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nacional da carestia
Chegam os primeiros depoimentos á Associa-

ção Commercial
*Óm*******m**m**m**m****m******

O parecer do deputado Vicente Piragibe
das as nações, se empenharam em equill-«rar os seus orçamentos, sendo reduzida omeio circulante de todas aquella* naçóos
que liuvlain cmitlldo durante o conflicio eu-ropeu.

Tive opportunidade de ler da tribuna da
Câmara as seguintes proposições do profes-sor mista v Cassei; (l.a tiumtiuie et le chim-
ge apréê 1914-192,1): "Quando sa pensa queii alta dos preços irão é senão um dos aspe-

-, ¦'-. ?' " 
_¦' ";v*, 

í

br

o inquérito sobre a carestia da vida que,iu intuito dc melhor upporclhar ns poilcics,* o publico pura combatcl-a, vem fazendo
palrlollcnincnto a. Associação Comnicrciiil,
jraças ii inicialivn do roroncl l.cito llibeiro,

que a sitKKcriu em boa
hora, está offcrcccndn
mui apreciáveis rcsul-
tados, por isso que in-
struc sobre modo a
opinião publica sobre
il alarmante phcnnmc-

Li _____,. >.mm- uo c uponta ns uniu-
WBl 'MBm^Ê'- vôcs dc boa intenção.

yzf».W!»\ .lã se pronunciaram
sobre a moinentnsa
matéria duas uutorl-
iludes, como o Dr. .lose
Agostinho dos Heis,
professor dc JionominPolítica c direfetor do
Club dc Engenharia c
da Eseoln Pol.vtcchni-
ca, c o Dr. Simões Lo-
pes, ex-ministro da
Agricultura, e especia-
lista desses ássumptos.

Hoje, podemos offc-
Vicente Piragibe rcecr A curiosidade c

apreciação gcrnl, o pa-recer dc um incnibro dn eommissão dc fi-
Danças dn Comiiro, o Dr. Vicente Piragibe,
cujas affirmiilivus iiprcscutnin, sem duvida,
uni grande interesse, e cujas conclusões,
sob Mirins aspectos, parecem sympntliicas, c
sob outros corresponderem & •niprcssão do-
iiiiinnite. Mas, o melhor é quc ns julgue o
próprio publico, ra/ão peln qual nos liml-
turnos a divulgal-as de primeira mão:"Min de Janeiro, 22 <lc setembro dc 1924.— Uxmos. Srs. membros da Còmmissão Es-
jiccinl da Associação Commercial do Ilio dc
Janeiro. — Com grande satisfação respondo
á consulta coin que VV. EEx. me honraram.
Chiro eslá qiie, para attender A urgência com
que i- solicitada a resposta, não poderei des-
envolver convenientemente todos os termos
dn problema posto cm foco, o quc exigiria
unia longa dissertação n respeito.

1'ehso que o pbenoiuciio econômico vul-
inrmcntc ilcnoininndo "Carestia da vida",
que, de certo tempo a esta parte, se vem
liccciitiiamlo dc modo impressionante, ó, de
um lado, n indicação preciosa du dosvnlori-
saciai da moeda do paiz, c. (le oulro, a"rc-
tlitlnntc dn lei da of feria c da procura. "Alta
lios priçòs c depreciação monetária — cn-
linn o professor llcrlrnud Nogaro — ("EaMonnaie et les phcuomcncs ínonctnires con-
tcmpni-iiiiis" — 1024) — são expressões cqui-
valentes, traduzindo um inesinò pbeuomcno;assim tnnibein a baixa dos preços c o au-
fincnlo ilo valor da moeda, porque se trata
lie uniu alia ou de unia baixa de moeda cni
relação ás mercadorias ou serviços". Lal-
lcninn compara essa relação á existente na
posição dos líquidos cm vazos comniunican-
tes: sempre que uma das columuas desce, a
oulrn forçosamente lia dc subir. Os factos,
du conhecimento geral, comprovam a affir-
niíicãn: a nossa moeda, hoje, vale a quinta
parlo (lo par. Claro está que as utilidades
deverão valer cinco vezes mais do quc va-
liiim (inundo a moeda estava ao par, soffreu-
(Io. nas altas ou nas depressões do preço, a
influencia das depressões ou das alias do
valor ncquisitivo da moeda.

Firmados esses princípios, procuremos as
•ausns determinantes dessa depreciação do
valor ncquisitivo da moeda. Incontestável-
mente a principal dellas reside no desiqui-
librio orçamentário^ factor de ordem mo-
ral preponderante; influindo dccisivnmcn-
te no credito do paiz c provocandoa conseqüência falai da inflação do papel dc
curso forçado, que vem-concorrer para a di-
lliiçâo dn uipedit, auguieiitando-Ibe a quan-lidudc sem nccrcscer nenhum valor no tolal
em circulação. Os exemplos da Allemanlia,
«o Áustria c da Rússia são dc lal modo fia-
«i.mtes que dispensam coiumcutarios. Eni
joilas as oulrns nações u moeda soffreu, cm-
licira cm menor escala, quedas notáveis, ac-
eusndas á proporção quc íiugniciilnvuin os
instrumentos de troca cm circulação. A ele-
yiiçSo do custo das utilidades reflcctin a di-
niiiiüíçâo do valor ncquisitivo dn moeda. Al-
sumas dessas nações procuraram, porém, o
eoiTccIivo ilo equilíbrio e da deflação, lo-
grando npproximar-se da situação anterior,
tsses resultados levarain-nío a sustentar da
tribuna dn (.ninara dos Deputados as sc-
Suinlcs conclusões;

o) ns iinções que mantiveram equilibrados
os seus orçiimentos e por isso mesmo não
tiveram necessidade de lançar mão do papeldc curso forçado, conservaram valorisada asua moeda:

li) ns nações que não sustentaram o cqui-limio orçamentário e nppellarum para ns
einissõcs sem lastro viram continuadnmcntereduzido o valor ncquisitivo da moeda;

*•; As nações que cntrnruni pelo' des-
íquitibrio e pela inflação c depois procura-mm o caminho opposto, do equilíbrio c dn
leflnçüo, após a queda da moeda, regis-
jPjjun n sua valorisação continuada.

f- inútil cuidar do problema da carestia
* vida, isto é, de baratear os gêneros de
consumo necessários sem ooneomituntcincn-
M.proinovcr n valorisação da -moeda. O pre-*° ó npenus o índice de nm conjunto dc
condições econômicas: marca o estado do
uicrcailo como a agulha do uianonietro mar-
M ii pressão do vapor du locomotiva. Essn
Çpniparnçãü Pierre Uoven (l.e,1'rix Normal.~~ II1-1) ucçrcsccitla que "fixar arbitraria-"icnlo um preço mais favorável quc o do
mercado uão é senão forçar a resultante de
condições que, nem por isso, permanecemmenos desfavoráveis; é o mesmo quc dc-
ler o ponjeiro de um relógio para ganhartempo". .Ensina ainda o'.eminente eco-
[Wnnsla que o preco "é determinado por
y*!S NATURABS semelhantes ás da .physl-
™i du cliiniicn on de outra (|iialqucr sei-
fncia natural. Soffre docemente as fluctiia-
ío.cs do mercado, como o mercúrio soffre
•J j.lii.cluações da temperatura. Oucr isso
««er que o preço não é arbitrário c que,
raenrar niõdifieiil-o para meUiorar unia si-
toação econômica, é o mesmo que soprar so-
5fe uni tbcrmoinetro pura modificar a tem-
gjaliira de um aposento".
tós chamadas leis de emergência, com que"lios procurado enganar o estômago do
«nsimiidor, são panaccas *quc escondem•Penas o mal, adiando os remédios effica-*Cse pertnittindó que esse mal se aprofundenP inndo a destruir os tecidos e a ferir os
2'Soos essenciaes á existência. Já passou a
|Pn*a dc applicur cmplustros nas uleera-
v"« ctijanens antes do investigar o fundo
"'"'biilo qun. ns provoca. O nosso" dever è
c0mb"ator as causas. Assim o coniprebcndc-
[?'" "S lislailiis Cnidos. a Inglaterra, a Bel-
*'.ca' » Itália, a Humania, a Suécia, o Ja-:
Jaí)> a Tfllieco-Slovaquia que, logo após., .
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elos do systema financeiro ipie eiiractcrisa-mos sob a denominação de inflação, ha dcse achar um pouco singular que Iodos os
paizes, obedecendo a uma politiea mais oumenos pronunciada dc inflação, se esfor-
cem na luta contra o alta dos preços". E'liçno corrente — e não lia economista quca contesto — que o nivel dos preços depevdo da relação entre a moeda. Isto i, do po-der ncquisitivo, o do mercadorias ou servi-
ços offcrccidos. m

Ao Indo da desvalorisação da moeda, de
quu e indico risível e apreciável a carestiada vida. £• preciso não esquecer um ele-
mento que está concorrendo nno só pnra o
proprio desequilíbrio orçamentário — pelareducção quc determina na receita publi-ca — mas tainbcm pnra n carestia dc Iodosos gencros, peln restricção quc provoca na
offcrta: í a tarifa proteccionista em exn-
gero, uggravudü com a quota de 6» °\°
ouro. EstA demonstrado ú ultima eviden-
cia que essa tarifa, já dc si cxccsslvamcn-
te proteccionista, pelas taxas elevadas quendoptou, tornou-se proliibiliva com a par-le ouro dos direitos alfandegários: a ren-
da diminuiu sensivelmente logo após a sua
adopção. reduzindo em grandes proporçõesa entrada dc artigos de consumo no paiz.Por outra parto a industria nacional, li-
berta do concorrente, eleva também o pre-
ço das utilidades, sendo essa alta ainda
nggravada pela falta de capacidade produ-ctora para attender ás necessidades do con-
sumo.

O phenomeno da carestia da vida denuncia,
pois:

IV desvalorisação da moeda;
II) procura maior que a offcrta dos pro-

duetos dc consumo.
Concorrem para a permanência da primei-

ra causa:
a) o desequilíbrio orçamentário;

ífbj a inflacção do papel moeda de curso
forçado.

Concorrem para a segunda:
á) insufficicncia do transportes dos cen*

tros produetores paru os mercados consumi-
dores ,*

b) falta de capacidade produetora da in-
dustria nacional para attender ás necessidn-
des do consumo;

c) quasi impossibilidade dc entrada de pro-
duetos estrangeiros para supprir ns deficien-
cias da producção nacional*.

A solução dessa criso depende principal-
mente dc energia, dc tenacidade, dc coragem
patriótica. O momento é dc sacrifícios, lias-
ta, para comprehcndel-o, quc tenhamos dean-
le dos olhos as seguintes affirmaçõcs:
-Nunca a divida externa do Brasil foi tão

vultosa;
Niinca a divida interna consolidada attin-

giu ús proporções da actual;
Nunca a divida fiuctuante alcançou um

total tão elevado;
Nunca foi tão grande a massa de papel

moeda cm circulação;
Nunca o cambio brasileiro permaneceu por

tão longo tempo com a cotação tão baixa.
•Ninguém poderá ignorar as conseqüências

dessa situação de facto. A principal dellas
salta aos olhos dos menos experientes. Ií'
esta: estamos pagando, só dc juros, por anno,
mais dc meio milhão de contos de réis, ou
sejam mais de mil trcsenlos contos por dia.

Duas soluções apresentam-se: ou as grnn-
des privações para, em praso breve, desafo-
giirmò-iios dessa pressão, une consome o
nosso esforço, anniquiln o nosso trabalho,
entrava o nosso progresso c aincsquinba a
nossa economia, ou a soiriiiolencin doentia dos
cobardes c dos indifferciitcs, para esperar,
sem rubor nas faces, n humilhação de uma
nova moratória. Estou bem certo, c posso af-
firnial-o com a maior segurança, que os nos-
sos concidadãos náo vacillarão um só in-
stante: todos elles, dos mais modestos aos
mais ricos, saberão comprchender o dever
que lhes c imposto nesta hora c correrão fc-
iizes para entregar o que de cada qual fôr
exigido. Nessa convicção, não teria duvida,
por minha parte, cm aconselhar como medi
das de prompta execução, ns seguintes:

1»  Equilíbrio orçamentário, restringiu-
do-se ao mínimo as despesas, elevandb-se os
impostos sobre os produetos de consumo su-
perfluo, ampliando-se o sello proporcional
aos recibos e aos endossos c elevando-sc a
taxa de viação ;""--,", ; ,oa Paralysação da inflacção do papel
moeda de curso forçado e logo a sesuira de-
flacção, á medida que, pela valorisação da
moeda, se tornassem menores os encargos
do Thesouro;

;i« ._ Aperfeiçoamento dos apparelhos de
arrecadação;

4a — Supprcssão do.s impostos de consumo
sobre os gêneros de primeira necessidade;

5» -— Supprcssão da quota ouro nos direitos
alfandegários dos artigos cuja matéria pri-
ma não exista no paiz, excepção feita dos
árticos de luxo c dos destinados aos vícios.' 

Autòrisándò VV. EEx. a darem a presen-
ie resnosta o destino que melhor entenderem,
subscrevo-me, dc VV. EEx., ele. - (a) Vi-
cente Piragibe."

Morreu a porta
dora de
pernambucanas

A única filha sobrevi-
vente do proclamador

da Confederação do
Equador exhalou o

derradeiro alento
ssta manhã

XSo foram ainda marcados
08 funeraes dc D. Pliila-

dclphia dc Carvalho
Paes de Andrade

Pouco tempo depois do uma evidencia qui*
não poude evitar, o pula qual, unicamente,
talvez, haja esperado a morte, 1). Philadcl-
phln de Carvalho 1'ncs dc Andrade leve, esta
madrugada seu ultimo alento tle vida. Des-
apparccc, assim, a ultima filha dc Manoel dc
Carvalho Paes de Andrade, um do.s grandes
republicanos que lançaram, bem cedn, nn
scena rio político do Pernambuco n semente
dc ideacs libertários c os fundamentos do
regimen quc afastou, para sempre, a realeza
du Urasil.

I). Pbiladclphia dc Carvalho morro cmnl-
durada pelas homenagens a quc linlin direito
c (|iic, felizmente, lhe foram prestadas a '2
dc julho ultimo, por ocensião das comincmo-
rações rcalisados nesta capital, pelo governo
c autoridades dc todas as classes sòciaes, ns-
signnlando a passagem do 1° centenário da
insurreição do seu pac contra as iniposl-
ções estrangeiras c da coroa.

Poi a A NOITE quc, numa entrevista com

9'or^aí leprosarios...
A' espera dos

Uma visita ao Hospital
S. Sebastião

i
I Dr. Carlos Scitll

En poueat palavras o Dr.
Carlos Seidl diz tudo

A questüo da Iiospltallsaçio d* leprosos
insta capital voltou A baila, com a noticia ila
Intervenção do director du Saude Publica
junto da Irmandade da Candclurlii, afim dc
oliier (ignsall o Hospital dns Loínros para

leprosos cm numero
excessivo nas enfer-
uiarias do Hospital
S. Sebastião, coiifur-
me liontcm couimcn-
tá mos.

Para conhecer, ain-
.Ia umn vez, do facto,
rumos ter a este lios-
.ill.-il. onde o rcspcctl-
vo director facultou-
uos multo prompta-
incute a visita iis cn-
frrniiirins do lepro-
sos. IC o que se nos
deparou, embora não
pudesse propriamente
merecer a npplieação
Ias famosas dc-
scripções dc um dos
circulos do Inferno
dnntcsco, estava mui-
lo, mas muito longe
dc ser aquillo quc o
regulamento pomposo

da reforma sanitária recente estipula c
promette.

Nas Ires enfermarias, ou antes barracões
de madeira, cm que estão depositados os Ic-
jirosos nesta capilal, falta conforto, espaço
c falta ulé ar. Ao penetrarmos ousadamente
nesses "depósitos de enfermos", denomina-
dos enfermarias, sentimos o ar confinado
dos recintos sem arejamento c não sendo
outro nossn intuito senão verificar a super-
lotação de que fala a noticia vinda du ili-
rectoria dc Saudc Publica, retrocedemos
apressadamente, procurando obter csclnrc-

(cimentos do Dr. Carlos Seidl, director do
hospital.

— Náo precisa dc mais esclarecimentos
— disse-nos S. S. — Hastn-lbcs, estou cer-
to, o quc verificou c se expressa nos seguiu-
tes algarismos: uma enfermaria destinada
ii mulheres leprosas, podendo comportar o
máximo do -lõ leitos c tendo 51 doentes I
Umn outra, para homens leprosos, cuja lo-
facão máxima 6 de õll e encerra hoje 118
(lií-iiiíes ! Unia .terceira enfermaria que,
podendo conter 30 doentes tem llil ! Eiiicr-
inarins entaladas, este supcr-accuniulo dc
doentes, alguns ulccrndos, i- causa iln ar
confinado e desagradável que o Senhor vc-
lilieoii pessoalmente.

De todos estes fnclos e difficuldadcs ad-
minislralivos, continuou a falar o director
do hospital, tenho (Indo scieneia continua-
(lamente nos meus superiores Iiiernrcliicos
e acredito que elles cogitam do assumpto,
íenlnieiito dc unia premenein inilubilnvel.
Ainda lionleni; aqui veiu o Sr. Dr. Oscar
Silva Araújo, assistente do inspector da
Prophylaxia da Lepra, e verificou a triste
realidade, prpmcllcndo iniercssnr-so pelo
ccssnnVcntoo de uma tal situação.

11 voltámos, do longínquo liei iro Saudoso,
para n cidade, rcflcctindo no inenmmcnsu

Pio XI lamenta o ata-
que aos catholicos de

Ravenna
DOMA 27 (II. P ) — Slla Santidade o

Popa Pio XI escreveu uma carlu a mouse-
nhor Lega, bispo de Ilavennn, apresentando-
lhe condolências pelo ntaque feito ao -Parque
Catholico e cnviando-llic uma importante
quantia para reparar os damuos causados.

r* *

O escândalo do petróleo
Adiamento do julgamento

judicial
WASHINGTON, 27 (U. P.) — A acção ju-

dicial que o governo dos listados Unidos
move afim de nnnullnr as concessões de ar-
rendamento dos campos petrolíferos de Tca-
pot Dome, foi adiada do dia 7 de outubro
próximo para o dia 0 dc janeiro ,do anno
vindouro, devido a se lerem recusado a de

' D. PliilaiUlphu dc Carvalho Paes de
Andrade (Pose cxelusiua dt A NOITE,

cm !10 tle junho dc ID'24)
a illustre pernambucana, advertiu o espirito
geral da existência, numa residência modes-
tn do Meyer, dessa portadora dc lanlas glo
rias c dc virtudes excclsas, além do que do-
tada de um raro saber, quc, naturalmente; a
edade empilhava, ás vezes, mas deixando mo-
mentos de lucidez eouiplela, durante os quaes
sc lhe notava um verdadeiro espirito dc mo-
cidade.

Modesta c nobre, quando lhe dissemos que
a A NOITE sentiria muilo se deixasse do
comnicmorar o centenário da Confederação
do Equador com unia phrnsc sua, uma pa-
lavra, que fosse, D. Pliiladelpliia redaíguiu,

— Louvado seja Deus 1
íi poucos minutos passados, como pedis-

somos sun impressão dn sociedade contenipo-
rança ,da qual vivia totalmente afastada,
clln nos respondeu, eni inglez clássico que
lhe era familiar, o celebre npliorismo do Mil-
lon:"O passado é o melhor conselheiro do fu-
turo".

Deixava, assim, |á nossa conclusão, seu
conceito implícito.

Ii' esse grande expoente da velha nobreza
pernambucana que *ein dc dcsnpparcccr, no
mais completo recolhimento, quebrado, li-
geiraiuentc, por motivo das solemíiidifdcs ipie
teve de assistir. Não tinha íiciihiiinn pensão,
nem da União, nem do Eslado. Jamais pu-
diu, e tanto se arredava de tudo c de todos
que a ninguém decorreria indagar de òiidè
estava o como vivia n herdeira do grande
patrimônio moral deixildo pelo eminente"leadcr" dns correntes fundadoras dn Dc-
moeracia em Pernambuco; ou seja, elirouolò-
gicninente, no Brasil inteiro.

O passamento se verificou á rua liarão de
Pctropolis n. 10(1, na residência da fnmílin
do Sr. Dnvid Lc Mitsson, seu primei, entre
conforto e veneração, e foi conseqüência iu-
evitavel de grave e irremediável eiifcrmida-
de que de mais dc um mez vinha neulrali-
sando o inutilisando os recursos sçieritificos
empregados por seu medico assistente, Dr.
Nogueira du Silva.

A* hora cm quc cumprimos o dever dc re-
gistar esta grave perda que nno cnluta só-
mente a fninilia pernambucana, mns copi-
pnnge e attingc á nação inteira, não tinham
sido marcados ainda os funeraes da saudosa
patrícia, que talvez em despedida do mundo
escreveu pela n A NOITIi, especialmente, as
seguintes palavras dc significativa sincerl-
dade: ,"Saúdo á Republica, no momento'em que
a Nação Hrasileira comincniora o Centenário
dn Confederação do Equador, proclamada por

Manoel de Carvalho Pncs

nvcl atraso da capital do Brasil cm mate-
rin de hospitalisaçuo e de quanta distancia
vae das promessas cscriplas aos factos.

¦ mmm* 
DR. DARIO FREIRE DA SILVA

Quem era o nosso cônsul fallecido
em Liverpool

O Sr. Dario Freire da Silva, liontcm fal-
lecido cni Liverpool, no exercício do cargo
Ue cônsul geral, pertenceu ein .sua nioeida-
de ao grupo da elite literária e artística dc
que eram elementos importantes Olavo liilac,
Guimarães Passos, Valentim Magalhães,
Aluisio Azevedo, Coelho Netlo, Luiz Mu-
rat, R. Amoedo, Fernandes Kigueirn, Me-
deiros e Albuquerque, Modesto Brocos, os
dous Bernardólli e oulros.

Dario Freire, nos tempos da propaganda
repüblicanai foi figura de destaque, no la-
do de Aristides Lobo, Sampaio Ferraz, Es-
leves Junior, e começou sua carreira de
funecionario, abandonando os estudos de
medicina, de cujo curso foi iiluiniio nialri-
culado, na Secretaria de Estado dos Nego-
cios interiores, dahi saindo, em 1801, para
a dos Negócios Exteriores, por um concur-
so, que lhe deu ingresso nn carreira con-
sulnr, onde perlustrou todos os grãos, des-
dc o dc clianccller até o de cônsul geral dc
1* classe.

No desempenho destes cargos esteve em
Lisboa, Londres, Ocnovn, Iquitos, Sántia-
go, Assunipeão. Cadiz, Brenien, Yokohnihii
é, finalmente, Liverpool. Foi úm cônsul que
lomoii muilo ü peito suas funeções, gosan-
do. por isso, na Secretaria de Estado respe-
diva, de elevado conceito. Pelas suns ma-
lieirns de perfeito cavalheiro, grnngcoii sym-
patbias profundas nos meios uni que viveu,
a despeito de uni temperamento "frondeur",
que sempre o cnràclcrisou; originando, cm
tomo do seu nome, uni sem numero de fn-
cios, provocados pelo sou espirilo esfusinii-
le o vivaz.

Dario Freire cra nalural do Estado do
Paraná c dcsapparece aos sessenta annos,
deixando viuva a Exma. Sra. I). Julia
Daiiin Freire, do importante familia do
Pará ,c tres filhas, sehhorllns Dulce, Dido
e Dirce.

¦ mmm >
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MILHÕES DE MARCOS

OURO!
E o ex-kaiser e o filho

dizem viver na mais
completa pobreza

HEIII.1H, 27 (U. P.) — O relatório du
.'iiiuiiiisMÍ.1 especial que durante cinco nn-
nos esteve fazendo investigações sobre ns fl-
iinuçns do cx-Kulser (iuillicrmi* II, nfim dc
dcleriiilnor o que o governo deverá pagar-
Ilu*. causou grande sensação cm Ioda u Al-
lemanha.

A eommissão informa, nesse documento,
que (iiiilbcrme II o a fumllin llohenzollcrn
receberam do Estndo da Prússia, depois da
terminação dn guerra, unia quantia total dc
:;:i iinii.mili dc marcos ouro.

A Imprensa socialista mostra-se particular-menlc sntlsfelln coin o resultado do inqueri-
lo. especialmente pelo fnclo dc nllcgarcm o
cx-impennliii* c seu filho, o cx-prlneipo her-
deiro Frederico (iiiilliermc, quc vivem nn
mais completa pobreza.¦ mm* ¦

OUTRO GRANDE "RAIO"

O aviador Emilio de Carva-
lho ultima os preparati-

vos para o circuito
aerco dc Angola

LISBOA, 27 (IT. P.) — A aviação porlugue-
za prepara novo cmprclicndimcntn arco que
constituirá um dos maiores feitos até agora
renlhmdos para o domínio dn nr.

Segundo foi noticiado, o aviador Emilio de
Carvalho está completando ns preparativos
pnra o arrojado circuito aerco de Angola,
que tenciona effcctuar dentro cm breve.
— ¦ mtm ,—.
Uma missão parlamentai'

turca na Itália' IIO.MA, 27 (U. P.) -- Chegou, liontcm, n
missão pni-laniciilnr litrea que vae demorar-
so aqui uma semana. A missão vne confe-
renciar nnianhfi com o primeiro ministro Sr.
Mussolini.

0 CONFLICTO
entre a Argenti-
ra e o Vaticano
Apesar de nomeado visita-
dor apostólico, monsenhor
Andréa continua a ser, con-
stitucionalmcntc, o arce*

bispo de Buenos Aires
» <m §¦?¦»——

E, por isso. a crise ainda
não teve solução

BUENOS AlIIliS. .setembro (U. P.) — A.
propósito dn dcslgiinçãu (h* monsenhor An-
diva pura o jogar de visitado!* apostólico
no i pnizes hlspano-ninorlcnuos, o jornal "Lu
Prensa" publica o seguinte :"Conformo o noticiámos em edições «nle»
riort-s o núncio apostólico, monsenhor llcda
Carilliinlo ,loi hontem no Ministério dns He-

jr*^ pW8»#l^

íilillfflJlfl!

0 perigo sanitário de um cor-
rego em pulrefacção entre

residancks familiares

Era de 789.886.193 pesos
a divida da Argentina

em 31 de julho ultimo
BUENOS AIIIKS, 27 (A. A.) --- O minis-

tro da Fazenda, Dr. Victor M. Molina apre-
sentou no Sr. Marcelo T. Alvenr, presideu-
lc da Republica, um balancete sobre o es-
tado financeiro do paiz nté o dia 31 dc ju-
lho ultimo. Por esse documento, vfi-sc que
ã divida da Argentina naquella data era do
789.88(1.190 pesos.

lustre signatária, que, então, se dignou dc
posar especialmente pnrn n objeclivii de uni
dos nossos operadores, forani offcrccidos peln
A NOITE uo Instituto Histórico do Estado
do Pernambuco, tendo sido intermediário
gentil desse offcrcciinento o Sr. Dr. Ulysses
llrniidão, escriptor c historiador c filho da-
quella unidade federativa.

