaiilea. desde 701
Anticln de ouro para creança, desde IOSlirincas do ouro, dcide  ios
Rrlncos La Karçonne. . '.'. st
Pala, plalineli», ultima moda  0$

escravuü, folheadas a ouro . 1}" llrrtlne, folheada a oaro.... IIItlrloalo pulseira, ouro dc lcl  70$Collare» de praia do lei.... ¦. ||S00Cnlsn rom Hosario  6)900e ludo mal» com grande» abatimento».
JOALHERIA LÚCIO & RAMOS

41 - URUGUAYANA - 41
ENTRE OUVIDOR F. 1 DE SETKMJIUO

ao»ao»

Dr. Manoel Ferrão Gomes CalaçaI (LERAT)
Mãe, irmãos, cunhados c sobrinhos

fazem celebrar iininnhã umn missa,
As 9 1J2 horas, por alma dc sou saudo-
so filho I)r. MANOEL FERRÃO CO-

MES CALAÇA, 1° anniversario do sen fal-
Tccimcnto, no nltnr de S. Eriuicisco dc As-
kís da egreja tle S. Francisco dc Paula.

Agradecimento
Tendo sido operado pelos illuslres, com-

pelento.s e tlistinctos Drs. Jorge dc Moraes
c Rolando Monteiro de uma hérnia volumo-
Ka, datando de vários annos, venho pnr
meio deste tornar publico o meu agradeci-
mento a esses dons luminares da Cirurgia.
*~ Albino da C.nsln 1'ne.i. Enfermaria de São
Zcferino, leito n. 10.

AUTOMÓVEIS

m\m^mVT»Sm±*\^TCi* »«»

•CALÇADO DE GRAÇA I •

27S000 I
Borzcguins cm cliromo preto, sola I |dupla, tio uuiueros 'i~t n 11. H|

loo-Ruâ Laria-i ooli A
I'ai'a o interior, muis 2$500 E3 §1

'"^M^mm^^^jmmlmmmW fo
g-*»*«a*K*Ma*>.J^^ *

[Verdadeira j
Liquidação! *

|d& roupas brancas parai
I senhoras, homens c cre-|j
I ançss e saldos dc
1

¦( /ef Novo arscnical de effeito surpre- I
WhçZmmVjr hendente e tolerado até pelos I

mmmmWr'^^^** ^i \V^ 11 I C»#a%l à*\f\mf M

VH# #/* Jm W m9»á9kmm%\ ^Mtt^W0aM»i AW

I li ívim^hX»

Louças!
Últimos Dias W«!

DE LIQUIDAÇÃO

QUASI DE GRA
O-fl . SEGUNDA CASA AZAMGR . ^«f
!¦*• -:¦¦ RUA DA CARIOCA ,|^ ¦

BNTREOAB A DOMICILIO

Pratos a 5 m réis!!
1* DE

filHn!o!

• §

Leitão dos últimos saldos.
• Vendas ao correr do marte!Io.
m-*m%mvmu*%itmm»%m**wmfmmm

A CASA ODEON d a CASA DA VICTORIA
AVENIDA ItIO nitANCO. 137

Attende a pelldus do interior iwrii Iodas nt loterias, os quacs dovem acunipa-
, nlinr a respectiva iinporlaiicia o muis DUO réis para o porto do Correio,

FRANCISCO LUCAS
RIO UE JANF.IKO — C. POSTAI. 2UM6

¦¦¦¦MHnsMiia
O melhor conselho do dia:

Vestir com elegância e barato
SO-NAS:

mWEmsm>-. .m,

Alfaiataria
Mar e Terra

SO Rua Marechal
Floriano S0

(defronte ri rua
Uruguayana)

Phonc íaJOR Norte

CASA
VAL 00 RIO

alfaiataria de
I* ordem

42 Rna Marechal
Floriano 42

(esquina d» rua
dos Andradas)

Phonc 5723 Norte

PlP-í
aaaaaaa»»Ma»ajaiiaak*ata»««aa«^

ffllEK

LOTERIA DA VICTOR/A
ORUEM DA» EXTRACÇOKS — OUTUBRO E NOVKMHRO

DATAS

' 
l ouiuliru. . ...
8

15 "
22 ai
20 ....

fa de novembro.

;'rcmlo mnlort Vrt^o ! Illlhilcsfisc
I JoiMin

5ÜTDÜ01
.0:0(111-'¦JliUCIH
iiiUOUÍ•ÜMUI*.

Ifa«)lilf~]
aojcoo
159000
1W00O
U.ÍO..II 1

li.Ollil
fi (MII
0,000
8.(1(10
0.0(10

iillíINjIlí
:i0:0(l(l?
40:0001'.'"ailino?

:iiM,:nu¦jnKflim
259(100
l.'i¥i:nii

s.nw
S.fKlfl
8.000
8.0110

V. Ex. não conhece

focjares
LUXO E CONPOETO

Ultimo modelo, 1&24Í

Preço 22:0i$i§
Exposição c vendas:

DIAS CARNEIRO & CIA.
Av. Rio Branco, 247

PORTUGAL
ZOZIMÒ Í)À UOCHA E SILVA

Sua esposa c iiíliuv. piirticilVain ;i.i pessoas
de uiiiisaile o seu regresso, iiiiintiliã, *iü do
cori-eiitf, a hortio do "l.nlelia".

Diiiitüranilps do 1914
A comniissão brüníiisiulora tlns ieáliyida-

des coninicmnriit.iviis tio dçcçnuio de fnrmii-
tura pede, insistentemente, o conipiircciinen-
to da totlos os eolleiíns ii tòrÇeira, ultima c
definitiva reunião, nn sede dn União tios
Empregados tio Com mercio, ú rua do Hosa-
rio u. 114, filiscfjuiõsaniente cedida, iiniuiihã,
sexta-feira, Ü6 do corrente, ás 18 horns.

Kesolver-se-á então com tiiiulqucr numero
O programnia das solcinniilatlcs.

SALGADO GUIMARÃES & COMP.
participam aos seus amigos e fregue*
res, que mudaram seu estabeiecimen*
to para a rua da Quitanda n. 26.

Dentista 
— Octavio Euricio Álvaro -

Carioca 50* Io. Phonc C. 3392.

Loteria da Victoria
Resultado da extracção tle hontem :

7-Í83 (Pernainhueo  -10:0009000
2897 (S. Paiiln Murinhé)  4:0008000
3795 (Maranhão)  2:0008000
7400 (Maranhão)  1:000$000

de outras secções.
aragos'-]

Grande
TERMOS

variedade de|
E CHAPÉO-f.

fpsra meninos.

Exposição no 1" andar

....... .iii
Avenida Rio Branco 76 a 86

mm fl
UQuu (udilUilu
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Jóias, Relógios, Artigos de Fanta*
sia, sem verem os preços da JOA-
LHEEIA INDIANA, Becco do Rosa-
rio, 1, esquina do Largo de S. Fran*
cisco, e Uruguayana, 110. Attende*
se a chamados pelo T. Norte 3111.

SANAGRYPE PARA INFMJENZA E
CONSTIPAÇOES

lema ?...
Deverá HOJE mesmo conhccel-a,
confrontando os nossos artigos c os

Preços por quanto os vendemos

s de Liquidação
Crepe da China e radium,
metro  16S800

Valha de sedu grossa, me*
iro  12KJ30O

Setini Liberiv, larg. 100 et.,
metro. . .'  14$20O

Crcpe>3ctím Francez, larg.
100 et., metro  SiíSOOO
Iro  38S0OO

Crepc-marrocain broche,
metro  298600

y\ nota da semana
Meias, toda seda c| baguc*

tc, par  10I80O
Filo para cortinado, larg.

4m,20, metro  118800
Morim fino, peça  158800
Bordado «nisso, larg. 15

cet. metro  1$000
E TUDO MAIS ASSIM

Barato de verdade
46 Rua da Carioca 46

DE TOILETTE

A anica que logo apta» o norteio exlne totiiut ns cvphera*, ficando a urna comple-
tamente vazia...

Unien no nrnsil f|ue ,in|ja com menor nu mero cie liilhctrs "fi.OOO <; 8.CM".
Extrnccno tmlns as ijiiiirlas-fciras pelo i.jhtcni.-i tlc urn.-is c esplicrua rom o nu-

mero por inteiro.
DlSTItlHUli 75 "i* KM 1'ItE.MlOS, os cjuucs são pniin» nn «rio fl» sim nniisfiila-

çüo c sem ile»emito algum. VENDE-SE EM TODA 1'AltTE
mmwmmiu

*mm*m*p***m*m

SEDAS
Allemães legitimos, com 8 peçaa,300$000; Carteiras de couro, com

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

+-s v-S^ Óptica Especial
Preços Módicos

4ÜTZ FERBANDO '
CIA.LOA

I 40 GONÇALVES DIAS 40

SANA-SYPHILIS SWTO t tO*
¦aniue.

Loteria da Bahia
Resultndo ila extracção de hontem :

17304 filio — Vendido ein S. Paulo) 50:00(1,?
1!)7<12 (Itio)  4:000$
ISWI2 (Baliin)  2:000*3

Loteria <la Capital Federal
da extraecão de hoje:lícsiiltado

45159. . . ,
66852. , V

9055. . .
38000. . .
57827. . .

20:000(5000
3:O00iÇ00O
2:0008000
1:000$000
1:000$000

Sortes grandes—Centro Lotencu

\fPX'*n:v

ATROPELAM TODOS
OS DIAS!

No larfío de Santa Rita uni auto, cujo nn-
rnero n policia do 3" districto estii. tliligenci-
ando para apurar, atropelou o carregador
Agostinho Alves, de 31 annos, residente á rua
do Monte n. 32, em Olaria, ficando o mes-
mo ferido cm v.iriíis partes do corpo.

Levada, porém, pnra o posto de Assisten-
cia du Praça dn Heptililica. a victima recebeu
nii os soecorros de quc enreein c recolheu-se
em sefíuifla á sua residência.

. mm** « '

JktlEIl 
comprar, vender, concertar ou fazer

Ljflj^com seriedade? procure a "Joalheria

m$ÍmüàmM$K

Dr. Silvino Mattos,
'aurcado especialista em
fentaduras duplas e
parciaes para a boa mas-
ligação e lielleza da boc-
cn. Preços módicos. 7 Se-
lembro, 231. T. 1555. C.
Das 7 as 5. .
—ao»* a

Vende-se bello c moderno auto*
movei Buick, typo canadense, para 7
logares, 30 II. P., 6 cylindros, em
leilão, amanhã, no palacetc do Dr.
Telles de Menezes, á Av. Mem de Sá
n. 183, onde poderá ser examinado.

KUbA.LIJMA coqÚeluchjí

ARMAZÉNS DO LOUVRE
Confecções, Vestidos e Chápéos

os últimos modelos
Visitem a grande exposição no

1°andar
14 — CARIOCA — 14

ASTHM A
Fazer cessar um necesso do nsthnin cm

poucos minutos ú uma bclla conquista du
therapeutica moderna. Para isso: uma in-
jecçío soli-cutanca de Adieno-hypophysi-
na, produeto do Laboratório Clinico Silva
Araújo. Niio é tóxico. Nilo vicia.

A' venda cm todas as pharmncins e
ilroiiarias. Fabricantes e depositários:
•Carlos da Silvo Arauto & C. Itua I" dc
Março, 13 — sobrado. ... n tf

LI INE

-JIC JÇ%. x\ ao 3E» 3EB

Luvas, leques, bolsas, carteiras, rendas, fi*
Ias e artigos de fantasia, n preços barntis*
simos.

LUVARIA GOMES
38 —-.RUA RAMALIIO ORTIGAO •

Alitifin Travessa S, Francisco
38

. m*m*
Moléstias dasDr. Frederico Nabuco ,,senhoras. Vias

urinarias. Sete Setembro, 113, as 3 horas.
2", 4" o 0". C. 2546.

n IKB

1", rim Gonçalves Uias 37, fone SiliC1

1..'*

Dr. Rolando Monteiro^- gg-g
Operações. B. Aires. 58. 1 as 3. Res. V. 2009.a m*** ,

Dr. EsievaiM Rezende ^W
Ex-ailjunln dos prnfs. Weinijncrtner Gross*

miuin, Passow, em ilerllm, e
Ncumnnn. em Vienna.

TRACnEO-BIíONCHO-ESOPHAGOSCOPIA
Tratamento cirurnico dn ozena (tcchnica do"i-of. Seiffcrt) e das daeryoc.vstitcs,(opera*
V'ão dc West). Carmo, 5, esq. S. José, 2 ás 5.'C. 2C52.'Rés, Refina Hotel. % 

'

Vaecinas do lypo Wrlght dotadas de nma
actividade incomparavelmente maior do que
as primitivas e dc uma conservação multlsgi*
mo mais segara.

AMi-GONOCOCCICA. ANTI-ESTAPHILO-
COCCICA, ANTI-ESTREPTOCOCCICA, AN*

! TI-TYPHICA, ANTl-PAItATYPHICA.
VACCINA N" 3 (Estrepto.tBtaphylo-iiyo-

clànlcá).
ANTIESPASMINA (Vaccina contra a eo-

quetuche).

Laboratório Pasteur da Bahia
Deponllarios: PINTO COSTA & C.

Rua General Cumaru, 91 — Rio
Rna Alvares Penteado, 38, E. 8. Paulo

Turcat-Mcry
Moderna e de luxo, única no ge*

nero nesta capital, toda forrada e
estofada de IS e seda, em perfeito
estado, será vendida pela maior of»
feria em leilão, pelo JÚLIO, na por»
la de seu armazém, á Av. Rio Bran*
co n. 183.

; 
' 'a 

ie»» "i i

Doenças nervosas, estômago, intestino
e da nutrição (nrthritismo, diabetes,
obesidade, rheumatismo). Moderno tra*
lamento pela dictetica e physlotherapia
(duchas, banho de luz e de sol. luz
ultra violeta, etc). Dispõe de um bem
montado serviço no Sanatório Rio Com-
prido, para doentes internados. Cônsul*
tns do 9 ás 5. Largo dn Carioca, 8.

BANCO DO BRASIL
EMPREGO DE FUTURO

Preparam-se rapidamente candidatos ao
concurso do mez de outubro vindouro. Ensi-
no pratico e positivo, Aulas dc repetição,
Grande nunicro de approvações nos últimos
concursos. Avenida Rio Branco, 131, 2<> un
dar. Das 8 ás 11 e das 5 as 8 da noite. —-" —»

*»m—^"l* ¦ < »"***jai»a

CASA ROCHA
Grande aortlmento de óculos e pince-ne* com vidros especlaei, por preços

reduzidos
D6 *• RUA DA ASSEMBLÉA 56

K

Doenças nervosas e
fraquesa da vont.ade
Frnqiicsa pbyslca c do Idòas, desanimo

duvida, modo, indlffercnça, tristeza, angus*
tia, manias, sustos, ataques, etc, estômago c
Intestinos. Emprego local e geral de radia-
ções ullrn-viiilctas de Bach e da suggestàa
nclos mcthodoti imils modernos. Dr. CuuliiC.-uz. R. S. Josí 61, 3 ás 5. Tel. 4625 C.

Palha de seda, lar-
gura 90|c. metro 9$000

lar-
gura 100|e. me-
tro 10$000

Crepe Georgettc,
larg. 100jc. me-
tro 12$000

© a t i n Duchesse,
larg. 100 c. me-
tro ...... . 15$000

Crepe da China,
larg. 10O!c. me-
tro 16$000

Foulard de seda,
larg. 10O|c. me-
tro 16Ç000

Taffetá de seda,
larg. 100;c. me-
tro  . 18$000

Crepe Marrocain,
larg. 10O|c. me-
tro 22$000

Lamé fantasia me-
tro 20$000

Crepe Satin, lar-
gura 10O|c. me-
tro 32$000

Crepon de seda,
larg. 100|e. me-
tro ...... . 24$000

Marrocain fanta-
sia, larg. 100|c.
metro 24$000

Crepe Broche lar-
gura 100|c. me-
tro  24$000

Marrocain Broche,
larg. 100|c. me-
tro . 28$000

Charmeuse de
L y o n, largura
100 c. metro . . 35$000

Rendas de s e d a,
larg. 100jc. me-
tro 36$000

Eponge
Superior qualida-

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

Vendas por atacado e a varejo

Na CiSA PACHEC
Rua Uruguayana 158 e 160

Esquina da rua da Alfândega
TELEPHONE NORTE 1244

•mmm

SANATOSSEr„!!^n^8

AUTOMÓVEL

mmHUDSONj^

0$ mtüloSos de 1925

PNEUS BALÃO
representam a ultima
palavra em conforto

e elegância

| Em stock:
LIMOUSINE DE GRANDE LUXO.

DOUBLE-PHAETON DE 7 LOCAKES|

SPORT

I
som I

Hfi

T. L. Wrl«rht & Cia. Lida. I
MU2 — Rna Evaristo da Veiga •*- 1441

CUDUC
Moderno e elegante doubIe*phae*

lon, 8 cylindros e 35 H. P., em per»
feito estado, rom muito pouco uio,
de particular, vende-se em leilão, se»

gunda-feira, ás 3 horas na porta do
armazém do leiloeiro JÚLIO, pel*
maior offerta.

*«••»»•

„ Dr. Oenesio Pitana-a — Tuberculose,
Pneumothorax artificial. Ourives 43. 3" 5»
« sab. — 4 1|2 ' " *iis B horas.

Cigarros
de Tussfilagem
DR. NIC0LAU CIANCI0

Único tratamento para ne evitar o habito
nocivo ilo fumo.— Deposito: S. Pedro, 128 —

m ilaniteolailo
aj^9 6rnisto Soujfl
m Ibronchite
KHiSHHn Rourniidlo, Asthma.
«ggpptj CaUrrhos chianlco»^8ffl| tsiAiicE Tomes

Formulai
Creosote

Vegetal
Iodo-Hy-
popliov

pkitos d*
cálcio c sir*

dio.
Glycerina

Farto»
e.einentoi

para a
iiygicno

dos pui*
raòes.

Apu. ii. 5f» d»
t do 10*185»

¦ mmt* >— ..
Mantones de Manilha

Vendem-se seis novoi! mantones fios mnis
ricos c bellos. Para ver c tratar no COPA-
GABANA PALACE HOTEL, quarto n. 430.

Dr. Fernando Vaz s01»

¦m

ão do 11* d'
S. Fco.de Assis* Cl*

lurgia geral. Diagnostico e tratam0, cinirgi*
co das affecções do estômago, intestinos *
rios blliarcs. Utero, ovarlo.i, urethra, aíc.Tiga
b rins. Trat". ile cnncer. licniorrliagiasAtuiiif'
res ilo utero e du bexiga pelo raailum,. As»
scmblea 'il. Res. C. iluiufim, 668. T. V.1122»

1
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A NOITE — Qulnta-foli.», 25 tlc Hricmliio de 1024

ftm |,,I',<•*••;¦ ••""'••i*'**' **«n» » |iul.li.««.fio, hoje frita no "Dlarlo
Oirirlii. , ilii Eslado, li-niu» o prazer «l«* levur ao ronlifcimontollealn o (lua «l.nmi, prurii*. com quo iniuili iiion iriuiaarriVa, « fun*ilação du
Sociedade Anonyma "Casas

Armbrust--Laport"
.uni <iii|iiÍNÍ(:àii tloH grnndci *<i«t«M;kK''J dn armua, iii.inl<*òr«, «ili»
lorln, iiiuchiniiH rio coMurii «• muro» artigo>i d» Cam Armhruai,
dn S. Paulo (l.nr«o do S. liiuio nc. 8 « «.A), qur pnaan a «cr mu*
lil** «• dn raaa l.ii,.,»n. dn Rio de Janeiro (Kua da AlfimuV*. nn-
ineroa 7i « 79) (esq. du rua dou Oiirivc»), que paaen a acr filibl.
paru «niiliniiiicãu do menino cuiiimi-ni» cm grande e pcnuonucavulii.