Desse prescnle, sem duvida precioso, havia
si.do hiiuitidni a reserva quc os devores demeu pae. Mnnoel ile carvalho Pncs de An

Orado. Meyer, 2 de julho do 1024i — PhiJn- i córlezih e dc respeito ás susccptibilidadcs
(lelphia do Carvalho Paes do Andrade." dc unia das mais representativas, senão n

, O nulòferaplio, após ter sido publicado por] inaior üetènlòra do responsabilidades que ibe
esta folha, bem como a gliolofirupliia (Ia fa' yiiiliaüi de um nome da Ilistori»- '••--» '"

Monsenhor Andréa
laçõcs Exteriores; onde teve uma confcrenal,
com o. titulai* dessa pasta.

Nessa oeei.KÍão ii iiuncio manifestou ao Dn
Angel (iiillardo que jú hnvin entregue n mon*
senhor Andréa, dc accôrdo com instrucções
recebidas do Viiliciuio, u nomeação dc visi»
Indor apostólico rin America llcspnuhola e
que. n sua visita tinha por objeeto ooiiinninU
car no nosso governo essa nomeação, o qu*
não lihvin feito nntes por sc achar cnfcrni*
o ministro.

Acorcscentou que havia recebido a cart»
de nomeação em um envelopiVo scllado qua

I havia feito chegar ás mãos de monsenhor
I Andréa, sem conhecer o ulcnncc ou enractet

do mesmo.
A respeito disso, o ministro Gnllnrdo affir-

j mim que seria iiilcrcssníite para o governo
argentino conhecer o caracter dessa iiomea»

i ção. pois talvez fosse ainda, de accõrilo com1 a Constituição Nacional, necessária a cou-
; cessão dc nm passe correspondente, nicdiaii-
! te ,i intervenção da Suprema flórle. A res-
posla do iiiincio sobro esse. ponto foi quo
ignornvn ludo jiclii causa aeiiiia referida.

De maneira definitiva, o niineio náo deu
nn ministro nenhuma informação precisa

n respeito da nomeação de. monsenhor An-
dréa para delegado npóstolicò. nddiiziiido eo-
nm excusa a sua ubsoluln .igiiorniicih da
íiiisinn.

Xos ailiis circulos officiaes essn resposta
causou estranheza, pois. é admirável qiie''-u"i'nnúncio apostólico entregue envclóppes igno-
rando a naüirezn dó seu cóuieuilo. Imia-j:uj-
dn ii Sr, Gnllnrdo do iiiiucio líposlolico :;'-*,'
com essn nomeação, serin necessária a pre-sença de nioiisenhoi* Andréa cm Homní via-
gem essn desejada jieJo governo argentino
pura que esse prelado desse explicações pes-siiiies á Sitiita Sé, o represeiitnnle da egrejn
declarou uno julgar I.icccssnriii essa viagem.

No que respeita á siliinçãò em que fica
o nssiimplo dn provisão do nrçebíspndn dc
Ijiienos Aires, o ministro dus rícliiçòcs Esle-
riores nos declarou que. é exiicliimcnte :\
mesma eni que se ericontínvn nté ngoríi,' poi.iu nieneiotindii desiglinção não significai d»
nonhiima maneira u solução do conflicto,
vislo que os dnus cargos não são inconipaU»
veis e o Poder Executivo mniiléui o seu can»
didalo.

Momentos depois de realisada n cnlrevis-
Ia a que fizemos referencia, nionsenhor
Andréa eoiiiriiuiiicòü; Icplioiilcamcrilc, ao mi-
nislro do Exterior que lhe havia sido eu-
tregue ;• íioiiiciiçnò de ilclcgiídò apostólico.

S/..-iin(li, lem dilo "|.n Prciisa" em scus
cominenlnrios, u designação de munscrihor.
.-iii.rii-.i |i.ii\i o cargo tíe visitador apostólico
n:i Americít Mêspnnliolii em nada iiiodificn a

, siluiieno do ussuiíipto pendente entre n Snn-
nidii com o nome daquelle rio enlre ns riuisilii Sé e o governo argentino por' motivo da
São Francisco Xavier e José llygino, convida i provisão do urcebispiido de lliienos Aires. '
o Irniiseiinte admirado ;i pereorrel-o, sem se i Essa nomeação não tini a monsenhor Andréa
prcoecupar com os acasos dn sorte que, pn- o seu cariiclcr acliial. E' elle, constilucionnl-
rn ns cousns como parn ns pessoas, varia c mente o arcebispo do Uuóhos Aires. A sun
lem caprichos, fazendo pobres e .ricos, e do-1 nomeação parn o cargo cilndo não o inhnbi-
tnndo com íissignnladn rapidez de luz, grizllila pnrn o segundo "
e esgotos unia passagem qiie"\tiilvez nem re- I ~""l'r" . ^ _.! '• 'S*9*~" —
una as condições cssciicincs dos logradouros j VEM AO RIO VM MEDICO POR-urbanos, eniquanto vias publicas centraes Tn_onr"r
ninda reclnmnm uin ou Iodos;'nqüclles 'lieue-1 IUÍjUEiL
fiejos. Poiiílo de parle estas exiniisilices nn "¦,¦,- r.
distribuição dc serviços essenciaes, nos lojtios i
dc. quem pussn erguem-se. cnlão. nii, b.eljniM

^fB' 
'»f "¦" ¦ii.i.wwHWaraiar.rT-._»»,-

¦jj -2 : 8$*»ú-~._..'-> -••j't ^^^W\

A rnpidez dc scerihrio com que se impro-
visou aquelle cnininho (|ue vne do lado pnrdo primeiro lance da run liarão de Mesqiii-
ta á margem csqiierdn dò Maracanã, ferindo
o ultimo trcelio que falia piírà ligar n ave-

vlveiidns do quem
iniuiguriil-ns com

ju espera vai certnnie.iile,
còiiiplcincnlo de sJnos

: Mnisvantagens.. Que lindas, qne ellas
adiante os míseros escombros que aindn jus-
tifieam o nome da famosa liitli.vlouin, e cn-
cravado no recinto nssim formado de residen-
cias dc gente que se traia, lá está uni par-
dieiro quo se cnrncterisu pela ausência com-
plçta de respeito ás -posturas sanitárias mnis
elementares, c que, não merecendo a ligação
dos canos da Cily por eslnr condeinnndo e
não interdicto, scus bnbiliintes que so emol-
duram ú vonlnde c em harmonia de traio
com semelhante morada, fazem numa vala
de que uma secção a gravura acima reproduz,
o despejo dc todas as inutilidades inclusive
matérias animaes, que por diffcrençn dc ni-
vel do córrego, encalham e sc putrefazem
mais, dnndo no ambiente o vicio perigoso
de um cheiro insuppòTtãvel I Ai de tanta
gente, senão da cidade Ioda. sc não olharem,
iinniedintainente, para um jierigo de tal or-
dom, que deve ser, já agora se. descobre n
enusn de tantas enfermidades e. febres de máo
caracter, registadas ua redondeza, e que. é
umn excepção c um nbsurdo, uma facilidade
quc uão tein os pequenos proprietários da
zona.rural, assoberbados eom os ônus dn
justificada jmiiosiSÍS idas íossats_.,2 "'•-

E' elle genro do Dr. Bernardino
Machado e pretende estudar
ássumptos da sua profissão

1.1S110A, 27 (A. AV) - Partiu pnra essÉ*
capital, u bordo do vapor "Werra". o me- ,-dieo Dr. Ângelo Vaz, genro do Dr. líjfiifv?!M
hnrdiuo Machado, ex-presidente da Rep*»¦',":•**
blicn o ex-minislro de. Portugal no HrasH^SS
que vac estudar o prnlilema da hospitnlisa-*^!
eno, nssislcnoiíi infantil c n organisação íuo»dica escolar. fi'.

Em comparação com o au-
gmento das forças aéreas

militares
IIOMA. 27 (U. P.) _ o coinniissario daAeronnulien enviou um communicndo á im-

prensa dizeiído qúe, emborri o líuinçrõ dsncciilcnles dos iiltiiiio« tempos seja notável,a perccnlage.ni delles diminuiu eonsidcravH-
mente, cm comparação com o auemento da«forças aéreas niililarcs* ^ " ' •*'

aíàíaüjiahs . ,.¦ ....., . ag?i8i^rat:i;*^ :*••*'! -^.ijkua...;» ¦.¦*., ._¦, !>JV_i..ulllfi^ilNtijilÍWMi(iilÍÉltiy
... I . ,.. _i.,., í í»,í^.í_.
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Ecos e Novidades
M i ¦ ¦ ¦*»¦ ¦

No «tn relalorio final, deimli de ura •*••
m« demorado de ioda* ai leis orçamentaria»,
a 1'nmmiWm das doie notabllldades fere a
páe du manifesto uma velha pendência, nua
aluda aguarda solução, justai a» eeegmula-
çfici remunerada». Tona a gema «aoe que
o lento coiulituclonal è peremptório e leve
o Intuito (Io distribuir os cargo» a «l"»'»*}»
pudessem nlolteal*oi, evitando os cabidos ile
enmrefoi, Si»*», tuni tuecedldo qu», mediania
luis o mediante loplilinja», wninre ir ovlla*
ram os effcllos da appllcacio daquelle lex*
to. Conformo observa o relatório das dou
u.iKihiiiiiaii-*-.. o próprio ÇoniiMiownron.cariado dlipoilllvoi que absolvem •*,¦• .*•¦¦»»
fi Uni. coiiUltuilonslo accumulaçío o
venrlmentos de Inactlvidade «tm «w«Io
uuaetqtier outras íuncí<V». Induslv* •«>•
aidloi parlamentares M-MtNMMHrtllJMtaU
doi. Na» aguai dcisas excepefi*» navegaram
outra», o a velha pendenela *-*—*"•**
num regimen Injusto, que a
nhvce o n*o contesta. __i.s.,i„,

A este propósito, accrescenln o relatorloi
'•Actualmcnte. estamos no regimen da» «MM
IcenolotAi acournulaoSei,; quando oeviamoi

eslar Justamente no reg men opW»"* «C
i.ue o Supremo Tribunal. depol» «-•»¦«¦•
I,r cm sua Jurisprudência. con«agro»..pop
Um. a lncon.tlluclr.na Idade «¦•»««-¦«
qua quer arcuimilaçAo". AM e»U o quo
Jslste o ahi estA <> ensejo favorável 4 exe-
cticlo tlc um ve ho testo constitucional, v -

• ,,« do lellurasmal feitas. mAo, grado cou-
sagrar um principio moralisadore equlta-
tivo. Náo basta cortar, aqui e acolá, a torto
o a direito, ainda mesmo quando os cortes
se inspiram em propósitos seguros e clara-
mente explicados. K1 mister corri;Ir_as In*
Justiça», principalmente quando ellas bro-

üm 'da falia da appllcacio da g; 
«"»*£*

corre neste caso, uara o qual tebtodo das
nolabilldades pode, providencia». K a Isto
oue sc deve dar relevo, afim de que nio sc
allcguo que tom havido esquecimento.

*\
Poderá parecer fantasia, ma» e a verdade,

qu. unia íola da Prefeitura A 
%£***%**Vehiculos revelou: oirculam, nas ruas c-r

tloeas, nada menos de 130 .-»«»o^-'l»_*2
B.*,o pagam licença. Doante J» ¦"?*í«S2g
cem i.s quc exclamam precavido»: ¦»*«¦»
os que u Prefeitura conhecei" Ec meto,
pois .. nota. remeltida a Inspectoria de \e-
hleulo*;. cspecifle.» numero por numero dos
automóveis quc sc privilegiaram.

Além dos aspectos Anômalo», quo fael
mente sc comprchende, a descoberta nos ctu-
loca cm farc tla antiga questüo dos r gores
nas arrccaduçúes, «pio muitos administrado-
res. dentro os quaes o actual minislro «Ia
Fazenda, apontaram Ja como providencia eu-
paz de fortalecer os orçamento» de r»ccua
c dominar ns crises financeira». Porccc mes-
mo que os imposto» cm fuga atllngem a ci-
fras espantosas. Se aqui., na Capital do pai»,
dispondo de um apparelho completo de fisen-
lisação, os poderes administrativos nao con-
seguem arrecadar com rigor, é fácil de pre*
ver o que acontece com as arrecadações re-
tiernes, cm todo o resto do pai*. Vemos que,
todos 03 annos os Impostos se acjumulam
o se aggravàm, sem resultados sensíveis, i*.
ainda n fonte aduaneira a que melhor abas-
tece as retidas. Phenomeno general.sado, o
dia cm quo merecer exame detido a fuga de
impostos concertará multo as finanças.

Descobrindo 130 automóveis, que trafegam
sem ter pago licença, a Prefeitura so encon-
tre cm contado com velhos adversários dos
seus cofres. As amnistias periódicas de vc-
lhos refractarlos do impostos municipaes,
para que elles paguem atrasados sem multa,
demonstram que nio é multo simples captar
rendas. Em todo o caso, sente-se, que os ri-
gores nas arrecadações podem conseguir
aqnillo qne novos tributos, exigindo reguja-
inentos c apparelhos exactores, não consc-
guem.

PELA LIBERDADE DA
IMPRENSA

Importante reaoluçlo ap-
provada pelo Congresso

de Pslermo
PALBIIMO, 37 (ü. P.O — O Congrt».sn Nacional da» Associação! da Imprensaiora reunido nesta cidade, approvou, hontem,

por «denta e cinco volo» contra tre», um*moção apresentada pelo» Sn. Ambroslnl,redactor, do jo.ml "Ln «tampa", de Turim,e Sr. Palco, redactor do "II Mondo", de Ilo.ma, nl Urinando o principio da liberdadeabsoluta da imprensa, pedludo a sappreo-*silo do ainordaeamento doa jornaes e ec
primindo a solidariedade do CongresM eoma» folha» qua sa declararam cm greve devido fn medida» adoptada» pelo governo.PALERMO, 2H (liava») ¦** O Congmsoda Imprensa approvou uma ordem ao diareafflrmniido quo o principio de liberdadede imprensa devo prevalecer «obre todo» oioutros o, por Isso mesmo, merecer o n
peito dos dirlgoiits do» povos.

A NOITE — Sabbado, 27 de Setembro de 1021

PENHORES?.
Menor Juro # Maior offerta

PflMP UIDCI »7. Rea T-etemkto, UT
l, MIRIí. flVHU II. Avealda Paoaeo, ti-.««3ÍSS»" »»{W»««8iW»C»»»a*****

54 PARA PASSEIO
F.legantitslmns temo» oa

costume» de flaoella, palmbeach, palha de «ede, brim
do Unho, etc. Na — Guana*
bara — II. Carioca, U.

FLOX PARA LAVAR SEDAS, LAS
K TECIDOS PINOS

*****

mm RECOMEÇOU 0 SEU
Ittir A' WLTA N

PORTUGAL PENSA EM
ADOPTAR 0 PLANO

"RECOVERr
LISBOA, 27 (ü. P.) — A,ComtnI«sao

ICxecutiva da Paz, tratando do problema
tias reparações, examinou a eventualidade
de se ndoptarem disposições similares ús
constantes no plano "Rccovery". posto em
execução pela Grã-Bretanha, c que deter-
mina que 21. por cento da importância das
exportações allemãs revertam cm favor do
Estado.

Dr. K8.teUi.ta Mpr^Vw"*"^*Trcas c cirúrgicas) Kaios X. Labor. a. Joso BI.
******* '

Dr. E. Pitanga SantOS-Operações..Doen*
Í5s do Ilectum c Anns. Passeio B8, do l As 4

mi^;j.wm07zV^r^m
Dr. Beynaldo do.Arag&o.Clinica se-
«horas. C. Carioca. 18, 1 às 3, _", 4" e 6".******

SEGUNDA-FEIRA
todos os elementos congregados para

um novo triumpho.
Em sei» portes jÍÃvÊL-UNIVERSAL,

o máximo da audácia, ao serviço
do amor.

ORENEGADO
com a dona dos mais lindos olhos que

ji seduziram um pobre mortal.
Chama-se ella

S&.AIEâ.lS »!l!iÍK^,»iSS!SaK
DR. PEDRO GABlíÇIRO ~- PteWf*
tnols. internas. Cons.. as 4 noras. S. Josí, lb
Dr. Ernesto Barrctto —• Assembléa 115. Oyn.i-
cologia, Syphilis. Raios Ultra-Violctas.

Dr, Castro A;a«jo SS..
Hospital Evangélico. Phone Villa 51261.

Dr. Manoel de Abreu JggiJJSS
pia profunda e intensiva (8 M A 200 I.v.).
Evaristo da Veiga, 20. C. 442.

RIALTO SABONETE — TALCO
Pó DE ARROZ

¦ ******
Grandes festas em honra da
líemaventiirada Therezinha
do Menino Jesus, na egreja

dos Carmelitas Descalços
Continuam as solemnes e concorridissi-

mas novenas preparatórios da festa em
honra da B. Therezinha do Menino Jesus,
i.n Capella de N. S. do Carmo, A rua Ma-
riz e Barros n. 218, e «pie se vem rcalisan-
do desde o dia 21, ás 7 1|2 horas da noite.

A festa, no dia 30 do corrente, constará
do seguinte : missas tlesde as 6 horas; ás
5 1J2 horas, missa das 5 intenções da Con-
ferencia Vicentina da B. Therezinha do
Menino Jesus, celebrada pelo Exmo. Sr.
bispo eleito de Botucatú, monsenhor Carlos
Costa; ás 7 1J2 horas, missa com cânticos,
com commi.nhão geral dos irmãos da Ven.
Ordem 3* de N. S. do Carmo e Santa The-
reza e das demais associações, sendo offi-
eiante S. Ex. Revma. o Sr. arcebispo coad-
julor D. Sebastião Leme; ás 9 1|2 horas,
missa solemne, officiundo o Revmo. supe-
rior provincial dos carmelitas descalços. Ao
Evangelho, occupnrá a tribuna sagrada o
Ilevmo. eonego Leopoldo Fernandes Pinhci-
ro; ás 7 1|2 da noite, panegyrieo da glorio-
sa Santinha pelo notável orador sacro
Ilevmo. padre José M. Natuzzi S. J., so-
lemne Te-Deum e benção do SS. Sacra-
mento.
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Mary Asfor
e tem a scc«ndal-a a flgnra audaciosa

e varonil tlc
Pat 0'Malloy

ao lado do sempre curioso e pittoresco
Raymond Hatton

No mesmo programma, o grando que*
rido do sexo encantado}

E VENCEU A ETAPA HONG-KONG.
F00CH0W

H0NO-KON0. ip (Havaí) - O aviadorargentino. Zannl levantou vôo eom destinoa Miangal.
IION0.KON0. ST Iü. P.) - A partida doaviador,argentino Zannl, hoje, A» 10.60 foium verdadeiro acontecimento, assistindo nu*maroNoa estrangeiros aqui domiciliados •

grande parte da. população nativa. Zannlacha-se em excelente dlspoelçAo de osplrl»Io item perfeito estado de lande.LONDims, 37,(U. P.) - Telegrantma deShaagal annuncia qne • aviador argentinomajor Zannl chegou a Foochow.SIIANOAI, ,S7 <ü. P.). - Tclegrammaado corrrspondinte especial da UniM Pre»».am Foochow, dUem que o aviador argenti-no Zannl. chegou a essa cidade, hoje, Aa 3.10.TOKIO, 21 (U. P.) - O secretário dóaviador major Zannl, Sr. Murphy, qua pre-
para a derrota que dave seguir o corajoso
piloto em «ua viagem em redor do mundo,annuaclon, hoje, que embora até agora nadatenha aldo resolvido, acreditava qu» Zannl
dapoi» de chegar a esta capital, decidiria
continuar o vôo.

Declarou o Sr. Murphy qne o governo Ja*
pones tinha nromettldo completo auxilio,
lendo approvado a alteraclo da roti através
o Japio feita pelo major Zannl,. Apo» a sua
chegada a Kagoshlna, Zannl aeguIrA com
destino a Kutnlmoto e deiia cidade paraKasumiganra, a ultima eldade na sua via-
gem par» Tokio.

O Sr. Murphy ««guindo aa Instrueções do
maor Zannl, JA tem feito oa necessário»
preparativos para o voo entre o Japão e o
continente norte-americano. Tito navio*
com installseõe» de radio, foram contrata*
doa por Murphy. afim de eomboiarem o dea*
temido aviador através do Pacifico.

fls ultimas harmonias
da esta;H artística
0 concerto dt Srt. Marietta Cam-

pello Barroso
Ainda um concerto que ie %p6de comido*

rar como destinado a obter pleno exilo, as-
lignalarA a estoçio artística que n fuga an*
nual doi veranista» vae encerrar nua dou»
ultimo» meio» do anno.

A t da outubro vindouro, no Inilllnto Na*
cional de Musica, a senhora Marietta Um-

fc Mm iipJonados tn

******-*-** i,

A missa em acçâp de graças e a
sessão solemnç, de hoje

Realiiou-se, hoje, pa Cathedral Metro-
politana, ds dea hora» da manhã, a mia-
sa em acçSo de graça» pela termina*
çfio do curso dos novo» bacharéis cm
sciencias comtnereiaes, pelo Instituto Com-
mercial do Itio de Janeiro. O acto foi assls-
tido por todos os novos diplomados e suas
familias, nolando-ec ainda uma grande con-
currcnci.1 de convidados e representantes de
associações.

Durante o officio divino, fizeram-se on-
vir, no coro, varias musicas adequada» e
um sAIo de Ave Maria.

Após á missa, o Revmo. conefb Mac-Do*
well. vigário de Sio Francisco Xavier, fez
uma breve allocurão allusiva ao acto, feli-
citando os jovens que se preparavam para a
vida no commercio e augurando-lhes ura
prospero futuro.

A' noite, sc effectiiará, no salio nobre
da Associação dos Empregados no Commer-
cio, a sessão solemne de collacçüo de gráo,
seguida de baile.

JA' VIU
Petit encanto?

Poia é preciso qne vi hoje ao PAR1SIBN-
SE assistir esse assombroso menino, verda-
delro gênio de precocldsd* artística, noa aena
numero* estopendos.

Na tela: Alice Lato e Bcrt Lytell, em "Pre-
gando morar. 2*-felra: "Mio verdadeira",
am film empolgante com Vivia» Martin, "**%
*-******, i ***** ¦

AUDÁCIA DE UM FISCAL
DA PREFEITURA

¦w*

;r
O que elle fea para prender

um MI_aslit da Pomeranla"
•A carrtwlnhn rodai» pela rua Manuela

IlarboM, Me.er. A\ frente seguiam. »ruia;
doi do arame « corda, oi iei» •¦Imtedorr»
Incumbidos do agarrar os eAei vadlo». 14
como ê tambem da |»raxr. acompanham o a
Jeula ambulante, caminhava, jnaU olrt».
uns de» metros lalvri, o guarda fiscal da
Prefeitura. Chegando perto A rasa n. «,
a estranha caravana parou i i quo »»» «¦}»
"batedores" acabava do ver no Jardim da
referida reildenel», enlre niiltai-^flfMncu
quo com elle brincavam, um "LuIU da Po-
meranla, . ',._ _O guarda nio vaelllout abriu o poitío e
sob o éco da gritaria da ereançada «ij.ro-
testo» do dono d» casa, o capljao do Kxer-
cito F«blo Lope» Carneiro da Pontoura,
arrebatou u anlmaUInho, cmpurrnn.lo-o na
eorroclnlu. 15, som nenhuma conslderoç.].»
A» pessoa» da cas», quo «ío cansavam iw
braitar, Indignadas, «sim como cstA regls*

pollcb do lt* dlslrloto. o referido
nda laçou um menino 1todo na polícia do

guarda ainda laçou .......... , „
Naquella delegacia foi aberto Inquérito n

Sra. Marietta Campello Barroto
pello Barroso executará o sen recital de can-
to, dentro de um programma organisado dc
accordo com as peculiaridades de seu tem-
peramento e de seus dotes, sem olvido das
predllccções c até das exigências do publico,
consagrando attençao especial As producções
naeionaes.

Havendo conquistado, no Instituto, a me-
dnlha de ouro, e, conferido pelo Congresso
Nacional, o premio de viagem, A cantora pa-
tricin, «pie possue outros titulos de mereci-
mento e tem um circulo multo amplo dc
admiradores, colherá, sem duvida, nessa
jornada, mais uma victoria

respeito. -*•*"-*--
II..».:.,. «T-__siM V. Ex. JA experi*
Ifianteifa 10P7menton •.' Puro «'.reme
Cnleo deposito t «uvldor, 69.

PELA EDUCAÇÃO DA
INFÂNCIA

MATANDO ASSUSTADO*
RAMENTE! fes

do

A propósito do Aspír
Pelo

Or. ANTENOR GANDRA

A kermesse no adro
Convento da Lapa

Foi Inangorada, hoje, As 3 horas da tarde,
no patco externo do Convento tla I-apo, a
kermesse orgaulsada pela Ordem 3* de Nossa
Senhora do Carmo, cm beneficio da Escola
do Santa Thareu, Instituto de instrueção e
educaçAo gratuitas, que JA tem prestado
relevantes serviços A sociedade carioca.

Actualmcnte a Escola do Santa Thrrezn,
cuia fundação data do poucos annos. conta
cerca de 800 alumnas matriculadas. A sua
direcçüo está confiada A» carinhosas Irmãs
Vicent inas, proveotas educadoras da In-
fancin. ,' .,.

A kermesse «ei* encerrada no dia ..fl t
funecinnarA da» lt Aa 31 horas.

ANNUNCMTO-PHOTO
O 8tndlo preferido da Alita carioca. Retra-

toa de arte e todo o q«siquer trabalho con-
cernente ao gênero. Chamados a domicilio.
Ar. Rio Branco, W, 8' and. Onvldor. 119,
Phone HIS Norte. ******

Cuidado com os olhos
EXAMES GRATUITOS DA VISTA

Não se devo comprar óculos ou pince*
nez sem primeiro fazer examinar a vista. O
nnico estabelecimento que possue um gabi-
nete medico oculista para esse fim, sem
nada cobrar, ú A Óptica, rua da Quitanda,
esquina da rua Buenos Aires.********

Moléstias de creanças
Dr. Martinho da Rocha Júnior dA£;
pela Universidade de Berlim, docente de cli-
nica pediatrica, etc.

,Cons.: rua 7 do Set. 73. T. Norte 7491.
lios,: Praia de Botafogo, 4C3. T. Sul 304!>.********

m LEI DO INQÜILINATO NA
CAMARA

Não foi para obstruir, mas para
beneficiar'A emenda apresentada pelo Sr. NogueiravPcnltlo' ao' projecto prorogando para 1925

a actual lei do inquilinato, c a que nos re-
ferimos hontem, cm 2* "clichê", visa esten-
der o beneficio da prorogaçâo nos contra-
tos de locação de prédios por escripto, pois
o projecto só cogitava da locação sem esti-
pulação escripta, , segundo nos adeantou
aquelle deputado."

Com essa emenda procurou o deputado
carioca — que 4 o autor do alludido pro-
jacto — impedir, no anno vindouro, a cala-
mitladc do despejo em relação a todos os
inquilinos, sejam de contrato» verbaes, te*
jan de còqtritoi escriptoi,

nm ^^^t*^'j4_C-,'-'______________________________^'*v\?^^

Thomas Meighan
com a formosa, a delicada, a

sentimental
Virgínia Valli

un oito partes de sensação da
PAHAMOUNT

UM MODERNO
Hoje e Amanhã

A FONTE DOS AMORES
O mais formoso dos films de as-

• sumpto portuguez, em 6 partes, c
Betty Compson

na sua perturbadora ercação de

A aOR DO VICIO
Sete partes mngjstraes da

PARAMOtINT
.e<.~ii.rVTu<»a<""W«~»r'irv- 

*********

0$ festejos do amanhã em
Villa Isabsl promovidos

ptla A. B. de V. I.
Commemorando a passagem natal do bair-

ro de Villa Izabcl, isto í a 28 do Setembro,
data que assignala tambem na nossa histo-
ria Pátria a liberdade dos nascituros, a Asso-
ciação Beneficiadora local, sob a presiden-
cia do clinico ali residente, Dr. Antônio
Ferrari, fará rcalisar na sede do Villa Iza-
bel Football Club, magna cessão solemne,
que terá a presltlil-a o Dr. Alaor Prata, pre-
feito do Districto Federal.

Tendo essa Assosiação reaolvido não pro-
mover, como nos annos anteriores, os feste-
jos .populares, serA entretanto, celebrada na
egreja matriz de Nossa Senhora de Lourtlee,
uma mlss» aolemre pelo vigário da fregue-
zia, revmo, padre -tayme Sabbat Baptistoni,
As 9 horas desse dia.

A* noite, na seda do Villa Izabcl F. C,
haverá tambem um grande baile.

ii '« ***•**• i i

RIALTO SABONETE - TALCO
Pô DE ARROZ

*******
PAPEIS PINTADOS - Náo façam

suas compras sem verificarem as novidades
e os preços da CASA OCTAVIO, rua Ouri
ves, 60 —¦ Telephone, Norte, 4030.

Fazendo abetraeçSo de outras observaçSea,
não menos evidentes, tenho a assignalar a
seguinte, que por si só consagra o Aspir:

F. A., cujo mal Inetico foi por mim obscr*
vado Inicialmente e qae sempre se rcbellou
contra qualquer tratamento; durante eerca
de 4 a 5 annos após o syphyloma inicial, apre-
sentoa-se subitamente com marcha ataxica,
Rombcrg positivo, anseneia dos reflexos pra-
tellares, emfim, o cortejo flagrante do tabe*
dorsuallo. Baseado nas idéas referentes •
eleetividsde do bismutho sobre os tecidos ner-
vosos. Iniciei o tratamento pelo Aspir. A'
13*' Injeeçio, os pratellares eram visível* e.
antes de encerrar a série de 24 injecções. a
marcha era normal. Segaldsmente, o mal fot
dcsapparrcendo, para, no fim de 2 mezes,
poder considerar o men doente eliniesmente
curado de sus stsxU locomotora.

Jtindíshy,' 29*4*922."
ASPIR: ¦— (Citro-bismnthato de sódio em

solução). — Allivio immedlato de todss as
manifestações da lues com poucas injecções
intra-musculares. Applleaçõcs de 3 em 3 dias.

Kneontra-se o "Aspir" nas boss pharma*
eiss o drogsrlss c com o representante do
Laboratório Paulista de Bioíogia, Sr. Pedro
Alberto Cantelli, rua 7 de Setembro, 170, te*
lephone 977 Central. Rio de Janeiro ff_

*****

O CONDE FOI AGGREDIDO
Ferido no supercilio esquerdo foi levado

ao -posto de Assistência da praça tla Hepu-
blica e ali medicado o estivador José Con-
de, de 20 annos c residente A rua Barão da
Gamboa n. 21.

Sobre essa occorreneia que, segundo as
declarações da victima, sc diz tratar de
uma aggrcssfio A rua do Lavradio, csqnina
da do Senado, nada soube informar a po-
licia do 12" districto.

¦ ***** i

Como o Wfnf 3.S94 victim*
dom carreg adorco •

Vae niiifmentumlu, o ile inrulu upavorAil*
te, o nomeio dns quo morrem em ."uin,.
i|uí'i.ii!i do atropelamento» por automóvel,

lln quliire dias, iiriíclsamciili1, quo n •¦i.f,„
nica poliria) quuM nfio te nrcupa do mi.
lios fartos, tal a nhumlancla hnrrlvel e Im*
imprcssiuiiniilr, «le tftu lamentáveis ihiU.
tio», V. o que mal» assusta A qu» cises vi.
hiculns matadores- na sim maioria, *•'.-. da
particulares, nu dirigido» por estes. Ag0.
ri, acerescentando Aijuella llita fatídica a
nomo de um desafortunado carregador, mnr*
t» em circunstancia» emoel»iiaulvs, v«mn«
detalhar esso desastre cujo-i primeira» Ia.
formes, o nosso il» "clichê" de limitem .li.
Vl.IglIU.

No rruramenlo das mus do (.i.ttclc o < ¦-.
ida Dutra, A tardinhn, roíivemavum *,-¦
carregatliires .!>•*••'• Pelegulni •• J.«. Mnrii
llndiiguis. Assim «stnvam ns dnus trai».
lhn.li.rvs, quando viram surgir pela p-ma-i.
I*» «laquellas mus, numa díspar...)., htfer-
nal, um automóvel "Ford". Multo im-u.
dcntemrute afastaram-se, cniitlnuiimlo, rn*
Iretauto, a palestra. JA nn calçada. O vtl.i.
culo, rodando vertiginosamente, appmxli)-*-.
va-se JA du usi|uhia du run Currciii Dutr-i,
no momento cm quo desla suiu. correndo,
um outro auto. Nu Immlncuein do i.-. :,¦,-,
it motorista do "Ford", quo era o do »u-
mero 3.51)4, torceu n dlrcrçAo, no Intuito da
(tvitar u colllsAo, Indo stiliru os dnus Im*
mens, colhendo-os, cmnunnto mn, com u.na
_ri.cl.mi no craneo, era projectaib. contra

a arvore, o oulro, ferido nas pernas, ro.
lava pelo usplialt... E entre a contusão .jue
nii se estabeleceu, o conduetor tb> 3,591,
«unhando a praça* dn Flamengo, uhl mel-
teu-so num taxi, e desapparccci..

A esse tempo, o commissari» llaff.ud, tm
serviço no ll- districto policial, coinpvrcrle
ao local, tomando ns providencias que Ibe
competiam. Peleguiui. mais infeliz ijur o
entro, antes mesmo de chegar a ambulan-
cia chamada, falleccu.

Rodrigues, o sobrevivente tio desastre,
quc è portuguez e couta 35 annos, drpi.li de
soeeorrido na Assislcncia, recolheu-se A nt*
residência, A rua do Cattele 173, ahi fiesn-
do em tratamento.

O cadáver dc Pelegulni, que coutava SS
nnno» e cra austríaco, foi removido pura a
Necrotério do Instituto Medico Legal.

O commissnrio Haffartl, entrando era
syndlcancius, apurou que o 3.MI4 ó dc pro-
priedade do Sr. Adolpho Vietorino de Oli-
veira c que na oceasião do desastre era
dirigido por um sobrinho do constn.-tor
Joaquim da Silva Cardoso, estabelecido A
rua do Cattctc 218.

Foi instaurado inquérito a respeito, tle.
vendo, A tarde ser ouvidas as teslcn.u*
uhas arroladas.. ***** • —

_•__-_--•¦ --^fi___E-«-__>
G*sthma?
KRAEMINA

„ Puramente vegetal
Kieeltfldo poresilnentes nedlcoi

«VEMO»IMS •MAOHACIAf C or-OSAQ'.-,

Uma inauguração na Avenida
Inaugurou-se hoje, no Restaurante Cen-

trai, o antigo Alvear. uma bem montada sc-
cção de frios, doces, frutas, biscoutos c con-
servas, ali installada pelo Sr. Olindino Gui-
marães, como succursal de suas Casas Cru-
zeiro. Tendo feito uma installaçâo especial,
com vidros e espelhos blscautcs, c artísticas
armações, a secção inaugurada corresponde
perfeitamente As exigências da nossa prin-cipal artéria. ******

CAINDO, FRACTUROU A
PERNA

E* Manoel Rodrigues Quinto e co,,.. 48
annos de edade o empregado da Limpeza Pu-
blica que no cruznmettto das ruas Cnmerlno
e Madre de Deus caiu dc uma carroça, fra-
durando a perna direita. Quinto, depois de
soeeorrido pela Assistência, recolheu-se a
sua residência, rua Formosa n. 184, alti
ficando em tratamento.

rn***

0 Azeredo leiloeiro, avisa aos
seus amigos c cli-
entes que tem sem-

pre A venda, cm seu escriptorio, — Rosário,
76 — prédios e terrenos. Telephone Nor-
te 3591.

*****

FLOX PARA LAVAR SEDAS, LAS
E TECIDOS FINOS********

O Partido Popular de Milão
apoia o Comitê Central

MILÃO, 27 (U. P.) — A filial, nesta cl-
dade, do Partido Popular, realisou uma re-
união, votando unia moção, cm que appro-
va a attitude do Comitê Executivo Central
do partido, a respeito do governo actual da
Itália. *****
•miiiiiiIiiiiiiiiHiiniiiiiiiitiniiiiiiiiiiiiHiiiiiitiiniiiiimitiimiiitiiiiiiiititiiiiiiiiiiiimiiiiiaiiii

I SER BELLA T TER ENCANTOS I I
i Creme e Leite de Cera Purificado g

(Pnrifled Wax Cream and Millt) 1
iii.i-mi-iniiiini-mi-i.M-.iiiiiitiiiiiiiiiiii iiii-iiiiiiiiiimiiimiuiiiiiiiniiiiiiiii-iiiiimi

Um protesto de seis car-
deaes francezes contra a

aggressão da embai-
xada no Vaticano e

ensino leigo
PARIS, 27 (U. P.) — Seis cardeacs fran-

cezes protestaram, collcctlvainentc .contra a
proposta do presidente do Conselho, de Mi-
nislros, Sr. Herriot, no sentido dc ser sup-
primida a embaixada da França junto no Va-
tlcano e de introduzir exclusivamente na Al-
sacia c Lorena o ensino leigo.
__ ____. , *****- ,——i :-._.___

1,1 I ¦¦¦¦¦ II ' I

A homenagem de Milfontes a Sar*
mento Beires e Brito Paes

LISBOA, 27 (U. P.) — Os aviadores Brl-
lo Paes e Sarmento Beires seguiram para
Milfontes, afim.de assistirem oo padrão
commcmorativo do inicia do raid de
Lisboa-Mucau.

i ***** *

Syphilis .
LIPO-HYDRARGYRO
Injecções indolores sem analgésico

intra musculares.
Creação do Dr. Vital Brazil

¦r ___WM------_--»

REI DOS
UMPAHETAK

Prohibido, na Argentina, o
trabalho nocturno nas

padarias
BUENOS AIRES, 27 (A. A.) t— Em sna

sessão dc hontem, após longos debates, o
Senado approvou o projecto de lei que pro-
hibe • trabalho nocturno sas padaria»,

, »H-f*W^^H"M-^-M"H**!~VVM**!»l~M-!*-:"? •

DR. PIMENTA DE MELLO j
t Ourives, 5 — terças, quintas o sabba-V
'' dos, de 1 As 5 horas. Affonso Penna, 49.,,
!• segundas e sextas, de 1 As 3 hora», -f
ft,}M|,i{i,frfr-fr-S,-M»^-^<»X'^«*M*v*i"*'

Medeiros e Albuquerque fará,
amanhã, uma eonferencia no

Hospital dos Lázaros
A administração do Hospital dos Laza-

ros da Irmandade do SS. Sacramento da
Candelária organisou uma sórie de confe-
rencias para os enfermos ali recolhidos, co-
mo já tivemos oceasião de noticiar. A
3* conferência' será feita pelo Illustre pre-
sidente da Academia Brasileira dc Letras,
Sr Medeiros c Albuquerque, e realisar-se-à
nmanbJ, domingo, A .1 hora "da tarde, sob
a presidência do provedor daquolla irman-
dade, Sr. Albino de SA Coelho, c com a ns-
sistencia dos irmãos administradores da-
quella casa de caridade e do toda a mesa
administrativa da irmandade.

es»
PETRÓLEO HAYA It^JEr.
caspa e queda do cabello.*****

DIABETES ?
INSULINA "L. B. C."

Caixa c|fi emp  421000
Laboratório dé Biologia Clinica. — Rio

radical nas tosses, hronchltes míppes. etc
freto ectuali Vidro, 3IM0 oa SIMf. Oi. 2MMI

Sim!!
Regulador Gesteira i o
Remédio de Confiança para tratar
Inflamação do Utero,Catarro do Ute-
ro. Desarranjos daMenstruaçSo, Ane>
mia, Palidez, Amarelidão e Oesarran-
jos Nervosos causados pelas Moléstias
do Utero, Hemorragias, Dore» eColicas
dò Utero e Ovar tos, Ameaças de Abor-
to e Hemorroidai causadas pelo
Peso do Utero Inflamado I

useRequlador Gesteira!

O MENOR FURTOU E FOI
PRESO

Pela policia do 3" districto, á indicação
do Di Rosalina Barreto, foi preso um menor
aeeusado por esta senhora de ter furtado da
pensão de sua propriedade, á rua dos Oúri-
ves, 131, a importância de 100$000, do seu
empregado José Cavalcante.

O menor declarou ás autoridades que fora
preso em Nictheroy com 80Í0Ü0 nos bolsos,
sendo solto, depois, sem nenhum vintém.

Cera para assoalho ? Só "Jota"
ARMAZÉM COLOMBO — Praça J. Alencar

Ao examinar uma pistola
O guarda nocturno João Parreiras Areias,

n. 10, ao examinar uma pistola do seu ami-
go Augusto Nunes, na casa em que residem,
A travessa Margarida n. 63, ella disparou.
indo o projecti! cravar-se-lhe no braço di-
reito.

A Assistência soecorrtu-o e a policia do
80* districto registou o facto..

Porque o Japão não assi-
gna o protocollo da arbitra-

gem, segurança e des-
armamento

GENEBRA, 27 (U. P.) — Não tendo a
primeira commissão da Liga acceitado a
emenda japoneza que permittirin au Con-
selho esforçar-se para conciliar disputas re-
sultantes da .legislação domestica dos paizes,
como, por exemplo, em assumptos de immi-
gração, a delegação japoneza notificou hon-
tem A commissão de que o Japão não assi-
gnarA o protocolo de arbitragem, segurança
e desarmamento.

RIALTO SABONETE — TALCO
Pó DE ARROZ****** .

doenças or< a, ourique Machado
OLHOS Trav. 8. Francisco 9. T. C. fio»,

Assistente da Santa Casa do Rio dc Ja*
neiro, ix-atljmilo tias clinicas tios pro-
fessores: J. Mcllcr e M. Sachs, de Vicnna,
E. Kriiclttnaii e Silex, de Berlim.

Exames «lc olhos pela Rotfreiliclit e
com a lâmpada defenda de ííullstrand

FLOX
*******

Salve-se quem puder

Começou mal o dia...
Pela manhã, passando peln casa n. 307 do

rua Mariz e Barros residência do Sr. Sylvio
François, ali penetrou apanhando um jogode bolas de bilhar avaliado cm 3001, o Indi-
viduo quc disse chamar-se Arlindo Sarinen-
to, ser pedreiro c residente ú rua do Es-
tacio n. 31.

De posse das bolas poz-se o esperto a cor-
rer, sendo perseguido e; afinal, preso pela
policia .do 15» districto que o autuou em fia-
grante. ******

Muitas pessoas ignoram que no espaço de
2 horas os restos de comida, doces, etc, quoficam nos interstícios dos dentes começam
a fermentar. Esta fermentação é que é acausa da carie dos dentes c do máo hálito.
Usando o dentifricio medicinal Odorans evi-
Ia-se esta aeção prejudicial. Bastam algu-
mas gottas num copo dágua. Compro hojemesmo um vidro, pelo preço módico doS$000. Para auxiliar a limpeza dos dentes
use a pasta Odorans 215000. A' venda emtoda a parte.

IMPRUDÊNCIA FATAL
FOI RECONHECIDO O CADÁVER

DA VICTIMA
Esteve, hoje, pela manhã, no ncoroterio doInstituto Medico Legal o Sr. Francisco Lo-redo Moita, que reconheceu o cadáver do des-ventttrndo homem que fôrá victima de suaImprudência, ao tomar um bonde de Jacaré-

paguá, hontem,-em Cascadura, conforme no-t.ciámos, como sendo o tle seu irmão Anto-nio dos Santos Moita.
j O infeliz cra portuguez, casado, trabalha-dor e tinha 37 annos de edade, ignorando
Francisco Moita a sua residência.

O cadáver dc Antônio dos Santos ,Moitafoi, hoje, autopsiado, rio necrotério, pelo Dr.Rodrigues Caó, medico leglstu,-que nttestou
como causa-mortis fractura do craneo e lie-
morrhngla cerebral.

O enterramento do infeliz realisou-se, ás6 horas da tarde, no cemitério de São Fran-
cisco Xavier, a expcnsns de sua familia.

i *•*- .

ToTmv»m_
Formula do Prof. Sarmento Barata, daFac. de Medicina de P. Alegre.

Dcp. Araujo Freitas & Cia, e Ilodolpho
Hess * Cia. — Rio.

PARA LAVAR SEDAS. LAS
E TECIDOS FINOS

¦ ******* •

TRES PESSOAS ATROPELADAS,
UM INSTANTE

Victimas de atropelamentos por auloi-io-
veis, foram levadas, quasi ao mesmo tem-
no, ao posto do Assistência da praia tla
Republica, as seguintes pessoas: a mcnln»
Aida, .de 8 annos, filha dc Nicola Agrelq, re-
sidente A rua do Senado s|n., ferida cm tnilj
corpo, nesse mesmo local; Fortunatn Coe-
lho, dc f.O annos, carregador, domiciliado i
rua Rnrâo de S. Felix n. fi'-!, ferido no jnt-
lho direito c braço esquerdo, A e*qriiua das
ruas S. Pedro c José Mauricio; e o inrnimj
Waldir, tlc 14 annos. filho de Lntirentlno d»
tal, morador A rua Escobar n. 11, feritle no
rosto, nessa mesma rua.

Devidamente soecorridas, ns vietiman re«>»
ll.cram-se As respectivas residências.
— i s ******* ********t*t•**•** «¦¦— ¦¦' ******* • •' ¦***

. * ***** .— *

Não estava para brincadeiras
ZANGOU.SE E FERIU, A FACA, O

COMPANHEIRO
Confiantes na reciproca camaradagem;.o,

motorista Jacob Tavares e o açougueiro Ho*
meu Josó-Pereira tão depressa se encontra-
vam logo surgiam entre ambos • brincaitaasi
cujo excesso só mesmo :. confiança que entr»
elles existiu o pcrniittia.

Hontem, á noite, entretanto, rio açouiju»
da ruu Conde de Bomfim n. 7SS, onde K0*
meu trabalhai este ao ouvir do camarada <pi«-
chegava certa piada, por quc estivesse ntal
humorado repclliu-n bruscamente dando isto
motivo a que surgisse cutre elles forle Ivücâ
de pesados insultos.

Foi quando Romeu empunhando a '••<¦•¦
com que, lio momento', retalhava a cariiéi no
auge da indignação avançou para Jacob u vir
brou-lbe no,peito profundo golpe.

A scena aftraiu ao local, multas pessoa»
e assim tambem a po.licia do 17" districto
que prendeu o aggressor em flagrante fa* ;
zendo áo' mesino tempo conduzir a _vicl.ir.a-
que tem 42 iinnos e reside, na referida rua»;
para o posto central de Assistência. sewn"-*v
lhe ali prestados os devidos soecorros. ,.._.

RS. 140$uuu c::::
Um superior serviço decorado.pát*--'

jantar, em meia porceüaná inglês** '
com asas douradas a fogo. Só na eo*
nhecidaCASA MUNIZ,-Qui-idor 09.
Bem em frente ao Café.Catctita. -;¦•$
í ATTENÇAO: Temos o-prazer de commsj»*;
car A nossa distlncta •freguezia que pão MT
mos filial em parte alguma* ¦ .'; i: ,

^
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UITIM05 TIICGRAMMAS
DOS 0*RR_y,WDCNTI5,»3P«VI^*VRN0ITEH
NO INTERIOR E NO
EXTERIOR t SERVIÇOfia mm* Sbèbim ULTIMA hdraC
contraria aolA CAMARA EM

TRABALHOrelatório dos
peritos

O protesto da Allema-
nha contra a taxa fran-

reza de reparações
Mas o governo do Berlim

propõe uma solução
transitória

PAUIS, '21 (Havas) — O Sr/ l.ar.ichc. dl-

Pol approvado e subiu á
saneçio o projeeto qut

manda intervir no
Amazonas

1—******** *m ******** *r*~*m

Votaram-se uh matérias da
ordem do dia

Amortisacão la Ha
externa fluminense
^—- ***************************** *.,.'*** *rz*

A •*•.**¦„ dn Caniara nfio podlu deitar diuitrair numero, pois conitava ilu ordem do*"•* « Intervenção no Aim,/onns t o leaderconvocara os deputado"., Nn ln.ru dn espe-illpiilo um orador so neciipou ilus trninlleiorvninenliirloa, criticando o .uggcrlndo me-.lí.ias. lísgolado .. lempo icglmciilal, foram
., ; •-:•• ., .,: ¦¦. •;...•,"-;..;• i ¦¦"°* °-* papei*, quo cousluvaiii de duai

icvlor dos Negocio» Polilieos .1.. Qual tl'Or- mciisagcnj d., cxccullvo, solicitando u nher-
m, recebeu cm ...iillinela .. encarregado rio || ura dos seguintes crctlllosi tle Ul 102714110iiegiiclt» du Alli.i.i.i.l... nu» a qual ronlrrin- pnrn pagamento a mi...«tros d.) Supremo
ci».. a ic-peil» tla cobrança da ta.\n dc ai. TI Tribunal Mililnr c do liRfill|770, para paga-si.l.r." a i'-.|i.'.;l..e..a allema. | menlo de grallflcncftó '.o Iciicillccoronel tleIII lll.l.U. V. iltavas*. •• (I govc.nn dn Al- «egundn linl... Ilriior Tellc».
lei il'.' dirigiu an tln Franja a resposta A Passou.-,,. » ..rdein d., di;,. annuuciantlo*se
nula liame/a riu Jo «Io corrcnlc relativa :. ;, terceira dlscuss.lo •!•-> n, 155-A, do 102*1/
r,.|iiii..e.i 'I.. luxa de reparações de -i! **,«. | do Senado, ........laudo Intervir nu listado d»d llcch exprimo » sen pezar piu* ver n i Ai.uuoiuis; teudn parecer1'rânva atl.iplnr uma mediria mie. segundo » do Consllt.ilçAo e Justiça e do .finanças, a.1,01a guiiiiiní.-a, consllluc serio i.hstiirilln .... i .vilaml.. o projeelo em virli.de do urgc.ielu•iiiliuii rcial lianeu rilleinao - ¦¦  ' <-•¦*—

0 SR. HERRIOT QUER QUE A
MZ UNIVERSAL SEM

UMA REALIDADE

indico coiiiuirrciiii- inuicn-aiieinao e é con-I Sobre o mesmo falou „ Sr. ,M. de Souza, ^."hisipèiori*. Ju Kcu.lus Collcctorlnstraria ao espirito ilo rclntorin dos peritos, j quo atacou „ governo deposto do Amazonas ' ,n-*-JCC'on" '•"¦*¦ ¦¦• ••'¦»*> *.'"•""•"•'
ii governo ulomao propõe ouvir-se u opl-,o defendeu n nriiiilnlstraçán provisória nuc

hIüii uo lo....!'." de Irunsfciencias, a osso I se encontra naquelle Estado; bem comn a III-
ropclto .c lembra tp.r sc envie copia dn uniu i icrvcnçào rônsláule do projeelo lim dccl»-
ii.. agente geral d» pagamento das llepura-j raeii.i de velo os Ires oulros deputados ama*
."?.*¦.'..,.. „. ... , .. ; íoi.ensçs contestaram aquelle discurso, do-

1'AHIS, 2, (llnviis) — Na nota eom a qnnl i clnrnndo-se autores dn projecto.u>|i--u>li'U á notificação francesa acerca dal Foi approvado » projeelo e boje mesmo
l.,\.i de -.'. "j* sobre as mercadorias allemãs j siiíiíh « saneção presidencial" : '" '' lim sefluldn

PROVIDENCIAS PARA O PAGA.
MENTO ANTECIPADO DO SE.

CUNDO "COUPON" DESTE
ANNO********

tyiiiinto o EiihiIo do Rio ponue cm
dcpoijlé

D* Secretaria do palacl.t do Ingá ptdtin*
nos a publlcsçio da seguinte notai"Seri pago cm Londres, no dia I dt a**
iun.» pr.n....o cntranle, por intermédio dos
banqueiros Umilion llros & C. o seiitind»"coupon" do corrente anno e umurtlsaçAu
do empréstimo cxlerno do Etlado do llio de
Janeiro,

1'arn «»»a operaçAo o governo do Estado
remrltru, pelo llanco do Brasil, pura aquel-
Ia cidade, no dia I do corrcnlo mes, a im-
portando de £ 83.4 51-10*7 mi sejam, em noa-
sa niii-da. 8.7W::i5:i*H0, á taxa de 5.u,:«.

A remessa ioi felln com 3U dias da ante-
redimia da data cslaht-lcclda para aquelle
|i,i|,ii.ncnlo pelo contraio do respectivo em*
prestimo.

Apesar de haver » governo tl.ln ueccstltla*
, ,di de lanr.tr mão llc tão vultosa quantia,das conimissoos. („S||/.(C . Kí,n,j0 nog unUcos ila Capilal Fo-

deral tlu imporluncia ile -l.601."5IOU05X olôin
dos saldos existentes ua Thesouraria d» lis

fcloria das Rondas, Collcctoriai
cMuriti.ics e estradas do ferro dc cerca de
l.üuii coutus de réis.

A nilmiuislruçüo fluminense lem cm dia
todos us seus pagamentos, inclusive • fun-
ecioünlisino pulilico, c conli...ia u oflcclunr
todas as suas compras a ilinheiro."******

Um appello á Allemanha para que
siga a política da França

lllilll.lM. 27 (Havas) - O vorrespnmlrnlt
do "Vnrijwaersl" cm Paris nl.levc dn chefe
dn governo franrei Sr. Herriot uma entre-
visla n.jns (ermos acaba de Iransiullllr ao
seu Jnrnul.0 Sr. Herriot declarou que alimenta os
mais vivos e slnrerns desejos d» aue a paiuniversal vriihu a ser uma realidade. Toda*
via a appr»xlmi<çA.> franeo-allemft depeudia
do rompimento eventual do llcicli com o seu
pastado.Aivrcrscntou que a Allemanha terá indu-
hilavclmenle multo aue ganhar quando co-
meçar a seguir a tiolitlca da França, políticaessa que o entrevistado qualifica ua pacificae democrática.