S, Paulo, 20 de Setembro de 1924.S. A. "Casas Reunidas Armbrust-Laport"Director-porente: Henrique Armbrust

reunidas

A' PRAÇA
. Çonlorme escripiurn publica de 16 do corrente do 6o Ttdiel.

Uai» da < .apitai do S. Paulo, arcliivudu ua Junta Commcreial, com*
nuiiiicamoa a caia o úi, demais praça» com que mantemot trana*
ucçoct*), quc paasnmoH áSociedade Anonyma "Casas Reunidas

Armbrust - Laport"
lodo d nosso atock de armas, inuniçõcs e ciiteluri». assim como
todo o netivo c passivo, a punir dc 1" de Julho do correnle anno,
tirando u nosso cargo u liquidação das dividas nclivas e passivas.•interioresa essa data dc Ia dc Julho.

Continuamos com nossu seeção dc representações, commis*
soes c Conta própria, á Ruu dn» Ourives n. Sl, 1° andar, oude le*
; mos lodo o prazer cm receber as valiosas ordens dos nossos ami*
pus e freguezes.

Rio Uo Janeiro, 20 de Setembro de 1924.Etablissements Emile Laport & C, So.
cí.riclade Anonyma

***a*a**a***aB***a*a*a**a**a niwmnninui num umn—**a«j

0A PLATÉA
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Os batutas bons da ZomaS
......... .«.4

«liie a ompreia o a companhia .dedicam aoi .viu folUei Ira*'

*•«
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SoppInKÈ Semanal Ho
100.000 exemplares, no mínimo, do
CIRCULAÇÃO GARANTIDA, PRO-
YADA, «in quasi todo o Brasil, até

esta data, antes do seu appare»
cimento !

Por que esta atfirmação parece pretenciosa e sus-
peita! E' o que o SUPPLEMENTO SEMANAL IL-
LUSTRADO vae informar apenas cm linhas geraes

A affirmnçàõ categórica de que n circulação do SUPPLEMENTO SE-MANAI. ILUSTRADO será no seu 1" numero, no mínimo, de 100.000
exemplares cm quasi torio o Brasil, mas, circulação de facto, garantidae provada, é somente uma conseqüência do seu plano prévio de organi-
zação.

O SIJPPLEMENTO SEMANAL ILLUSTRADO, como sua denominação
Indica, será editado semanalmente e fará ;,'-lc integrante dos melhores
jornaes das principaes capitães e cidades d.. Brnsil.

Até esta data tem já o SUPPLEMENTO SEMANAL ILLUSTRADO
firmado contrato com Sã jornaes, desde o Estado do Amazonas ao Esta-
do do llio Grande rio Sull

Esses contratos, trabalho inicial do seu plano geral de acção, lhe per-nilttcm a affirinação rie que no seu 1." numero o SUPPLEMENTO SE-
MANAL ILLLSTltADO terá no minimo 100.000 leitores!

E' desnecessário encarecer as vantagens que offerece uma publicaçãodesta natureza, como. vehiculo dc divulgação de tudo quanto possa in-
teressar todos os ramos riu actividade.

O SUPPLEMENTO SEMANAL ILLUSTRADO, quc terá a collabora-
ção dos nossos principaes jornalistas c escriptores, será também, en-
tre os Estados do llrasil» a fora do Brasil o efficiente divulgador tle to-
das as suas riquezas niateriacs c tcclinico-profissionaes, além «le ser overdadeiro rcaiisador rio intercâmbio econômico financeiro entre o Bra-
sil c us grandes nações estrangeiras.

Dentro do pousos dias será editado o Io numero do

Supplemento Semanal lllustrado
ESCRIPTORIO: - Avenida Rio Branco, 117

2" andar — Sala 19 (Edificio do "Jornal do Commercio")
Para annuneios: a ANNUNCIADORA, no "Jornal do Commer-

cio", salas 20 e 21 — 2o. andar.

NOTICIAS
A« noras de Min». Urinam*"

, Um r,Vlto'jo rrlunou
! SlfiwíSVi fl .*'""*''**i** "¦> uorai dc Madauieli Une ve tir foitejado, amanha, teu imeio centenário .1.. reprcionlntOe» cont-e*
..' . ." «PPlnudldai, A propoullo deiM'„,,*!..'*."? ¦"V •"ÇKncein, «iiie Iflo bem cinterpretaria iicla elenco uncioual ria ele*«enlo tbcutrliiba ilu Avenida, vnlo aquiirnniei-ovoMe u carta ipie um «Ias ruiu Ira*luctorei recebeu ile llnmia Vianna, <• Ia*lentoao cnn.odlogrnphn patrício •• nue lem.««ara, .... Corloi domes, recebido as opplau*

Vi?,,! l./"','"' Publico, com •..nu novii peca queo (i iiiimiA ,0 qUt. ,„•„, f„| iiiipoillmenlg,como n«ii n fo| ,, Oarlui Santos, .» illustre
nrtiKta portugue» «in.- dirige „ comiiMiibiado comedia ora 110 Painel,» Thentro, da os*
tornar su., oplnlúo em publica. Eis a carta:'{tio, teleinbro; 8'.| _. Mnrio MogalMoi*— rui, cum» 10.1,1 gente, ub*ti«llr na Trio*non 'An narai de Mmr. Ilrioniio", A come*«Ua é uma rins in,.I.-. Inloreiiantei rio theatrofrancei — o .1 Irailucjab, que lhe distecom o Mario Domingiics. um apliuin Ira-itullio do obicrvaçao c conheclihonto du Iln*
gu.*, fronroia, cujo espirito sublll VV. man-tiveram galhardamente a tona ilus diálogosleves, vertlglnoica c bem felloi. trepidandonu ncçiio Ininterrupto,

Foram duas horas <l« enlevo que poiseinum camarote du Trianon. empolgaria pclncomedia e pela representação. A Sra. Amclia(le Oliveira, de cuja inlctligenciii Já sc fe/.
publica n mlnba admiração, i nm dos mc-
,|'«*i*e* elementos do nosso llieatro 1111 octnn-lidada. Em "A, noras ric Mme. Urionilò"ella nos apresenta um trabalha notável,
pela graça e naluralldado dn exprcw,ão cdu altitude, pelo sentimento «Ias inflexõesverdadeiras, sinceras — pela uniformidade:°«m . í' "a M,a ••'tcrpretaçfio. Ao seu lada.
Adelaide Coutinho, essa granilc aciri-i. essa
grande estrella dc fulguraçilo iininortiil, rie
brilho sempre Intenso; Artliur ,lu Oliveira,
ric quem sou devotado entliuihuln; Dlnlz, a
quem live o prazer de revelar n'"Os phan-tiistnas", numa crcaçiio Insubstltuivol: Du-
raes, essa figura ric relevo n« scena brasi-Íeira; João Itarbnaa, nosso velho professoro meu genial interprete de "Voragcm";
Maria Una, essa agitada flor de frescura e
bulleza, quc nunca sc desfolba; ítala Fer-
rcira. intclllgcntc, elegante, myslerlosa...;
oin fim, uma harmonia. Abraço-te, Mario,
iwln consohniora victorio, que i sempre,
para autores honestos, a sensação das suns
peças bem montadas e. bem representaria**..
Escrevo-te isso sem suspclção, como bem
sabes, pois assisto neste momento a um dos
meus melhores iriumphos de autor, com 11
apresentação de "Gigolo" pela grande com-
paiihin «lo nosso grande Leopoldo Fróes.
Affcctuosamcnte — (a) Renato Vianna."
A primeira de hoje, tio S. Pedro

A companhia Victoria Soares representará
hoje. cm primeira, a opereta "A riuqueza do
liai Tabarin". cujos papeis principaes estão
nssim distribuídos: Frou-Frou, Laís Are-
da; Edl, Carmen Dora; Octavio, Vicente
Celestino; Sofia, Eugênio Noronha; duque
de Pontnrcy, Eduardo A ronca. Entra iioti.su
peça, fazenda o Encbard, o burytona lira-
silclru Ilolicrto Vilmar.
A primeira de amanhã

No Hrpiiblica. a companhia «Io Ericn, de
Lisboa, representará amanhã a revista "Pi-
parole", rie Luiz dc Aquino c Xavier Ma-
galhães. musica ric Kaul Pòrtçlla c Hugo
Vidal. São estes os títulos rios quadros des-
sa peça: Prólogo — "I.'m 

piparote; Io —
"Quem tem ninares"; 2" — "No Porto":
3o — Eatrc flores (apotlicoso); 4* — "Mn- ;
gázinò": 5o — "Literatura barata"; 6° —
"Cacamcnto ric Zuiisbar": 7*> — "Bairro da .
desventura'"; 8* "Cancioneiro portuguez";)
9' — "O amor".
A fesla de amanhã no S. José

Cum um bom progranima rcalisa-se ama-'
nhã, no S. José, a recita de Carlos llittcn-1
court c Cardoso dc Menezes, autores da're-
vista de- suecesso "Olha o Guedes !". A festa
é cin homenagem ao escoteiro Álvaro Silva, I
que comparecerá ás «luas sessões á frente dc ;
50 escoteiros da Associação Fluminense. Em jscena, ser-lhe-á offerccida uma medalha «lc |ouro, falando na primeira sessão o Dr. Ra- i
phacl Pinheiro, e na segundn, o Dr. Oswaldo
Paixão. Além da representação da revista"Olha o Guedes t", com algumas scenas no-
vas por Augusto Costa c Alfredo Silva, toma-
rá pnrlc o campeão da dansa-hora Bueno
Machado, com a actriz Aracy Cortes.

ESPECTACULOS

São seis batutas dos bons, que ninguém vence, nem domina ! Proclamam
elles, bem alto, por toda a Zona que a CASA MATHIAS »¦ a gloriosa vence-
dora de todo o commercio carioca, a mais barateira, a mais amiga do povo.

Fundada em 1011, a CASA MATHIAS levanta, desde então, o pcntlão do
TURUNA DA ZONA. È vae sempre á frente da procissão !

A CASA MATHIAS, ainda agora nestes tempos bicudos, esttí vendendo
—- paru acabar ! — um sortimento colossal de tecidos de meia estação, inclu-
indo tecidos finos. Também liquida roupas de cama e mesa, pois o fim tio anno
vem ahi c as moambas estilo chegando ... Meias de Móiisselihc, confecções,
roupas para homem — seeção completa — e tudo o mais que ha dc novidades.~ 

?os de vender tudo!—ÍOI-Avenida Passos-Í03

CINEMA PARIS, „ „Praça Tiradentes, 42 — Tel. C. 111
Nu tela: — Mae Murray em "O dignai

dc perigo" c Leticla Quarenta em "O na-
vio phantaama".

No palco: ás I 1,2 e S 12 — Mustaphú
Delf e Soioff,, Fernanda Ruiz, Faya Hoy,
o Dina Kamin«k«.

¦*£^s«í«aw***vt:J«»--a-TOM^W»*

VERMES usem ABR0L
Effcito seguro. Não c tóxico. Nas Phar

macias c Drogarias. Pedidos !•'. Spino. It.
Andradas 59 Norle. 2112.

¦ mmm ¦

«fin-SS
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FÉTIDO
do» pés c dos sovacos, catinga, frieiras, comichões, etc, desappareccm
rupiuunicnie com o uso uo suoro,", rreço, o^uuu; peio correio, ofãUU.
Vcndc-sc na perfumaria 

"A* Garrafa Grande", á rua Uruguayana n. 66.
PERESTRELLO FILHO & Cia.,*-Em Nictheroy i — Drogaria Barcellos.
mm-mmm-mm

BRINQUEDOS
Castro & Waldcmar Praça 15 de Novembro 42

PATENTE N" 10541 
~/K

___* II mWf_jM__W__•~*—**mmÊmmm_m_mMMuá*ááámé_&_m_____yS,

{) :**ofá Privilegiado paru I n
exames medicoa. " H

Preço, 1303000.
Adoptado com exito cm todos os Hospitaes

e clinicas médicas.
P«rt o interior, fabricam-se de dettarmar.
tixclnslvo da Casa dc Moveis c Tapeçaria»

A. F. COSTA
27 — RUA DOS ANDRADAS — 27

Jóias! Jóias! Jóias!...
Desconto de 10 • 20 *]• de abatimento, só na

A REDEMPTORA
Rua Larga -44

Alguns preços :
Correntes folheadas a ouro, deade.. 2$
Annels folheados a ouro, deade..... 1$
Brincos f. para liquidar 1.$
Brincos de ouro de lei 10$
Annels com brilhantes I!, 70$
Relógios para homens 22$
Atliançis de oaro de lei 15$
Caixa com rosário ,,, 6$
Collares de prata de lei..., 1$800
PuIb. fantida, deide l$SO0

TRIANON
Amanhã, commcmoração do

meio centenário da encantadora
comedia

As noras de
Mme. Brionne

A recita é dedicada pela em-
presa e companhia aos felizes
traduetores desse applaudido
original francez, Mario Domin-
gues e Mario Magalhães.

Sabbado e domingo ultimas
vesperaès da "As noras de
Mme. Brionne", qne segunda-
feira se despedirá do cartaz.

Terça-feira, primeiras repre*
sentações da linda comedia bra-
sileira do poeta e escriptor Pau-
lo Gonçalves, "1830".

IEMPRESA 

PASCHOAL SEGRET01
THEATRO CARLOS GOMES — A'a 8 %\L. Fróes — "GIGOLÔ"
THEATRO JOÃO CAETANO — A'a 8 %)
A DÜQUEZA OO BAL TABARIN

THEATRO S. JOSÉ - A*s 7 % e 9 %
OLHA 0 GUEDES (

svaíSfcjSBw.

NíQÜ
MSE^g^gtfe^.
Próximas saldas dos no-
vos e rápidos paquetes:

:t»ara 
Europa

"KOELN" . .-".,. *i '. 30 de Setembro
"CREFELD". . ... . 14 de Outubro

"S1ERRA CORDOBA". 19 de Outubro

Para o Sul
"YORCK". . . ,",•'. 17 de Outubro
WERRA 11 dc Outubro
GOTHA 27 dc Outubro

Agentes Geraes

HERM. STOLTZ & Cia.
Aven. Rio Branco 66)74

Caina 200 — Tclc6«:mma8 "Nordlloyd"

JÓIAS DE GRAÇA!...
Verdadeiros milagres. Só os púde fazer a

JOALHEIUA T1IES0UH0 DO CASTELLO.
Alguns preços: Relógios Omcga. desde

80500». Corrcnlcs dc ouro, desde 25*1000. Rc-
jugios pulseira rie ouro para senhora, riesrie
70l?000. Cruzes com brilhantes e pulseiras,
riesrie 1508000. Aiineis com brilhantes, desde
lf)fl?00ü. Objectos' pura presentes, riesrie
155000. Pratarias antigas rio Porto, gramma
desde 150 réis. .laias de grãçál

URUGUAYANA N. 9'mim

LEILÃO DE PENHORES
Amanhã, 26 de Setembro rie 11)2-1 "Casa

Gonthier" — Rua Luiz de Camões, 45-47.
» ^oa> ¦ ¦ ¦

r- meem*

BANCO DE CREDITO GHMERGML
Rua Primeiro de Março, 65

FAZ TODAS AS OPERAÇÕES

BANCARIAS, EXCEPTO 
'

CAMBIO

«Tônico Iracema»
O mais antigo e melhor dos fortifican-

tes para o cabello.
20 annos «lc grande acceitação,
Unico premiado com medalha de ouro

na Exposição rio Centenário c nas Exposi-
ções: UNIVERSAL DE TURIM; NACIO-
NAL DE 1908.

A' venda cm.toda a parte.
E. T. Mello & Comp., REPRÈSEN-

TANTES. Rua da Alfândega' n. 139,
sob. Telephone 1775 Norte. .

«1

Syph '.Um rios olhos — HENRIQUE curou a*"* syphilis dos olhos, garganta o ou-
>'i'los enm 3 viilros rio Luetyl em 00 dias c
gastou 17$000, — OSCAR tomou 20 vlrirns .c
nno ficou curado. LUETYL. só em boas phar-
UlHCllIS. # •

20S
i -laai i '

Uma camisa fantasia de
linho e Seda, dc "Facto"

na Camisaria Elegante, á
AVENIDA GOMES

FREIRE, 12

"v^_WPv^i__; _r
Vermlfujto mil<*>
Igroso. Alata as
Itombrigas em Z
lhoras.———

55i***wJ_S!. Pntúítlvo.tfaran--™ae Ilido ifiolfemlv»
Prtffllido com M«d«Ui« d* OURO—Expeli».

«le Centtnirlo. — Uc 32*. - 14-MIJ

i Agentes: infante & C. K. Chile il, sob.

1 HE.V1 KO REPUBLICA — A's 7 % e 9
Ultimas representações ria revista

ÒHA' E TORRADAS
Amanhã — PIPAROTE

A primeira casa
que teve a idéa dc vender a peso optimos
perfumes que rivalisam com os das mar-
cas mais caras dc Paris, foi no Rio de
Janeiro» a perfumaria CALYPSO, 16 rua
Bethencourt da Silva, que por este sys-
tema faz realisar aos seus freguezes uma
economia dc 70 °|°.

mee*-
PREDIO NO CENTRO COM*

MERCIAL
Traspassa-sc um magnífico contrato de

arrendamento, com o praso de seis annos, rie
uin predio recentemente reconstruído, com
um enorme armazém, e mais dous andares,
na rua da MISERICÓRDIA, próximo á rua
de S. .losé. Informações 'á Avenidn Rio
Branco n. 9, sala n. 108, das II ãs 17 horas.'mmm

Massagens scientificas
MISS. TAYLOR — Massagista corporal c

obesidade como para o rosto einbellcza. At-
tende-se a chamados a domicilio. T. C. -162-1.

PALÁCIO THEATRO — ás 8 314Ultima representação da peça
A LABAREDA

Brilhante interpretação de Alves da
Cunhn e Bertha Bivar.

AMANHA — Uina unlca representação
ria peça ALMA FORTE. •

———1¦WIIIIMMi I ¦————

AUTOMÓVEL

COPACABANA CAS1N0-THEATR0
HOJE -—- Quinta-feira HOJE

A's 21 horas: — "Acima das leis homa-
[ nas", film em sete actos, por Emmy Lyon.

A's 22 horas: — Grande suecesso de
ISABELITA RUIZ, notável daniàriiia hes-

ípanholn.
Pi» tronas 2S. Camarotes e baignoires 10$.

GRILL-ROOM — Diner c sòupcr rian-
sants todas ns noites. PAN AMERICAN
JAZZ-13AND.

•am*
RABIODOL

O tônico mais possante e (lc melhor guslo
,»as drogarias e boas pliarmacias.

Haynes
Vende-se uni, com 12 cylindros,

35 II. P., motor n. 21.294, licencia-
do aob o n. 4.650, parn uso parti*
cular com jogo de capas c pneuma*
ticos novos, cm leilão, sabbado, 27,
ás 4 horas da tarde, pelo leiloeiro
CANDIOTA.

¦ '«»» ¦—

AO COMMERCIO
COIMtES

Chegou ao nosso conhecimento quc estão
imitando a nossa marca rios cofres M. W.
Americanos. Prevèiiinios ao commercio c no
publico», une somos únicos feprÇseulniitcs ria
innrca referida c continuamos a vender por
preço reduzido. F. ric Araújo & CL, rna Theo-
philo Otlohi, 10S. Oiiti-asiin, procederemos"contra os falsificadores rio accordo com a lei.

OMIIVESAMA CHRISTOFí
Talheres 6 Baixellas

O UNICO MET\L
Marca da fabrica COMPAKAVEL A PRATA

Aftcntc errn' pnra todo o Braeil

Casa Juies Bloch

i-w IL.s
Marca d a talirica

Rua do Carmo, 65—Rin— (Vendna sOmrnle por atacario)
Rcprescntaalcs em S. Paulo: L. GIIUMHACI, & Cia.—CAIXA 283

Depositários chi Bello Horizonte: E. TIIIÍJIvAll íc Cin.

Este alimento contém liv.
das as Vitaminas chi sen c-i-
tariò actl*'c, F^niio prescriptõ
ru-los Sr.*. n,f.'.iro:i c espe-
ciiilistas m> Uras;!, nos casof
de lubcrculòsc, ar.ehiiá, ra-
i-liitisino, uysenlcrias c cnj
todns as condições ile atro-
lihia. Exerce uiii maravilho-
so cffüito sobre us erüançâs
(lebeia c liOiico rici.envlviiias.
E' tisnílo cm mais rie 2.500
h a s p i l-a c s. sanatorioi ilo
;rcaiiçns c tuberculosos.

Unicor. depositários:
GL0SSÜP & C.

Caixa Postal 2r-5
— RIO DE JANEIRO —

eimmmKePi —i 1 i - n*- n um nu
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ULOSE i
mem*

CURA DA TUBE
SANATÓRIO DE PALMYRA (Minas C.eracs) - Altitude 900 metros. E.lificios e regi.men modclarios pelos melhores sanatórios ria Suissa. Tràlnmcntb hygictio-riietetico.
íi;Un^dnreiu!1SO;dcí-ar',dLV'iie,,,',la (Mi;sUil"')* cie. Dirffitor gerente e medied resi-«lente. Dr. Alberto Cavalconti, com mais ric 10 annos de pratica nos Sanatórios rirsuissa e Allemanlia. Enfermeiros e enfermeiras especialistas; Hotel rie 1* orilcni. s

ria Tuheríiilo-
i (lias c itci/.uu

s «5

O Exmo. Sr. Dr. Plácida Barbosa, inspcclor geral ,1a Propbylaxiisc, clieganilo rie improviso no Sanatório ric Palmvra, abi passou douconsignada no livro rios visitantes a scgiiinle impressão-"O tratamento da tuberculose, que a pôde curur ii quc estn provai'.,, quo ., cura, |o.tratamento hygiçno-iictclico. Esse ."• o -tratamento que senppiiai na Sanatório 'dc Palmyra, ç sc appiica ric accordo com os princípios seientificos c a ai-nlicá rios =
grandes sanalonos europeus, sob a direcção competente dn Dr. Alberto- Cavalcanti iue Albuquerque. -..^....u -

Palniyra, 4 de março ric 1921. — (Assignnrio) Dr.Inrorin.qsões no Itio: Tel. Norte l'J.">0.
J. Plarlrio Barlioss

l,»,llll, '...lin... Illlll.lliiiinliiililllill ihiiiiiiiiuiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii. ¦lliii,iiii||i|nm iti,.,.,,,,,,,,,,,,,, mil
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CIDA E ESTIMULANTE

A Preparação do Dr. Crossman paran Blcnorrbjgia aguda ou chronica con-
tém os mais fortes anlisepticos nnti-
vencreos conhecidas, quc exercem acção
directa sobre os tecidos delicados e mu-
cosas, estimulando todos, não só paracombaterem e expulsarem os germensnocivas, como tombem pnra repararem
os estragos por clles produzidos.

A Preparação do Dr. Crossman tam-
bem -tem outros componentes quc im»
pedem incommodos estomacaes ou rc.
naes.

Setenta annos de exito demonstram
á saeicilaric o sen incrilo c 'efficacia.

Podemos assegurar (pie a Prciminção
do Dr. Crossman rcalisa c cumpre o
que outros .methorios ric tratamento não
fazem mais quc prometter. Um frasco
rie ensaio provará o seu mérito ; rious
frascos bastam para os casos usuacs.

A' venda em todas as principaesPharmacias e Drogarias,
¦ -mem.- . ¦

¦¦^¦nwnRamMKi-t-'.--.
ÁLCOOL PASTEÜR"

Sem cheiro. Especial ás industrias riu
pçrfumarias c bebidas finas. 'iõa, '10", -10o e
42°, eni litros c toneis. Drogaria Beriiní —
11. Buenos Aires, 18. t

LOTERIA DE S. PAULO
Extracção ás terças e sextas-feiras sob a fia-

calisação do governo do Estado
AMA N HA

25:000$000
Por 15200

J. AZEVEDO & C; concessionários. S. PAULO
A' venda em toda a parte

> ¦*;«»¦ ¦

INFLÜENZA OU GÜIPPE
evita-se usando as Pastilhas GuMuracs, quc
desinfeclain a Iiocca, a garganta c as vias
respiratórias, portas dc entraria dos micro-
blos. Antiscpticas rie effeito seguro c muito
agradáveis ao paladar. Deposito geral: Dro-
garia Giffoni. Run 1" dc Março 17.

Lie. D. N. S. P. n. .878, em 28|I2;«I7.i mem __

Nariz, Garganta e Ouvidos DR. SE-
BASTIÃO

CÉSAR DA SILVA, cx-assislrnle dns profs.Killinii o Hriilil, ric Berlim. Com rjüãtro an-
nos rie pratica nos hospitaes do Paris. 11c'-
lim e Vienna. Consultas rie 2 ás 5. llu» rio
Ouvidor, 189, 1" andar.

iiluiiltiliiti';uniiiimtiiii'ini:M!!NiiiiiiiPiiii-iPi'ftnii«.ii |*í*^«.-sras«iaww^im«;.i;-iv.v.«sr,ii.Kí»-

Pelle, Syphilis, Via:; Ürinarias
Rua da Àsscmblòa, 54, das II ás 19

1)11. PKDKO MAGALHÃES

DR. FELINT0TÕIMBRÃ~
rio Hospital Evangciicò, cx-assistcnle dos ser»
viços rios Profs. Ki-iuise. Ilicr e Iiclzner, ria
Berlim, rie volta da Alleinanha, abriu seu
consultório á rua Cnnniiig n. ü, rias 14 á-i 16,
nó Hospital Evangélico das 8 ás 12. Phone
Villa 2261. Cirurgia gcrnl, nervosa, parto»vias ürinarias e moléstias rias senhoras.

1 m-Mg* f»«—-4 „

EXAMES DE URINA
O "INSTITUTO EHRLICH" tem para tal

fim um Laboratório Especial, sob a direcção
rio conhecido chimico Dr. Isaac Werneck.
175, Av. Rio Branco. Tel. 21 C. rins 7 ás 19
lioras.
¦ i i—.— ., ,,, | mSfa%_n „ .

PRÉDIOS
Quem tiver prédios para vender

em Bolnfogo, Laranjeiras, Cattete,
Flamengo, Copacabana c no «entro,
(jtieira procurar o leiloeiro JULIO,
em sen armazém á Av. Rio Branco
183, tel. C. 2809, que tem muitas
oiieomiiiendas de prédios para resi.
dencia e para renda. E' quem actuil*
mente tem vendido maior numero
de prédios.

A' LA GARÇONNE
Salão Meruzzi, especialidade ein cortes ric

cãbcilos á la gareohiic c á inglexa. gabinetes
especiaes para- senhoras, creanças c maiiicürc:
Koiiario, 132, prpslmo ii Avciililu. Tel. N. 5SG.

c áutopluiios', Peçam caiai.,-
fios o H. Ferreira >t C. Ruíi
_. í-'r. Xavier, 388. T. V. 896S.Pianos
Crandes jinisos.

dr. Hugo mmiAim laemmertCirurgia, molcslias de senhoras, partosBaios X de profundidadeConsultório: Hun 7 tie Setembro', 13,1.rei. C. 177(1. Chamados no llio: Tel. Sul 886ou C. 1776. Res. Jl. Jardim Botânico n. 71.

BLENORRHAGIA ;,:":,i cm
cas

injecções inlr.musculares. Largo ,1a Curtca15. Tel. Ci 8!28. Dr, JORGE A. FRANCO —'Assistente ilo Inslilulo Oswaldo Crijz
.Dr.*Arnaldo dp Mor?es 'i>--*. Mateisnidn.de)'.' Livre docente da Faculdade: 1'artr,c Gyncçologja ntç.dl.cõ driirnir». Cariocalrov; Uiiibelina 13, II. Mar 1815;

.30.
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A XOlTE *— qu.i,tn»fclrn, 25 do Setembro <lc 1024

s-â N01TT MUNDANA A PALAVRA

*s\j*i:HSAitrot
**m**^m-***,,„„..,**m -i ********

?t\S*.in. anno» linjc:
O. Srs. llynnoJÜ'» rVrrclra Uiuarso, npe.

ui-lo mr.Miii_r.j-, Ploriaaa l-iantaaauar, (une-
.-liinai-ln da livtJTnla da l'tiro Ceutral dtt
BnuU.—¦!•'•• anno». aaaaahi, • Sr. .Isjnna (Ia.
tirai Visona,

-—Por motiva da san aaalrersarlo nata-
lrli» r<vf_ben, bonita», multe* cuinpràmantoa

nono preuda fiimpanbrliii do redacção
ljeal d* Soiua.

¦ -Wsli-Ja, amanhi, o srn aanlversarlo
•wlaliclo o caitliân-Onrala aviailov Vlrglnlus
llc lama iv, filho do almirante Jcrunyino De-
lamare.
CASAMEMOS
*-**• ' an

lUalIsou-sc a 30 do «oncule. em S. Paulo,
raaamnata ê» ícaborila Zulelks de Al-

incida, flílui do Sr. Ijuru ile Almeida, cor-
rclnr luipirll» listado, e da D. /**_>r* da
tAlmelrta. ern a .Sr. IVroiado Miranda, fi-
lbo d» Sr. Morada Miranda e D. Clella Ml-
vanda.

i-uram padrinho* da nalra. na rlrll o Sr.
Renato Mac l,iven a senhor,», • no ftll.
gloko. o* pan *i<* noiva; no eíril, do noivo,

(rotule Cláudio Tavares da Sllra • rim»
2.1*11 llibciro e, no religioso, os paes da'
¦rira;

aVrrlraw de "•garçoas*' o» Srs. Renato
Uma, Domlmaos Cid, OiwaMo Caldaa, Or-
laudo M.galb-ãcv .lo-..'- tiattA*, Homero La-
port. .loc-v ViUiin, Durval Oliveira, Armando
JBiiqntíra, .totino Rosas, Carlos Silva e te-
•cata 0»esr Jopprrl.

Foram "deaialsrlles d'hoaaeur" as se-
nno.-ãUs S.rila Itibcir... Cclina. Calla o lMJlt»
Monat, Kvrmin, Corallna e Sarah Man-i-
IW-ís Marrude; Cnrina Brito, I.ucy Mhfj-
Ihàrs, Maria Helena Mala, Dora Junqueira i
s OpbeJIa Britino.

As cerimonias r«restirara-so da maior
liompa. sendo rtfectuadas no palacete de re*
ridenci* dos paes rio noivo, respectivamente,
/is G e fl hnm«. da noite, Kguiudo os noivos
nara Piraclcubi.

— Na maior intimidade, rcallson-so hoje,
na residência do Sr. senador Antônio Are-

«In. \ ice-prcsidcnl© do Senado Federal, o
enlaça matrimonial dc sua filha, a Sra.
1). Nair de Azeredo Teizeiia, com o Sr.
Pranz Mentges, co-proprietario do Hotel In-
teraacional,

Os actos civil e religioso ao reallsaian no
palaccto da Praia de Rotafogo, As 11 horas
da manhã, sendo o primeiro presidido pelo
juii Dr. Mnrtinho fíarcc», e officiando no
segundo o Rcvmo. monsenhor André Arco-
verd<\ A elegante rape.lb. ondo crfa cerl-
monia se cffectuou, se achava artisticamente
ornamentada das mais lindas flores natu-
raes.

{•'oram testemunhas, no acto civil, os Srs.
Drs. Flavio d.i Silveira e sua Kxma. esposa,
e Mi.sacl Penna e Exma. esposa; do noivo,
os Srs. senador Antônio Azeredo e Exma.
esposa, e Dr. .lulio Rarbosa a Exma. esposa.'Na cerimonia religiosa foram padrinhos,
da noiv.i, a Exma. Sra. D. Maria Luiza Du-
tra c o Sr. Dr. Alberto Ponte, o do noiro
o Sr. Dr. Flavio da Silveira • Exma. fs.
posa.
XASC.IMESTOS

«COLGATE »

Em qualquer artigo de "toilette", representa
sempre

à ultima palavra
AGENTES GERAES

LEONE & Cia
1* de Março 89--Rio

Praça da Sé, 34-S. Pauto
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lAehii-sõ enriquecido o lar do Sr. Hernani
de Sorpa Pinto e de sua esposa D. Dalila
Oliveira ilc Scrpa Pinto com o nascimento
dc um filliinlio, «pie sc chamará Newton.

ü Dr. Ilodrigo de Lamare Leite, clinico
ncsla capital, c do Instituto Medico Legal,
o sua Eximi, esposa D. Krcllin Pereira Lima
Leile tem sen lar augmentado com o nas-
cimento de uma menina; ijuo recebeu o

nom de llosalia. O casal tem recebido mui-
tos ciiniprinientos.

Kslá cm feslas o lar do Dr. Polymncs
Dulra, clinico nesta capital, c de sua Exma.
esposa D. Ilulli Nunes Dutra, com o nasci»•mento do primogênito do casal, o interes-
situte menino Fábio.
FESTAS

Um grupo de senhoras e senhoritas da
nossa sociedade pretende realisar, no dia 4
de outubro próximo, um chá dansante, cujo
produeto reverterá cm beneficio das crean-
eus tuberculosas c estudantes allemães. A
festa será realisada no Club dos Diários.
Compõem a commissão organisadora as sc-
nhoras Evangclina Lisboa, Alio» Cavalcanti,
Cecília Narx, Campos Erb, Nancy Kohn,
Browne, Klingelhofcr Fonseca, senhoritas
Alice Lara, Gahriella e Helena Nara, Sylvia
Schinudt e Cecília Lisboa.

Será rcalisado na Associação Christã
do Moços, no próximo dia 11 do outubro, âs
8 horas da noite, um recital de arte do ar-
tista dramático Jayinie Paraíso, com um
prograTiima composto dos seguintes poemas
de Murillo Araujo; Parle lyrica — Jdealis-
mo, Heroísmo novo. Ária da noite, Marina,
Ária serena, Pcla sombra cm flor dc ouro,
A suave espera. Ária do rei. Interriiezzo de
prosa — Legenda lyrica. Parte allegorica —
Offertoiío, Cantos I, III. VIII, IX c X da
Cidado de ouro, e Estâncias á chimera.
VIAJANTES

IA. bordo do paquete "Lutetia", esperado
amanhã, regressa da Europa o Sr. Ricardo
Arruda, negociante em Santos, S. Paulo.
ENFERMOS

lAoha-so internado na Casa de Saude Dr.
'Pedro Ernesto, onda se submetteu a deli-
enda intervenção cirúrgica, o Sr. Antônio
'Gonçalves, commcrci.intc da nossa praça.
A operação foi praticada pelos Drs. Cândido
Ijolafogo, Alexandre Áurea e Abelardo Ca-
válcanti dc Mello. '

íNa Casa de Saude Dr, Poggy, está em
tratamento a escriptora e poetisa patrícia
senhorila Esthor Ferreira Vianna, filha do
fallccido Dr. Ferreira Vianna, Seu estado
inspira cuidados.
MISSAS

IPor almja do Sr. Luia Maria de Mattos
será rezada, amanhã, is 9 horas, no altar-
«nor da egreja de S. Francisco ie Paula,
a missa de sétimo dia.

¦ «aa— ¦
As mulheros mais bellaa usam semprç

pela manhã c A noite, a pasta dentifricil
SYNOROL.
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QUER 
que seus filhos cresçam

fortes e sadios? Dê-lhes, todos
os dias. eem falta nossa aveia,

Quaker Oats
Ê para elles o alimento ideal porque eh-1
«serra todos os dezeseis elementos indispen-
savets ao desenvolvimento do organismo.
Enriquece o sangue, revigora o cérebro,'fortalece os músculos e recalcifica os ossos.

Possue o dobro do valor nutritivo da
carne e triplo do do arroz, com a vantagem
de ser de digestão matto fácil.

Em milhares e milhares de Famílias
Quaker Oats é o alimento preferido nas
refeições da manhã e á meren-

ida, todos os dias. Adoptç-o
(tambem em sua casa para toda
a familia.

....

Em minfáu constHde delicfosrra-
ietçlo de grand* valor alimentício.

"¦* Incompararel como alimento para
convaiescéntea e pessoas
rdosas deestomago delicado.

' u^flMSz l

Guaraná
.-. .MAUÉS—esmagado por «..OMPRUSSAO!

L'nico processo que fica pó INTEGRAL E
PURO! Patente Eduardo Sucena — Rua,
S. José 23. Preços os mais baratos.

W*j

p

GUARANÁ' r Manes
Em fruta, cm bastões e em p6. Deposito ge-
ral, ma do Ouvidor. 120. CASA GUARANÁ',
r- TEL. N. 1215.

HAUTE COUTURE
Modelos de Paris. Os menores preços. Robes

d'aprcs midi. -Lingerie. Gonçalves Dias 19,
Tel. C. 1563. MARCELLE PÉRRIER.

'i ****** i '

professora de canto -— -', premio ins-
titulo-Nacional. Praia do Flamengo, 176.

¦ m***—*

ICommunicação
CARREIRO & NATAL — Alfaiates-Im-1

I portadores, communicam aos seus I
amigos o freguezes, qúe acabam dcl
retirar da Alfândega, grande quaiiti-l
dade de linhos inglczcs, liso, lona cl
tela, para a confecção de suas roupas!
c vendas em pecas, cortes c 

'metro. I
U. do Rosário, 152. sob. Tel. Nte. 280:51

BELLEZA SCIEHTIFIOA
A TOILETTE DO ROSTO EM CTNCO TEMPOS

1.» — Lavar o rosto com a
Posta ou P«> d'Amêndoas Ral-
nha da Hnnitria. «$000 c 7S000.