*****

FERIDO CINCO YEZE.
Cl 01 TH!

importadas cm França, o Reich liccclto osso
niajuração mas por um período transitório,
nté li de novembro. A partir dessa data n
llcicl. considera a mediria como faliu, de
La;c jurídica. Nesse sentiria propõe sul.mcl-
ter-se n pendência A arbitragem o lembra a
coavcnlcncia de se provocar » opinião do
(,'ülllllt tlc Transferencias.

¦ —»— ¦

Um commerciante do Rio que
queria os favores da mora-

toria de São Paulo
MAS O SI!. MINISTRO DA FAZEN*

DA NAO CONCORDOU
COM ISSO

0 Sr. ministro da Fazenda indeferiu o
requerimento em ipie \V. Milchell, com-
incrcianle nesta praça, pedia a concessão
dos favores da lei de moratória no listado
do S. 1'aulo, para uni titulo de seu aeceite
« vencer a .'!.J do correnle mez, no valor
dc lb. 6M-1-10, ultima prestação da ih-
dcmnisaçno da somma indevidamente rece-
lida do antigo Lloyd Brasileiro';

AS FALLENCIAS RUIDOSAS
Uma agradável sorpresa: o Banco

Francez para o Brasil vae
$ pagar 10 *\°

0 Uanco Francez para o lirasil de tão
ruidosa fallcncia. reservou para agora uma
surpreza de liquidação: os seus liquidatarios
íilãn enviando cireulares aos credores chiro-
graphicos communicnndo a entrega, e.n ra-
teio, tlc 10 °,° sobre o valor de cada credito.******

oram npprovatlás as scguln-les matérias conslanlcs da ordem-do dias¦!' discussão ib, projeelo n. 121, do 102-1, au-
torisnntlo a abrir, polo Ministério da Fa-/.e.ula. « credito especial de 0t5:200$,103, pa-ra pagamento dç gratificações o porcentagensaos incnsnllslus e diaristas do mesmo Mi-
nisterio; '2* discussão d» projecto n. 150.
de 1024, antorisiindn a abrir, pelo Ministe-
"1". '!", 'nlcrlor, o credito especial dc reis
1/Ii8li(i0, pnra oceorrer ao paga monto devido
ao bacharel Anlonio Itodrigucs Coelho Ju-
ninr* !• discussão do projeelo ... Ul, de
IfllM. estabelecendo que o "Premio Almi-rai.le .luceguay" deva constar dos assenta-
miM.to.s dos officiaes premiados; tendo pa-recer dn eomuiissão de marinha e guerra,favorável ao projeelo.

l'or fim, a Camara rejeitou, sem haver
discussões, o requerimento pedindo informa-
ções sobre prisões politieas. Nada mais ha-
vendo foram suspenso-, os trabalhos.

BRITO PAES ASSUMIU 0
COMMANDO DA ESQUA-

DRIL-HA "REPUBLICA"
LISBOA, 27 (Havas) -- O aviador Urito

Paes lonioii posse do cargo de coimiian-
danlc da esquadrilha "Republica", da Ac-
roíiiiuticn Militar, para o qual foi hontem
nomeado.

1 ***** i

Vae ser vendido em concor-
rencia publica o material im-
prestavel de uma Alfândega

O Sr. ministro da Fazenda resolveu inan-
dar vender cm concorrência publica o nia-
tcrial flnetuante imprestável da Alfândega
de Maceió, depois de feita a necessária uva-
liação.

1'ara os reparos de que carece o restante
material, resolveu ti mesmo ministro f|uc
só se poderá providenciar .por meio dc con-
correncia administrativa depois de organisa-
do o respectivo orçamento.

GRANDE DESASTRE NA
USINA ELECTRICA DE

FRIBURGO
********* »«»Si

Aval iu m-sc ein mnis de
cem contos os prejuízos

já verificados
FRIBUIIGO (lislii.li- tio llio). 27 (Serviço

especial da A NOITlí) — Occorrcu, aqui.
um grande desastre na usina da Empresa dc
de lileetrlcidado Arps, tpie devia ser inau-
gorada no tlia 5 do ...ez vindouro.

Na oceasião cm que eslava sendo expe-
rimenlnda uma das machinas, rebelou o
cano de pressão da mesma, causando pre-
juízos avaliados em mais tlc cem contos de
reis. A enorme força da agua imillllsoil por
cnmplelo a casa tle residência do mestre das
officinas e produziu grandes avarias no edi-
ficio da usina, dc modo que as diversas fu-
líricas ¦•> inaugurar-se terão que adiar o ini-
cio dc seus trabalhos.

Frlburgo, com esse faclo, muito se pre-
.indicará lambem, principalmente nos seus
serviços de illuininaçáo, que soffrer.. um
alrnzo dc tres mezes.

MATANDO DESESPERA-
DAMENTEI

*********
Foi aiilopsiailo o cadáver dc

uma das victimas
No necrolcrlo tln Instituto Mediei l.cgai

foi, hoje, aiilopsl.ido pcl» Sr. I)r. Rego
Monteiro de llarros. medico legisla da poli-
ria, o cadáver do desventurado .losí Feio*
griui, uma das vielimas do horrível dosas-
Ire de lionlem A imite, o* rua d» ('.alicie,
osqüinn de Corria Dutra, onde foi apanhado
peln auto n. 'I..V.II, 

qunililn conversava cnm
.. seu companheiro J«sé Maria Rodrigues,
conformo noticiamos em outro logar.

O medico legisla attestou conin "causa-
niorlis" ~- ruptura da norta abdominal e
lien.otrti.i.ql.i consecutiva. O enterro de
.losé Pelegrini, que era tle nneim.alidade
austríaca, ri.rrega.lnr. casado, linha 53 an-
nos dc cinde c residia A rua licito Lisboa
n. IH, realisou-se, hoje. As A horas da tar-
de, no cemitério de S. Francisco Xavier,

i ***** i

A imprudência de andar ar-
mado custoulhe caro

Terminada que fnl a partida de bilhar nue
o Sr. Jaclnlhn Alves de Oliveira, dlspenselra
do doslroycr "1'uranA" estivem a J»i(ur com
o Sr. KspiridlAo Ferreira, tnlfclro do mesmo
dcstroyer uo botequim do Sr. .losé Dl,..*, dn
Cnslu, estabelecido A rua Miguel lemos, 7,
no bairro da Ponta dn Areia ,cm Nictheroy,
os dous saíram. A' poria tla run o Sr. .la-
clntho parou de repenlo e falou ao rompa-
nheiro, dizendo quo pcrlo In uma turma dc
agentes de policia e clle nâo Unha onde es-
conder sun pistola Mauscr.

E emquanto o rapa/, procurava descobrir
um logar, os agentes dn policia tle Nictheroy
se approximnmm. Nessa oceasião. devido A
afflirçüo que se apoderara dc -lacinlho, » ar-
nu fez um disparo, inespcratlamculc. feriu-
du gravemente o di.spen-.ciro do "1'aranA",
pois o projectil attingirn-lhc cinco partes
differenlcs tln corpo.

Jncintho foi inctllrado na Assistência c In-
ternado, depois, cm estado grave, na segunda
enfermaria do Hospital de SAo -loUo Rnpílstn,

Avisada a policia da 1* circumscripção,
compareceu ao local o rommissiirio Atl.uj-dc,
que verificou a casualidade do accidente.

***** i

lTlMA5*Nf0R,MAÇ0l5l
RAPlDAj> t MINUCIOSAS

DA "A NOITE?

D HERDEIRO DA ITÁLIA
NAO PASSARA POR

CABO VERDE
T.IMIOA, 27 (Havas) •**' A esquadra Ita-

lli.ua, ti cujo lundu regressa da Amerira do
Sul ii príncipe herdeiro do throno da Itália,
náo locará mnis cm «'.aln. Verde, lim vista
disso foi .Iuilu contra ordem pura a partida
tln eri.za.lnr "Carvalho Araujo", que ia As
águas do Cabo Verde afim de saudar O
príncipe cm nomo do Portugal.

C0MMIINICAIH.S

Trabalhos para normalisar os
serviços da Estação do

Norte
S. PAULO, 27 (A. A.) — A Dirccloria da

Estrada tlc Ferro Central do llrnsil cstA in-
Iroduzlntlo grandes melhoramentos na lista-
ção th* Norte, afim tle attender ao intenso
movimento dc passageiros, como o sc tem
observado, devido ao facto dos seus com-
bolos não mais seguirem nté A Estação da
Luz, como se fazia antigamente.

Iiss(('i melhoramento^ consistem no nu-
gmento de cerca de 12(1 melros da platafor-ma central e da c.i.lstruceão de tinas pinta-formas Internes para os trens tle subúrbios:
pintura geral da estação e collocação dc
grandes lâmpadas cleetricas.

Com essas medidas conta a Estrada dc Fer-
ro Central normalisar o horário dos trens dc
suas linhas. ******

0 2o director do trafego da C.
B. passa a ter sede em São

Paulo
EstA definitivamente resolvida pela Dl-

rectoria da Central do Brasil a mudança tla
s#dc do 2* districto para a estação do Nor-
te, cm S. Paulo.

1'ara dirigir esse departamento,' foi dc-
siguario o engenheiro Ferrai tle Vasco.scol-
los, que exercia egual posto no 1* dislri-
eto, tendo sido transferido pnra este o Dr.
Lysanias Leite, quc nté então funeciunava
no 2; com sédc no Rio.

Para execução tfessa deliberação, n Dr.
Carvalho Araujo expediu jA as necessárias
ordens, de accordo com o suh-director Dr.
Dcliunnro São Paulo.

i ***** i

Fundas infecções]
gonoccocicas
PODEROSO MEDICAMENTO

InJccçAo Inlra-inusculnr do Sr. Dr.
Annibal Pereira

Opinião do Esmo. Sr. Dr. Asai* Pradê,
multo Illustre Director da Santa Casa de
Abaelé:"Sirvo-me da presente para comosa*
nlrar a VV. SS. que, utlliundo*m* do
preparado "Mcrrethyllna", em verlot
tasos do hlenorrhagia aguda • chronica,
m-to hospital, purio verificar aaa effl-
encia, mesmo em casos rebelde* em qaenutriu Irnlamcntos foram eacelados kis
nenhum resultado. Ondo o» seus benefi*
cos effciluH mala ae aecentaam é *o
tralanienlo do sexo feminino, o qual de**
afia outros tratamentos até então usa
dos."

Vende-se em drogaria* e pharmacia*.
Informações e literatura a qoem aa pe-

dir A S. A. Mercethylina — K. Carioca,
ia. — 1- — Itio. .-dsmiuaHHmnai

Substituição de um agente
fiscal em Campos

0 Sr. dircclor da primeira CrilícetoriarFe-
deral eni Campos designou uni dos agen-
les fiscaes das secções qiíc constituem* zona daquclla c.tactoria para que subsli-
lua o aijenle fiscal Pedro Martins da Ro-
cha, encarregado tlc uma secção tla zona
pertencente á .'I" collectoria, e ao qual fo-
ram concedidos 15 dias de férias.-—— 1 ****** ¦—
A Camara de Barbacena

augmenta os vencímen-
tos do funccionalismo

municipal
BARBACENA (Minas), 27 (Serviço espe-

ciai da A NOITE) — Na/ actual reunião da
(¦'amara local foram auginenlados os veu-
clmehtos dos funecionarios -públicos muniei-
Paes, em attençao As difficuldades de vida
¦los referidos servidores.*******

*****
Vae realisar-se no México a V

Exposição do Livro é das Ar*
tes Graphicas

Conimunicnm-iios da embaixada do Mc-
xico nesta capilal :"No próximo mez de novembro será ef-
fcctitada ua capital mexicana, a primeira
Exposição do Livro c das Artes (Ira phi cas.
Nesse interessante certamen tomarão parte
os livreiros e editores mexicanos c do ex-
terior. quc serão represenlailos por delega-
dos especialmente nomeados para aquelle
fim"; commerciantes e fabricantes dc pa-
pel, de macbi.iarii.s c dc toda a clnsse de
accessorios pura as artes graphicas, photo-
graphos, illustradorcs, etc.

Os expositores devem se dirigir previa-
inenle, por escripto, ao Departamento de
isibliothecas du Secretaria da Instrueção
Publica do Mxico, solicitando a suu admis-
são registo no certame...*****

As visitas de navios no porto
desta capital

O Sr. director da Receita Publica deu co-
nhecimento A Alfândega rin Rio dc Janeiro
haver o Departamento Nacional de Saude Pu-
blica o o chefe de. policia providenciado, na

Importação de carvão para o
Rio Grande do Sul

O Sr. minislro da Fazenda autorisou isen-
Ç.ío de direitos, na Alfândega do itio Gran-
do, para 1.458 toneladas de carvão Cãídiff.
vindas nelo vapor inglez "I.a.ly Charlolte".
destinadas ao serviço daquelle porlo, con-
fron.c pediu o presidente do listado do llio
Grande do Sul.

i ******** >

Condemnação de um vende-
dor de cocaína

0 juiz requisitou as necessa-
rias informações

Em favor de Luiz Mnuhnrne e Dcmetrio
Pereira Martins foi impetrada, boje, no
Juizo da '2' Vara Criminal, .....a ordem de"habeas-corpus". Allega o impetrante que
os pacientes eslân presos, ha mais de tres
dias, sem culpa formada, A disposição do
•1° delegado auxiliar.

O Dr. Enrico Cruz, juiz da referida va-
ra, requisitou as necessárias informações.

¦ ****** ¦

AMAREL1IDA0
BARRIGUDO
0 PI LAÇA0

J BICHAS
(\ CONVULSÕES
I VERMES

. a . USf SOHEITIt

TAHNréròeK
OLEO QESAMTA MARin

OU DLE0/WA5TRUC0

Foi preso, em Juiz de Fora, o
ladrão que assaltou a Casa

Cyrino
..... ,., : .IUIZ DE FORA (Minas), 27 (Serviço es-o acto que indeferiu o seu pedido de paga-1 pCcinl da A NOITE) - A policia consegui

Indeferimento de um pedido de
reconsideração

Foi indeferido pelu Sr., minislro da Fa-|
zenda p pedido leito por Odilon Martins I
Mesquita, no sentido de ser reconsiderado

Tapetes ovaes
em todos os tamanhos e lindos de*.

senhos; vendas por atacado e
a varejo, na conhecida -.

(i5. Ro» da O-rtact. 67—«h»

CilcHs MBS

mento, cm prestações, de 1003 inensaes, da
multa dc *l:8S5SU0ü imposta a Mesquita Fal
cão & C, de que é concordalario.******
O ex-;i(Iiniiiis(i';wlor da Casa

dc Detenção <lc Maceió
entregue á aeção cia

justiça,
, ,.,,.,„,,.- _ I MACEIÓ, 27 (Serviço especial da A NOI-; A.npbilnpbio de Paula Freire e o nome do .TE) - Em conseqüência dn resultado do in-indivíduo, que, cm IS de ..unho do corrente q„_p*to administrativo a que mandou ..roce-.•mn... foi preso em •llagranle, quando, ven- (|cr, n governo deste listado entregou A aeçãodia cocaína a uma mulher, nn iun Pereira da jusliça o ex-adminislrador da Casa de Dc-Franco, isto as 3 horas da manha. teução daqui, Sr. Minervino Pinto, respon-hm poder do envenenador, o policial, que •¦ ¦ ¦ -

lhe effecti.ou o prisão, encontrou mais tres
pnpeisinhos do referido tóxico, sendo aquelle
processado pelo juizo da II" Vara criminal,
cujo mugislrdao,' pnr sentença tle hoje, con-
deninou-o a um anno de prisão celluiar.

LICENÇA PARA ABERTURA DE
.UMA CASA BANCARIA

O Sr. ministro ria Fazenda concedeu auto-
risação ã firma Moreira Snlles & C.', em
Poços dc Caldas, Minas, para abertura de
uma secção bancaria, com o capital de.....
3on:ii(in?nno.

*****
Uma decisão confirmada

Attemlendo a que nãn se trata de tinta de
Impressão ou lithographica. o Sr. ministro da substancia cerebral.

,  respon*
sovei pela fuga recente de cinco sentencia-
dos do referido presidio.

¦ ****** .

Com o craneo esmagado pelo
volante da machina

Pelo Sr. iDr, Rodrigues Caó.. medico le-
g.sta, foi outopsiado, boje, no necrotério, o
cadáver de Bernardo Duarte, que. hontem.
conforme noticiámos, teve o craneo fraet.i-
rado pelo volante de uma machina, na usi-
na tla Light, á rua Coronel llnngel, em Cas-cariara.

Foi attestado como "causa-mortis" fra-
cturn do'craneo, com destruição parcial de

prender o autor dn assalto e roubo effe-
clúado na Casa Cyrino, .... rua llalfcld, con-
forme nossa communicução anterior. 12' cl-
lc o indivíduo Linneu de Azevedo, ex-via-
jante do comniercio, quc ludo confessou.

lim seu poder foram apprebendidas as
mercadorias roubadas. Linneu achava-se
hospedado no Ilolel Uio de .lanciro.

i ***** *****——

MORTO POR ÜM TREM
Foi boje autopsiudo pelo Sr. Dr. Rego Rar-

ros, medico legista, no necrotério do Insti-
tnlo Medico Legal, o corpo do desventurado"Pernambucano.", trabalhador da Central,
apanhado houtem pelo trem SS. 22, na es-
tação Silva Freire, quando se achava entre-
gue ao seu serviço.

Como "causa mortis" foi attestado fra-
ctura do craneo, com destruição parcial da
substancia cerebral.

* *•* ¦

GAMAS PAULISTAS
Guarde bem - C. 3586 - este numero

BONIFICAÇÃO :
Compras a 300$ 500$ 7005 600Í

Guarde bem Us U Ü 0 U
5 % 5 % 8 % 15 %

Rua Trese de Maio 35 — Tel. 3586

JEHSEY DE SEDA

Acceitnm-se cncommendas de Jersey
c Ec.harpes e qualquer desenho.

Rua Gonçalves Dias, 13, 1° andar.
Tel. C. 3997

esnhera da competência de cada qual. pnrn Fazenda confirmou a decisão da Alfândega
que 

"as visitas dos navios passem a ser feitas j desta capital, mandando classificar como tin-que
como anteriormente, conforme communica-
ção do Ministério da Justiça.

¦ ****** 

Deferimento de um pedido dos
pequenos fabricantes de aguar-

dente do Rio Bonito
0 Sr. ministro da Fazenda deferiu, de

«cordo com o parecer do director da Rccel-
j9* o pedido de Braulio Semião Lucena c ou-
¦••• pequenos fabricantes de aguardente do
Ijunicipio do Rio Bonito, no sentido de ser-
'nes permittido indemnisar a Fazenda Na-
cional do imposto devido sobre vendas mer

0 julgamento de depois {ie
amanhã, no Jury

Conforme noticiámos, hoje não houve ses-
sâo no tribuna] popular, tendo o Dr. Car-
nairo da Cunha, juiz presidente, designado
para depois de amanhã o julgamento do
vé* Januário da Silva Campos ou Manoel
Campos, aeeusado de homiedio.

Fará a aceusação do ministério publico o
Dr. Mafra de Laet, '2° promotor publico.

¦ ***** *

Os que vão ser summariados
depois de amanhã j

Estão designados para depois tle amanhã,
,,„„,„ .,..,„„ „„_,.. ,...„„„  nas varas criminaes, os summarios_de cnl-*

Mntis pelo que fòr apurado em seus livros pados seguintes réos, quc ncllas estão sendo
"to lançamentos da data da lei 16.041, de 22 processados: ."-'«'¦".'. T •
Ç.e maio de 1923 a 31 de dezembro do mesmo Na 1": Luc.ano Augusto Bodngucs c .losa
,nno, antes da acquisição dos respectivos Joaquim Pereira; na 2«: Manoel Gonçalves
livros. ¦'¦ --'-- " ,I""'*""

MORREU O EX-MINISTRO WAL-
TER LONG

LONDRES, 27 (Havas) — Falleceu o cs-
ministro de Estado Sr. W. Long.

i **** i

Para premiar os dous alu-
mnos mais distinetos das

escolas militares
.0 Sr. ministro da Fazenda autorisou a
Vjjo da Moeda a cunhar, com o ouro que
í„apresentado pelo Instituto de Docentes
H!htares,duas medalhas de distineção crça-
***- Pelo mesmo Instituto para os dous alu-
"mos que, com maior brilhantismo, termi-
««rem o curso da Escola Militar e da Escola
Naval.

*******

O enterramento do infeliz, que era pnr-
, . tuiíuez, solteiro, operário, linha 23 annos

ta preparada a oleo cm po a mercadoria qua, de edade e residia á rua Barão de S Felix
a firma R. Petcrsen & C. pretendia despa
ehar como alvaiade de zinco,

Faliecimento de um nego-
ciante paulista

S. PAULO, 27 (A. A.) — Falleceu esta
manhã o Sr. Augusto Corbisier, antigo ne-
gociante nesta capital e pae do Dr. Jorge

... nl, realisou-se. hoje, á tarde, no cerni*
lerio de S. Francisco Xavier.'******
ENCERRAMENTO DAS SESSÕES

DA COMARCA DE JUIZ DE
FORA

JUIZ DE FORA (Minas), 27 (Serviço es-
peçiai da A NOITE) — A Camara Muniei-

¦orbisier, engenheiro da Prefeitura, e do, g»1 
'»"*"?» 

„°.s 
sells trabalhos, tendo vota-

5r. Gabriel Corbisier. sócio da firma Ani| -^ 9^'"g^lfAver° B--n-°- Ç™"™0-*' -
d
S
tunes dos Santos & C.

O extineto, que era grandemente rclacio-
nado nesta capital, cra o decano da colônia
franceza cm S. Paulo

S.'Domingos vae fazer parte
da Liga das Nações

..GENEBRA, 27 (Havas) — A commissão po-
¦.£.*¦** -•-•?» das Nações emittiu parecer
WtófSycl ao pedido de admissão da Rcpubli-"< « flio Domingoü . r. -

dos Santos. Gerson Bandeira dc Gouvea, Jor-
gc Soad e Pery Bento Paca; na 3*: Lupcrcio
Hortencio, Álvaro Almeida de Araujo, José
Francisco da Silva, Joaquim Antônio Barbosa
e Beniamin Pires; na 4". José Fernandes
dos Santos. Manoel--Augusto Fraga Júnior,
Valentim Gomes Ferreira, José tla Silva e
Oscar Vieira de Sá; na 5': Anlonio Carva-
Ibo Simões. Lucinno Costa Bodrigues e Os-
waldo Medeiros Huey; na 7*; Domingos Bo-
drigues tle Azevedo e Manoel Pinto, e na
8': Arnaldo Fraga.

1 ****** '

Vae haver am concurso na
Guerra

O Sr. minislro da Guerra assignou, hoje,
as instrueções para o concurso de Ires va-
gas de 3° official da Fabrica de Cartuchos
e Artcfactos de Guerra.

****** * 

O ALGODÃO
O mercado d* algodão, funccionou, hoe.

regularmente firme, com bastantes inego-
cios realisados As entradas verificadas fo-
ram dc 274 fardos e as saídas de 547, sendo
o stock actual de 7.017 ditos.

Os preços estiveram em melhoria, cmno-
ra moderada, cotando-se os sertões de 71*
a 79* os dc primeiras sortes de b»? a to?
os medianos de 66S a 72$ e os paulistas,

'de 648 a 725, por 10 kilos. . -

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

ro, hoje, para a Alfândega, & razão de réis
5S292 papel, por ISOOO ouro.

O dollar cotou-se á vista n 9$690 e a pra-
so a 9S6G0.

¦ ***** 

0 CAFÉ REGULOU FIRME
COTOU-SE O TYPO 7 A 49*600
Accusou o mercado de café, boje, um

movimento mais animado de saidas aqui o
cm Santos.

A procura para novos negócios esteve tam-
bem mais activa, dc sorte que os possuidores
se tornaram firmes e passaram a cotar o
tvpo 7 a 49S600 por arroba.

lim Nova York, porém, verificou-se uma
baixa de 1 a. 15 pontos nas opções do fecha-
menlo anterior a Bolsa.

As vendas realisadas na abertura foram tle
0.187 saccas e no correr do dia de 5.560.
no total de 11.747, ditas.

O mercado fechou regularmente firme,
mas inalterado. ..

As entradas verificadas foram de 16.197
saccas, sendo 13.719 pela Leopoidina, 2.477
pela Central e 1 por cabotagem.

Os embarques foram de 12.131 saccas,
sendo 2.943 para os Estados Unidos, 16.483
para a Europa, 300 para o Rio da Prata
c 1.406 por cabotagem.

Havia em "stock", hoje, 240.233 saccas.
O movimento a termo regulou sem a

menor animação.
Na abertura da Bolsa venderam-se a praso

apenas 4.000 saccas e no fechamento mais
7.000.

O mercado fechou com as seguintes opções
para os compradores: setembro, njc; outu-
bro, 49?500; novembro, 495500; dezembro,
9*G00; janeiro, 50$; fevereiro, 49S750

inaryo, 49-5900. .

no, Haverá nova reunião damencionada assembléa, afim de serem tra-tados assumptos de interesse da cidade.*****
0 CAMBIO ESTEVE FIRME

5 19|32 A 5 41164
O mercado de cambio abriu e funceio-,

nou, boje, cm melhores condições de rir-»mezn com os bancos operando mais acces-'
siveis. Era pequeno o movimenlo dc pro-cura t. mais animado o de offerla do lc-V
trás, de fôrma que o mercado apresentou;
tendências para a «lln. Còtòu-sc o banca-
rio. na abertura,'a 5 10-32 e 5 5)8d, tor-
nando-se logo depois geral a melhor taxa,
com dinheiro para o particular a 5 ll|lfld,l
O mercado fechou ao meio-dia, com os ban-
cos operando, na sua maioria, a 5 5|8 d,' e
alguns a 5 4I|04d.

Os soberanos regularam a 528500 é os
libras-pa pel a 445500.'O dollar colou-se ii vista de 98000 a 98690
e a praso a OSlifiO.

— Saques por cabngramma:
A' vista — Londres, 5 112 a 5 17Í32: Pn-

ris, S514 a §52(1; Ilalia. S4.8 a §430: Nova
Yorlt. 9S700 a 9*740; Hespanba. 18327 a
18329; Suissa; 1S845; Bélgica, 8478; Hol-
landa, 3S760; Buenos Aires, papel 38470 a
38490; Montevidéu, 88340; Japão, 38970; No*
ruega, 18390; Marco-renda. 28340. ..