2.' — Refrescar a pelle.
limpar os poros o tonificar
os nmscnlos com a Agua Ral-
nha da Hungria,, 15^000.

\yy ' 3.* — Dar c<\r ás faces com
9 »'» ° "Roníe do Vie" Rainha da
ín\ Hungria (liquido) ou cm pó," xi* que dá á pelle uma caruaçno" *' ideal, no tom desejado. — Li-

quido, 38 c 58. Pó 2S500.
<_..* — Appliear Creme Rai-

nha da Hungria, que bran-
queia a pelle, evita a forma-
ção das rugas dando-lhe um
avelludado encantador,
amostra. .18000. Pote 108000.

5,* — Polvilhar o rosto
com PA d'Arroi Rainha da
Hungria, que, sendo muito
leve o não sendo oleoso, dei-
sa respirar livremente a pel-
Ie sem obturar os poros
amostra, 18000. Caixa 128000,

Ss usar duronta tres dias
ria sua toilette os Produetos
Rainha da Hungria, nas pel-
les seccas ou nonnncs; os
prodnctos d'Acaci.1 nas pelles
gastas ou luzidias e os produ-
ctos Civctte para os poros
dilatados, reconhecerá quo a
sua pelle tein frescura, trhns-
pnrencia e um avelludado-lu-
comparável, '

Os Prodnctos da ACADE-
MIA SC1ENTIFICA DE BEL-
1..EZA obtiveram o Grande
Premio na Exposição Inter-
nacional do Centenário, Res-
posta nVòtliánie sello á ACA-
DEMIA «CIENTIFICA DE
BELLEZA, Ilua 7 de Selem-
bio. 1116 — Rio, Catalogo gra-
tis.

ft

w
w

WNI0L Rtapparcceu, este pode-
i roso aiitisèpílco c «les-

infcclante. Prodigioso nas
• in.flummaçócs, luxações,

etc, melhor «jue qualquer'agua oxygcnada.
Irifaljivéi' nas moléstias dc senhoras. Ven-
de-se por atacado c a varejo. Rua Ledo 95.
Drogaria Centenário. Teleph. N. 5465.

1\r Paulo Brandão °"vil!os' ijarginitaur* rauio oranaao,_. nariz_ Assist(!nle
na Fac. dclled. c uo Hor.p. dc S. P. dc Assis.
Cons.-de 3 ás 5 lis. Avenida Mem tle íjá 'Jlía.

• Glorio Cirúrgico). T, N. 1002.

RHEUMATISM0 Tratamento pcla
diatliermia (tech-

nica de Kowarschili, Vienna) Allivio na pri-
meira applicação e ,cura com algumas mais.
Dr. Cocio Bareellos, ex-assistcnlc. da Fac.'dc
Med. Das 9 ás 11 e das 4 ás 6. Tel. C. 3S(H.
S. JOsc 53.

CAMPESTRE
Amanhã, ao almoço: .salada de

colossal vatapá á 'haitiana, 
(icixadas

gue/n, bacalháo assado nas bruzas.
37.- Tel. Norte;3G6Ü.i ?m

garoupa,
á portu-
Ouri\'es..

O NOVO MODELO
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REMINGTON N 12
MAIOR SOMMA DE TRABALHO

MELHOR TRABALHO
TRABALHO SILENCIOSO

Remctta-nos hoja mesmo esta coupon e lhe daremos, sein nenhum compromisso
de sua parte, informações mais detalhadas.

S. A. CASA PRATT — Caixa Postal, 1025 —. EIO.

NOME '..;•>.,..;....... ...,.*¦..,_... .;t......... RUA. . ....v.;.

CIDADE  
'ESTADO

,...:.,;. ........ -..•......

MADEIRAS DO PARÁ
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 Mello 237
RESTAURANTE

Rua Lavradion. ó
RIO DE
Aberto ate'á

****************t4*********m*****u **,***, $**„

JANEIRO) THE LONDON
1 hora. | Avenida Rio Ilranco, 113,

******************
TAILORS

3' and. (elevador)

TAPEÇARIAS
Cretont fantasia metro . 2$600
Cretone fantasia metro 3$500
Cretone fantasia metro 4$200
Reps "futurista" metro . ...... 4$500
Cretone "Infantil" metro 6$000
Etamlne eom barra larg. 1.00 e]m. metro 4(800
Etamlne eom barra " 1.00 " motro 5$500
Etamlne eom barra " 1.20 " metro 6$800
Etamlne eom barra " 1.10 " metro 9$500
Etamlne eom barra " 1.20 " metro 11 $000
Cretone eom barra " 1.00 " metro 8$500
Cretone eom barra " 1.20 " metro 10$500
Crepon Japonei metro 4$800
Crepon Japonês larg. 1.10 e|m. metro . 6$800
Eponge "Terry" larg. 1.00 ejm. metro . 17$800

Royal Store
I87 OUVIDOR I89

s********************************************--******^

SULFARSÉN0L
(TRATAMENTO DA STPHILI8

E DAS
COMPLICAÇÕES DA BLENNORRHAOIA)

Opinião do DR. OSCAR SILVA ARAUJO

(Inspector Sanitário 4a Inspectoria ú* Praphylaila da
Lepra • daa lloenfaa Vanereai do Departama ntn Nacional
da Saúda Publica • Membro da Academia Nacional de Ma-

. dicioo, do Rio da Janeiro.)

(M, üc<#*S?&<t QÂmfi
D* acaoEMia os meoicina "

igaá^ÊÉpeciaíisia em doenças da pelle e syphilis'^2=».
.1 * 

"*' *

•ti?.. ••..**!. |!|7—=sê,.~--?
CONSDLTMlb r

Rua' 7 de Setembro, 38
Tel. Centnl SS10

,t!ÍSIDENCIA>

Marquez de Abrantes, 67v
Tel. B. M. 1831 •

•*-* • ******•*¦;•<***?••
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ReproducçSo t

Declaro que te'nno empregado, com bons resultados, o preparado Salfarsénol. nunca
tendo observado nenhum accldcnle.. ************-*>

***-********m-m***m*************-*4***
' UM BRINDE OMGINALLeilão de move

lixo
O JULIO, leiloeiro, autorisado

pelo illustre clinico, seu muito pre-
zado amigo Dr. Telles dc Mcne-
zes, venderá em leilão, amanhã, o
seu palacete, á Av. Mem de Sá 183,
e todo o fino e rico mobiliário quc
O guarnece. O JULIO chama <a at»
lenção especial de seus estimados
freguezes para o extraordinário con.
junto de esplendidos moveis, tudo
feito por çncotnmenda na casa Lcun»
dro Martins, em laqué marfim e la»
qué rose. Muito objecto de grande
valor, finas tapeçarias, etc.

Vide o catalogo publicado, ama»
nhã, no "Jornal do Commercio".

PARAOCABELLO
UM PREPARADO MARAVILHOSO

A loçio "BELLA CÔR" é de effeitos ra-
pldci.1 c maravilhosos contra a caspa, quedado cabeilo, etc. Tem a grande vantagem de
não ser- tintura' e dar aos cabellos sua côr
primitiva, lentamente, sem queimar ou pre-
judicar o couro cabelludo. E' usada e acon-
selhada por notáveis módicos conforme os
attestados qno estilo sendo publicados."BELLA CÔR" é suavemente perfumada,
não tem contraindienções v foi approvada
pcla Snudc Publica 'soli n. 2.177.

Encontra-s« cm qualquer pliiirniucig ou
perfumaria do Brasil. "Ei

IVeco-mo que ne esquece <to leu regitneo.. ta*
como vae esaa golta?

Toi sc embora, graça» sa • OIAQIL • 1 Hi*-*-* *
briade ao « onhlill.t^

Dòrcs, Kheumatismos, G»tt», NerralgU-i
Sciatlca.

Todo o soffrimento, seja qual Wr a si*
origem, ou u sua sede, c rapidamente alli»
viado e sem o mininio inconveniente para a
saude. pelo Omagil (IJcòi- ou Pilulas).

Deposito geral: Maison FRE'KE, 19, ral
Jacob, Paris.

*•*-"LÂMPADAS OSRAM"
De grande economia c dunibilidade. Distri.

buidores geraes Casa "OTTONI ALMADA ,
Hua general Camaia. 211. Tc!. Norlc 1 tí09«.

¦ aBIHMauaa

ELIXIR de NOGUEIRA
GRANDE DEPURATIVO DO SANGUE
|; MILHARES dtéCÍIRADOS

CABOS DE AÇO
Temos cm stock, grande quantidade o*

cabos usados, em perfeito estado, diversa*
grossúrãs, preço «le occãsião. A. Gonçalvç1
& lliUTÓs, -#rua 1-iei Caneca n. 45. t--',
Norte 2.ÜD,

. . ím**Ail£* . .. 1 .. -..-' .••li*. ^._..,...,;.*:*;\**__'k
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A NOITE — Quinta-feira, 25 ile Setembro do 1024

OS ACONTECIMEN
TOS MILITARES

O geiu-nil Mentiu llarrrto ilrlxn o
liniiriiiiiis — liiiprrssilrN <|,, g, EX(f

pnr wmeifiu du nua deupediilu
MANÁOS, S.I (Retardado) (A. A.) - t»

•,nir»l Mci-tin Derreto, que regressa orno-
Jhl pira ahl, a bordo do "Poconc", des-
u(ijiii-«c, prla Imprense, do povo niniiio»
ntntr. declsrsndo que o fas com a coniolon-
-li dr brm lisver enmi»*lilo n sua missão.

S, Cs. termina por manifestar sua gratl»
d^ pulo acolhimento fraternal que as tro-
¦oi Icíf-ies tiveram ilo povo amiuunciKi', por
úii felicidade fn* votos.

MANÁOS, M ia. A.) —A Academia
itnii/KiKiiisr de Letras recebeu hontem a vi-
llls d" general Mrn-un lluiveto, qne cbin»
DUndOU a expedição mililar que vi-Iti rcln-
lucrar cie Kslailo na ordem consiltnclon.il.

Por occailío da solenmiilndc, que foi bri-
Ibinllsslnif), falaram os Srs. Adriano Jor-
.. prc»! leme da Academia, ao aluir a so»-
lio. B Álvaro Mala, orador especialmente
i!f4ii;nado par.i saudar aquelle distlncto ml-
Mar.

o.jpltão Dourado leu um discurso do ge-
rtral Menus Bsrrelo, em que este fns pon-
«Icrstílc; sobro o estudo da lingua c sohre
{«loi «I.i historia do civismo do Amasonas
Mi prol «los interesses superiores da Pa-

• irli. dentro do trabalho e du ordem, pela
(Ivlllisçfio e pala Integridade d« Pátria.
O embarque do general Bennu Dnr*

rrlo rm Manáos
MANÁOS, 25 (A. A.) — Dcu-r.c, hontem.

i herdo dn "Poenní". o embarque do Sr.
<v'ti.'r:.l Mentia llnrrelò, pacificador «in Ama-
rm.,). que, cumprindo ilolcrmliinçfles do Sr.
marechal minislro da Guerra, segue parn
«im eapital.

IV.il.- pcla manhã, enorme multidão, es-
(acionada cm frente no pulado do Rio Ne-
••«), acclámavu o nome do Sr. general Meti-
na llirrelo, nfflulndo mais Inrde. nos fiu-
ttalilcs, afim dc dizer adeus ao illustre
mililar.

Tanto no trajecto do palácio oos flucttiiin-
lei, como quando S. Ex. chegou no "Poço-
ní". o povo appbitidiu Incessantemente o
nu nome.'a Republico, o Exercito e o Sr.
presidente Arlhur Bernardes.

Eni frenle ú Alfândega, os manifestantes
iVoiJglomcraram, onde usou dn palavra, elo-
fluentemente, o professor Corioluno Dtirant.
t) povo, cm cominovedora c synipatliiea dc-
iiifiiiMr.ii.íi'1 dc carinho, offereceu ao Sr. ge-
ncrai um cofre contendo terra «lo Amazo-'- 
an. i-iiilc. dizia, palpitava o coração do povo
piiu/Micnse.

lima enorme fila dc escolares, distendidn
pulas ruas onde passava o Sr. general Mcn-
tia llnrretn, applaudia-n, forrando dc flores
8 cll.ii).

Km 110012 «'.i familia amazonense, falou a
jcnhnrita Rcrlila Amorim. A bordo do "Po-
foni" falaram ainda os Srs. Adriano Jorge
c Joniiiiiu Oondiih, que pronunciaram hei-
llsilmns orações.

Respondeu cm vibrante improviso, o Sr.
íõrónol Itiiymundo Eurhnsá, governador mi-
lil.i,- dn Eslndo, «pie enalteceu a energia c o
civismo do povo tio Amazonas.

Nn momento cm oue sc afastava o "Po-
con'". falaram finalmente os capitães Pn-
wgufissú c Gentil Falcão, quc provocaram
blirimas uos nssislentes.

Tanto a flotilho de Manáos, como dezenas
iiii embarcações embandeirádns cm arco,
acompanharam o "Poconc" até quasi a con-
licencia do Ilio Negro rom o Rio Solimões.

Jamais a cidade ue Miináos assistiu n um
lnliilVira tão concorrido, tão carinhoso c
ròmmovcnte, Ainda quando o "'P.oconj*:"/ 

já
se achava muito distante, a população, dis-
iciiiliJii pelo littornl da cidade agitava lcn-
eos cm sifin.il de despedida, não cessando
«s iicclnninçôos.

O commercio esteve fechado durante todo
o din. afim dc se incorporar aos manifes-
lauto.

O ex-presidente dc S. Paulo cm visi-
ta ao general Azevedo Costa

S PAULO, 2.") (A. A.) — O ex-presidente
«io l.stnrio, Dr. Washington Luis, esteve
hoje dé manhã no Hotel Tèriiiimis, em vi-
sita ao general Azevedo Costa, eominan-
dante da cxtiiicla colunina de operações no
sul,

II general Azevedo Costa esteve hoje no
p.iliiiio dos Campos Elysios, onde cumpri--Milton o Dr. Carlos de Campos, presidente. io Eslado, e apresentou despedidas por ter

(de seguir para o Rio de .lanciro.
Cerca dc 11.40, cm trem especial, o ge-

ítrul Azevedo Costa partiu para a Capital
tfilcral, O embarque do illustre militar,

ne so rcalisou na estação da Luz, esteve
muito concorrido, notando-sc nn "gare" os
roiiri.se nt antes do governo do Estado, gene-tal Sócrates, eommandante da segunda re-
«ião militar, secretários dc Estado, autori-
dades federaes e estaduaes e numerosos mi-
alares, etc;

T1 PRESIDENTE DO MÉXICO E
iio INDUSTRIAES E CAPITA-

LISTAS AMERICANO*
•

Como o general Obrogon
aprecia o coimiiiho do
capital estrangeiro na
obra do engrandeci-

mento do sen paiz
i, MÉXICO, ai*. (A. A.) - 0 prosldents dtllopublica, general Álvaro Obregon nfferreeu
umu Tecepçflo aos capitalistas «• Industrlaes
americanos que ora nqui «o acham de visita,
proferindo vm tul oceasião um Importante«Ihcnrsu em o qunl niiniifit.loii a n.vmpathia
que o povo mexicano vota n todos n« nncio»iiiii» eslrangelros que eom seu esforço c In»tvliigem-lii, conlrlbulrnm para n engrandeci»niciii.i ilo pniz,

O México, disse S. Ks., aprecia nu malialto grão os esforços doi visitantes, e eipe-rn e deseja quc cllei cooperem cof.i o scu
povo.

O general Obregon manifestou «ua «alis»facão por ler recebido no recinto «le estabe»Içciinenlos fabris n missão industrial ame»ricanii. que poderá ccrllfiear-se da situação
o ilo progresso Industrial dn pais e dn actl»vldado das classes trabalhadoras.'Acreditamos, disse o prcildente Obregon,interpretar os sentimentos populares que do-minavam a consciência collectlva, até produ-i-irem a revolução, com este programma.Os operários devem, com ju»tlçn, incorpo»rar»se ãs outras classes sociacs. com os mes-mos direitos c as mesmas prcrogatlvas den»Iro ilu sua esphera dc acção. c a sociedade
moderna deve constlluir-sc eomo uma só en»tidade e com uma única aspiração, dentro deum esforço harmônico no qunl concorram ocapital, a iiitclligcnciii c o trabalho, cm bus-cn do liem estar collcclivo. Desejamos quevenha ao nosso paiz o capitalista estrangeire,de coração e dc consciência; regido pcla mo-
rol moderna, «jue não aprecie somente as van-lagens mntcriacs, e que se regosijo quandocontribuir com o seu esforço para.o ilcscn-
volvimentò do nosso paiz c para o bem-estar
geral das nossas massas trabalhadoras".

NAO E NOVA!
E' MUITO ANTIGA!

Passando por grandrs transforma»
ções, modemisundo c ampliando ati
suns instullaçõcs, a cnsa de roupas de
banho dn
RUA SETE SETEMBRO 52
continua, com o mesmo rigor dc sem»
pre, a servir bem o publico cm caini»
«iria, roupas brancas para senhora
e artigos dc cama c mesa.,

iPPPl1
«M—

Itabayana vae ser dotada de um
apparelho radio-telephonico

ITÀÜÁYANÁ (Parahyba), 25 (Serviço cs-
pecuil da A NOITE) — Dentro de poucosdins será instnllndo aqui o apparelho radio-telephonico adquirido pelo Radio "Club Ita-bnyiiiu-nse, por iniciativa de diversos so-cios c elementos de destaque no commercio
local.

¦ ****** i

do Instituto Brasileiro de Mlerobiologia
Para forunculos .espinhas 6' cravos

POTE5$000
NAS CASAS DF CIRURGIA, E

DROGARIAS

Modelos
Verdadeira oceasião por duas se-

manas: Vestidos c chapéus a preçosexcepcionaes dc grande reclame."Elegâncias". Rua S. José 120, i

** mtm *********^mmmm

Augmentou os alugueis e os in*
quilinos protestaram

Moradores dos prédios ns. 7, 11 e 13 da
rua de SnnCAiinn queixam-se de que o se-
nhorio, desrespeitando a lei do inquilinato,
nugmentou, despropositadamente, os aiu-
fineis, conforme foram informados pelo en-
carregado das casas.

12 assim, lançaram elles scu protestocontra semelhante augmento. que absoluta-
mente não se justifica.