—•Foram affixadas officialmente'*as se-
guintes taxas:

A 90 d|v. — Londres, 5 19|32 a 5 5|8j
Paris, S509 a 8515': Itália, 8425 a 8430; Por-
tugal, 8320 a 8330; Nova York, 98600 o
98690; Hespanba, 1S300 a 18315; Suissa,
18840 a 18860; Buenos Aires, papel 38470 a
38520. ouro 78900 a 78930; Montévidéo,
88300 a 88350; Japão. 38950; Suécia, 28600;
Noruega, 18380; Hollanda, 38730 a 38775;
Dinamarca, 18700; Canadá. 98670; Chile,
peso-ouro 18170; S.vria, 8512; Bélgica, 8473
a 8475: Rimiania, 8055 a 8062; Slovaquia,
8296 a 8305; Allemanha, 78000 por trilhão
de marcos, 28320 por marco da renda; Aus-
tria, 8140 a 8160 por mü coroas: café, 8509

eía 8515 nor franco; soberanos. 528500: libras-
w_*}l. S-.W-Í*.

Outro leiteiro que não esca-
pou da pronuncia

Julgando procedente a denuncia offe.re-
cida peln ministério publico, o Dr. Carlos
Affonso tlc Assis Figueiredo, juiz da 5*
Vara Criminal, por despacho de boje, pro-
nu..ciou o leiteiro Domingos de Araujo, que,
cm 11 do corrente mez, tinha á venda cm
sua leileria, á rua Teixeira de Mello, 28,
litros e meio dc leite addieiouudo rie agua,
na proporção de 22 ojo.

i ***** 

RHEUMATICOS _ **&
cos, experimentac o tratamento mixto pro-
porcionado pelo ,

HEMOPATOL!

O TEMPO
********>-**>**-*-*-*—

Temperatura de hoje : máxima,
2 5o, 5; minima, 18", 8

BoletimdaDirectoriacle Meteorologia
Previsões para o periodo de 6 horas

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

Districto Federal e Nictheroy — Tempo,
bom, passando novamente a instável.

Temperatura — Ligeiro declinio â noite;
cm ascensão.de dia, com máxima entre 30
e 32 grãos; niormaço.

Ventos —¦< Predominarão os do quadrante
norte.

listado do Bio — Tempo, lilloral e serra:
bom, passando a instável; centro e oeste:
bom. com augmento de nebulosidade de dia;
leste: bom. nubfa.lo.

Temperatura — Ligeiro declínio á noite,
cm ascensão de dia; mormnço.

Tendência geral do tempo após 18 lioras
do dia 28 — Perturbado.

listados do sul — Tempo perturbado cm
todos os Estados eom chuvas, sendo que o
Paraná e Santa Catharirin estão sujeitos a
trovoadas. Temperatura em ascensão * eu.
S'. Paulo e Paraná, declinando progressiva-
mente, uo Rio Grande do Sul e Sanla Ca-
th a riu a.

Ventos — Do quadrante norte cm São
Paulo, rondando progressivamente para
sul. no Paraná c Santa Catl.aHnii e conti-
líu an ilo dn quadrante sul, no Itio Grande.

Nota — As previsões eslão sujeitas a rc-
ctlfieaçãn com o serviço dn noite.

Radioteleplpia
Material o apparelhos de recepção de ra-

diolclephonia dos methores fabricantes.
Installações electricas de lüz e força, in-

slálláções de agua, gaz e sanitária, concertos
c cnroláriicnlos em motores, geradores e ou-
Iros apparelhos electricos. Concertos cm fer-
ros rie engommnr e fogareiros electricos.

Material electrico em geral.
NA A 1NSTALLADOUA. RUA URUGUAYANA

N. 150 — -12LEI-HONE NORTE 810

ANEM5A» Ncurastbenia, - Falta de
Memória, í-ão victoriosamente combatidas
com o BIONIL', rei dos Tônicos 1

Dr. A. F. da Costa Junior^g^:
mores, Badiumllierania. B. Chile. 17 (4 ás 6).

JUIZ DE FORA
MOLÉSTIAS INTERNAS DE ADULTOS B

CREANÇAS
Dr. José Barbosa (ex-asslsteute e interno,

laureado na Faculdade do Bio, chefe de cli-
nica do Instituto de Protecção á Infância).
Consullorio com installações modernas á ru«
Halfeld, 405. Telephone 851. Attende a cha-
mados para fora.

Loteria da Capital Federal
Resultado da exibição de hoje:

31618. ....
18087. ....
4663. ...
25344
4636 ....

100:0008000
20:0008000
ii):oon?ono
5:0008000
2:0008000

Loteria de Santa Catharinn
15440 (S. Paulo)
13627 (Rio) ....
7496 (S. Paulo)
1727 (Pelotas)
5219 (Rio) "j-j.*-».•».»*.?.».¦*;

30:0008000
3:0008000
2:0008000
1 "5OO800C
1:5008000

Ilr A Míiqcaso clinica -,U!üie'*- APP*-*ur. a. mosco5orclho ,*igestiv0i Con.
soltas de 2 em deante. Bua Assembléa. 121.

IhõiTQoàoy Tavares £S^gÍ t*
betes e, por seus processos, estômago e in-
testinos. Av. Bio Branco, 137 (Odeon), il
ás 5. menos Quintas. Vol. Pátria 66. Sul 317fo

A PRISÃO DE VENTRE
dcsapparecc eom o uso regular das "MINO-
RATIVAS", Pastilhas laxativas que não pro.
(In/.cin eólicas ¦

Assíst. daDr. A. Ferreira da Rosa Iacu,dade.
(•elle e Syph. Chile. 9. 3-t, 5" e sab. ás 4 1|2.
n. I? Pat-ilollac •**-¦- hospitaes.da Mi-ur. u. raraeiia?», se-iCon*j,- e pr0 Ma.
tre. Coração, pulmões e app. digestivo, dia»
ria.nente, das 16 em deante. Assembléa,
7.. Tel, 446. C. Res. C. Bomfim. 716. T.941 V."Petropolis- Hotel"
Diárias, 68. Mensalmente, outras vantagens.

B. FBEl CANECA. 92

T PE. Hl1M*
Apesar de tudo ainda é a nossa casa que

rende mais barato. O maior sortimento, os
mais variado*: i-jiilrões

9 — LARGO DA CARIOCA — 9
Souza Baptista _ C."JÊÜifDE 

SEDftA"
Fabrica — BUA MARIZ li BARROS. 233

... Jel. V... 4016 __Tendas a^arej*»

¦*'¦:

'-

.._»._•• ,L-àí-,___-; _£_• r.
*

-r__ka_í_;'-_L'S:_ii3"';.-
¦**-«f«*.*í»MS«> n-tft^jauna>M?<ymr£.v&*a-iç -iAsn 0^'f.Í-
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Vieonlo do Paxo y Solo

i
(CAVAM.Ml... DA ilI-AI» ORDEM1 DK IZABF.I. IA CATÓLÍCA. DK

HESPANHA)
Sua h-tnflii*. joti(|iilni - Jtiiiit»

___i- KolirinlioK Alice, «.«iiinUit.
Iliiil..i|tlni << Sylvio, oimt Minha*

lioi» «...tin» Prrelrn Mm.Im.Io •' .Maria
Alvjirtz .'««reira Mim-IiimIo. miu on«
leiiila Coiit'('|H'it-n Alvnrii&iM Vivai» «
téno«» J-iiiiuim Vivus Muniu «? »• f«r«
mu Vicente «Io 1'íi/ii & ¦••¦! muilo
p. nli.iriiil.i- «groilcci 111 a l«ilui» qm»
Mcoiuiiiiiiliinnm iii* realon iiiormi- du
Br. VICENTE Dü PAZO Y SOTO o
de novo o* convidem paro omlmlr a ,, |ncoV,- (;irçonBf( ...
ml».*- quo |»*l« »•'»» -terno ilcacnnao; ,,„,„ r)alinrt«,. uiiim» meda  M
imimliiiii cclclirar, no nllOMIlor «IM " turrava*, folheadas a oar»,. 41
éitrein tio Süo Joré. nn «cguinln-felro.I " n-rtine, folheada a .._._.... m

Clicsarami dc MncAo, u vapor iis.loijal
"Ciircn.iidit". eom vario» *.iwroai do ltio
(Iramle, o lapnr froncci "Jouffrny I). Au-
ban»". em» vários 1,1 in-rus. i- de llurnos Al*
iv*. n \;\p»r iimlfs •'l.uclyilM", i-nm vario»
gêneros,

JÕÍÃ8PEL0 CUSTO
ie r so *|- ni: immconto

Por motivo do balanço
Algum» preço» _, _, P,,mm .

UOI.SAS l-KATA l»K I.KI. A Mt RK'II A
r.HAMMA j ...

Annel» de nero f| _.llha_t»_. ieeis Iti
Annel» ite «aro para creança, «eeue lll
Urinei» de -«ro. desde  III

&l corrente.^. 10 horSt, mWmm {£* p^^- ft 
";;::;;: ' U

«IimhIst já »<• rinifi«M»nm muilo prato». ,.,,,. coro ,{oMr|„  «looo
rnsmum , . í„j„ -.¦!« _•«___> «van__<______ fthttftmtfBtOft.

Maria Isabel Leal Corrêa

t II¦> MU/.
Francisco KiiHcnln leal. senhora ej

filhe... ICIlKn l.enl dn Silveira 0 ll lios.
Isabel Uni Peixoto o rilhos. _.ll-»_
I.nil o Ur. Pranchei! (imitei yallu de

MltniKin i- senhora (aiiseiitcs) o demais pn-
rentes, convidam a indus os seus parciilç»
e nmlftos pnrn nsslsllr fl missa une por nl-
mn do Mm svinprt- li-mbi-ada Irina. ciinlia-
du. Ila, souro e inSe MAI1IA IbAlllíl. I.KAI.
COIMli. A inniidain celebrar pelo sexto iue/
dc seu fullcclmcnlo, As 0 I|3 horas dn din
•_._ do corrente (scunndn-feira), no altar to
ü. Miguel, da efireja de S. Francisco do
I .min, confessnndo»se desde jn agradecidos
p«r mais Nttc acta cie i.llKl-O i- amlxndo.

c ludo m«l» com grande» ahallaieate».
JOAllll IIIA LÚCIO * RAMOS

41 - ÜRUGUAYANA - 41
IÍNTRB t)HVIIH)lt K 7 DK SETEMBRO

mim i»

1 mm

K-Nl
_l

_flHÜ!JL
mmm ____fl__________' * Á^PmSmmmm,

' Hfc*J — »eo
• • E fej323_!

* #

A XOIT1Í — M..I.1H--1».. 27 do SiHoill»U'QU" 1.-24 ^^^^^Zl

:lf
a**^

O l*ORTO. PELA MANHA Vf^4í**W4*4^>4^--»*W

FERNET - BRANCA
ll uso diarlò dwte tônico Incompawel w- JI
enlurlHii an fuucçOos dl«c»tlvas, cstlniiila.o:;i
nnnctito o di_ a« òrgàiilsiitò o necessário;;
èliiilllbtlo. Usa-se Ihdlffcrciitèmentc jniro;;

uu eom ««ua. syiilion, vermoulli, «te. i
ÜNIOA 00NCESSI0.TAl.il

Sociedade flnonyma Hartini

WINORATIVAS
PASTILHAS

OPINIÃO DO EMINENTE PROFESSOR MIGUEL COUTO:

COII-UUGIM)
Qurlilli 1

Tal. Miiti li-l
ntsiomei.

Cin-ilht Mislilr», M
li!. tiiii.-Mir |4|

Kio de Janeiro - Süo Paulo - Santos

e demais Estados do Brasil.
LT>*-!«+»rw->.-<*i-^^

CHLORETO DE CAL
Morai "Urgi» Branco", em lambo»

ri1., |)ri'|inrailo pela -_oni|iiinlilii
Hruailcira «l« IVoiluclo» Chimicos

Rua Visconde de Inhaúma, 36 - T

*

lli!S o.MC «CUI 110 ._ii.;i-.* - "... -. •

Ro-a Barl^rCampiglio IVsrOS^CTS
ii ______________________

Liquidação
I)Ih::i:toii.\ do coi.ujoio nossa su

Nlii.HA HA HSTHKI.I.A ,
Uslcvío Camnlfillo u filha. Francis»

llninos da lincha e fninilla, Nolsan
nibolro c família, -oacjulm l'crrcirn c
fiiiiiilin, peuliorndos, nj(rndeccm n to-

d-is" ns iicssoas oue os acompanharam no
doloroso «olpe pnr (liio ocabnm dc passar
cem a ni"-díi do sur. extreinosn esposai ma»
§rh.l..rt!a ROSA BA1.BOSA CAMPIOI.IO,
», convidam o.-, parentes, .-ilumnns •• amlíos
pnra assistir a missa de 7" dia quo^ serA rc-
/«da scgunda-ferlo, _» do corrente, fts 10 I|_
liorns, no altar-mór dn efirejo de _. l-ran-
cinco de Paula. Desde já sc confessam
sur.imaiii-iit- KiMtns.

Maria Marinho Guimarães

tUndoso 

Marinho Gniiiiarücs c se-
nhora ofirailcccin a todos ns parentes
o demais pes*-oils amigas «iue compa-
receram íi missa de 7" din por alma

de sua exemplar c saudosa míie c sogro, fal
lecida a 2a do me/, findo u novamente as
convidam pr.rn assistir a Ae _ü" dia, nue
mandam celebrar ás 10 horas do dia '29

desta mer., scfiundu-fclra, no íiHa.-mór dn
inuli-i.: dn Gloria, no largo do Machado; nn- '

léclpondn desde .iá ns seus ngradecinienlos.

Maria Ãurelia í)e Miíita
(KÀ1XEC1DA IÍM S. PAULO) ;

Seus sobrinhos Vicente Nastri c Dio- |
<.-» dins N.;!;lri convidam seus parentes c

i nmiüos a assistir u missa de mez dei
sc. idolatrada tia MARIA AURELIA

IjK MII.ITA, (jue será celebrada na egrejn \
do Divino Espirito Santo (largo do lista-1
cio), ús !) 1 '_ horas dc segunda-feira, 'JU do |
corrcnle, pêlo i;ne desde já sc confessam
[/ratos'.

Ci-tira de Oliveira
» SamncI dc Oliveira, eci'-. filhos «

•*•• ccitrns convidam seus parentes e as
I pcsuoaH de sua amizade para assistir

__» á missa que, em suffragio da alma dc
ftca exlrcmo..issima c-pt'í:i, mãe e sogra CI-
M«A DK OLIVEIRA, fnzem celebrar, com-
nicmcrando O li' mez de seu fallecimento,
na próxima se-ruada-feli-, 29 do corrente,
is 9 horas e meia, no allar-mór da egreja
«la Candelária, confessando desde já o
•eu mais profundo agradecimento «os OUj.
comparecerem a este acto de piedade christii.

Th*. Luiz Carlos Fróes da Cruz
6» MEZ DE SEU FALLECIMENTO

m Coslincn Fróes dn Cruz, Leopoldo
>•*•: Fróes, Sylvio Fróes da Cruz, Celso

I iM-o.s dá Cruz c Nestòrio Li ps c sc-
/- iihorn, filhos c netos do Dr. LUIZ

CAI-LOS Fl.óES DA CIIUZ, participam aos
parentes e amigos oue a missa do C mez
do fallecimento de sen saudoso pae c avô
será rezada segunda-feira próxima, 20 do
corrente, ás 9 horas, na Cathcdral dc Ni-
cthcroy.

Antônio Cerqueira
m DOMINGOS JOAQUIM DA SILVA ..

IfM C., I..-I-A., suiiimnmeíitc penhorados,
I agradecem n todas as pessoas que se

• dignaram comparecer no funeral A.-.
sen riicno auxiliar c amigo ANTÔNIO C.E11-
QUElfiA, c avisam de ipie para scu eterno
repouso, suvá celebrada tuna missa de scli-
mo dia, na próxima segunda-feira, '29 dn
corrente, ás 9 horas, no altnr-mór da cgrei
ja da Candelária. Antecipadamente, cgunl-
mente agradecem a todos os qnc se nigna-
rani eom parecer. _.

Dora Roberíson Araújo
Franklin Araújo: viuva Margarida W.

ftoliertson; Josí Lopes (le Oliveira Araújo
c familia, Archie, Ernesto, Henrique, lio
I ç< '.."•nrd!). Waldcmar llobei-lson, senho-
ras e filhos; Dr. Carlos Liberalii, senhora
e filhos; Dr. L. G. Figueiredo, senhora c
filhos, não podendo agradecer pessoalmen
lc, vêm por este meio fazcl-o a todos os
antigos quo os acompanharam em sua des
ventura pelo fallecimento dc sua querida
esposa, filha, nora, irmã. cunhada e tia
D.OUAJIOTERTSON AIUUJO.

Madame Fanny Kíaczko
JacqucK Klacrko, Maurícc Klaczko c se-

rihora. Henri Klaczko, Georges ile llocilcr o
BCiihorii. Dr. Paulo Sohn. senhora e filhos;
Alexandre Hornsteln, senhora c filhos; Mar
ctl Klaczko e acnhora, René Klaczko, Char-
les Weller o famil/a, marido, filhos, genroB,
netos e sobrinhos da fallecldn

MADAME FANNY KLACZKO
agradecem muito penhorados, por i-ste melo
a todos que manifestaram o seu pezar pes*
eoalmcnte. por carta, cartões e telegrammas,
Impossibilitados de corresponder pessoal-
mente a todos os que tu confortaram no
transe doloroso porque aoaham dc passar.

Wo dc Janeiro, 20 de Setembro dc 1921.

LUS
Preços especiaes

CUSIBEIIO
FAERICAÇÃO PRÓPRIA

RUA theophTCo OTTONI 90]
MUITO PRÓXIMO A* AVENIDA

de roupas brancas para
senhoras, homens e cre
ancas e saldos de artigos

jde outras secções.

Grande variedade de

jTERNOS E CHAPÉOS
|para meninos.

Exposição no 1° andar

Casa Sina
Avenida Rio Branco 76 a 86

ÓPTICA MODERNA

__6_íT*__Ré
TíüíT- -^-SEJ**r

Honrada eom a
. confiança do»

Sra. medico»
oculistaa

Arthur Jacintho Rodrigues
RU* SETE OS SETEMBRO. 47

- < - RIO OE JA-EIB*

M. U. KRAUSE & C, COM FILIAL EM PER-
NAMBUCO.TÊMAHONRA DE COMMUNI-
CAR AOS SEUS DISTINTOS AMIGOS E FRE-
OUEZES, QUE ACABAM DE REALISAR NO-
TAVEL AMPLIAÇÃO DE SUA JOALHERIA,
SITUADA A'

RUA GONÇALVES
DIAS 63 E 65

APROVEITAM A OPPORTUNIDADE PARA
PEDIR A VISITA AO SEU NOVO ESTABELE»
CIMENTO E ESPERAM SER DISTINQUIDOS
COM A MESMA CONFIANÇA E PREFEREN-
CIA DE SEMPRE

MI.UEL 00UT.
.•rHlHieH» Ctlnlu M-t-le»

(intuiíin .••• "«''•'•¦»
í

MIGUEL COUTO FILHO
«iiniiMi ti emiti «•«•••
<l fltotiUi t* Mií't.1.»

•MltlltlRtl dl CIlRICI Mlílli Ml

4t*rtt_.-»'.»'»»• <• •'¦»'• «»r«tuw«<r

Ir QjywO AA**)*! e_U

/-*--v^

CU9 Á^^J&IUm*

\

TEL. NOHTE 7318
i 
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I AUTOniOVEIS I

IOs 

nsodeios de 1925 I
com S

PNEUS BALÃO I
representam a ultima I

palavra em conforto I
e elegância ¦

Em stock ¦
LIMOUSÍNE DE GRANDE LUXO. II

DOUBLE-PnAETON DE 7 LOGARES ¦

T. V. AVrlght & Cia. Ltda. M

Iti — Rui» Evnristo da Veiga e- ,4<B9

ALEPTOL
Composição: Pcptonato de iodu, pepto

nato de ferro, methylarsinato tle sódio, nu
clco-phospliato de cal-io o vitaminas do
agrião. E* um preparado sob a forma de xa-
ropc, gosto agradabillissiino, destinado prin-
cipalmentc ao uso das creanças. ,

O ALEPTOL é um elemento imprescindl-
vel á alimentação da creança, um poderoso
tônico infantil que deve ser indicado nos
casos de dystrophlas pretuberculowa, tnber-
cuIohcs «sseas, c.«rophnl-ae», «atado» aathe-
bícoh, etc. ... ,*

Modo do usar: Salvo juízo do medico, a
dose deve ser dc DUAS colhcrcs de sopa por
din antes das refeições. •

Laboratório Pasteor da Bahia
Depositários:

Pinto Costa & C.
RUA GENERAL GAMARA, 91

— MO —
RUA ALVARES PENTEADO, 38 .

— E. S. PAULO —
¦ mem ¦

| Escola Pratico do Commereio
"AVALFRED"
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WtJmWm RHODINE-

usinei ou rhòisib

CIA-'
50HMHEL.C1-

. =MILTITZ-UIPZIC =
nePBisef/fANTí cer ai t OBPosimRiO:
W. KR-ÜEEtE-lS
RU_\ /AO PEDRQ. 72-RIO
N CMAS7.TfL.HlJ 3471 *

Interior de nm Escriptorio-teehnlco
INICIO DO CUKSO EM OUTUBRO

ENTRANTE
Acccitam-se alumnos para complemento As

turmas do Curso Pratico de Commereio por
meio de 8 escriptorios-modelos. Cursos espe-
ciacs avulsos: — Concurso ao Banco do Bra-
sil — Linguas —• Dactylographla.

RUA S. JOSÉ', 106
(Em frente ao Hotel Avenida)

mem ¦ — ——

Appr. D. G. S. Publica, N.° 754, de 15-3-1922.

Nevralgias não resistem
A' "RHODINE"

Qne
PATENTE

A'sExmas.Sras.
tlygicnistn dn cutis, rcjcm-cliegndo dn En-

ropa. offerece os seus serviços As I.xmns.
senhoras da dístineta sociedade brasileira,
paru o tratamento da cutis, tornando-a tão
lisa e perfeita como de uma creança, fazen-
do desapparccer «iiiaescjucr manchas ou sar-
das, ou outras nffccções dn pelle — tudo isso
com a suppressâo de iniacsquer pastas ou
tintas,

Applicação de esmaltes para duração por
5. 10 c 15 annos. Pulverlsaçõcs, applicação
da "lama", ultima novidade cm Paris e de
extraordinário suecesso nos Estados Unidos
da America do Norte, pulverisnções da côr na-
tural. côr dc rosa e branca, conforme a teii

Cada cutis deve ser tratada por fôrma dif-
ferente c por isso 6 mister que o especialista
seja consultado antes de começar-se o tra-
lamento, que é puramente externo, absoluta»
mente Inoffcnsivo.

Graças n esse processo modcfto consegue-
sc branquear a cutis, por mais tisnada que
seja. Consultas cm seu elegante gabinete.
Hua dos Ourives, 35, 2o andar, das 2 ás 6
horas. Preços módicos. Consultas grátis.__•»_

I H Sofá Privilegiado para D U
| V exames médicos. ™ Q
I: Preço, 1308000. I

ira pesar-se
e saberá sempre da sua saude, as
melhores drogarias têm balanças
muito fieis que lhe darão em um
cartão o seu peso certo, comprará
1 vidro de RABIODOL e voltando a
pesar-se comprará outro e assim no
fim dc um mez deixará de lado a
sua caixinha de rouge, porque as
suas bellas cores serão naturaes.

mmm

Adaptado com exito em todos os hospitacs
e clinicas médicas.

Para o Interior, fabricam-se de desarmar.
Exclusivo da Casa de Movela e Tapeçaria*

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

mmm

SANATOSSETronStIs6

D 
elitista — Octavio Euricio Álvaro -

Carioca 5Q. 1°. Phone C. 3392.

DRCTGARIA BAPTISTA X- _ _
varejo. Preços baratlsslmos. Rim Io de Mar-
çn n. 10. _______-____-," 

MUDANÇA Í-TÍ CONSUI-limiO — IV
Lona Freire installoit seu novo consultora
A Prnça Olavo Billac n. 11 (antiga Pra.
Gonçalves Dias), Mercado de Flores. Tr.-.li-
actualmente a tuberculose pulmonar por In
jccçôcs dc cfficacin já provada. Terçii:
quintas e sabbados, das 3 1|2 horas em dcan
te.'Tel. Nurte --2-. .

JOTAS DE OCCASIAO

BANCO DO BRASIL
EMPREGO DE FUTURO

Preparam-se rapidamente candidatos ao
cot|cui-so do mex de outubro vindouro. Ensl»
no pratico e positivo. Aulas dc repetição.
Grande numero de ..pprovações nos últimos
concursos. Avenida Hio Branco, 131, 2" an
dar. Das 8 ás 11 e das 5 ás 8 da noite.

mem ¦

comprado. nos leilões do Monte
Soecorro e casas de penhores, ven-
dem-se com lucro de 10 %. Com-
pram-se c trocam-se jóias usadas
na JOALHERIA INDIANA, Becco do
Rosário, 1, esq. do L. S. Francisco,
e Üruguayana, 110. Attende-se a
chamados pelo Tel. Norte 3111.

•mm
^mammmimasmmmmmmmm
lüommunicação
I CARREIRO & NATAL — Alfaiatei-Im»' 

portadores, communicam aos seus
amigos e freguezes, que acabam de
retirar da Alfândega, grnndc quanti-
dade do linhos inglezes, liso, lona e
tela, para a confecção dc suas roupas
e vendas, em peças, cortes e metro.
ft.' do Rosário, """"

Larga-me, deixa-me gritar!

—¦ ¦»¦ '— —.
caaaaoaoi io_etois-a=asT|

Nariz, Garganta e Ouvidos -f^Jg
CÉSAR DA SILVA, ex-assistcnle dns profs.
Killiún c Ilrülil, dc Berlim. Com quatro an-
uos dc pratica nos hospitacs dc Paris, Ber-
lim e Vicnna. Consultas de 2 ás 5. Rum do
Ouvidor, 18U. Io andar.

••___¦

Nem sempre o
que é bom

eusta caro...
QUEREIS UMA PROVA

DISSO T IDE A

Alfaiataria ALBERTO
50 — CARIOCA — 50

onde vos vestircis no rigor da moda, com
conforto c por preços que não encontrarei»
em outro estabelecimento.

A

DcyaraT/âeafvo
Óptica Especial
Preços Módicos

IUTZ FERRANDO
CIA. LOA

40 GONÇALVES DIAS 40

O XAROPE SÃO JOÃO
E* o melhor para tosse e doenças do pel-

to com o scu uso regular:
lo — A tosse, grippc, constipações ou de-

fluxos, cedem, c com cilas as dares do peito
e ('as costas.

2° — Alllviam-se promptamente as crises
(afflicçõcs) dos asthmaticos e os accessos
da coqueluche.

3" — As bronchites e inflammaçòes da
garganta cedem suavemente.

4° — A insomnia, febre, suores nocturnos.
dcsnppnrccetn. .

5° — Normalisnm-sc as funeções dos or-
anos respiratórios.
Al.VIM & FREITAS — R. DO CARMO, 11.

SOB. - S. PAULO
¦_»•_

R. M. S. P.
(MALA REAL INGLEZA) gP. S. N. C. 9

(CIA. DO PACIFICO)
PRÓXIMAS SAIDAS PARA O SUI.t

HIGHLAND LADDIE .. 30 de setembro
AVON  - dc outubro
DARRO   - de outubro JJ

PARA EUROPA: Q
DEMERARA  1 de outubro O
ARLANZA  6 de outubro
DESEADO  15 de outubro

PASSAGENS, FRETES E INFORMAÇÕES
NO ESCRIPTORIO DA COMPANHIA

51, AV. RIO BRANCO, 55
Norte 8000

30CS_-_-=30-3_P oraoic-.

Casino Theatro Phenix
MUSIC»HALL

Todas as noites variado pro-
gramma artístico

2-0RCHESTRAS-2
JAZZ-BAND

Esmerado serviço de restaura-..
*__

HYDRARGON EHRLICH
A melhor injecçio mercnrlal no tratamento

de Syphilis. Kfficacia e ausência absoluta dc
dôr nttestndas por mais de 2.00.)' clinico»,
dentre os quaes os notáveis Profs. Austre-
tiesilo. Abreu Fialho, Rocha Vaz, Henrique
Roxo. Ed. Magalhães, etc, etc. Vende: Ro-
dolpho Hess & Cia., 7 Setembro, 03.

•mi -

SANAGRYPE PAa_SK8»
SANA-SYPH1LIS n!còrdJ 

'-a-Kuò
__-»

-» mem• ^¦ ¦ —¦

QUER 
comprar, vender, concertar ou faíer

jóias com seriedade? procure a "Joalheria
vutentlm", rua Gonçalves Dias 37, fone 891C.

mem¦__-_i¦¦-_¦ ¦ i^api 

BUNGAL0W — PETROPOLIS
Aluga-se moblllado, Costa Gama, 640.

mem

152, fei Nte.

¦ROSALINA COQUELUCBB

!)_• VmmtinÂti V»7 Cirurgião do II. dlur* rernanao »«_s. Fco.de Assis, ci»
rnrgla geral. Diagnostico t tratam*, elrurgi»
co das affecções do estômago, Intestinos o
vias billarcs. Utero, ovarlos, urethra, bexiga
e rins. Trat*. de câncer, hemnrrbagias, turno,
res do utero e da bexiga pelo radium. As»

I _. i i__ ii»* ¦> _r*. l)_.»iu#l»_« oca te% «r

CASA ROCHA
Grande sortimento de óculos e plnee-
nez com vidros espeeiaea. por preços

reduzidos
56 - RUA DA ASSEMBLÉA - 56

OLHOS
Inflammaçòes e purgações. Collyrio Monra

,„ .,„ _..„.„_ ,.„- -. Brasil (nome registado). Em todas as -abar»
.ernbl.a 27. lies. C, Uornflm, 668.. T. V. I_r_l3b macias c drogarias»

Doenças nervosas e
fràquesa da vontade
Fniqucsa physica c dc ideas, dosaniini.

duvida, medo, Indlffcrcnça, tristeza, angus»
lia, manias, sustos, ataques, etc. estômago e
Intestinos. Emprego local c geral dc radia-
çôcs ultl-n-violetas de Bach e da susgestão
nelos methodos mais modernos. Dr. Cunh.i
C-ui. R. S. Josí 61. 3 ãs 6. Tel. 4625 C.

mmm -

THE LONDON TAIL0RS
Avenida Hio Branco, 14".', 3" and. (elevador)_¦« mem

PETR0L
I.oção de petróleo medicinal

FORMULA E PREPARAÇÃO
— DO -

Pharmaceutico Francisco Giftom
Pcrfuma, ondula, «macia conserva o

cabcllo,
lixtmiíiie complelaniei-t- a caspa.

¦t*sa-si! corno i|Uiilqiicr loção.

Deposito: Rua lü de Março, 17
KIO DK JANEIRO

Inc. I). N.. S. P. i). 740 cm 1-4-1)24—

—— i mmm —-— :
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Sô CONFIEM NO I"CASELLA, LONDON" !
iimiitiiilmiiimiimiiiiiiiiiniiiimliiiiimmmiwiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiV

DR. FELINT0 COIMBRA
do Hospital Evangélico, ex-assistente dos ser-
viços dos Profs. Krause, Bicr c Bctzner, de
Berlim, dc volta da Allcmanha, abriu seu
consultório i rua Canning n. 9, das 14 ás 16,
no Hospital Evangélico das 8 ás 12. Phone
Villa 2261. Cirurgia geral, nervosa, parto;
vias urinarias c moléstia» das senhoras *

Doenças nervosas, estômago, intestino
e da '.nutrição íarthritlsmo, diabete?!
Obesidade; rhei.inatisiiio). Moderno .«*•
lamento pela dietetica e physiothcrapi"
(duchas, banho de luz e dc sol, *-"»
ultra violeta, etc). Dispõe devmbere
montado serviço no Sanatório Rio Çom.í
prido, para doentes internados. Cônsul*
tas dc 3 ás 5. l.argo da --r'0C_LÍ-___J.

mm Tratamento nllemSo das -«-"•T.
«hw.,i.,. rhagias, rorrimcntijs.e «1» «
regras. 7. Setembro 186. Ur, Lyrio; Sento*.

'X
---^LJcUi J_______\.uj.J.Í_____L, á

*/:
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DA PLATÉA
NOTICIAS

Uma companhia ingleza de comedia
Km.combinação com as empresas Waltcr.Moqçhi o José Loureiro, virá trabalhar no•mmicipal uma companhia iugleza dc come-«as. Sim estréa será a 1 dn mez próximo,tom a comedia em tres actos "Peg, ó.iuyneiiri ,ie Hanncrs. A assignatura para oito«Çewaculos desse conjunto artístico está

j*nao aco hidu com enthiisinsmo pelas co-lotnas ingleza e norte-americana. '. 
I

A nova peca do Trianon
Está de despedida do cartaz do Trianon,depois de ter sido festejado seu meio cen-«nano de representações, a encantadora co-««pia As noras de Mme. Briounc". Ama-

tlt *\SU!l «'tima vespcral c segunda-içira seus derradeiros cspectaculos á noite.
áf.rti" .Lra a companhia brasileira do come-mm theatrlnho da Avenida apresentará aopiiiilico um lindo original nacional, "1830",
tres actos do poeta Paulo Gonçalves, c cuja«çao se passa cm S. Paulo. Estreará nessaPeçn o actor brasileiro Olavo Barros.
» festival de scgnnda-fcira, no João Cae-tano .,

¦Scüiiiiila-fcira sc rcalisará, no .loão Caeta-¦•ii.o 
grande festival organisado pela compa-«nia Brandão Sobrinho em beneficio dawsa dos Artistas. O prefeito c os intendeu-i« municipaes, quc comparecerão a esse cs-wctaculo, serão saudados, como os artistasnr.jsilrirns. ,M1U vão inlerprclar a opera "Ca-

«liana rusticana", pelos Srs. Ilapliacl Pi-¦iieiro t. l.uiz 1'alnieiriin. O iiiogramma desse«leçtaciilo i grandioso e exccllente, pois.mm rtiiipiellu opera, terá dous actos. um ív-"cn e outro de variedades, tomando parle•«islãs festejados,
um original brasileiro por companhia por-

.„. co"ipaiihin -portugueza de (Icclomnçiio.W;(iccupn o l-nlaciij Theatro- dar-nos-ii HnPiosiii),, lerca-feirn \o original brasileiro.
fj,' .u,l,í '"'lo. dc Itaphael Pinheiro, "Itcsnr-
„„"¦' .;. liI" s.vnthcsc, eis o assumplo da¦jíSí: lendo perdido a mulher por ocen-
si!"! d» S!!a 'Iclivrancc, o -banqueiro RobciTÒeni.lie.se de horror pel,, Mira, considerando-

! ".assassina da prõgcnjlora. Na sua ado-
fiçao pt-lf, mulher, rtobcrlo mandou fazer-"? o retrato por mn art («da niitavcl, retra-"> etn tamanho natural, nprcscniaíiclò-á com» nltiiiiii "loilotlc"'(|ue vestiu. V. desde q"ii'í'.' Porpo da cn)n'jian|icii*a deixou n ciiüà ondõmm lãr, felizes, fez relirar dali a filliir

."-" iniiocentc, qnc se. educou sob ás vistas'o unia ti.). Quando a acção começa, a me-
jinin i|\iL> },•, (t,,n (juin/p annos, deve vol-
jj1' 'i casn, pel.i intervenção dos amigos inli-
jnos do banqueiro c esto; iia íniniiíicncia ile
|líl" Peiiilironictllíllíislmo cio banco quc pre-
?"""!• eslá ás portas dji . loucura, presa de
in n "-•'••rnslbisnlii-i A filha entra semque olic ;, vej„ c ifitiiia iillucinaçan, d pac
*v. t (|l"! •<-':'1 tünnte dos olhos a compa-
W'irii morta ha quinze annos. Tenta en-
tpivfl-., nos braços, beija !-a. A rapariga,
sPf..nao conhecia o pac, procura desvenci-'"'"'fi.* (Inquelle homem possante, cheio (le'ij.Mialisinn. Os dois corpos rolanj, confim-
,W? «ni com o niitiò e na quedai a filhn"Pímba nm revolver quc ficara sobre a
ÍSsf:- t)e possc «¦" arma c l,nr*I"c aquclle
«niiium v|K°>"os(i nno a largava, cila dá oo««"lio. Açodem todos, faz-se luz e ergnen-
3""Sl! » custo, o pae deixo cair uma golfada
»i""Wt e morre. Só ahi.'snbcdora quem
ií!'.0 flbtoem ;qhè.«a clníin nos braços, a fir"j" peJc-lhe entre' prantos, quc a perdoe/«nes (la Cunha desempenha o papel de pae"

BLENORRHAGFA
m*

Curn cn
... - pouca:iiijcccocs lutramuscnlares. Largo da Carocalo. lei. C. 3128. Dr. JOIIGE A. FHANCO -Assistente do Instituto Osvaldo Crui.
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Doenças da pelle e syphiiis
Dfl. WKIlNfCK .MACHADO

Largo da Carioca, II, 1' andar (só allcn-de a doentes dessas especialidades).

Prédios, Avenida e terrenos;>";
se cm S. Thcrcza. VENDEM-SE nas ruasUruguay, A ven. Suburbana. Paula Mattos,Lad. Senado, etc. C. '1812. S. .losé. 5!), Io and.

mm

Dr. Rolando Monteiro ;Y-?? v,'i"arins-
r. ¦'•oi- senhoras.Operações. B. Aires. .**¦«. 1 ás il. Hes. V. 200!).¦*¦¦

O MELHOR E O MM
SABOROSO
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"Geis-lt"

Todos m 6alfo$
Trinta aegiinHoa rieiioi» ijttiicnr n cullorom esfc romedio linuidi) p«ra calloii; r,uer ronotiantc, ciuno puiiU);hI;|.. ;.-:;ra•ara lampro. Nenhum cailu. duro oa

c üerlha de Bivar o da filha. O espectaculo
lerá por conclusão a peçn em dois'actos.de
l.inares Bivas, "Cobardias", traducção dc
Oldemiro Cezar e Uno Ferreira.
As conforenc.as da S. B. A. T.

Ilealisoii-se, lionlem, nn.séde da Socieda-
de Brasileira de Autores Theatracs. a quintaconferência deste anuo. falando o Dr, At-
fonso de Carvalho, iipplatidido escriptor p«-
trício": Km torno da figura cvoearlora de Sa-
riih Benihardt, o distineto inlellectiiiil fez
apnrclndisriinia palestra, quc lhe rendeu müi.-
los e justos applausos dé áiiditoViõ iiumcro-
sn :• escolhido.
Vae mudar-se o cariai do Itecreio

A companhia do llecrcio está dando os
iilüinos cspecl.iiiHilos da revista "A" Ia gar-
çonnc", agora rerlrcseiVtadn em "travesti"'.
Quiiita-fcira próxima, assistiremos ali á es-
tréa do novo original ric Gastão To.jriro, u
luirlcta "O Itoliienf-nioscir'.1. ¦ '
Os últimos especlaculos dc Brandão Scbrinlio

A companhia Vi et o riu Soares, cjuc lão lin-
da leiiiporndii vinha fazendo no .São. Pedro,
in!<'iTi.ini>orá, terça-feira, a serie (lc sons
nliVgujfleos cspcctariilos, afim dc ceder d
lhi'iili'0 á comjiiinhla l.oinliiirdò-Giininihii;
que ali debutará no próximo íH„ I. Dado h
siircéss;)! qui' *'cin lilciinçiindii a opereta de
Leon líard -- "A dti.iuy/a do liai Táliiiriti';',
.'. compuiihin fi.val-a-ii. no cniiãz.' alé n din
dc despedida, não mais levando! ('ènio .-.• li-
nha íiiinunciáíio, "A palaliva'".
A excursão da companhia Antônio de Sonza
• MACÍilü'. JÍ (Serviço cspcial da A NO.I-
TÉ..') -•- IXréa, amanhã, nesla capital, a
companhia dc revistas Antônio de Souza.

ciivailos. boi
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CÃES E GATOS... I
Õ il.Mb.os Piolh^r^^^dLil^^f c-lrrii^^^^3'808*^ *"' ^J"' >'""*' ^^- S
JJ ,o,„ o SABÃO &0#^ iU° ''i",",•, e r«''MP'ente curados °

O l"M SABONETE; 2$.*i00.
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Ha um meio de cessar ain-
digestão

e ckbo c eliminando on iM>ri?nsns ácidos quoenfraquecem os órgãos digestivos. Os acl-dos acham-se presentes qnando sentis dôrdo estomnjfo ou mio estar. São a causa dafermentação « impedem que o.i alimentosvos façam bem. Por qne prolongar *sse sef-frimento ? Podeis muito rapidamente fnzefvoltar o estômago án condições siiudavc.is",iliinplcsnientg [>elo uso da MAGNESIA Bl-SUKADA. Este produeto tão depressa penr-tra no estoiuagn. neutnilisa o excesso de aei*dez e prevê todas as poíslbllidndes do fer»inentação, habilita o Vonso estômago a fa-zer ama digestão nermai c «enlire.n prazerndi alimentos em vez dc aversão. X MAtíNE*SiA IÍISIIKADA v recsnímendada pela cias-se medica r. usada nos hospitaes. O íéacusto é diminuto, sendo obtida rm qualquerpharmacia; Em todos oa invólucros acha-ve a palavra "BI8URADA". sendo asta •turma de identificar o producio genuin»,cujo acondicionamento é feito cm vidroazul.
.'-. ... ¦ —r
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Theatro Recreio nASE!V
liOJÍA aí-» yãA 3\' CELÉUÜE !5EVIST\

A' LA GARpNNE

^Sã-E^riWB MK_MBffl_H Bat-MMttrr_i-i'-iiiiii n ¦¦ n

EMPRESA PASCHOAL SEGRETO JI JARDIM ZO0LOOIOÜ

VARIAS
Estão no Rio, a passeio, os artistas .lay-

nie Costa e Eugenia llrazáo, que depois dc
amanhã, pelo noetiirno de luxo, regressam
a Síio 1'anlti. ,

— Entrou cm ensaios, no Trianon, a co-
media dc Paulo Magalhães. "Senhorita futi-
lidade".

ESPECTACULOS
HOJE. ás 7 *.', e 9 %niun AS NORAS OE

M-WB- BRIONNE

TIIKATKO CAIÍLOS COMES — A'sL. Fróes — "GIGOLô"
THEATKO JOAO CAETANO -? V» 8 K

1 «EA IRO S. JOíll' - A's 7 •".' e 9 9i
7 OLHA 0 GUEDES I.-.¦....ite-aaw. Mtlmmmimmm\\mtm\

1|W — l—JII—UI IUI..I.I nm.. ^«.y.

.Hiwppwaa .Tnsiri r.mrêffmT
| 

MiKA-lKO KliPllHUtA - A's 7 % , ITõ?
 CHA'E TORRADAS

f^ALAOíO THEATKÜ— ás 8 31*
A LABAREDA

reollí, ê demasiado velho ou profundo«rs que poma resistir ao "Getu-it."
O callo i innieiliatamcnte «ceca n murclitat borclaa separam-se dn carne e searranca com os dedos com tanta dírcomo quando te cortam ns unha«.Nüo corte os callos. RP.MOVA-OScom Geta-it." Custa uma bagatellaem qualquer pliarmacia.

Fabricado por E.Xawrence 8c Co., Chi-caso, E. U.A.
línlcos distribuído-

re» no Ilrazll:
GLOSSOP & CO.

RIO

RESTAURANTE RIO DS JANEIRO
lVua Layrodio n. 5. Aberto até á 1 hora.

COPAHflBAMA CASÍI.0-THEATR0
HOJE —- Sahhado  HOJE

A'i 21 horax: "Noi cabaref* de NovaVork", film Universil, em 6 partes porMac Murray c Kodolpho Valentino!
A's 21* lioras: — Grande succcsso de

ISABELITA RUIZ, notável dansarina hes-
piinhola.
Poltronas 21 Camarotes c baignoires 10$.GltlLL-llOOM — Todas as noites dincrc souber dansnnts. PAN AMERICAN
.IA75--I1ANI1. _ HOJE é obrigatório tra-
je de rigor.
"'«ilWlnli-_

Aberto todo» o* dias desde 8 horas
INGRESSO — 1$000

Crcançan até 8 annos — GltATIS
Amanhã Domingo, 28 Amanhã

De 1 is 7 horas da tarde"*
Festival em beneficio da Es-

cola Popular (gratuita) do En.
genho Novo.

Pelle, Syphiiis, Vias Urinarias
mm»»

RABIODOL
O tônico ínais possante c de melhor gostolias drogarias « boas pliarniaciaii.

SEGUREM
seus prédios, moveis e negócios na

.CampitMliioiajia
11o andar, salas 9 a 12, do edificio do"Jornal do Commercio'- —
; Avenida Rio Branco, 117,

ii f|t!:ii possuo lis;

cm ininiovcis, apólices, íicçõ(;s c dinheiro —
P'^í.l,U'i<.,À9,?"6s' é Brâttilln o anuo scgiiin-lc (SI-.IIMO ANNO) dos seguros terrestres.Em caso de. icconstru'.i;ão ou conccrtis¦por sua conla, dc prédio sinistrado, a Com-
panhia sc obriga á intTèiiiiiIsnçfui do resne-ctlvo aluguel INTISGUAL durante o tempoempregado nas obras.

A Companhia ALLIANÇA DA BAÍlIA é a
primeira coinpaiihia nacional de seguros ma-ritimos e terrestres, erii capilal. reservas ereceita. IA a companhia dc seguros mariti-'.V.Í!?.' ,e,','t's-1'*'s «" fltivines i|iie, no Brasil, emItlJ... teve a maior receita dentre todas ascompanhias congêneres, inclusive as estran-
geirus, (pie operam neste paizTAXAS MÓDICAS - ÓPTIMAS GMtWTIAS

LIQUIDAÇÕES R-APIim
Agente geral: ALEXANDRE GROSS

«Tônico Iracema i
O mais antigo e melhor dos fortificau-tes para o cabello.
ÜI) annos de grande acceitafão.
Unico premiado com medalha de ourona Exposição <lo Centenário e nas Exposi-

ções: UNIVERSAL DE TUIUM, NACIO-
NAL DE 1008.

A* vontln ein toda a parte.E. T. Mello 4 Comp.. IIEPRESEN-
TANTES. Rua da Alfândega n. 139,1 solj- Telephone 1775 Norte.

Quando se tem enxaqueca
não só não se pôde fazer nenhum trabalho,
nem sc oecupar de nada, mas a existência é
um supplicio c digna dc piedade,, sc a doeu-,
çii passa a ser periódica, o (jüc acontece
muitas vezes. Convém tomar então Pérolas
(('Essência de Tcrcbenthinn Clertan.

Com effeito, tres on quatro Pérolas d'Es-
sencia dc Terebcntbina Clertan bastam paradissipar cm poucos minutos as mais acnbru-
nliadoras enxaquecas e us muis dolorosas
ncvralgias, seja qual fôr a sua sede: cabe-
çii.t membros, costellas, etc. Por isso, a Aca-(temia de Medicina dc Paris teve a peito ap*
provar o processo'de preparação dente me«di.eniiiento, o que é de subido valor para re-conwnendal-o a confiança dos doentes. A"venda eni todas as pliarmacias.

VA. S. — Parn evitar toda confusão, hajacuidado em exibir que o enVolucro tcnlia •endereço do Laboratório: Maison L. PRE'-El", li», ruc Jacob, Paris. 7$
mm

anos c autopianos. Peçam cataln.
gos;a \\. Ferreira & C. Una.v Ir. Xavier. 388. T. V. ms,urandgs prasus. %
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Tapetes hygienicos e lindos,
Que economisam o seu dinheiro

OS 
Tapeies -.nK-nim SelbvJe-Ourò re»

solvesn ura dos nfoinre» problemas da cisa
«rem.o offcrecereia um.meio de se cobriem 

'

es »u_IIuíi wm inXofinl eítreuiaiaente atlractivo,
durável, lin&nico, e náo vtttante, barato. Em
ve* «as f.itigoss. limpezas que necessitam os
tapetei «eetries, aptnss é ncoe*-_rie panar um
P_iqo WRádUo sobre'-*. Tápt-ts Cóncoleúm e n'utn
ícchiT d'óI-os ¦ afifimcnn completamente limpo».

Fecais de co/.ocar
Eiles. nerbs tapete* não necessitam ser pre-

giin- Ivttmlem sc naturalmente e ficam firmes
¦-lisos, e às pontas e bc.r-.is nunca se enrolam.

Os Tapetes Congoleum Sello-de-Ouro são ab-
K-luiamenfe hynienicr.s e á prova de imectos.
São feitos n'uma só peça com uma base im-
permeável e superfície firme e lisa que o pó,
óleos, etc, e insectos não podem injuriar.

Os padrões são creações de desenhadoresbem ,
conhecidos. Ila cores a desenhos apropriados
para todos os quartos • desde padrões conven-
cionaes simples aos ricos motivos Orientaes.

Sello de Ouro

(Sngoííum^X_\PEi__sARnsncos

0.52 x I.M 3M0M
í."_» x 11.75 12«W0»
3.75 x 3.24 17M0M
2.7» _ 4.61 25W000'

As muitas particularidades dos Tapeies Cone»-
leum Srllo-de-Oure combinadas ao seu batio
preço fazem cem que sejam es mais ecouemicoi
que • possível comprar.

Note oa preços baixos
O/ttJt 0.32 9*500
• .-92-X1JS7 2ft*M«t.Mac3.7.. loswoe¦t-Ssa.:; isbiwo
2:75 x J.<W 2W8.W-
No interfor os preços si. mais alto'

dariâo ào frete

• Congoleum Sello-de-Ouro co metrô)
' Ha um outro produeto Congoleura cem as mes-
ma. reconhecidas qualidades dos Tapetes Congo-
leum. Faz-se n'uma variedade de lindos padrões
sem bordas e cores e rende-se ao metro. Recom-
menda-se nos casos em que se queira cobrir com-
pletamente o soalho d'um . uarto. Vem com a
largura de lm.5 e 2m75.

="* nrii

Procure o Sello-de-Ouro
Quando compra Congoleum Sello-de-Ouro

compra satisfaçio. A garantia do Sello-de-
Ouro-1'Satisfação ou devolução de seu din»
heiro"-cobre todas as qualidades, e proprie-
dades do Congoleum • belleza, durabilidade,
facilidade no limpar, etc. Procure o Sello-de-
Ouro quando comprar.

Companhia Congoleum (cie Delaware), Rua Theophilo Ottoni 36 • 1*. Rio de Janeiro

Tapeçarias $g Preços dé Reclame §g Tapeçarias
Creio ne jíarn rennstórn. mt. _-._ -.-'SOO
Rcps Tlorist... lar. -SO mt. ___.___'_•__ 3*401)
F.ponge jiai*-i T-jiosloIros. ini. -J-SMii
Bpotgfc .com _i,.r.__>. «í! _.Í5-Jl
Etamine cjbarra, lar. _0í> ml .-.'. ..?._#

TAPETES , __..«-
CONGOLIEW

Sctlo «te «8& \
Sortimento completo. rieços correntes

Capachos, desde  S..700
Tapetes para quarto ._..... 17Í600
Tapetes para grupo  32800!)
I'assadeiras para escadas, mt  38000
Cortinados, Cortinas, Stores e Galerias..
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ASSIVEIISARIQS
Vusam aiinok amanha:
O menino Amadeu, Iilho do Sr. Antônio

da Itmliü Martins, nripii-lanle nesla praça;I), Maria I'. de Moura, rspu.a «In nos-m
inv/aili» ciimpailliellii tle trabalho Maurício
Munia; o .Sc. Il.nil l.opo* de l'iclla>, nt-,{<•-
cliiule; a Muihoilln l/a (lonçalvcs, filha «lu
Sr. M.ir.-ili.i lionçalvcs; major .loAu «lu
t.unliu Araújo (liiost o Sr. Iloiimu Aiikii.Iu
tiiiliuuiíu-ü, laureian.n io da Central du III a
sil.

Pa/em annos boje:
«»s Srs.: Osman Rimos Vidal, do com*

nwrclo desta praça. I.iielydcs Machado, li*
llio do Sr. Anlonio Machado, ..nlijju iivitu-
vlaule em Nii-lheroy; o monliin Dcrcln, fillio
du Sr, l.milio l.opes de Miranda, capItalUl.i;
a scnhnrlta (Uniiü. (iili.i «Ia IC .mn. Sra
D. Ilcrmluia l-nllia «Inmc.; a senliorila Ivon-
ne, filha dn Sr. Anlonio Jacomn Viiluçu,
funecionario dos Correios; a .cnhorila I.i-
li.i. filha de I). Atirclln de Sousa; Dr. l-u-
blln de Mello, clinico nesta capital; o Sr, F.u
vlydes Martins Vlanua, nosso prezado com-
panlicliò de trabalho: a menina Yedda. fllhu
do Dr. Pedro Ajjulur, capitão medico do
lixercllo.

.,'uiupletmi nnnos liontem o Sr. Oscar
Tclles de Carvalho, anlli(o funecionario dn
Administração dos Correios dc Nictheroy.

Complctu o seu anniversario nutallctn
nn próxima scguiiria-leira, o Sr. cnmmcn»
duilor Gregorio Garcia Seabra. que lera a sa»
ti-ifaçãi) ile sentir, ainda uma vc/. mais, o
gráo dc estima em que ú tido pelo seu gran-
iie circulo dc amigo*.

-•- Fer. annos hontem o menino Clcveland,
filho do Sr. Alciiulo 1'ciiiaiiilcs Faria, nego»
ciante desta praça.
CASAMESTOS

ilteallsou-se hoje o casamento do cirurgião-
dentista Dr. Henrique 1'ustpialcttc, com n
scuhorita Aida da Silva Nunes, irmã dos Srs.
commandante Guilherme Silva Nunes c João
«Ia Silva Nunes. 1'or motivo dc luto recente
da noiva, as cerimonias se revestiram «I.i
maior intimidade, sendo o aclo civil is 10
horas, ua li* 1'relnrlà, tendo i-oino padrinhos,
da noiva, o Dr. Simões Itarbosu o senhora,
c do noivo, o Dr. Oswaldo 1'íllar e senhora,
c o religioso ãs 2 horas, na matriz do Kn-
gculio Velho, lendo como padrinhos, da nol-
va, o Dr. Antônio Hrar. da Cunha c senho-
ra, c do noivo, u Dr. André 1'ngnnl c sc-
nhora.