_.  _ _ :—i m** i

Louças dè graça
- NA -

TAÇA DE PRATA
58, AVENIDA PASSOS, 58

*****

sob.
O "CESARE BATTISn" EM TRAN»

. . SITO PARA GÊNOVA
Em viagem para Gênova passou, hoje, pelathtaaábara o paquete italiano "Cesare Bot-

Ijstl", tpie procedeu de Buenos Aires e Mon-
bviiléo. A unidade mercante italiana foi
encontrada cm bom estado sanitário pelaSaude do Porto e transportou poucos pas-lageiros pnrn estn capital.—» m*m ¦

EMPLASTRO
PHENIX M

CURA .
t e • «•

ases ra ap*

HASCOmSsSíínSí

O Asylo de N. S. do Perpetuo Soe-
corro pede restituição do im-

posto sobre um legado
Foi apresentado á Assembléa Flumincn-

se, sendo lido A hora do expediente, um re-
qticrimento do Asylo de Nossa Senhora do
Perpetuo Soceorro, dn Santa Barbara, em

! Minas, pedindo a restituição da quantia de
; 11:718$000, imposto de transmissão "causa»,

mortis", que o colector da cidade da Bar-
rn do Pirahy cobrou sobre o legado de ró.is
50:0005 deixado por D. Regina Augusta de
Abreu Andrade, ali fnllecida. para a funda-
ção do Asylo naquclla cidade mineira, para
recebimento de doentes pobres e desvalidos.

0 "DESEADO" CHEGOU DE LI-
„' VERPOOLProcedente dc I.ivcrpool e escalas de eos-

JJjnie fundeou no porto desta capital, esta
Jianiã, o _paquete inglês "Deseado", cujoestado sanitário foi verificado bom pelaaiuide. O referido paquete transportou mui-tos passageiros pnra o Rio c conduz tamhem•Mitos em transito pnra o Rio da Prata.

DUAS POR DIA
, lima no almoço outra no jantar, í a dosemuicadíi nns enfermidades do estômago, fi-IMo c intestinos; prisão dc ventre 6 a causa
,,.,"J'*,l'"icríis doenças, livre-se tomnndo PI-U',AS VIRTUOSAS; Pílulas de Papaina e
jjmylina. Vidro 2ÜS50.0; Rua do Rosário 17*2

Prof. Bruno Lobo,Ln,,oratorlo.dc ana*
ú i. . s-vuv |yses e pesquizos. Rua
jojtosano, 168. Telephone Norte, 1334.
7T~ ¦ '«e» —•"•i-rSa em acção de graças pelo

restabelecimento de uma se-
nhora fluminense

JARRA DO PIRAHY (Estndo do Rio), 25serviço especinl da A NOITE) — Na ma-«i. local, de S. Henedicto, foi celebrada,
po llevni. padre Alfredo Bastos, uma so-ma* missa em ocção dc graças pelo res«iielecimento da Sra. Brigida de Mclh«Ue, viuva do saudoso clinico barrensi'^•Heitor dc Paula Valle, e sogra do cn
S'í"i!? a e industrial coronel C-l|los G. d
rfujo, presidente dn. Câmara Municipa
SU1» cidade.

TERRENO
VILLA ISABEL

O Júlio venderá em leilão, sabba»
do, ds 2 horas, o grande terreno, A
rua Thcodoro da SilVa n. 479, me*
dindo 55x97, todo murado.

DR. GODOY Medlco-opera-iv. vj \j u \j x dor Gcnera,
Câmara, 19, das 2 ãs 4.

*****
P0DER-SE-Á AUGMENTAR A

ENERGIA ELECTRICA ?
.* *m m *m * ¦ ¦¦¦—

Um importante invento para se
conseguir esse resultado

0 Sr. Carlos Dittmnr, mecânico allemão.
acaba de inventai um apparelho de gran-
dc importância pnra os quc sc iitilisain da
energia electrica. Esse apparelho faz an-
gmentar consideravelmente a força dc um
motor: um destes, de fiO, i transformado fa-
clliiicnte em dois de trinta.

. O inventor levou-nos a ver o seu appa-
relho, nn cnsa cm que reside, ã rua Dois
tle Dezembro. Mostrando-nos o seu inven-
to, assim nos 'explicou o Sr. Carlos Dittmaí:

— O gerador da força centrifuga, disse.'• maior do quc a força dada pelo motor.
Com um motor de 50, obtem-se facilmente

• força de dois dc trinta. Pretendo, no cm»
mito, àuginéntnr essa força, titilisando o
cu effeito cm uma nova construcçãõ auto-
nntica que será dc inapreciaveis vanta-
eus, principalmente pnra as industrias, cm
ujo.,beneficio poder-se-A obter força quasi'úplirada.

O apparelho è muito simples c de fácil
instrucção, o que vem fnvorecer a sua rar
ida introducção nos nossos meios indus-

tríacs-

0"EAH-WESF BRASILEIRO
Trabalhos do gonoral Ron-
don. divulgados sm Oono-
bra. através uma oonfaron-

ela do tr. Sylvio Rangal
do Castro

Como a Imprensa hiiIhho Ha-
denta a obra oivlllsadora

o liiinianllaila do
Rondou

GliNliRRA. 25 (A. A.) - Referindo-se A
brilhante eoufcionclii que u Or. Sylvio ll.ui-
gel dv Castro, lecrêlorlo «I.i emhaisaila do
ilraiil ã I.Ikii das Naçflcs, fei li.i imuicos dia*
.i.i .Sociedade d.- (ifographiu, .- cujo i.miii ¦>
Ci.iiiiiiiinlciiiioi opporlumimcnle. "l.n Tribu»
ne de licneve" ei.lampn o retraio do general
bi'.*i*.il.*ii i> Cniiilldu llniulnii e uma reduvção «U
riniit gographicn do noriu-sle do listado de
Matto Uroiio, llhitlrnndo um Inieressiinle ar-
tigo do cônsul biaslleiro. Sr. (Seorlettc.

Ne»-.,! publicação u Sr. fíeorlette salienta
a obra dn vnmmliião dirigida pessoalmente
por nquclle militar, obra eivillsadiira. por
melo de procesmos humanitário», rcnllsada
em sertões desconhecidos, entre indígenas
bravioi, a cujas tribus levou a pacificação.Integrando-os na rommunhto brasileira.' Assim, esse obra admirável do general
Rnmlon e de seu» companheiros, nl-Jm de ns
honrar, honra lambem a seieneia, devcmlo
srrvlr de exemplo aos exploradores dos rc-
guies ali agora afastadas dn convívio da cl-•.iil-.lição .

— A Sociedade de Ceographin agradeceu «1
Or. Sylvio Rangel de Castro o seu lnc»lima»
vei ennctir- o prestado A seieneia com o divul»
gaçno dos descobrimentos gcographicos no"For-Wi-st" brasileiro.

SPORTS

 . ¦«¦¦— a

S Th-Glt?GZ<SL
R. Joaquim Murtinho 111

Venilc.sc esle belio e magnífico
palacete, com accnmmodaçõcii c con-
forlo, para familia dc fino traio. O
leilito será, amanhã, ds 4 horas, pelo
leiloeiro JLLIO.
A população de Bom Nome alar-

mada com a saida do destaca-
mento policial da localidade

BOM NOME (Pernambuco), 25 (Serviço
especial da A NOITE) — O delegado de. po-licin dc Belmonte, por motivos insignifl-
cantes, retirou o destacamento desta villa,
deixando livres para agir a numerosos
grupos tle cangaceiros. (Is commcrcinntcs,
cujos "stoclis" «le mercadorias sn elevam.
em geral, n importâncias superiores a tre-
zi-ntos contos, c as familias aqui resldcn-
tes. todos grandemente alarmados, rccla-
mani contra o facto. pois sc julgam sem
garantia de espécie alguma.

CASA
RUA DEI.PHI.M N. 77

Aluga-se e pódc scr vista das 12 ás 15 ho-
ras. Trata-se na mesma.
• ' ' ¦ ***** i

As approvadas nos ultimos exa-
mes da Academia Singer, em

Divinopolis
DIVINOPOLIS (Minas), 25 (Serviço es-

pccial da A NOITE) — Realisaram-se, na
academia de bordados mantida aqui pelaCompanhia Singer, os exames das alumnas
da segunda turma do anno corrente, tendo
sido approvadas as senhoritas Maricla Al-
ves, Maria da Conceição, Rosa Carvalho,
Luiza Uichesi, Armindn Ferreira, Zilpa
Goulart, Sctrgià Vasconccllos, iMaria Vas-
conceitos, Maria Casemira e professora Ma-
ria Guimarães.' At tendendo a um convite especial, a A
NOITE fez~sc representar "a cerimonia sen-
do brindada pelo Sr. Roque Snnnrelli, sn-
perintedcrrle da Singer neste Estado.¦ • ' i -mm** -

Mobiliários e in»
stallações de
Eseriptorios

para :
Profissionaes
Residências
Companhias
Commercio

Bancos
3. PALERMO & C.
211 - SETE DE
SETEMBRO — 211

Prosegue, em S. João d'El-Rey,
a campanha policial contra

o jogo
S. JOÃO D-EI.-REY (Minas), 25 (Serviço

especial da A NOITE) — A policia local
continua na sua. campanha enérgica dc rc-
pressão á jogatina, effectuando, diariamen-
te, inuumeras prisões.

As classes conservadoras e a populaçãoem geral, satisfeitas com a maneira dc pro-ceder das autoridades, tem lhes prestigia?do de todos os modos a acção benéfica é
moralisadora.

1 » ***** ¦

AGENTES NA EUROPA:

LMayence&Cia.
*». UOS TRONCHET, PARIS

19,21,23,!<udgate HiU,
Londres.

ESTÁ SALVA A MENINA LYDIA
Acaba de ter altn no Hospital Ilalmcman-

niano, onde fôrn internada gratuitamente a
menina Lydia, a Infeliz victima do desastre
oceorrido a 16 deste mez na estação de São
Christovão, Communicando-nos a agradável
noticia, o Sr. Manoel de Deus Novaes, pae
dc I.ydia, escreveu-nos uma carta na qual
regista o seu generoso reconhecimento a A
NOITE pelo muito quc nos mereceu o dolo-
roso caso, estendendo esta gratidão a todos
quantos se interessaram pelo sorte da pe-
quena enferma e quc são, no dizer do nosso
missivista, quantos trabalham na referida
«•usa dc caridade, onde a menina foi cercada
de todos os carinhos e desvelos.

nAfftitn*. nn rnstn lumnres, rugas, ci-UeieiIOS no rOSlO catrÍMS viciosas na
face ou no corpo, c outras deformidades da
pelle ou dos ossos, resultantes de ferlmcn-
tos, queimaduras, tatuagens, fisttilas ou de-
feitos naturnes — tratamento correctivo, ra-.
dical c perfeito — DR. ROBERTO FREIRE,
da Academia de Medicina, com pratica da
guerra e dos Hospitaes da Europa. RUA
DE S. JOSÉ' 100, diariamente das 11 ás 12
Tcl. Central 1109.

Oorrldns
niVEIISAS — Tmlmllinu hoje em opti»

mns .'..Miliçiii-i. sob a muniu de li. Popii-
vil», o .mm.I.i Maratmm,-**- A igua Regateira ntiruiiipluu linji
mi distaiH-ln de Latiu im-tro», murcMiido
IOO lifi". por for» dos hambds—— tligaute e Turrío tr.ibsllmram lorte
na di*.iaih'i.i «ie \,<m inetrui, Ulganle gu»
iihnu ln.il de Tuivílo,—— lloress iiitliiillinii fone n« dlulanei»
de lUOU melroi. portando»» adinlravel»
mente.

Noi e Incêndio galoparam forle na
dittaneia da intiha, gaiMiantlo Ineeiidio porvario» culpo»,

 Inmhero trabalhou de galope largo.
na «Ihtiin.ln de t.a.vi metrm.—— llínl, iiniiiiiiilii por Nicaeln (ionia
lei, trabalhou forte ns meiiiu distando.•— l.anlii» triilm In,ii furta an Indo do
Fragoso, do qual ganhuii pur miiitm cor-
po». Houve quem mareaise 100" para os
1,500 metros, pur fora dos bambus.—— Kclypsc e llamnlcro galoparam for-
to nt dlManciii de 1.750 metro?. Eclypse
chegou muito próximo do scu companheiro
de box.

O melhor trabalho de hojo foi o da
égua Tribuna, que marcou 10»" para a
milha.

Nympha, montada por O. Coutinho.
trabalhou forte nu mesma distancia. 1'lllele lambem galopou forte ni dis-
tancla de I.2S0 metros.—— Meyer trabalhou de galopinho uma
volta.

—— Revê d'Armes e Mosquette trabalha-
ram forte na distancia de 1.800 metros.—— .Maliitinbii galopou forte nu distan-
ela de 1.2.10 metros, depois de ter-se exer-
citado nn fita.

Vimos ninda trabalhar moderada-
mente: Diamantina. Resoluta, Sonhador,
Papyrus, Pocltos, Alsacinnu, Detroquí, P.i-
tiii-in, Dlgitalls, Brilhante. Pimenta, Sn-
lerno, Acropliino, Osirls, Coquldnu o tm-
bula.

Ao contrario do que constava nn»
rodas turflsl.is, n egual S.imarllln illspiilnríi
domingo a 5* eliminatória "Criação Es-
trangclra".

¦-— loi vendido a novo turfman o ca-
vallo Moreno.

Seguiram nntc->hontcm para S. Pau-
Io as éguas Liberte e (irasspnpiict c o ca-
vallo Fciilllage. Com a venda, ultimamente, de va-
rios pnrclhclros pnra os turfs dc Campos c
«l.i Bali ia c com u idn de alguns animaes
para S. Paulo, acha-se muito reduzido o"stocl;" de animaes que acluam cm nossas
pistas o que muito influíra pnra dlfficultar
n confecção dos próximos programnins. Encontra-se ainda enfermo o conhe-
eldo impniliidor de animaes do corridas,
Sr. Carlos Coutinho.

Football
O PALESTRA ITÁLIA. NO RIO - Um

grande malch iiileri-»lttilu.il estn marcado
paru o próximo domingo, tm aprazível cnm-
po do Andiirnhy A, C. Tratti-sc do Palestra
Itália, um dos muis fortes clubs dc São
Paulo, vencedor do cnmpei.n.ito de 1920, quevem enfrentar n esquadra do C. R. Vnsco
«Ia Cama. campeão carioca de 192"!. A par-li«Ia. certamente, despertará grnnde eiithu-
siasmo nas rodas sporlivns, sendo quc o
tenm carioca apresenlar-sc-ii completo. Na
piinliinge do nfammlo club paulista encon-
Irnm-sè jogadores de primeira ordem, como
Heitor c Amiicár. ns dous consagrados cum-
peões snl-nmcriennos. A pugna será iniciada
ãs 3 1|2 horas, havendo uma preliminar en-
tre o veterano S. C. Mangueira c o díscipli-
nado Carioca F. C. Aos vencedores serno of-
ferceidos, pela direcloria do Vasco, duas ri-
cas taças de prata.

A delegação pnlcstritia chegará a esta rida-
de pelo segundo noclurno dc amanhã, lios-
pedando-se no Eunice Hotel. Os ingressos
para a grande prova serão postos á venda,
amanhã, pelo preço «le 6*000 archihancndns
e DS gernes, sendo que as entradas «ios asso-
cindoa do Andarahy. c do Vasco fnr-ne-ão
mediante a apresentação do recibo dc setem-
bro corrente.

Conforme se verifica, uma magnífica tarde
sporliva está marcada para domingo proxi-
mo, no campo do valoroso Andarahv.

OS JOGOS DE DOMINGO PRÓXIMO —
São esles os jogos officialmcntc marcados
parn domingo próximo:

Atnen- — ' HéllenÜco'.- x Fluminense, no
stadium; Botafogo x Brasil, no campo da
rua General Sevcrinnòj Bangú x America,/
no campo dn estação do Bmigd.

Liga Metropolitana — Sc fi»r realisado o
match interestadual Vasco da Gama x Pa-
lestra Itália, como tudo leva a crer que o
sejn, todos os jogos do campeonato dos
torneios marcados para esse dia serão
transferidos.

NA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
DESPORTOS — Na reunião de hontem do
conselho de julgamentos da C. B. D., o Dr.
Cruz Ribeiro fez entrega dos papeis rolo-
tivos ao caso Amea x Liga Metropolitana,
dc que havia pedido vista, opinando por
que se convidasse esta ultima .entidade, de
novo,_ a dar provas de sua snfficiencia
sporliva. confio já o fizera a Amea. Entre-
gues os papeis, delles pediu c obteve vista,
pelo praso de cinco dias, o Sr, Alberto de
Mendonça. Este representante, ao que se
nffrima desenipennnrã os funeções do
ultimo medico A cabeceira de uni mori-

O QUE RESOLVEU A DIRECTORIA DO
GUANABARA — Em sua ultima reunião, a
directoria do Guanabara F. C. resolveu
tomar as seguintes resoluções: a) inundar
arebivar o officio em que o Sr. Edmundo
Marques pede demissão do enrgo de director
sportivo, visto ter sido esse senhor desti-
tu ido do referido cargo conjuntamente com
toda a directoria, cm assembléa renlisado
em 13 do corrente; b) conceder demissão
de sócio contribuinte solicitada pelo Sr.
Allyrlo Moacyr dos Santos; c) acceitar parasócios contribuintes os Srs. Paulo Bastos,
Edmundo Willims Wacchter, Francisco da
Cunha Abreu, e Francisco Silvino dc Mnt-
tos; d) eliminar do 

"quadro 
social, por fal-

ta-de paganiento, os seguintes Srs.: Vnsco
Mascarcnhas, Ary Vasconccllos , Francisco
Ignacio .e„ Agostinho';S. Silveira; e) baixar
a. mensalidade de 58 para -3$ até segunda
ordem; f) perdoar todos os associados em
atraso ate o mez 'de agosto, inclusive.

AYMORÉ' F. C. x S. C. ENCANTADO —
O director sportivo do Aymoré escalou os
seguintes teams, para o jogo de domingo
próximo com o S. C. Encantado, que deve-
rão estar na sede social ás horas do eos-
turno:

1° — Cabra!; Bahiano c Aloysioj'Rubens,
Gumercindo e Lcssn; Ultramar. Ernani.
SHvino, Leans c Varella.

2° — Roso; Djalmn e Luciano; José, Gna-
ranys e Ferreira; Ortiz, Chico, Flavio, Souza
e Clovis.

Reservas: todos os jogadores não escala-
dos;

Box
O GRANDE ENCONTRO ENTRE OS PU-

GILISTAS JACK CORBETT E CECI GA-
LHARDO — No ringdo C. A. Sampaio, sito
á rua Vinte e Quatro de Maio, defrontar-
se-ão, no próximo dia 4, os boxeurs' Jack
Corbctt e Ceei Galhardo, .lacli, que tem
fGeito os seus treinos com os pugilistasRodrigues. Alves c Huascar Leão. «Ila quenunca esteve em tão boa fôrma, prevendo
a sua victoria antes do 10* round. Galhardo
vem treinando no C. R. Vasco da Gama.
onde faz diariamente diversos treinos de
sombra, sacco, piinching-ball-tuvas, ele. A
sua fôrma é cxoelletile. O pugilista italiano

; confia quc antes do 3" round vencerá por
I knock-óut technico seu. valoroso- adversa-
I rio. Vamos, pois, assistir a um verdadeiro'match dc.box, em quc'.ambos os contendo-

res se empenharão pnra a conquista dos
louros «Ia victoria.

O MATCH — O grande match do dia 4
será cm 15 ròunds de dous minutos, col-
çando ambos luvas dc quatro onças, com
ataduras communs.

UM VALIOSO PRÊMIO AO VENCEDOR
— Ao vencedor do match, Jack Corbctt c
Ceei Galhardo, a direcloria do C. A. Sam-
paio offereccrá uma medalha de ouro que-
está sendo cunhada em uma importante
ourivesaria da nossa praça.