Contratou casamento com a senliorila
Sylvia Gomes Ferreira, docente «la Kscola
Normal c filha do industrial Sr. llaiiilolpbo
Ferreira *c D^ 1'almyra Gomes Ferreira, o
Sr. José Guedes Pinto, clinico dentário.

Com a senhorita Mariah Caldas, filha
do Dr. João Caldas Vianna, contratou casa-
mento o Sr. Marcilio Pereira da Cunha, do
alto commereio desta praça.Realisou-se a 18 do corrente o casamen-
to do Sr. Nelson I.cal, funecionario do Cães
do Porto, com a senhorita l.ydia Costa, fi-
lha do Sr. Olcgario Kndrigues Costa, func-
cionario da Central do Brasil, e de D. Alice
Altivo Costa.

Está contratado o casamento da senho-
rita Abigail Silva, filha dn Sr. José VI-.
ctorino da Silva Junior, commcreiante de 

'

nossa praça, o do sua esposa, D. Jnlia Sil- '
vn, com o acadêmico dc medicina Moacyr dc .
Paula Lobo, interno do Hospital S. João Ba- j
ptisla.

Com a senhorita Cacilda Martins Costa, I
filha do Sr. José da Costa, contratou casa-
mento o Sr. i.dmundo Alves Costa, do nos-
so alto comniercio.

-tcalisa-sc a 29 do corrente o consor-
cio do Sr. Annibal dos Santos Carvalho, nc-
goeiaute da nossa praça, com a senhorita
Elisa Pereira Cavadas, filha do Sr.- Anto-
nio Pereira Cavadas,, industrial nesta pra-
ça. O acto civil realisar-se-ú na 3* Pretória
Civcl, c o religioso na residência do pae da
noiva, á rua Bento Lisboa n. 51, ãs 5 lio-
ras -da tarde.
FESTAS

MAGNESIA RAY EM PO',
Formula de llr Jamtt Murray — O melhor arifl-

aeldo ao rol doa oongoneroa ' u,
•IR JAMES MURRAY * SON — DUBLIN •

LAVOLHO PE-T^
mmmmm\r. 9ÜSli£l\ m*-*9 M
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Se v. mi í(ffí'-i!¦ tixn qiwliiaer ilotnçs d'«illi»« «iu. r»'«ee It»

liillr ii li«líi~rnli. iiiisllco, InveillKMB >-*U ileicolierta". Mnllos rJSie.-Ulie.
tas .1 ir.-, inii.niUm mm !•«-1. roíci» i* -na« |iro|nis« prr»erlpçi*<•«.

f.u «lal.ln pino. .rm tAr, IjvoIIki de-apiarC-O laplilanienlo no olhe
d-.ii... A rfiuu-lliMII» il-f.iír»'*i*. A P-lpti'ra Incli-'--. eecaruesa, ««•
m,» .bi-, A ii-i é milni.'.!.. «>lli"« riniMilo» lurnsm-M "•..(•«
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-a r.»i>crliii.ntr l.»v«lli<t Imje * noite f Boranllmoa «jur «lerolvrmoj «mm
ilTnlir.iii ir iiin ivmetulr nlllvlo «ira 0 (.rinirlro lia«u. riUOSSür <k CIA.
ltio .le luiifim. Com conti.gòtW*. n« .li-rm-ii--, ilrosjrbi, «ic.
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CORTAR
Ensina-se pelos ullimos figurinos, a 20;>

por mez, npTendcndo nos seus vestidos.. Ttnn
Assemb. 98, i", com D. Luiza.

¦ mmm- ¦

Sis. DENTISTAS,
recebemos o afnmado Vulean.te P«J_l-on; es-
íamos vendendo a preços càcepcionaes. AI*.
15UQÜE1.QIJE & MAGNO, 7 de Seteihbro, __2,

n ii. i _-_-»»M<e-»M^»e-jwp_w^-aw

mà ° som
FU.V.ADOR

não quer mais fumar oulro

PAPEL DE CIGARROS
do que o|

__¦________________KW _.___ flRfAf ftfmm 

mü£f rntmtí SiaSiBL-M

deBRAUNSTEINfrères-PARIS

IFornecedores 

do Esisdi Frarcc/. c «l.s prineipaes*
fibricas brasileiras para PAPEL da CIGARROS I

em Kesmas t Bobinas n
¦ .ni -. "

-«H«a~
BARATA BU1CK

Carro de Verei. Vende-se
da •'Verga. :X.. 131).

-«_50C^—

A rua Evaristo

SALAS RA AVENIDA
y» ¦-aiJiii..." p-Hii» «pie é o edifício novo da

!SA'£iCapitàl_',i alugam-se por preços módicos,
cxcellcsitcs salas rpii! servem para negócios'¦do -luxo on para escriptnrins.

M-aM--_eas«aMM_M«-a-M--
VENDE-SE

um lindo sobrado com vistas impagáveis, S
metros e -50 de frente' com 40 de fundos, rua
Cabuçú, 49 D. bonde Lin-p Vasconcellos na
porta.
mÊmmmsmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMm

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

.0 curso Angela Vargas, dc gue c dire-
ctora a festejada 'diseuse" D. Angela Var-
gas Barbosa Vianna, vao iniciar, depois dc
amanhã, A tarde, o "Hora dc Primavera",
destinada, sem duvida, a alcançar grande
exito, por isso que a nossa sociedade e os
circulos intcllcctuaes aguardam, com viva
curiosidade, a elegante tarde artística. A Sra.
Angela Vargas Barbosa Vianna, attendendo
a reiterados pedidos, já está organisando,
para muito breve, a sua terceira festa, no
Theatro Lyrico. Na "Hora de Primavera", a
(|uc stj assistirão os convidados, tomará par-
tc o Sr. Carlos Litcn, o consagrado netor bei-
ga, ora nesta capilal.
enfMmos

Aclia-se enfermo o Sr. Ary Carlos dos
Reis c Souza, funecionario do Ministério da
Agricultura, o filho do Sr. tenente-coronel
Augusto Elvsio dos Reis c Souza, 1° offieial
da Contabilidade da Guerra.

— Acham-se enfermos o Sr. capitão Cou-
rado de Niemeyer, funecionario da Prcfci-
tura, e sua esposa.
MISSAS

PALLADIO-vRuAVOSÉ*57.Vende prédios e moveis
(LEILOEIRO)

— i—rn.-..__-—----—— i» ¦ i ¦—¦¦¦-¦ »i-

MME. LINA
CHAPÉOS

Participa :i suas usinas, freguezas e ami-
Sas «iue mudou o sen atelicr dc chapéos para
á Avenida Hio Hranco 142, Io andar,. onde
encontram um liniló e variado sortimento de
formas dc setla, palha. Recebe cuconimen-
das e acceita reformas. Tel. Central 5068.

^mmmmmmmt^mtmmmmmÊmmmmmm

CAFE JEREMIAS mm*.
emmem -______»-___• _«---4ctfff3B*T_Watf*J-»_Í m/mmmmmmt^mmi^e^^mmÊmimmmmmmemmmmemm»
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TUBERCULOSE
SANATÓRIO* DE PALMYRA (Minas Geraes) — Altitude 000 metros. Edifícios e regi» j
men modelados pelos melhores sanatórios da Suissa. Tratamento hygieuo-dictctico. |
Curas dc repouso, de nr, de engorda (Mastluir), ele. Director gerente e medico resi- |
dente: Dr. Alberto Cavalcanti, coiii mais de 10 annos de pratica nos Sanatórios de 1
Suissa e Allcmanha. Enfermeiros e enfermeiras especialistas. Hotel de 1* ordem. I

O Ex-.no. Sr. Dr. Plácido Barbosa, inspector geral da Prophylaxia da Tuberiulo»
se, chegando de improviso ao Sanatório de Palin.vra. abi passou dous dias e deixou
cbiísighnda no livro dos visitantes n seguinle impressão:

"O trálnhienlo da tuberculose, «jue a pôde curar c «iue está provado que u cura,
é o tratamento bygicno-dictclico. Ksse <'¦ o tralaiuento que se appiica no Sanatório
de Paimyra, e se appiica dc necordo com os princípios seientificos ca pratica dos
grandes sanatórios europeus, sob a dire__ão competente do Dr. Alberto Cavalcanti
do Albuquerque.

Paluiyr.., 4 dc. março de 192., — (Assignado) Dr. J. Plncldo Barbosa."
Informações no llio: Tel. Norte V2Í>0.

í«Hí||».**ltll!.||IIIIIIt.'t||IIIII)im
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Pordcu-se um embrulho com dous nuiiic-
-fadores cm um bonde Ipanema T. \'. 1'edc-
se a quem achou o obséquio de entregar á
rua S. José, 100, i)°, ao Sr. SOU_í:., que será
gratificado.

i oo»_—«

¦****«*¦¦
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Castro & Waldcmar Praça lá de Novembro 42
-_S-_-

Os melhores juros aos dcpositanlca
SIQUEIRA CAVALCANTI p C.

(Casa bancaria sob a fiscalisação ilo governo)

Rll-SI «0 USrn.0 I í Telcph! Norto 766' ijiVcnos' Aires,"64
__--.'•'; *

RQIÍlOI I V n'as convel'ccu ° noivo
Oavlvlv/«U • a coíripi-hr os moveis á
run Alfândega 00 — CASA MARTINS.

, ^,^ , w

TUBOS "MANNESMANN.'.
SEJI COSTURA

para qualquer pressão e applicação
JUNCÇÕES

E. PETERSEN & CIA. Ltda.
RIO DE JANEIRO

Rua Buenos Aires, 178 — Tel. Norte 6534

PERDEU-SE .
na rua S. José, esquina da rua Vieira Fa»
zenda, uma cruz de platina com 72 pedras
dc brilhantes. Pcdc-se a quem a encontrou
a fineza de< entregar no Hotel Avenida, quar-
to 451, que será bem gratificado.1 " ¦ «a— i ' ' '

¦I As Miilh(T<$ 1
V mais*-_ir_---1

.-1
Sfto axjuellas eujo nn- I
gue é vermelho c purte 1

cujas faces revelam sau* 1
dee energia. ¦

ASalsapa™
doDr*A"l|CfÍ

O NOVO MODELO

REMINGTON N 12
MAIOR SOMMA DE TRABALHO

MELHOR TRABALHO
TRABALHO SILENCIOSO

Remctla-nos hoje mesmo este coiinnu c lhe duremos, sem nenhum compromisso
«lesiia porte, informações niais dctalb»d..s.

S. A. CASA PRATT ^-"Caixa Postal, l^OGS — EIO.

NOME  RUA

CIDADE  KSTADO

ACADEMIA SCIENTIFICA DE
BELLEZA

DIRECTORA MADAME CAMPOS
Raa 7 de Setembro, 166 — Rio

Massagem I-STHliTICA, MliDICÁ, IlVriIli-
NICA e todos os tratamentos de Delle*....
Tintura dos cabellos em todas as cores com
a duração dc 2 annos. Lavagem dc cabeças
com seccagem electrica,. Corte tlc cabellos.
Ondulação Mareei c forçada, ltccoloraçãodos
cabellos brancos sem os pintar, cura da cal-
vice cm todos os casos e cm todas as cdades.

Afinanicnto das sobrancelhas para sem-

{ire. 
Manicnrc. Pcdicurc, 400 produetos de

lelleza, premiados coi-.i o Gr.-ind Prix. Cata-
logos grátis. Resposta mediante sello.

. is_ .
NOIVAS

Madame Tavares, especialista cm borda-
dos á machina, scientifica á sua clienlclln
que se mudou para a rua Dona Romana 188,
bonde Lins Vasconccllos.

m

'""SiBEDA/*V
CERVEJA

SfAOLEDôC^Lr
RUA SCHRlST-y^O TOB
rttEPH«5«i£: V.2555

¦^i m i

'¦B^_5l

1
V

PÔAZUL

A' LA GARÇONNE
Salão Meruzzl, especialidade cm corlc*; 4*cabellos á la gan-onne c. á ingleza, gabinetesespeciaes para senhoras, creanças e luanicurc.Ilosario, Ví'i, próximo íi Avenida. Tel. N. AH,

nMinMWd^-i n-imi
O VERDADEIIMI DESTRCTOO*

DAS BARATAS
Experimentem a sua tff.c-.fis

Vende-se cat toda a rerl..

.Por alma da Sra. D. Anna C. Furtado de
Mendonça, progenitora do nosso collega Dr. I
Dario de Mendonça, foram celebradas mis-
sas dc sétimo dia na egreja do Carmo. No
altar-mór officiou monsenhor Rangel, e no
dos Passos o deputado Corrêa Lima, vigário
de Valença.

Os actos religiosos foram muito concorri-
dos.

SOIR ÉE—-
Vestidos os mais recentes

RUA DO CARMO. 34

HAUTE C0UTURE
Modeles de Paris. Os menores preces, Robee

d -préa 'midi. Lingerie. Gonçalves Dias 19.
Tel. C. 4565. MARCELLE PERRIER.

¦ -SOB i

C. CARLOS J. WEHRS
47, Roa da Carioca. 47

Junto ao Cinema íris — Tel. Central 4S15

OPTIM0S

Pianos
1} E AUTOMÁTICOS

Preços reduzidos e vendas facilitadas

- -sm

jMentholatum: JfcfflS.1

W.SMUTHAN EHRLICH
Tartro Bismuthalo de Potássio e Sódio

— SOLÚVEL E 1NDOLOH —
O mais perfeito sal de bismutbo qiiefse

encontra a venda. Preferido pelos grandes
clínicos. Vende: Fernandes Malmo 

*& 
Cia.,

"DvrnmnÁei?*0?,'- Alfredo Andrade
JbX£11116S Lr,"a' *•»-•¦<- «¦tc_-jav_-uww..  Üruguayana, 7 _____
Dr. Paulo Brandão Ouvidos, garganta<_»•• « .wv »i-uw«( nariz. Assislente
na Fac. dc Med. e no Hosp. de S. F. de Assis,
Cons.de 3 ás 5 hs. Avenida Mem de Sá 335.
(Sanatório Cirúrgico). T. N". 1092.. •' ' ¦ mmm. '' '

Reappareceu este pode-
roso antiseptico e des-EUGEil: infectante. Prodigioso nas
inflammaçõcs, luxações,

clc, melhor que. qualquer água oxygcnadn.
Infallivcl nas moléstias dc senhoras. Ven-
dc-se por atacado c a varejo. Rua Ledo Sr>
Drogaria Centenário. Telcph. N. 51.5.

GUARANÁ'.-- Maués
l_m fruta, em bastões e em pó. Deposito ge»
ral, rua do Ouvidor, 120. CASA GUARANÁ*.
_ TEL. N. 1215.

V. Ex. TOMA VINHO AS REFEI-
ÇÕES ? peça então BODEGAS

: FRANC0-HESPANH0LAS.

ELIXIR de NOGUEIRA
GRAHDEDEPURATIVOdoSAMGUE

MILHARES DE CURADOS

Casa Nioac.
Tem sempre bellissimo sortimento de MA-

LAS, carteiras para senhoras, artigos dc via-
gem. Rua 7 dc Setembro i!)_

í^eite d»© lVffaggneí_3iei
LAXATIVO IDEAL.

PARA CRtz ANCAS
¦_--------------------aBHBK_HHBHBnHHHHgS

Arados Inglezes de
Aiveca e de Discos

^^___L * -_-—-L. tfc -

Js_. ^K^^L~\^ 
^^k*mÀl*)
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TEMOS EM DEPOSITO
PARA ENTREGA I

IMMEDIATA
vfftmiiiiimimiliimniHniiiiiimiimiiiiniiiiiiii imiiiilllliiiiiii?

¦r-jm.tR.Sia- ltd.
Rua Visconde de Inhaúma, 85

CAIXA POSTAL, 1047
RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 17-A
SAO PAULO

Escola para Chauffeurs
Director proprietário Em;. H. S. Pinto,

Tel. Villa 5309
Síde transferida da rua Ri.ichuelo, 383, pa-

ra predio próprio A Avenida Salvador de Sá,
193.A. e B.

Curso rápido de 20 lições. -Aprendei e se»
reis independente.

¦ me -

GUARDA-LIVROS
Rapaz habilitado aceeitu escriptas avulsas.

Máxima perfeição. Referencias. Correspon-
dencia por favor A M. Biancalana. Lavra-
dio n. 200.¦ ' - —r ;

Coisas que existem, mas
que não se conhecem:

O Hotel do Corcovado em I .linciras com
as suas modernas installações, águas cor-
rentes nos aposentos, apartamentos i-om sn-
Ia dc banhos, a nlinientn.ão esmerada, offc-
rece a seus hospedes todo o c.riforto a parde um clima precioso ijuc revigora ,o orga-
UI5U10.

"LAMPADSS OSRAM"
üe grande economia c durabilidade, nist*

geraes Casu "OTTONI ALMADA*,liiiidOr
llua general Câmara, 211. Tel. Norte 1609.

CASA MORAES
_t. ASSEMBLÉA, 107

TEL. 2119 C

ELÁSTICOS
[ 

~\ 
De todas as larguras e cores.

Atlenuc-sc ii elininados para cintas sob
medida. PREÇOS MÓDICOS.

W^f

Jóias! Jóias! Jóias!...
Desconto de 10 e 20 •]'. it abatimento, «- «•

A REDEMPTORA
Rua Larga -44

Alguns preços :
Correntes folheadas a ouro, desde.. 2|
Anneis folheados a ouro, desde  lf
Brincos f. para liquidar.  1$
Brincos de ouro de' lei 10$
Anneis com brilhantes !! 701
Keloulos para homen 2-f
Alliança- de ouro de lei 151
Caixa com rosário  61
Collares de prata de lei  1.8-1
Puls. fantasia, desde '.  l$-0.

Que elegante senhora
a ministra da Finlândia I

E que delicioso aroma se exala de sua
pessoa.

Não admira, c uma rias melhores fre-
Ruczas da perfumaria CALYPSO, 16, rua
Bctliencourt da Silva.

JÓIAS DE GRAÇA!...
Verdadeiros milagres. Só os pôde':fn_e"r<%

JOALHERIA THESOURO DO CASTELLO.
Alguns preços: Relógios Ontcua, desde

«IOO. Correntes de ouro, desde 255000.¦• W>\
logios pulseira de ouro para sèrthoi-a, desde'
7Oj'000. Cruzes com brilhariles e pulseiras,
desde 150*-?000. Anneis com brilhantes, desd»
1008000. Objectos para píesèntes, desde
)ã$l)00. 1'ral.iirins antigas do"Porlo,gramm»;
desde 150 reis. .loins de graça! •¦'•'¦••

, ÜRUGUAYANA N. 9

__________ mWmmmWmí _&_-.-S.Í ?Fi,%&&ÍmÍL iilà _:'.v ¦' 1. iL.1. f^r^msmmmmmmmm



HISTORIA DA MEDICINA

Õ Século XK e a
medicina contei-

poranea

~4*>:*-",

A ultima conferência do curso
do professor Maurício

Medeiros

POR Mo... W»E UMA DE
UCADA MISSÃO NA

EUROPA

A NOITE — Sabbado» 87 de Setembro de 1»sm

<m »?—Exonera-se o mlnlHtro da
Guerra e Marinha do

México
«JKXIKO, 37 (A. A.) - O nentario da

fití;™ Jda «farinha. líSoral Fm?.
,5' 's*« '•"'. çedlu eioiunyi.i do cargo quc

la« ÍSl n,..,/,.° cu,i,,»,Ülr 0B" díllwil» mil-

Cosi Velho
fiicosSoíiis

nralljou.if, hontem. a ultima conferênciada curw de Historia de Medicina feito na
Findado du .Medicina peloTro"' Mourlcli, M.;ilf rns. c complementar « cadeira dc-[iillmlogln derul. u u,r

Heeordo cm primeiro logar n accio rcno-(«dom do século 18, que terminou peloacontoílmento mais notável na evoluçío dahumanidade: a revolução de 17ÍU ! Deicro-vc rapidamente as cfrcumstanclas soeiaes
qua drterrulnuram esse acontecimento parnmoitrir como elle se filiou na serio dc fu-
dos que tinham pouco a pouco libertado «
MpIrlM huniaiio das nelas da edade mídia,• our, nlclando-se pelas conquistas da sei-
encla, tiveram como eclosfio final essa estu-
renda transformação social ! Lembra quc oürubt-gilenlsmo tinha desoppareciilo e n
jogo livre das doutrinas médicas se tinha
estabelecido cm plena expansão durante oneculo 18 — Ju nor um animisnío dc Slahl. O Iflflft i-ii • ,,jé per um v tallsmo de Hordeu, Já por nm.. . f^10* leiloeiro, devidamente
theoria ph.vslologlca do Ulisson o do Hallcr. I n"««nsndo pelu tlistineto commer-
}i per uni nervosismo ide Cullen, ou poieiimlc desta praça. Uim. Sr. II Gari.uma doutrina da incltabil dado de Rasorl bom mi« J! «Si. . 1?Por outro lado. a essa liberdade dc pensa-'. i ' ^ »- P* Para a K«r«P«í
mente, scgula-se a liberdade «te cxpèrimcn-! i<!,",,lT?.en* leilão, nu próxima terea.
t.ç.o e Pristley descobria o oxygenlo dc iiite "i™* dia 30, ás ã horas, o mobília-Uvo jler mostraria mala tarde a verdade ra rio dc gosto c dé alio valor an» m.»significação nos phenomenos de combustão ,,.». „ «„«. íi ""f ><u®*<!»*. 8"»'
a de respiração; Morgngni creara ii"inato- i,eíe a "u" Je8'«le»cin, á ladeira do
mia patliologica, Auerbrugger o melhodo da ' «"Olo li. 5. Destaca-se entre O CX*

lílira do Peixoto n. S

•21'anbtfiarbJalMio
itf rffWtHt

A feita comimmorativa tit hontim
e poase da nova adminlatracãoA Sorteada 1'nlln doi Pogujitii fettrjou.

21.íi!2?'!?mr,*íÍh ,tt! iftwdijlo, A feita

M«rí,.«.J.tt,ieom •, P«M«ça de comlde-ssuraâ ?"***Me,M ¦"••
«uIB°Llí,íu"!,'f"U •»*>'•»*•,• dirtelorU
2«° «£?-.'!• ,Ml,r í1 •»•»"!»• *» «lodartò
?«-.ÍI?M"l# tf1,10-0 ,oc,.•,• eeattlIuMa doi
&&luL2?"a!f' "«WIWI preildiHtf,

2Síír«!5? ^P1' '••eeriUrlo, Jol» Joiéfloi Santas; thesoarelro, Domingos Fernan-
7uí.Í»PrSe*,f!l<.or' A!í^,7,0 T,noc«» «onMlho
Santo», Mliuel Corria, Arlindo de Mello Oo-m?fc-,2!0>,° B,B.,° *• Cru« • Wno Cabano.

Ji-SS1 d" *0,,t' ° «,.*PU««««« NIcMor Nas-
»iíf?!j' 'W*. WMMlM um discurso, ia-
f«« ?.".!? °»,í,b",h.0 <•• valoroia elano doifpiulitai. Falou depoli n orador official,
dlda sociedade, que discorreu sobre o obje-cto daquella imponente comineinor.cáo. Emlegulda proferiu tambcm uma oratio a rei.peito o Dr. Antônio Henrhpie de Barro»,medico do Hoipltal MaritimS. tendo aindafeilo uio da palavra oi representantes deassociações co-lrmls o outrui cldadioi.A teiilo foi encerrada as 3 1|3 bom da

OS SPQRTfi
Oorrldti

AlI DB AMANHA - lndkatflei da A NO!
Clubi " eortlún *• ••"¦•M. «• Dtrby

.... . fiimirlllaBrilhante — Uorraelia — lanl— Flllito

enfrentar, t que ilo ai esquadrai reíirc»«intatlyn do li. Cf Mangueira e dn Ca-rloca V. C,„ o dltclplinado club da (lavea,que «i apreientarlo eislm eonititiildoii<jarlotfi — Velloio; Itaul e Moacyr| .Mar
«Igante — Mmtierví
2??.UiKJ~ l?.a»n«"!J«'« - íiiMndlo,
Çapatai — Resoluta — fWiitalr*

MftiABIM B INPonMRs — 1* nareo •«

Sfi JSf*' 5 rí.wr"H;M apresentar aliai autoridadea da llepublica • a imprensa.

íttdãvã .. 
'diglUlli "stòVrckTa 

cò nüo lÃ,íer; SS «^T^iSfÇj! m°*
a iptea. Odfer o óleo de ricinc»; ('írrie ís ^„ ,' ""« P,ey,d' "• 166.322, em•• «i-ieiitificaa da hv<iMii,»rn«tn /.  wiixa «Io paliSHandre <!••»«< •«.!— -^basei setentifieã» da hj-drotlicraplií." Oecupa-' cals* ,,c PaÜMandre. Quuai todo» oah ainda do» factos mais Impressionantes "«ovei» eâo de fabricação da caaa,,-c-„-,.,„ «8, taes como^lnoculacão Majde de S. Pan.o. dS&S

jacarnndu para «nião dc refeiçõescslvlo Manuelino, tapete» legitimo»
orientaea, quadroa a óleo dos maia

| notáveis pin* trea suecoa, dormitório
tlc perobi ' ,1 finos frohallios, para

jrnsal; cam. te bronze dourado a
damente a actão dc cad7quaV pa"ra'^w líf"!. S'8 ,e8l,1in,°? , «""P"," de
a occupar-ie da evolução da physioí.giT ° ,c8,lln,° « «!« repirani, feitos

leilão de uma officina
mecânica

•""».,. , , ', ",. ^""," « ¦iioiiiiiicau
vanolica dc Lady Montaguc, o niesmcrisinu,
ou magnetismo animal c, finalmente, acreaçãd da doutrina lioinacopathieu, «or
Haliiicmaun, cuas idéas rapidamente rc-aúine.

Surge, pois, o século 1<», cm um moinen-to dc pleno movimento dc idéas. Õuutro no-
mes marcam esse inicio dc século: Pinei. Ili-chat, Lacnncc e Hroussai»;. Traça resumi

Quarta-feira, 1 de outubro, ia S
horat da tarde, i rua das Laranjei-
ras ?4, pelo leiloeiro GUSMÃO,
•erSo vendido* em um só lote ou reta-
Diariamente toda» aa Machinas, taes
como Tornos, Machinas de furar e
muitas outras Machinas e ferramen-
las existentes na mesma officina.

Vejam o catalogo no "Jornal do
; Commercio" no dia do leilSo.