AS PRELIMINARES — Antes do match•uincipal haverá treinos importantes pre-

0 delegado official da munici
palidade de Buenos Aires

em S.Paulo
VISITA AO HOSPÍCIO DO JlIQUI!*

HY E A lilVI.USOS liAlHUOS
DAQUELLA CAPITAL

- S, IMIll.O, 35 (A.A.) - Ò Dr. Pnulo Ve»
lei, delegado d» Municipalidade de Buenos
Aires, que aipii ie nvba vm iiiUiíAii afrielal,
visitou Imntum o Hospício dv Jtupier.v, ncom»
iMiih.ulo de diversos vereadoras du nossa
.Mimicip.iliil.iil,-. percorrendo todas as dv»
pendenclai e a» colônia» do Hospício, ll,
illiiitiv visitante examinou dvmurudnmcnte
o liil.ii.iiiiriii dc neurologia, manfestnndo a
cxcçllenlc Imnresifln que raselieu,

Nn roílilcncln dn rrlrcclor do Hospício foi
offeivchln un l)p. Pablo Vele* um almoço
Intimo. Fiilanim o mesmo director Dr. An-
tonio Carlos Pacheco du Silvn, Dr. Palil.i¦Veler ngriuleeemlo as palavras do direclor.
o vereador Dr. Raphael (lurgel e o Dr. Cou»
itniiliii.i Tri-tliiltoff.

llcgrcsMin.l.i a esta eapital, o Dr, Pnblo
Veles e as demais pc»tnas «pie o acampa-
iihiiviini visitaram diversos halrn.s,

O Dr. Almerimlo Gonçalves oflcivccu um
ehã, rm sua ivsidencia. ao Dr. 1'nlilo Volex,
que hoje seguira para Cainplna», ilcvtnilo
estar du volta amanhã, o amanhã mesmo,
ãs 4 horns dn tarde, offereeerA um «há. no
Esplanada Hotvl, aos scu» eoilegas pnnlís-tas c ás pessoas de suns relações,

i ***** i

Motor marítimo
Krupp

ile 25 cnvnHos. 2 ryliiulros, ncrfeltu,
aerti vfinliilo aninnhii, ún 2 horas,
|iclo leiloeiro .((JLIO, cm uni nrma»
/.rm. ti Av. Rio Urnnco 183, peluitittior of feriu.

A C0NFISCAÇÃ0 DAS PRO-
PR1EDADES ALLEMÃS NO

EXTERIOR

0 Sr. Strcscmann manifesta a
esperança dc quc, cm breve,

virá a respectiva in-
demniiiação

BERLIM, Sã íl.'. I".) - Falando n.i Cn-
iniiiii dr (¦•.«iinurelo líatrangulro, o mliilslni
do Exterior. !ir, fliisluvo Slrencmauii, disso
eilierar parn  indemnlsação «lus pro»
prlcdades iilleinrtn no exterior eoiiflscaihui
«liiiiinlc a gucrrn,

O orador mi tentou a neccssldndc iln i.itxi-
lio dos nllcmãeii rt-shlentes no estrangeiro
para construir n unidade da nação."Não devemos nus apresentar ao mundo
do cabeça baixa, conslilcriinilo-iios moral-
mente Inferiores nos outros. Acredito que >»
futuro da Alleinnnhn lhe darã fniças para
.v.ipporliir a carga do plano Dnivci.."

lm :actori:s da lei paulista
oOBIIE ENSINO OBRIGATO»

RIO MULTADOS
S. PAULO. 25 (A.A.) — Foram im|).<;.fns

diversas multas devido á liifrncção du lei
sobre n olirigalorledndc do ensino.

***** i .. .

Liga Brasileira Contra a
Tuberculose

SOCCOltUO GRATUITO
Quem está emagrecendo e Traço do peito

procure os Dispensnrlos da Liga (Barão dc
S. Gonçalo ll. í>l e Avenida Pedro II n. 138).
Sc não itiilcr freqüentar os Dispénsariòs, surisoci-nrritli cm casa (lelephoiic norte 3930 de
11 horas ás '. horns). Medico, icniedio., iu»i.'1-.r.es o leite smtls.

***m ¦

Cachoeiras já tem uma Esco-
Ia de Commercio

Nu villa «le Cachoeiras, listado dc Minas,
foi fundada uma escola de commercio qucrecebeu o nome de Dr. Josc Braz, depu-
tudo federal.

O novo estabelecimento, que c filial do
Instituto Còlnmcrcial. desta cnpital. desti-
na-sc a ministrar a instrucção pratica dos
que prctc-idcm a carreira do commercio,
comprchcmicmlo tres cursos: preliminar,
elementar e -superior.

Conta com escolhido corpo docente, sob
a direcção do Sr. Antônio Ribeiro f iriri.il.

****m -
Diário indepen-
dente dc grando
inlormação, cir-

culnndo amplamente cm todos os municípios
do Estado do Rio. Para annuncios c assigna-
turas cm Niclheroy, ou nas suecursaes —
Campos: Palaccte Rcnnc — Rio: Avenida Rio
Branco, 117, 2" anitiii*.

PREDIO
AV. MEM DE SA1. 183

Vcnile»a« ent« vxcellvnlo prri&a,apnlacclado, com todo o conforto,

Iinrn 
família ile alio tratamento, rm

ellüo, amanhS, &n 5 horas, pelo lei»
loelro Júlio. ¦ «eu» ¦ ¦
A solemnidade escolar de hoje

no I. de Musica
Esteve, hoje, nesta redacção, o alumno dê

I. de Musica, Sr. Fausto Assumpção, quo
nos veiu reclamar contra <i sun collocnção nu
prcmio de flnntn, quc vao hoje receber. Al-
legou o referido alumno, que lhe coube o
primeiro prcmio e não segundo, como foi,
liontcm, publicado.

LEITURA PORTUCUE2Ã
Cartilha Materna! ou Arte dc Leitura —

Aprciide-se a LER cm 30 lições \h\h ARTii
poeta lyrico JOÃO DE DEUSi Vontade e mo-
inoriii, u Iodos nprondein em 30 liçõc-,, h->
incns, senhoras t- creanças. Sniilor. Braga i
Violeta Braga — S. José, 311, "i" andar. Va»
á residência.

****** »-

"0 ESTADO"

A Herança trágica
SOBERBO ROMANCE

Nas livrarias c na E-.np. Iloinnnccs Populnui
Itua do Carmo, 35 — ri^ m*t* .1 ¦

0 Sr. A!do Finzi cm conferência
com o procurador do Reino

ROMA. 25 (U. P.) — O *x-íub-secrct»«
fio do Interior, Sr. Aldo l'ir.-/.i. embora
sem citação .previa, cònfcrenciou Coutem
rom o procurador do Reino. Acredita-se qncessa entrevista mio teve relação com o caso
Mattcotli,

Os reporters tcnt.ir.ini entrevistar O Sr.
Pinai, mas este respondeu ás perguntas dos
jornnüitns nos seguintes lermos: "Sou sur»
ilo, mudo c cego".

ICwllma!
Pelo professor João Pereli»

Lições a domicilio'nformnçõcs 
e o Novo Me-

tbodo para Guitarra n.s
Cavaquinho de Ouro.,
Uruguayana 137. Tel.
N. 3291, c Cnsa Mozart,
Av. Rio Branco, 127.

' St/

Dr. Alvarenga Netio Adv?Ba,no cri"
**** ....uivii^u me cível e com-
mcrcial. Escriptorio — Assembléa, 71, 1"
andar. Tcl. central 2205. Dá consultas.

i. ***** ¦ . ¦

Um italiano, em São Paulo,
tenta matar a esposa, da

qual já se separara
S. PAULO, 25 (A. Ai) — Hoje, á umn

hora da manhã, no Anglo-Parque. ítalo
Santis tentou assassinar sun esposn com
dois tiros dc revólver, por havel-a encontra-
do em companhia de outro homem. Snntis
o sua mulher h,i já uma semana que se ha-
viam separado.'

A victima, quc ficou gravemente ferida,
foi recolhida ao Hospital da Santa Casa.

Prof. Godoy Tavares c-oras.ã*?' v?v* svs. ««#»•»/ '¦""'-", nino. rins, dia-
betes e, por seus processos, estômago c In»
teslinos. Av. Rio Branco, 137 (Odeon). 3
ãs 5. menos quintas. Vol. Pátria 6G. Sul 3176.

-««»>-
Prnnüoinni llos Jornaes e revistns.dcs-rropagdiiud tn ,..ipita]( Si P?ml0i Esta.
dos do norte v do sul do Brasil. Procure u
Empresa dc Publicidade "A Eclecticn", Av.
Rio Branco, 137, 2" .Phonc Norte 7056.

«*3b—».
O POETA OLEGARIO MARIANNO

FESTEJADO EM PERNAMBUCO
RECIFE, 21 (A. A.) — Chegou a esta

capital o poeta Olegarlo Murinnno.
Ao desembarque do festejado poeta eom-

pareceram innumeros nmigos, admiradores
e representantes dn imprensa.

A* noite, o deputado Lima offereceu no
Sr. Olegario Mnrin>-o um jantar intimo, no
"Restnnrnnt Manoel Lopes", jantar esse
que decorreu em meio a mnior cordiali-
dade.

Desapropriação
Nova edição do livro do Dr. Solidonio Lei-

te. augmentndn, posta de accordo com o Co»
digo Civil e seguida da jurisprudência cm or»
dem nlnhahetlcii, I0S000. ua livraria J. Leite.
a rua Tohias Barreto (quasi canto de Viscoa»
de do Rio Branco. .****m-
Dr Castro Nunes Atlv°R-' "° Rio <*rmur. castro nuneò Nicli,eroyí ouvidor,
90. Alvares de Azevedo, 25.

TTESt^JFtlSIWOSi—Vendem-se, na
Penha, 6 lotes de terrenos juntos, á rua Me-
sh-o. csquiiiii de Cuba, com 2.200 in. q. Ciirliii
» Frcd. Saucr, r. Amazonas 51 (S. Januário).

DR. OCTAVIO 1)0 REGO LOPES — Oculis-
tn e professor dn Faculdade dc Medicina.

DR. APIilGIO DO REGO LOPES — Moles-
tlns (1.1'giirgnntni nariz e ouvidos. Do hospital
da Misericórdia. 99. rua Sele de Setembro, UD

liminares entre Guarucy Marinho e Licinio
Leite, em disputa do titulo de campeão «ie
peso gallo deste centro, sendo a lutn em
cinco ròunds de dous minutos com luvas
de seis onças, Rienrdo Snntos x Putilino de
Faria, cm oito ròunds. dc dous minulos,
com hivas de seis onças. A terceira prcli-minar consturó dc uma surpresa. Aos ven-
cedores, a directoria do C. A. Sampaio of»
ferecerá medalhas.

Vem despertando interesse nos meios
desportivos desta cnpital os treinos publi-eos rcalisudos na praça dc spnrls do C. A.
Sampaio, entre os boxeurs Rodrigues Al-
ves, Humberto Blois, Jiicli Corbctt Huas-
car Leão e lítizchio Máximo . Rodrigues
fará, no próximo domingo, ás 8 horas da
noite, n sua ultima cxhibição publica, trei-
nando com os boxeurs acima.

Foi convidado parn ser second do pu-
gilistn Jack Corbett o campeão de luta ro-
mana Sr. Lima.

—- Rodrigues Alves, Humberto Blos, Jacl:
Corbctt, Huascar Leão e Euzebio Maxim,
exhihir-se-ão no próximo domingo, uo C
A. Sampaio.

Desappareceu de um collegio em
Bello Horizonte

O Sr. Freitas Borges, da firma do mesmanome, á Avenida Affonso Pcnna n. 339. eniBello Horizonte, está fazendo distribuir
pelas diversas cidades do Brasil, scaundo os'
processos da policia norte-americana, prol-
pretos com o retrato, nome c característicos
phystcos dc scu. filho Antônio Escudcro de
Freitas Borges, menor qiic, desde o «lia '2,\
de julho próximo findo, sc acha desapparc-
cido do collegio que freqüentava na referida
cidade,

Esses prospectos, um dc cujos exemplares)
nos foi enviado peln Sra. I). Cntlinriim
Priollc, contém ns seguintes indicações: Còr
branca; cabellos castanhos escuros, olhos da
mesma côr. nariz alongado c fino, Loca rei.
gulur, orelhas ncabnnndas, roslo comprido
com uma eicatriz no olho esquerdo c altura
1 m.50 mnis ou menos.

D. Cathnrina, pctiindo-nos n divulgação
do occorritlo, ntlcniitoii-iios que, no cnsò de
nlgticm querer fazer o obséquio dc prestur
qualquer informação :i respeito do paradei-
ro do menino, dirigir-se indifféreritcmente á
residência do mesmo cm Bello Horizonte oú
á casa da referida senhora; ú vua Visconde
de Santa Cruz n. 51, estação do Engèhliii
NoVó, nesta capital.

¦ ***** -

DOENÇAS VENEREAS
Hosnit.il PrA-Mãlre (SA mulheres) — Ave-

nida Venezuela, 159 — Cáes do Porto. Da» ,1
ãs 10 horas dn mantul. Pollclinie.i de Rota»
fogo — Hua Rnmhinn. 141. Das 10 ãs 12 ho.
rns tln manhã e das 4 As f. horas d.i tarde.
Posto dc Propliylaxia Rural da Penha. Dai*. ás 10 horas «In manhã. Ambulatório Rivn»
tlavln Corrêa —¦ Run Flora, 17 — Engenho tia
Dentro. Das 7 ás 10 horns du manhã, e das l
ás (i horns da tnrdc. Maternidade das La-
ranieira:. (Só mulheres) — Rua das Laran-
jeiras. ISO. Das 8 ãs 10 horns dn manha.
Dispensario Moncorvo (Mulheres c cresn*;.,.»)
— Run Visconde dó Rio Branco, 22. Das 9
li:-. 11 horas «In manlin. Hiispitiil dn GaiilhAa,
rua da (intnbdii. 203. Das Ü ús 10 «Ia iiuinnã.
—s—masMM»—iiii——isasii n -mm*mmmsm.coMMUNirAnos
Viscondessa de São Christovão

fJosepha 

da Costa e Sá Velloso e fi-
lho, Mariu Adelaide da Costa e Sá
Snyão Lobato, marido e filhos; Albe**-
to da Costa c Sii, senhora e fillios;

Narciso da Costa c Sá, Jorge dn Costa e Sá.
Lucas dn Costa c Sá, senhora e filhos; .Tosa
Marccllino da Costa e Sá Filho e fnmllia,
Anna Thercza dn Costa e Sá q mais parca-
tes da VISCONDESSA DE SÃO CllllISTO-
VÃO, agradecem a todos quc acompanha-
ram o eiilcrramentt) dc. sua cxtréinccidè
mãe, sogra, ovó e tia e de novo os convi-
dam. n assistir n missa de 1" din que por
descanso de sun alinn fazem celebrar ama-
nhã, sexta-feira, 26 do correnlc, As 10 ][3
horns, nn cgrcju de S. Francisco «le 1'anloj
pelo que se confessam tiütcctpadãmc.títf
agradecidos. > /

Dr. José Maria de Beaurepaira
Pinto Peixoto

SÉTIMO DIA .
? Elisa de Beiiurcpnire Pinto Peixoti»,

:'-"**•• sua cunhada, seus sobrinhos c sobrl*
:j iilíiis convidam scus parentes c amigos

pnrn assistir n missa que fazem ceie*
brar por alma dc seu irmão, cunhado e tis
Dr. JOSIÍ' MARIA DE BEAURERAIRE PIN-
TO PEIXOTO, amniihá. sexta-feira, 26 ds
corrente, As 10 horas, no altar-mór da egre-
ja de S. Frnncisco de Poulii.

João de Miranda Sampaio
•-¦ Elisa Sampaio, fillios e genros CÒB-
•ff» Viciam as pessoas de sun amizade *
| assistir a missn de 30° din, que porv almn do seu pranteado esposo, pae S

logro mu ml ai n celebrar no altar-mór ds•apella do Divino, no Mnrncniiã, "ainiünhl,
exta-feira, ús S 1[2 horas, e desde já agra»
icceui.

¦i»Wto»»WWi<»**»M«t^J& ^^jfn^i*y^n?^l^«a«saieg»s:

V#:. - /

iSiigari^aüJbiiit ¦¦ ^tm*tíití^íuSi^^r.
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A NOITIJ — Quliita-fclin, 25 Ao Selcmbro dc 11>2*

TINHA MESMO DEPERDER
0EMPREG0_

Os motivos curiosos que
levaram um homem

ao crime
ss» -*—»-• mmmmm i ¦

A victima em citado grave

ÉLítando 

contra tnda n sorte rie cllfflciil-
des t depois do um Ioiiho nnno sem Irn-
lho, dura itio o (|iial Innlas vezes ciirllra

•egi-.i lume, Aiitoiiln dns Sanlos conseguiu
«pregar-se. Adinllilrn-n cumo colxelio do
nlcqiiiiu ric sua proprlrilarie, sil» .i rua

I.ui/. (inii/iiga n. illill, o iiegoclnnlu
lo de Rumos, Começou n trabalhar Sim-

0». agradando logo an pai rão pela sim bo-
Wstldadc o dellcadcua. Mal sabia, entre-

mmmmmm.
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.4 viclima: 1'rmcisco Xavier l.ocs
tanto, o novo «-.-lixeiro, (pie estava occupan-
do o logar deixado pelo sen patrício Fran-
cisco Xavier l.ocs, ipie por uma ligeira des-
lÀlclilgcncin com o Sr. liamos, dali .sc
afastara. Assim rolaram os tlius. Santos;

ÍirOciiraiiilo 
agradai' no patrão, desdobrava,

ncaiisiivclmcntc, os seus esforços, con-
seguindo, nssim, mcrccci-lhc inteirn cou-
fiança e estima.

lin facto imprevisto, entretanto, vciu
agora transtornar o curso ria prosperidade
do ciixeiro, transformando-o num crimi-
Boso.

Appnrcccndo no botequim o cx-caixeiro
Xavier l.oes, o Sr. liamos recebeu-o com
manifestações rio viva alegria. Sabendo
que o rcccm-çhêgnrio fôrn empregado rio cs-
tabelccimenlo e relacionando essa circulo-
stniicin com o moiio gentil como o patrão o
recebeu, Antônio rios Santos, na sua igno-
sráncia, pensou (pie ia ser despedido para o
outro occupnr o seu logar.

E essa idéa má mais c mais se foi refor-
çanrio á mediria quc a palestra entro os dois
M animava. E movido por qualquer força
Intima. Santos premeditou liirar-sc do quc
elle siipputiha um concorrente, climi-
uando-o

Aproveitando lim momento em «jue Ramos
ciaii se retirou, Santos, firme no scu fa-
tirii.M propósito, avançou no encontro de
f.ocs pcrgiinlnhdo-lhc sc desejava arrancar-
lhe o emprego...

'Mal l.ocs ponde responder e isso porque
Sanlos. indo ao interior da casa c de lã
Voltando immrdiatamenlc, com uma espin-
farda, clçsféchoti-rhc, á quciiiia-roupn, dois
tiros. Caindo, ferido na cabeça, l.ocs, a cs-
torcer-se cm dores cruciantes, ainda tentou
reagir, mas faltaram-lhe! ns forças. Santos,
Dessa oecasião, fugia, correndo precipitaria-
Sncnte. A sua viclima, riepois rios soecorros
«çuc recebeu no posto central dc Assistência,
teve 'hòspüalisaçàò na Salila Casa, cm cuja
16" enfermaria vai sendo tratado.

• A policia do 15° districto instaurou in-

3iui,., 
„ .espeito, pondo o seu investiga-

or no eivulço do criminoso quc, comei-
tendo o delicio paia o outro não lhe occupnr
o emprego, perrieii-o do mesmo modo...

1 mam 

MORREU!...
Todo e qualquer concorrente,

e d'ora avante, para camisas
DE

LINHO E SEDA
SO'

A TRICOLINE
5
24»8

CAMISARU

Av. Mem de Sá
CAMISA DE U
NHO E SEDA"TRICOLINE'
LISTADA COM 2
COLLAR1NHOS

¦ mam ¦
I ominac Glllotte, valot Auto Strop, Apol-
Lamina» ]0i Diirham; Duplcx, Gem, Evcr-
lleady, etc. Casa Hermanny, rua Gohçal-
Ves üias, 54.

MUSICA
Excurtto nrlistlta

Com o iiiiiiii.. de rcalisar uma oxcuriflo
artística, partirá ili-ulni do alguns rii.i-. paraMinas Oeiaes a plmiMa patrícia Maria das
Morei» Miiiir.in i.iila/aiiH, medalha du miro
do liisllliito Nnelnnnl du Musica, A nnrv*
.-i.id.1 u uppliiurilriii inii-.ielitii, discípula «In
professor Henrique Os\valdo, percorrera dl-
vertas «•Idades mineiras, iniciando n scriu
du seus coneorlo» om 8. JoAo d'EI-Hcy, terra
cm quc nasceu.

Recital da canção brasileira
Kslil provocando grando e jiisln citrlnsldo-

dc no nosso publico o recital da canção bra-
sileira «pio su realisa rA o .'10 deste mes. ãs
ti horas da nolto, no salão do Instituto Na-
rinitnl dc Musica. Marcello TupynambA
aciiinpaiiliarà ao plano as suas Iludas pro-
riueçtics «pio Kilgarri Arantes Interpretará.1 ¦ mam i

Nas Sapatarias
de Luxo
Peça«FOX»
0 MAIS AFAMADO CALÇADO

DE LUXO

jX^mmmmm}Êmm% WmSíwj/

Para sua ga-
rantia exija
sempre, estnm*
pado a fogo,
na sola, o sc-
guinte ca-
riinbo

Fabrica cie Calçado FOX
RIO DE JANEIRO

A Câmara de Commercio ingleza
contraria ao tratado anglo-

russo
LONDRES, 25 (U. Pi) — A secção russa

ria Câmara dc Commercio desta capital rc-
solvcil condemnar o proposto tratado eom-
mcrciãl auglo-rasso e oppor-se cspccinlmen-
te ao annunciario empréstimo á llussia.

—«am-¦"»*»ijtw __
Salve mais uma sorte

grande
HONTEM — 2 6 9 0 — CAPITAL

50 CONTOS
VENDIDO 

"PELA* 
FELIZ

CASA ALMIRANTE
Sabbadò 100 conlos por 9$000 — Avenida

Rio Branco, 157 — J. BELLUC1Q

PROVEM

Café Cruzeiro
O PREFERIDO

i <»¦ ¦

Mussolini inaugurou o novo via-
dueto de Loanau

THIENE, Itália, 25 (U. P.) — Chegou o
primeiro ministro Sr. Mussolini. quc. de-•pois ric visitar o "platèon". oarliti rie nulo-
movei para Rorhcta, onrie esteve na fabrica
rie lã "Rossi", seguindo mais tarde para
I.oanau, onde inaugurou o novo grande via-
dueto.

LA REINE LITRO
15$00il

A RAINHA DAS ÁGUAS DE COLÔNIA
Perfumaria Mascotte — P. Tiradentcs 18 e 26

i «sa»

0 governo norte-americano não
cogita de valorisar o trigo

WASHINGTON. 25 (U. V.) -- Contraria-
mente, ns noticias que circulam no exterior,
o governo dos Estados Unidos não se oc-
ctipa aclualniente com interesse da organi-
sação de uni plano de valorisação do trigo-

O projecto de lei, conhecido pela denomi-
nação de "Bi] McNar.v-Haiigeu". que fo!
rcpcllido pelo Congresso na ultima sessão, é
o nnico plano de valorisação (|uc fora jui-
gado siifficieiitementc serio para merecer
.¦illcnto exame nor narte rio Ministério da'Agricultura. Não obstante 'a vcípulsa do
projecto pelo Congresso, os agricultores pe-dirão que o mesmo seja. novamente introdu-
zido no Parlamento na próxima sessão.

Considera-se duvidosa a adopção do "hill"
quando fôr apresentado ao Congresso, visto
serem normaes aclualniente os preços dos
grãos.

¦ mam ¦-
Limas para unhas ,„d,« fme,horM "10"

ilclos.francczes.nme-
ricanos; clc. CASA HERMANNY, run Gon-
çalves Dias, 54.

"BOLETIM DA ALFÂNDEGA DO
RIO DE JANFXRO"

O n. 17 dessa publicação, correspondente
ao dia 15 do corrente, traz; além de decretos
executivos, circularcs, offieios, portarias,etc, todo o movimento maritimo do portodesta capital, durante a primeira quinzenadc setembro.

ESPERAM SALVAR CURURU-
PD DA RUÍNA

0 programma do futuro'prefeito
municipal

CUntmUPf) íMiiranliAo). 19 (Serviço es-
pecial da A NOITE) — O Dr. Achillcs Lis-
iioa, ipie acaba do ser elido prefeilo muni-
clpal, no trlonnlo «lo 1085 n 11)27, pensa
quc a cnusii principal da decadência ricslc
município 6 a rotina dn agricultura rcglo-
boa, «inn calm do ser eleito prefclt nmiiul-
car os processos agrícolas com a Introdu-
eçflo de culturas novas, adaptáveis ús nos-
sas regiões.

Terí« cm mira, ainda, impedir a devasta-
ção das maltas, empregando meios de re-
i Im estação racional das zonas já devasta-
das.

Couta para Isto com o apoio do mlnislc-
rio dn Agricultura na solução rfflcuz do
importante problcmn.

Também i- questão cnpllal a Instrucção
•publica, pensando ser umn necessidade tor-
niil-a nhrigotorla, ampliando em lodo o
município a acção da caixa escolar já crea-
du nn cidndc.

Da ri o seu governo o innxlmo apoio ao
saneamento e A prophylaxia rural c, devido
uo mão estado da» finança» da Prefeitura,
julga indispensável iililisar na pratica dos
i.crviços publico» inadiável» os vagabundos
u lariiôes que infestam o município.

Pensa que do tal modo, nlém do bene-
ficio imnicliato da appliraçâo na utlllda-
«lc publica do trabalho de taes parasitas
sneiiies, snpprlr n falta de colônia correr-
cliinnl, indispensável como meio gnrnntldor
no rcsiirgimcnto econômico da região.

Eleito por unanimidade c sem divergen-
cias partidárias, todos confiam na ailmini-
strnção «Io Dr. Achillcs, «iuc salvará o mu-
uieípio «Ia ruína actual.

i. mam —

SU 10!
PARA GANHAR

30 COUTOS
AMANHA
LOTERIA

Santa Catharina
Décimo 1$

O tempo
m*m*mm*0mamm*emt0^*a*amm0mÊ*—mm

VAE SECCANDO E SE TOR
NANDO QUENTE NAS Z0-

NAS DE CULTURA

SUCCEDEM-SE OS DESASTRES
DE AVIAÇÃO NA ITÁLIA j

Só este anno já morreram 13 o|o
dos aviadores de todo o paiz !
LONDRES, 25 (U. P.) — O correspondeu-

te do "Morning Post", em Roma, informa
que este anno já morreram na Itália 60 pi-
lotos de aviação, ou sejam doze ou treze por
cento dos aviadores de todo o pair. O jornal"A Época" propoz ao governo a prohibiçâo
dos exercícios aéreos, até que se fizesse uma
completa reforma do serviço nviatorio,

i mam >

TAPETES E OLEADOS
para mesas, corredores e salas. Cortinas,

stores e capachos
O melhor sortimento — Preços rednzldn.
CASA RAUL CAMPOS

EX-SEGURA CAMPOS
RUA 7 SETEMBRO, 84

Moveis de vime, malas, artigos de
viagem e sports

"REVISTA DA SEMANA»
Magnifico, o «úmero ria Revista da Sem t-

net (file circulará no sahhado. Além das se-
cçòcs liabitüaes, ricas de. novidades, esse
numero traz nina reportagem pholográpliisa
completa sobre a visita do príncipe herdei-
10 ria Itália, recebido ua Bahia por uma
oiiihàixada] especial, com o Sr. ministro do
Exterior á frente. Trazendo varias .paginas
dedicadas ao acontecimento, a Revista pro-incite ainda desenvolver a respeito o seu
serviço dc informações.

Na capa se vê nma trichromia do primeiro
encontro do príncipe Umberto com o Sr
ministro do Exterior, colihido num instan
tanco curiosissimo em que ambos sorriem,
provavelmente ria deslresa do photograpiio
Por todos os motivos, o numero dc sabbadò
é rios que 'honram os serviços ria Revista tf i
Semana:

1 mam >•••

CONTRA SARDAS, PANNOS,
RUGAS, CRAVOS, ESPINHAS

E MANCHAS DA PELLE

POMADA RENY
FOLHETIM D'»A NOITE.» (65)

LUC. CHARDALL

An- 

iifil p
j

*=
»

(Extraordinárias aventuras ãc um
gaiato de onze annos)

, ' xi
MAIIANGOUIV

--Como vieste tu? perguntou o Serias.¦— Num coupé que deixei á entrada da
passagem.Então não te acompanho. Não gosto• de mostrar a minha cara aos cocheiros que
não são boas peças.

Alguns veteranos da taberna, mais ousa-
dos do que os novos, vendo terminada a
entrevista, approximarani-se dos dois.

Então, ja nos deixas? perguntou lira
delles.

Sim, meus amigos, respondeu o ba-
rão. Tenho um negocio urgente.

E não pagas nada? observou um
outro.

Isso é outro caso, camaradas,'replicou
Alegremente o liarão. Olá, mestre Xoilüió,
salta um grog monstro aqui para cs ami-
gos; sou eu quem paga:

K atirou eom um luiz de ouro sobre- o
ha leão.

Em seguiria, abriu a porta c saiu acqmpa-
nhario por um "hurrah 1" ric admiração, re-
petido cm coro pela respeitável companhia.

NO limiar ria poria esbarrou eom um indi-
s/iduo c^ue sc dispunha a entrar. Era o

aprendiz rie còçheirò que, com as lanternas
do "coupé" na mão, vinha aceendel-as.

Depois ric as ter necendiriò, foi reunir-se
ao liarão no momento cm que esle subiu
liara o carro.

Uma hora depois o barão, que voltara á
loja rio adcTIo e tornara a euvergnr o trajecom que sairá de casa, mandava parar á por-ta do club onde, segundo a ordem de Malaga,
devia encontrar Octavio de Monlcliarmont,
o oCferccer-Ihe o auxilio da sua bolsa até a
quantia de duzentos mil francos que a dan-
sarina lhe queria emprestar.

Era a hora rie jantar no club, e Octavio
.ianlaya ali algumas vezes. Era, pois, muito
provável cncontral-o.

Depois (lo barão se apeiar, o cocheiro se-
fiiiiu o scu caminho.

A' distancia rie vinte, passos, o aprendiz
que ia sempre na almofaila, nictten íi mão
na algiheira, tirou duas moedas de.. cinco
francos c rleu-as ao cocheiro, dizendo:Obrigado, camarada: Até. oulra vez.

E saltando da alniofada, desappaícceii na
esquina da rua Montmartre;

Xli

UM ESPIRITO FRACO
Havia mais de uma hora que Octavio es-

perava Malaga, quando estn chegou alegre c
risonha como sempre. Os seus negócios ca-
minhavnm ãs mil maravilhas, e a dansarina
acabava de tomar as mais hábeis disposl-
ções para que o bom exito fosse completo.

Octavio, pelo contrario, estava taciturno
como um tyrahíto dc melodrama no final do
quinto neto. Tivera tempo dc sobejo para
pensar bem no caso c preparar o riisc.irso.
A coragem eom que se armara para notificar
á (liuisaniia as suas resoluções e para, sendo
necessário, nffronlar palavras duras, linha
evaporado como fumo.

Hom riia, meu caro. disse ella, nesse
tom prclenciosaniciitc nífectado, cm uso
numa certa c determinada gente.

E eslendeu-lhc a mão, ao passo que tira-
va o chapéo ea capa,

Octavio não sabia realmente como come-
ear o ataque. (Juerin falar, mas ardia cm
desejos rie permanecer calado; a sua con-
sçicnciá abria-lhe a bocea, mas a sua covnr-
riia em frente rin dánsnritiá fechava-lhfa im-íiicdialamente.

l'or um acaso'feliz, foi a própria Malaga
quem lhe facilitou o caminho,Que tem, hoje, querido Octavio? per-gunlou ella cucostando-se no sophá; eslátriste como o nosso empresário quando otenor se constipa c espirra em vez de can-
tar! Ahl já sei! Terá sido fatal a seu pri-mo Luciano esse estúpido duello? Morreria
o pobre conde? O bilhete que me escreveu
do palácio rie seu tio não me dizia coisn
alguma, e, portanto todas as supposições
são desctilpay.éis; Sc asim foi. ahi eslá iiiii
bolo de espada que valo dois milhões c meio,
porque o general poderia, uos seus últimos
momentos, dividir quanto possuc em duas
partes eguacs. Receba as minhas sinceras
felicitações, meu caríssimo amigo, Abençoa-
do duello!

Minha querida, disse Octavio grave-
mente, procurando dar á voz uma inflexão
que amedrontasse a dansarina, é péssimoesse seu habito de zombar e rir dc ludol
Juro-lhe quc neste momento, não encaro do
mesmo modo a perspectiva da morte daqucl-
lc nobre meu primo. Nem sempre fui para
elle o que deveria ter sido. E* um moço
digno c leal, que, se estivesse no meu logar
o eu no delle, teria' tido uin procedimento
muito differente do meul

Amen! acerescenton logo Malaga, fa-
sendo unia reverencia e fingindo conlricção'.
Se é essa a oração fúnebre do seu muito
amado primo, aelio-a rie muito bom gosto!
15' moda lançar coroas e torrentes ric cio-
gios sobre o lunitilo rios morlos. que cm-
quanto vivos foram vilipendiados c. arras-
lados na lama pelos mesmos- cidadãos...

Luciano eslá ferido, nias não niorln.
disse Octavio. . •

Tanto pcor para si, meu caro. Quero
crer, porém, que o ferimento é grave.•(Ccntinta)

Em boas condições os
pastos ao norte e más

no centro
Rios vasando e outros subindo

de nivel
A Directoria de Meteorologia acaba de

completar o seguinte primeiro resumo do
lloletim Meteorológico Agrícola, relativo ao
segundo dcecuilío do setembro de lft!M, ela-
horário no Instituto Central do Rio de Ja-
neiro :

Nota — Foram defficientes as informações
telegraphicas «Io Norte.

Algodão — O Icmpo npportun.imenlr mui-
In pouco chuvoso o com temperaturas mé-
dins mais elevadas não foi dc (mia favorável
devido ás ampliludcs lhermicas que prr.iii-
ilicnrain as culturas em flqraçáo. Termina-
ram ns colheitas rir Minas «• üoynz o couli-
miam ns «In Maranhão a Pnrahyha o llahia.
parecendo que, com o rendimento abaixo rio
previsto devido aos períodos frios o rcsill-
tario das f mpliliulcs mcncinnnilas. Preparos
rio torras em Minns, Estado do llio o São
Paulo, onde apesar rio Icmpo desfavorável
iniciaram os plantios.

Arroz — O tempo em geral, quente no
centro e mais frio no giil, foi seceo o des-
favorável. Nn llio Grande do Sul, sendo re-
giilnrmcntc chuvoso foi favorável. Colheitas
ainda no norte. Preparo de terras em MI-
nas, São Paulo, Estado rio Rio. Santa Calha-
rina, Goyaz, Multo (iros-.n o Espirito Santo.
Plantios no Rio (irnude rio Sul, Paraná, San-
ta Catharina c iniciados cm São Paulo c
Minns.

Cncúo — O tempo esteve chuvoso o qtieu-
te na. Bahia, onde continuam as colheitas.

Café — O lempo, cm geral, qucnlo no
centro c ninis frio no sul, mnnlcvc-sc pre-
judicialmente seceo. RcccIn-sC grande redu-
cção nas colheitas rie São Paulo, Afinar, Es-
Inrio rio Rio c Espirito Santo devido, ao
longo periodo seceo c ás vezes, ao frio, o
qual tem prc.iiiiliearin bastante n flornria.

Canna — O tempo cm geral seceo o tam-
bem nssim frio foi favorável ús rin Norle c
Hahin c desfavorável ás rio centro e Sul,
ns quacs estão muito prejudicadas. As do
Estudo rio Rio foram, beneficiadas por ai-
munas chuvas. Colheitas rio Maranhão a
Pernambuco, Minas, S. Paulo. Goyaz, Mat-
to Grosso, Campos e Carmo. Preparo dc ter-
ras cm Curvello, Parahybuna, Campos c
Carmo. Plantio cm Ouro Preto, Campos, Pa-
raná c Santa Catharina.

Feijão — O tempo quente, sendo seceo no
centro c mais frio no Sul, onde houve algu-
mas geadas, foi desfavorável. No Rio Craii-
de do Sul, onrie houve algumas chuvas rc-
gularcs, foi mais favorável. Preparo ric ter-
ras cm Minas, S. Paulo, Matto Grosso, Pn-
raná, Santa Catharina, Rio Grande do Sal o
Estado do Rio. Plantio em Paraná, Sanln
Catharina, Rio Grande do Sul e iniciados em
S. Paulo, Minns, Estado do Rio e Espirito
Santo.

Fumo — O tempo com chuvas regulares
c favoráveis no Rio Grando do Sul foi cm
geral seceo, sendo seceo no Norte e centro
c mais frio no Sul. Prejudicial no Mara-
nlião, centro c Sul. Colheitas cm Minas c
iniciadas em Sergipe. Plantio cm Santa Ca-
tharina.

Milho — O tempo quente no centro e frio
no Sul, com geadas, prejudiciaes, a germi-
nação em Paraná e Santa Catharina, devido
á falta rie chuvas uão .foi favorável. No llio
Grande rio Sul, com algumas chuvas regu-
lares, foi favorável. Continuam os prepa-
vos dc terras cm Minas, S. Paulo, Paraná,
Santa Catharina, Rio Grande rio Sul, Goyaz,
Matto Grosso. Plantio cm Paraná, Santa
Catharina c Rio Grande rio Sul c iniciadas
nos demais Estados e Espirito Santo.

Trigo — O tempo ern geral frio, sendo re-
fiularmente chuvoso, favoreceu as culturas
dp Rio Grande do Sul* em boas condições,
desfavorecendo pela falta de chuvas as de
Santa Catharina e Paraná, as quaes princi-
palmcnte neste Estado estão muito preju-
riicarias.

Pastos — Em boas condições no Norte c
Bahia e ntYis no centro e Sul.

Rios — Vasando, com prejuízo pnra a
navegação rio centro. No Rio Grande rio Sul,
entre outros, subiu rie nivcl o Urugiiay.

»-*atos»

0 IMPOSTO DA RENDA

Provocando mais seguro
esclarecimento

Uma carta bem argumentada
Escrevem-nos .. _"Sr. redactor. Conforma o que \. s. ou*

viu do Ur. Soma Reis e tornuu publico ua
edição da A NOITE de liontem, todas •» vc*
coitas percebidas durante o anno passado c
nfio provenientes da exploração agrícola e
du iininovel» estão sujeitas ao Imposto sobre
n renda, desrie «pie tiverem excedido a réis
inionospin. ,

lím contrario, porem, verifica-se nem m»
estarem isentos oulros rendimentos nlein
dns da exploração agrícola, como tombem
nãu ser iihMiliito o exclusão da renda «lc
Immovels. Parn a prova da primeira asser-
«.An lemos: 1*. a doularaçflo do próprio Dr.
Sou/a Heis na Introilucçiio do projeclo do
regulamento, de «pie da 2« categoria tle ren*
«liiiientos tributáveis ficavam excluídos os
divlih-uilos • os juros das dividas publicas
ou «lo apólices fcderae.% csladuaes e muni-
clpnes; 'i*. o disposto no art. 10, lutra "I" «Io
lleg. combinado com n resalva o "exeeplo
dividendos" o «nue torna fora de duvida imo
serem tributável» os dividendos e, portanto,
náo deverem ser declarados, A vista do que
dlspUe o art. 8.1: "obrigados a declarar a
••importunei» dos seus rendimento* tributa-
vela na fárma do lleg."

Prova a 2* nfflnnaçáo o art. 5, letra "n
do lleg. IMc dispositivo inclue entre os ren-
dimentos da •!• categoria os ila locação dc
jiiimnvci* quando o locndor nao fór o pro-
prict.irlii, o quc implica estender n trlbula-
vão ã renda predial, porque o aluguel de um
immnvcl nfio drixa do ser rendimento desta
pelo fnelo ric pcrccbrl-o O locatário cm vir-
tudo dc siihlocaçáo lotai ou parcial, tanlo
nssim que o imposlo predial è lançado c
collocado sobre n sommn integral quc rende
caria immovel, sejn para quem for. E ha a
ponderar, conlra a Informação fornecida a
V. Ex., que na Formula dn Edilal niincxn
ás Instrucçõés pnra o lançamento rio impôs-
ln. (levem ser convidados lambem "os pro-
prlclliflos" a fazerem declaração da sua
renda. Se os rendimentos de Immovels nno
mui tributáveis e sc pelo nrt. Slt do lleg. a
declaração Hinila-sc aos que o são, porque c
para quc o comitê aos proprietários?

Com u presente contradita, temos em
mira provocar declarações officiaes que rs-
clnrcçam ric modo completo os coiilriliuin-
les c os livrem dc omissões e Incxaclidõcs
nas suas declarações, para as quaes o lleg e
as Instrucçõés commiiiniii pesadas multas."

CANHEHHO. FÚNEBRE
MIMAK

IU/,«llloe 4iiiniili,l:
Alberto Dias Ilrasa. as u | •„», n m....,«tiieia Amélia Soarei Lfawiu, «s ii. \u- ,1Maria ri» lleaiiis«|wlic Piuln Peixoto, ái |ii11.. miiii.1 ,i >i>- ,i, i iu r.iov,i,, a-, in 13 i ,.í:Maria <li< Muitos, ás y, na egrejn «ní «IPranelieo do Paulai ». Emiliau.i |..,|ia t.'checo, bs «, ua rgrvjit «Io ,\, S, ri» |.,.,.,».em Villa Unhei: I). Maria I. T, ile s. 1,5Mendes, ns 9 liü, nn inalri* da Gloriai l?Vlrttnla AutjuiU Meirelles, á* 0, ua Mnil.dn N. S. dn Arnnuro. em Cawaiim ,. n..l

«Io lli.. Xioce, as 0 l'3. uu egreja do síniiAntônio; lleraelltr. SlinAes d», Mei:, „, 
"

ni ogreja da Sagradu Fuinllla. na uii. JfiGovernador) Anlonio Peixoto de ca^L i.» 1:3. na egreja «le N. S. di Parlo." ' '
KNTKRROH

Camizas da Fabrica
Confiança

do Porto
as \oo mil Camizas

RUA SETE- 2© -RIO /
mem

DOENÇAS DO ESTÔMAGO lINTESTINOS, Fl*
GADO E NERVO-

SAS. ICAIOS X. Dr. Renato de Sonza Lope»,
prof. Faculdade. It. S. Joié 39. Vol. Pátria 3:'."^ ITf

Pnrniii sepultado» hoje:
No reiiillerlo de s. Francisco Xivleri -.

Anna Maria «Ias Dures, rua Maxwell n ,T)casa lli Maria Ameli.i flnrcln «le FrcítiTi
ma Maria o llarros 301; Mario Ucaelros.
rua Carneiro l^ão .">; Milton, filho dt \u.
noel Pontes, rua dn .Malri/: loi; Ultra daCosta Parla, rua Jodo Cu-tatin 8J, ,-,., u.
Thnmaa Martins dn Cn.slu, rua Manetla j|Antônio llcbello do Carvalho, rna ,i..u,
Itudgn 110; Waldemar de Carvalho, Hosal.
lal «1« S. SebastWo: IValdtcnfcl. nino %
.lofio Ignacio dos Snntos, rua Presidenta
Harroso 3B| Jorge, filho de Honorio Dente,
tri» CocHm, ma liarão d» liom Iletlro fi|i
Daute, filho do Prancltco Moreira do Hüf.
ros, rua Vnlruça 5t; Joiiqniiu Cru/:, Isddit
do Livramento ,1'.'; Iloilhol.lo dr Alencar
Hospital «In S. Sebastião: .losé Guimarikí
Itihciro, iilini: K«,.lil ., filho riu Jlr, T«.
tasco .l.iMf Kcriiaiidcs, j ua Delgado rie Cir»
valho 611; Joifi Pcrnuniles Vlclla, necrol».
rio dn lur.liiiii.i Medico Legal; Neuza, tilha
do Olivia dc Snit'Aiiii.1. travessa Alegria |,•No ccmllerlo do S. .loão Baptista: ••• .\w«.
lia, fllhn do Alberto Corria da Co,ia, nu
Senador Pompcu 14: Ormlndn dos Santos,
Santa C.i-.a da Misericórdia; .lonqilrni <!.

Oliveira, rua da Lagoa .19; Manoel Moreira,
rua General Polydoro ifl; I.cocadla láisen'»
riu S.m/.i, rua rias Laranjeiras 171; fui.i
Maria do Nascimento, rua Sorocaba l,"i,í|
fjoucctta, filha riu Potronlo Itosina, rua ila
Misericórdia "li; Ucgllin Agostlnha Mor«

jiand, rua dn Luz 118; Aurclla rie Souza Nu-
nes, rua .Inrdiin llotonlcn 455; lCrincliiiil»
Ilosa da Silva, Avcnlrin Salvador ri.- Si li.j;
fieorgina, filha do Lupcrclo C, «Ia Cosia, riu
Mundo Novo 

"101; 
Gherahlua Vlllardo, ma

ria Misericórdia 00; lteaiun I3nitlla Carneira
rio Valle, rua Ur. Garnier ãl; Waller, filho
«Io Augusto Pereira da Motta, run Sanla,
Luzia 1Í1U; Arlinria Lima, Hospital de X. S.
rias Dores; Pnuslina Cândida Maclurio, l',«.
traria I). Castorina 385; Praiiclsco Corlej,
necrolerio rio Instituto Meilico Legal; Do-
iningos Pcrrcirn da Silva, Santa Casa ds
Misericórdia.

No cemitério dc S. Praneisco do Paula: •-
.íosi Peixolo Draga, rua Dr. Sntlamini LIO,
çnsa IX.

— Será inhumado, amanhã:
No cemitério do S. Francisco Xavier: Ds*

viri, filho do .losú Maria Rodrigues, saindo
o enterro, ãs 9 horas, da travessa das l\i>
tilhas 106.

Um desappareciitiento de
apólices em Recife

EM VIRTUDE DO INQUÉRITO E' lDEMITTIDO UM FUNCCIONARIO,
&$P ÜO SERVIÇO PUBLICO '
IH-.CIKU, io (A. A.) — O prefeito dcsle ;iiinicipio, lendo cm vista os elementos co- !iiii(ln« pelo inquérito instaurado afim rie japurar sobre quem rcene a responsabilidade. ;(•o desappareclmenlo de apólices, baixou '

iiiiiiii portaria demiltindo, n bem do serviçoimlilieo. o primeiro escripturario addido Sr.Mario Lamenha I.cmos Dahia.~_ ¦ ¦«»•*
oeringa

Loteria do Estado âo Rio
Em beneficio das obras da Catlicdral

dc Petropolis c dos Salcsianos de Ni-
ctheroy.

AMANHÃ

25: 0 0 0$ 00 0
Inteiro 1S600 — Meio 8800

TERÇA-FEIRA

30:000$000
Inteiro 28400 — Terço 800 réis
VENDE-SE EM TODA PAUTE

O MAIS ADHERKXTE
O MliLHOIt PÓ DE ARKOZ

. mem 

Requereu desquite e não pro-
vou as allegações feitas

FOI JULGADA IMPROCEDENTE A
ACÇAO

Thomaz da Gania Augusto, casado com
D. llachel Monteiro Vieira pelo juizo ria 7*
Pretória Civel. cin 2S ric dezembro de 1920,
propoz, perante o juízo ria 4" Vara Civel,
uma acção para ser decretado o scu des-
quite.

Em prova a causa, foram ouvidas tos.lèimi-
nhas. a ré que, por sua ve;;. requereu o.de-
pulmeuto pessoal do iiiilòr (jue não eonipa-
reeeu. Não tendo, porém, ficado provado,
quer pelo depoimento das .testemunhas,
quer pelas outras provas subsidiárias, ou
faetos articulados na inical do processo, foi,
por sentença de hoje, julgada improcedente
a acção c condemuado o autor nas custas
dn acção.

Prof. Au»lrege»üo7crsUeSro.S
A's 3 horas. Telep. C. 1995.

ÁS CASAS COMMERCIAES DE
T ORDEM' Apparccrrá brevemente a Tlevisla-llole-

lim, niO-COSMOPOLITA, rie alia novidade
pnra a América rio Sul, o. farú parte dn mes-
nia uma lista rio movimento rios Srs. lios-
:ierics; do llio rie 'Janeiro e outra rie casas
reeoninicndiirins c classificadas rie 1" ordem.

Sua! distribuição será profusa e gratuita
nesta Capital, nos Estados e estrangeiro.
ADMINISTRAÇÃO — A. RICCIULLI & CIA.

HUA RAMALHO ORTIGAO, 9, SALA 2.¦"-!. 
Central 7ü.

- para injecções, 2 cc. Preço re-"clame :i;.-i00. AGULHAS dc pia-tina s-crdndcira, Luer o Loty, marca espe-
Sla.«x,,íiam"sc e eoncertara-se. CASA HER-MAN\\, rua Gonçalves Dias, 54.

Todas as mães J?.evenrl lei tm M!,a •
i- , tjBra Dr. Lustosa, can-;

•!íêsa •ílnnn'C r 
e-"le3' 

Tubn piira ]0 «PPlIcã-'
çoes, JíüOO. Exigir esla marca.

•—¦ mam .
Tem Caspa? Use QUinÒI. i.oçgo j,erfumada

UMA BRILHANTE CERIMONIA
NO ASYLO ISABEL

*-*> m «ta. 

Inauguração dos novos altares de
mármore de N. S. da Appare-

cida e B. Therezinha do
Menino Jesus,

Healisoit-se, no Asylo Isabel, a iiiarigiira-o dos novos altares rie mármore v^aosrie Gcnovu, do esculptor AchHléd 'Cnn ssaÇp! subsfllniçiio aos allarw j rovUoriní oue'' nlian, servindo „n eapclla !|„ mesmoVsvt'.niree 
I, P 

'i"0^,"8 '<lc íío"«- S™^
le iui nff ,ln,,1Jcata P?r« nlw do MeninoRs is. Officiou, ii„ acto, o director dò Asylomonsenhor Amador Bueno, nolando-se crin-
oos íçlendos altares, Exmos. Srs. e Sras D/.ilnirra Vasques, liarão o barone/a de í'ei-xolo Serva, I). Cecília Hollingcr, Jovifa f lov
ç 

senhora César Augusto rio Borges Paília-
¦VVeiie^n,?1''?! ''«.."'^^"'or Carlos Porei-'• 

,í 
U-J.rV Ier;u'llt'' SP[>™1 e senhora. Bòr- ,auto Jose-Gomes c senhora. João dc 

'Mon-
pnen Moreira c senhora. Alfredo L. Vcrre -i. 

Çlnivés e «eiihora, Paulo Vieira rie Sou-/n e senhora, haroneza dc S. Joaquim com-
nhõiír^: A"[or,'^ Pi«to O«o,iò'c e-

in P 
'rn. 

. 
'rrii ° .'••V'rad01, e senhora. Ma-io Pinto dc 01ivcira4 e senhora, Maria The-icza A eiva, Joaquim Nunes da Rocha e sc-

ri?'?'in na. Cu°'en a Portugal, Raul Mei-
Cn.nHf^vP'8 eienll,ora' Vitalina de Souza,Cornelio Marcondes da Luz c senhora, Joa-quina Soares, Victor Cardoso e senhora, ca-
& eti''° Guçdca de Carvalho e senhora,Antônio dc breitas Tinoeo c senhora, Joséüe Siqueira Silva Fonseca e senhora. Dr.Nestor Noronha c senhora, Dr. Hilricgarriodo Noronha e senhora. Dr. José L. Meiíclés Iümiz e senhora, Dr. Alfredo Bòfgês-iCriliinaraea e senhora, Alessandra Càzziiui c:senliora, Anlonio 11. Parente e .senhora. Car-los A burlo Bernandes e senhora, l.uiz AlvesMacedo :e senhora, José Willcnis e senhora,Or. I;ornando Terra c senhora, João LopesRibeiro e senhora.

Após a missa festiva,.durante a qual, as
professoras e meninas, cantaram ao som doorgao Santa Cecília, monsenhor. Amador,
que ao Evangelho tinha feito o discurso so-Jire a festejada inauguração — tomando otexto — Mirabilis Deus in Sanlis suis, inau-
gurou, solemnemente, os ditos altares comorepresentante do Sr. arcebispo, D. Sebastião.Lidos os termos pelo Sr. Jovita Eloy, fo-ram assignados pelos paranymphos presen-tes, emquanto o coro entoava hymnos sa-cros.

Kcltasas orações próprias da solemnida-
ric, segum-se h visita aos primorosos alta-res, bcllamerilè ornamentados de lindas fio-
res,. òffcrecirias pela Sra.' O. Dalila Pajhpres e Sr. Alfredo Borges Guimarães.

Montienhor Amador, cm phrases elevadas,
agradeceu a presença dos paranymphos e
convidou a todos para as missas que serão
celebradas nos ditos altares, nos dias 11 c
:i0 de. cada mcz. ás S horas, por todo* os
respectivos devotos.

Contra lados não
ha argumentos

E' incontestável que "Lolcria a»
da Bahia".

A prova disso c quc, ninda na c.v
Iracção de honlem foi contemplado
com o prêmio maior dc Rs
50:000$000, o possuidor do bilhete
n. 17304, vendido cm S. Paulo. E,
assim, quem almejar sorte cguul,
poderá habilitar-se para a proxinia
extracção de 50 conlos, no dia Io ile
Outubro próximo, por R§. I3?00U.

Vcndc-sc em toda a parte,

E' DE ESTRADAS QUE PRE-
CISAMOS !

A Companhia Agrícola do E.
do Rio rae construir 30 kilo-

metros de estrada de ferro
Xa Asseniblca Kliiiiiinensc. foi lido u pa-

recer rias comhiissõcs rie Obras Públicas «
ric Justiça que concilie pela apresentação ile
um projeclo concedendo i Companhia Agri-
eola c industrial rio Estado rio Itio de Jn-
neiro, ]«lo tempo de cincocnla annos, >
concessão, que será intransferível, para »
Construcção de unia estrada de ferro, com
a bitola de um metro, tenrio como ponto de
partida a localidade denominada Conceição
rie Maeabú, em Macalié, c quc atravesse os
rins Macabii e rio Iinlié, siga pelo valle dcsle
ultimo passando pelas terras derolutss da
lotado, situadas cm Magilàlona c denuiiii-
findas "Terras dos Vrancczes". s.erião da
lmbc, e lendo inn desenvolvimento dc JW
liüf.nielros, vá ale o íiiunicipio dc S. Fi-
(ieiis. com direito de. prolongar esse ilescn-
volviniento até onde convier, com íippni'
vação previa rio governo.'A companhia iniciará a construcção (!•
cslraria dentro dc seis mezes e dcwrá coa-
cluil-a dentro dc Ires annos.

Pa ri si
A Aa'ua de Colônia preferida

JERSEY DE SEDA
ESTAMPADO

Acceilain-sc eiiconinicnrias pai»
qualquer- côr, qualquer quantidade,

e qualquer desenhei.
Bua Gonçalves Dias, 13, 1" andar.

Tel. C. 3997 wr

JORNAES DE RISCOS PARA
BORDADOS

Recebemos os numeras ultimamente paj
lilicados do "O Mensageiro rio Lar" c "
Bordíidò Moderno", edições ria Eiiipres'
Ulla-Erii.tora Inlernacioiial, ric .Si Paulo.

QUER FICAR FORTE?
TOME O

ARSÊNICO IODADO COMPOSTO
o grande tônico e o melhor fòítlfiçánlc w
Iiomoeopathla. Depositários fabricantes:J>*
Faria & Comp. 11. S. José, 75. Vidro 35000,

E nas boas pharmacias.
¦ ¦!»> —-

Caíram dos andaimes quando
trabalhavam

Os pedreiros Honorio Pontes rie Alcantàrgi
eom 35 annos, casario, morador á rua I'"0"
Joaquina n. .'i, cm-Marechal Hermes, e Qscai
de Oliveira, com 21) annos, solteiro. <l».Wi
trabalhavam, rcspectivainenlc, nas ohnis «ej
prédios á rua 24 dc Maio ns. íilll.c 107. '*'
ram rios andaimes recebendo contusões fcf".
nernlisadas pe^ó corpo.

Tiveram 0S¥SÓccòiTÒs ria Assistência c "
policia rio IS' dislriclo abriu inquérito f>!
se tratar de acddcnles üo Uabalho.

m m