«om as experiências do Bell, dc Magcndic eculminadas pelo gênio experimental dc íllau-
dc llcrnard. K' então que propriamente nasçoa medicina scientifica, c que sc lhe podemapplicar as noções que mais tarde dão áseiencia o seu caracter preciso de conjuntodo conhecimentos seguramente "determina-
dos". As regras da observação e da experi-isenta.ao, a noção pliysiologiea da mediei-at — são os frutos do trabalho pertinaz deClaude Jlernard. Incontestável è a influen-cia dessa corrente quc clle creara para a sei-rncia medica. Quando o genio üo Pastem-começa a illuminar a seiencia com o« pro-digios dü sua experimentação, já Claude Dor-nard tinha estabelecido a noção de deterini-iiismu. Trata então, o professor Maurieiode Medeiros, da obra de Pastcur, encarando-
i, somente, pelo aspecto exclusivamente mc»ilico. Mostra a siia influencia sobre a ovo-luçao da medicina, os benefícios fruidos po-Ia Humanidade com as applicaçôes praticasdc suas descobertas o considera impossível
para o historiador, da medicina ir além des-' ie nome, tão disperso é o campo da investi-
Sifão medica na medicina dos dias liodicr-aos, Cita entretanto, os principaes pesljttt-sadores, para terminar considerando quc amedicina ji trabalhou sufficientemcnle o
campo da5 conquistas pastorianae. "Tcm-.^c
a impressão de que já se faz mister um novo
(enio que venha esclarecer outros pheno-menos para os quaes se vae voltando maisatilada mente a attenção medica mundial: os
attinentes ao terreno, ou no facto individualda morbidez." Pactorcíi dcssa tendência, asdescobertas da endocrinologin, as recentis-simas observações sobre o estado colloidaldos humores. Acha que é cedo ainda parafajcr a historia desses novos couhcciineii-tos, que estão incorporados no conjunto dasnpçócs correntes gue fazem o lastro da cru-diçâo medica hodierna. Apoz fazer algumasconsiderações sobre a evolução da medicinaaos rápidos traços que procurou dar no de-correr do curso que ora termina, concluo o
professor Maurieio de Medeiros a sua prelc-cj-ão pelas seguintes palavras: "Difficil sc-ri», apo . essa vista de olhos dc conjunto,«ti vos dar com exactiduo, noticia do concei-to em que a Humanidade tem a nossa pro-fissão. Os séculos de tradição que a fazemrespeitável conquista do espirito humano,
tfaiem, não raro, com o acervo de erro« e
de conflictos doutrinários, o conceito scepti-
cp e irônico com que muitos julgam da efi-
«cia da intervenção medicai E" quo o
Homem, na aucia de libertar-se de seus se-
melhnntes, só crê na medicina feita pelosliomcns, quando o pavor da Morte lhe aba-
Je as forças egoisticas de seu orgulho 1 Mas
jio somente se lhe recobra o animo, paira-lhe nos lábios o sorriso dc desdém: — sal-voa»o Deus; apezar dos médicos! Não im-
porta— Contlnuae a derramar o bem cm
torno do vós. Ha uma alegria infinita nesse«obre mister de soecorrer os aflictos, ape-Sjar da certeza do esquecimento nas horas
felizes I Destas participamos nós, num gosointimo que clles não conhecem, numa sensi-Wlidatlc que não os emociona, porque é a
fluo provem de um contentamento mudo
fie nos faz pensar: ali está uma alegria quc•ti contribui, para que se fizesse!

A medicina moderna, na segurança dc seu
crescente arsenal therapeutico; no assom-
moso desenvolvimento de sua cirurgia quevae até is audacias das transplantaçõcs dc
orgios e á sorpreliendente maravilha dacirurgia plástica; iro desdobramento im-
Pressionante da .prophylaxia, no detcrmtnis-
Jjo_rigoroso da eugenia — corrige a con-
Jíçao morbifica do homem doente c o aper-
«Í5*a na sua hygldez Uma espécie Iiu-
"»at!«, mais forte, mais sadia, mais feliz —
«Is o trabalho formidável da medicina mo-
«n»a. Se o caracter divino de seus inícios
JKrdeu.se esbatido pela luz da verdade«cientifica, divinos vão sendo os seus resul-"nos nessa obra de constante e progressivo«IWeiçoamento das condições da vida hu-nfcna." t»

miaéa

por cncomnienda na casa Maiple dcS. Paulo. Lustres de ferro forjado,
Ruarnccjdos de tapeçaria»; dormito- ..  -,..,.,„„ .,»- „„„„ Ja „ÍSptm-,.u r,rio ile liiifiic para creança, sala de: l0"'0* c<"» obn» <>ue ° foverno do Dr. IIalmoço cm laqné, com 7 pecas "ef"|".'' Albano inaugurou, dando^s comi
Grande quantidade dc objectos dè'CüncIU,dAS-

Começam as retaliações no
governo do Ceará

I-OnTAI.EZA. 27 (A. A.) - O "Jornal doCoinincreio". desta cidade, affirmou qUC oactual governo do Estado Já despendeu C'J

arte. lampadarios de jacarandá, pra-las do Porto, crystaes finíssimos,
porccllnnas raras, muitos moveis devimc, plantas, etc, emfim, muitosobjeclos de valor quc guarnecemesta custosa residência.

«Ma

•mam

"IJRAZIUAN AMERICAN»
Com o seu numero de paginas augmentn-do. o que aliás já se vem verificando huuma semana, apresenta-se, hoje, como dccostume nesta capllal, esse conhecido maga-zme propúgriador dos interesses brasileirose americanos. O augmento de pagjnas tor-nou-se imprescindível em vista da cresceu-to importância das noticias dessas doas fon-tes, estando o "Hrazlllan American", por-tanto, agora, mais do que nunca apparelha-da a prestar um serviço mais amplo c me-lhor concernente aos dons paizes a que ser-vc. Do seu variado texto, citamos os seguin-tes artigos: Retrospecto Geral do Seguro,Circulação, Resumo de Seguros, A impren-sa americana na America Latina, por Wal-lace Thompson; A Conferência da Estradadc Rodagem, Uma viagem a Petropolis, Pc-dras raras c curiosas, por J. C. Oalienfull

(cm continuação), além das suas secçõesusuacs.
¦ «a» i

do Instituto Brasileiro de Mierobietegia
Para forunculos .espinhas e cravos

POTB5$000—-
NAS CASAS DE CIRURGIA E

DROGARIAS

O festival ie amanhã no Jardim
Zoológico

Promovido pela matriz do Engenho Novo,
em beneficio da escola "Cardeal Arcover-
dc", rcalisar-se-ú amanhã, uni grande festi-
vai no Jardim Zoológico, tendo sido orga-
nisado um magnífico progrmoma. Deste,
constam, além das conhecidas barraquinhas,
diversos exercidos executados pelos esco-
teiros, como gymnastica, corrida de sapos,
briga dc gallo. etc. Os festejos terSo inicio ás
12 horas, prolongando-se até ás 8 horas da
noite, tocando uma banda de música mi-
litar.

i «i» i

üeilâo
BELLOS MOVEIS
f"^" 3 horas, cm seu armazém,
a Av. Rio Branco, bdlas guarnições
para dormitório e salio de jantar,diversos moveis avulsos, pianos, ta-
petes, nietaes, crystaes, bronzes, cs.
tatuetas de mármore, talheres, lou-
ças, bilhar, lustres, plaffoniers, ba-nheiros, mesas para restaurante, ca.deiras avulsas de peroba, ete.

Vide catalogo publicado, amanhã,
no "Jornal do Commercio".

I iOOMOMI — Samarllla, SS kilos. C. Herril-
mmoi, meimo assim correr! a deverá terv.veeqec.íí.0.r^•.?^!^bou,•6I "^ *SSUK
tem 

" 
hlnce» '" powo tnptt0' N*°

_&_^t_mm^mtmtil^riVi0;».ABd* %••" 1» Ptttara. A turma
KUÍ,lhií'£&> ™. ganbar. Beni, SO Ul-
&rfMb%£!& APM«"I1»«»«« •«« reaularei

em que correu pala ultima ves. Nio deve nr
to», C. Ferreira. Vem melhorando dâ corri-na «m corrida. Tirou oplima prova. E' a
..ríí,.dLifirrc r•.,!,»,» «"> rvldenela. Plmen-

Ln«.U«,ar Sao. lcv* il^snea». 1'ancho, 52«lios, M. Coneelçio. Regularmente movido,Pouío fará. llonus, 62 kilo». W. Coita. Tem
5Í,«.?tlÍ0 iboí* tr«b»lho«. »»¦¦ "oi dias daaprovas nada fax.<m Pareô-- "Veloeldide" ~ I.Jf.0 metroi.Prêmios: 8:000$ c «001000 -- Gigante. 50 kl-io», c. lerrelra. Apromptou cm condições
?£«!« Pervcr- .Iaml,e". <8 kilos, E. Amu-chastegui. lambem apromptou optlmamen-
ia tiiíí «daI,4 nxu tVT, a «'«ante. Plllete.« kilos, O Unrroso Jnnlor. Tirou exeellen-te prova. Ia quinze dias na mesma turmachegou collocado e bem próximo doi pontel-ros. llom azar. Mulatinba, 62 kilos, K. Po-povlts. Regularmente movida. E' muito en-
ii T" jâ et,ií'*° "«..'"«P'™ «onflanea. Vio-línto, 48 klloi, N. «onxalei. Anda bem dapreparo. Corre bem na pista do Derby. Al-guina "chance". Tocantins, 50 kilos. se cor-
Nadii fari"""' 

° "" fnptn é deriçlonté.
4" pareô — «Seis do Março» '— 1,609 me-

?>•,'"#•! -1:0009 e eWoO - Incen-dio, 51 kilos, A. Rosa. Apromptou Junta-mente com o seu companheiro Noé, do qual
,1™il°u l'?p.v«rj<'*. corpos. Ha fí nn seu tri-impho. Noi. 63 kilos, M. Conceição. Ilegu-larmcnte movido. Deve ser cXciuido per In-
S% Tr"»«M. «O kilo. J. Gomes. Andatinindo. V a preferida de muitos entendi-dos. Diamantina, 50 kilos. R. Araujo. Tirouoptima prova. Pode ganhar. Imhuia, 52 ki»ioo, i . /abala. Somente multo ligeira.eo deverá faeer. Osiris. 48 kilos* E? Amu-
$%*""*¦ ?• <>u,nr« dl» '•¦ bda corrida.Melhorou durante esle espaço de tempo.Tem ••chance". Jaçanan, 48 kilos, J. Esco-
fim.^J?"»0 e,Udo em ^ue flumphou ul-timamente, Uom azar.5" pareô "Internacional" — 1.609 metros.
FWHJ.-V.i?:000,*e.60?í- M»r»«h°>>. »5 kilos,
V.„i. gíon- .^nd» l,cm <le P"P*rd. Pôde
xJlh"\,?0-"milltn' 53 kil0*- N» Gonzalcí.
j^as condições em que tem corrido. K» tam-hera candidato A victoria. Pretória, 50 kilos,J. tscobar. Regularmente movido. Nio deve«p desprezado pelos araristas. Turrão, 49

r\ n-f.A ... h,,os» "* «orrer, Wt Costa. Vae reapparccerU JULIO, ledoeiro, fará leilão de J,.ni t»nl<í L'h,io- AP">mptou regularmente.moveis, na segunda-feira próxima,'..? ¦/S lemhnJ *°* nossos leitores que o» * ex-Bai-bacena, tem corrido «m turmas su-periorea. 1'óde vencer. Sántuzca, 48 kilos,
*.;*.:,'?.?• N«* condições em que temcorrido. AlgumH chance.

6« pareô "Itamarity" — 1.600 metros.Premio»:.3:000* e 600*. Capat.x. 48 kilos,U. herreira. Tirou excellente prova. A sua; victoria è tld» como certa. Resoluta, 51 ki-um, h. Ainuchastegui. Apromptou bem. Pó-
i «to figurar. Bcgateira, 60 kilos, A. Rosa. Aendiabrada pensionista do Gabriel lieis andanem de preparo. Apezar da turma ser forte,pode sair-se bem. Dljitalls, 51 kilos, P. Za-nau. Nas mesmas condições cm que correue obteve o terceiro logar ha quinze dias.Bom azar. Tapajór, 50 kilos, se correr, N.Oonzalca. Anda bem de preparo, mas comos cascos muito avariado». Nada deverá fa-ser. Galga, 49 kilos, J., Escobar. Vae reap-parecer hem movida. Continua multo endla-brada nas partidas. Não tem chance La-mus, 50 kilos, J. Gomes. E' o animal quemelhor trabalhou durante a semana. Apezarda turma não lhe convir o seu stud esperavcl-o o vlctorioso." 

pareô "Progresso" — 1.609 meiros

O convênio postal entre oMéxico e os Estados
Unidos

MÉXICO; 27 (A. A.) -» No próximo dial de outubro deverá reunir-se as commissõesdos governos mexicano e norte-americano,afim de estudar as bases para um Conve-nio Postal.
«aa

Cadillac
moderno, doubIe*phaeton, 8 eylin.
dros, 3511. P., de uso particular,será vendido na porta do armazém
do leiloeiro JULIO, d Av. Rio Bran-co n. 183, segunda-feira, dia 29, ás3 horas.

mam

Çelllno. Joppert a Moysés; Cabrita, Antuur-pia. Minto, Cabral e Oscar.
.mH»?^.»!™ — Alonio; (iaby o Annibal;VA nss í- Hfe1» Ca,8°'

Ao vencedor da prova principal será offe-
2ICi?A ' S" UW ?*••¦< Varnlih", e aovencedor da prellmlnir, a laea "Campes-
«re . Oi dois teams eitfio assim conititul-uos: <

Paleilra llalia — Primo: Manco e Nlgro;
iiJiíft ^"'T «„?*r»"nii Angelino, Col,Heitor, Imaerato III a Morganll,
..y"60— Nelionj Leltán e flonçalve»; Rrl-
íi.?.B,e» -f'«««lloBor • Artliur; Paschoal,

•VA *]?.!«"'• Cecy e Negrito.
ypt?Â «"A17.1IÇV ~ s.*c. i.,MENTA D1{
SI?íR™i,e"!r* *0B <,0,í c,ub» *cl"»«. '•« cam-
S?j 2.01*"* Al c:> °» directores de sports.pedem o eompai-ecimenln dos seguintes jo-g*_?m:** .ho^,•. «íulamentares:
nü??',nfa d.a. K$l° — Pflmelroí quadros:
3?2U",<J»0i Hu,»jJ>ert«> « Aguinaldo; Guewa,
rSSiiífc- "°J ff"'hwme- Dan,,â0» "y»1"0-
Ml«^°iJ fcíUJu' „¦•*«¦*»j Marins;
r».*..-* Jna?s 5!»rt •". <:»«ta c Fagundes:
n»Íl!ü ' r&>. Ponlnffiti Henrique e Sousa.
e Mwínho ' °Uen"" "' Mae,u<,° "

vi«nf« r*\.,'Í,,we!f?!. l«amsl Américo;*/!? •{?..• •V|ír,01S Phllcmon; Nonf, o l)a-

KS?,???? 
-Silveira; Cuirha e lOcrmcvalBellcv Morgado o üenjamin; Reld, Gullhcr-mo, Mesquita. Silvio o ForostcIro.Hcseivas:Pacheco, Urlos, Luclo, Barros o Sleanha-

¦©«Is

COM1IO <.OM O PUPMINENSI2 — Paru o
• fiSf"!ÍS? •**"¦ ° F,,tml"«»«. a direcção spor-
n„?.» f'?U °»,ÍM"1S a1»"'*» e solicita, pornosso intermédio. ,» cõmparcclmenlo, uo
hi«í ' *,„,,orâí Indicadas: a» team. as 12

íí*« r?5l,l0,i",C,íín" 0c,avi,,• •'».v,ni!-
'»i« riiCoU,»?i? f.«'«-.HMervas: Eurlco. Fia»

U :i'id » ViU'inl1?:. !* ,e"nl. As '-' l»oraa -Ismael; Dario e Plutarcho; Ccsar, Costa c•ii.-qii..-n; Braga, Coelho, Lemos, Mario cSarmento, ¦•••«•.« 1

nha. contra o S. Christovão A.C.. a com-missão de sports do Syrlo 1..A.C. escalouos seguintes teams, quc deverão compare-cer 110 campo da rua Professor Gablzo 201.as horas determinadas: 2' team, ao meio-dia — Amin; Taclo c Basto; Mario. «ul.henne e Sylvio Borges; Oliveira, Mlllan.Julio, Eduardo e Declo. 1» team, á I horncm ponto — Domingos; Jayme e Ruben;
n.í ' ííh,ico c Le"-0--, Amphrlzio, Celso.Ilodas, leiscirlnhn c aprigio. Beservas-Lourival, Dorio, Miguel, Mario, Àiigustlnhoo os demais inscriptos. Nota — O jogadorque nao puder comparecer, deve fazer sei-,ente ao Sr. director sportivo, a run Sô<,Pedro 272.

LIGA BRASII.EiriA DR DESPORTOS -
(JWa official) — Serão realisados, amanhã,os seguintes jogos: 1« divisão — Serie A —
S.C.. Cantuaria x Flack 1-'.C„ campo do LiglitGarage r.K'... ru.-i Maurlty, Mangue, primei-ros e segundos -quadros; juizes do S.Clttl»Ouvidor. S. C. União s Municipal F.C.,campo da estação Marechal Hermes, pri-meiros, segundos e terceiros quadros; jui-zes do Flor do Prado. Serie B  Dons.de Junho F.C. x Brasil F.C., campo doMavilis F.C. praia do Retiro Saudoso, pri-meiros e segundos quadros; juizes do Cin-tra l-.C. Ibéria F.C. x Sul America F.C,«impo do Independência F.C, ma Costa Pe-reira, Villa Isabel, primeiros e segundos
quadros; juizes do Nacional A.C. 2" di-visão — Serio A — Lusitano F.C. x S.ClubLorena, campo da rua Barão de Itapaglpen. 119, primeiros, segundai e terceiros qua-dros; Juizes do Brasil F.C. e representante,
d» Opposiçao. Scríií B — S.C. Rio Com-m-idn x Itamaraty F.C, campo do Brasil
F.Clnb, rua Sé, estação da Piedade, pri-meiros c segundos quadros; juizes do Sul
America, e representante do Lusitano. S.C.Hndarahy x A.C. Inglez, campn do Muni-
cfpal F.C, rua Jorge Rudge, Villa Isabel,,
primeiros e segundos quadros; juizes do
Itamaraty, o representante do OpnòsIçSó.
Serie B da 1* — CA. Rjachuclo x Liiilid
Garage F.C, campo da rua Viuva Cláudio,
Jacaré, primeiros e segundos quadros; jul-zes do Botafogo A.C.

Bo;

BflükfttbnU

Modelos
Verdadeira oceasião por duas sc

Wanas: Vestidos e chapéos a preços
^eP"-ionncs de grande reclame,
wegnncins". Rua S. José 120, sob.

EMPLASTRO
PHENIX

^^yy^^i

#na*ra «»,
CURA «*-Ü?*,âi(

CONSTIPAÇÃO \l%£
As pregações da Escola Do-

minical
Na Escola Dominical da Egreja Mathodis-

ta do Cattetc, á praça José de Alencar, rea-
lha-sc, amanhã, uma conferência sobre o"Ministério de Jesus", ás 9 horas da manhã.
A's 10 da manhã, e ás 7 1|2 da noite, .haverá
prigação do Evangelho.'mm

Mm viras

DUAS POR DIA
Uma ao almoço outra ao. jantar, 6 a dose

indicada nas enfermidades. do'estômago, fi-
gado c intestinos; prisão de ventre è a causa
de innumcras doenças, livre-se tomando PI-
LULAS VIRTUOSAS, Pilulas de Papalna e
Podophylina. Vidro 2$500. Rua do Rosário 173

¦ma

WlilJÉMJKOflíto
Raallear.ie-i amanhã o grande encontrodestea dona fortes clubs, nio se sabendo aqoem caberá a vlctarla, mas... pre.ume.seqae aeré daquella que fizer as aaas compra*na 'CAMI8ARIA FLUMINENSE, i S

;••*"-»!,?«!:«. ««. Vi* è a casa-maisbaratelra da zèna. "W
«o»

AS CONFERÊNCIAS DE AMANHÃ
DOS ESTUDANTE BÍBLICOS

Esses estudantes realisam amanhã, A tar-de e á noite, A rua Luis de Camões, 22, duasconferências publicas. O assumpto da con-ferencla da noite, que è seguida de muitasprojecç8es luminosas, i a seguinte: "Será aalma immortal ?"
*

CASA
BUA DELPHIM N. 17

Aluga-se e pude ser vista das 12 ás 16
lioras.

e
Trata-se

ser
na mesma.

, ROMANCE EMPOLGANTEwttas as principaes livrarias c no de»
1'osito: R. do Carmo. 85 — f"

^Assen«sembléa mensal no Centro
Commum Brasileiro

í«.íífea*se ho»Íe. As 10 horas da noite, a
«flui?"w me»sal do Centro Commum Bra-
lòffi c»°,m séde » ru« Camerino n. 91),
Im „ ¦ssa «união será dada recepção
KSif£0Y?s. «oejos e irão a plenário, vários
«Jaçâo c vital i,,tercs8C l,ara ¦» nsso"

¦A. directoria. do referido ccnf,ro convida

Foi homologada a concordata
extinetiva de A. P. Fonseca & C.

Em 11 de agosto do 1924, foi requerida
no juizo da 6* Vara Civbl a , fallencia de
A. P. Fonseca & C. commerciantes estabe-
lecidos com Papelaria e Typographia ú rua
General Câmara 11. 225, pelos credores Ar-
thur Duarte Pinto & C, estabelecidos à
rua Theophilo Ottoni n. 14!..

Decretada a fallencia, após a assembléa
de credores foi offerecida pelos fallidos
uma proposta de concordata cxtir.ctivu, na
qual offereceu aos credores 30 o|o por sal-
do dc scus créditos, após a homologação
do pedido.- Por sentença daquclle j' . ;» d homolo-
gada a concordata nos U. "ggtffôúo 

pedido,

^mm^__________t_  ,

•OC iT rçiCfluO Centro cüuvjuu, guuu u cuutuiimia nus «'.^làwuu |icuiuu( 1
*iv,w?0 Intarmedló, todos os associudosl pura quc produza scus dcvttío» e legaes ef-l^"'u oarte cessa assembléa.' i ^feitos.

Mobiliários e In-
atallaçõe» de
Eaorlptorlos

para:Profissionaes
Residências
Companhias
Commerelo

Bancos
J. PALERMO li C.

' ,211 - SETE DE
SETEMBRO — 211

¦ ¦' KitFundo de previsão social
em beneficio da classe

obreira, do México
MÉXICO, 27 (A. A.) -.0 Sr. presidente

da Republica acaba dc enviar ao Congresso
uma mensagem pedindo a substituição do
paragraphò 6° do artigo 123 da Constituição,
que estabelece a participação dos-operários
nos lucros dos estabelecimentos onde traba-
lham, creando. em seu logar, um fundo de
Previsão Social em beneficio da classe obrei
ra.

Prêmios: 3:000$ e 600$. Aèroplano, 50 ki-lios, B. Cruz Júnior. Animal de sombrinhas.Ganha uma corrida e perde duas. Se confir-mar a carreira de domingo, pode vencer. Al-herto, 53 kilos, R. Araujo. Anda bem de
preparo. E* o preferido de alguns entendi-
dos. Ouvidor, 4* kilos, J. Escobar. Ha
quinze dias ganhou de Aèroplano. Tambémè outro sombrinha. Pôde entrar collocado.
Espirita, 48 kilos, J. Gomes. Anda bem de
preparo, mas não leva grande chance. Nym-
pha, 53 liilca. Não correrá.

8» pareô «'Dr. Frontin" — 1.800 metroi.Prêmios: 4:000$ e 800$. Alsaciana, 60 Uilos,C. I-errcira. Apromptou optlmamente. E'a preferida dc quasi todos os entendidos.Moreno, 50 kilos, E. Amuehastegui. Ha se-te dias ganhou dp Basing, que nesta turmaestaria mal. Nada fará. Revery, 53 kilos,se correr, A. Roca. No mesmo citado em quetem corrido. A sua ultima prova nSo deveser levada em.çonta, pois foi montada porrim aprwdlr..',Wd«' ganhar. Salemo, 62uilos, P. Zabala. And* hem de preparo Hamu ,toa dias, no Derby-Club, foi terceiro deMico e Alsaciana. Deve figurar com desta-que, Sonhador, 5Í; kilos, se correr.C. Fer-nandez. Anda tinindo, maa tem rejeitadoas rações. '¦:¦'¦.': ':..-¦
9- pareô -^ "17 de Setembro" — 1.750metro» — Prêmios; 3:5008 e 700$00O —

Molecote, .54 kiloi, P. Zabala. Nas condi-
çoes em quo tem corrido. Parece qae destavez arranjou um pareô a sua vontade. Deve
vencer. Palmella, 49 kilos. A. Rosa. Rc-
gularmentc movida.- E* candidata- ao 2* Io-
gari Sombra, 48 kilos, R. Araujo.' A en-
diabrada ¦pensionista de W. Lima anda um
pouco "atravessada".; Eclyptei 49 kilos, C.Fernandez, TrabaMiò-i optimamente. Hàmuito que não se nJga a partir. Também
é candidato ao placé. MaTathon, 4$ kilos,K, Popovits. Já falamos deste parelheirono pareô, " Internacional". Nesta carreiraso é candidato ao pisei."

Footliall
OS JOGOS DE AMANHA — O dia de ama-

nha promctte grandes sensações aos sport-men do football. iAs duas entidades farão
disputar os seguintes jogos:
j Amea —• Hellenico x Fluminense, no sta-diurn; palpite: Fluminense.nor 4 x 1; Bo-tafogo x'Brasil,, no campo du rua GeneralSeveriano, palpite: Botafogo por 3 x í\

Bangu x America, uo campo da estação do
Bangú, palpite» Bangii por 3x2.

| Liga Metropolitana — Match interestadual
entre o Vasco da Gama e o Palestra Itaüa,ipalpfte: victoria do-Vasco da Gama',

O INTERESTADUAL IDE AMANHA — Os
aideptos do football carioca Vão-ter oeeasifio
de assistir, amaivhu, uma Importante pu-gna interestadual, que se vae travar na pra-ca de «ports do valoroso Andarahy A. C,á rua Prefeito Serxedello. O Palestra Itália,o terrível antagonista do Paulistano e Co-rintliians, um dos mais fortes conjuntos deS. P«ulo, enfrentará a liomogenea esquadra
do C. R. Vasco da G»ma, campeão cario-ca de 1623, que, na presente temporada daLiga Metropolitana não 3offrcu uma só der-rota. A importante partida será arbitrada
pélò sportman Joaquim de Almeida, perten-cente á A. A. das Palmeiras, de S. Paulo,sendo referee official da Apca, e será ini-ciada ás 3 1|2 horas da tarde. A -prova pre-

Í 
liminar, quc está marcada para as 2 horas,
promettc despertar grande enthusiasmo, de-vido ao equilíbrio das» forçai que -se vão

O JOGO DB HONTEM. ENTRE O BRA-
SIL E O FLAMENGO — ,No "rink" da rua
Paysamlrt effcctuarnm-sc, hontem, i noite,
as partidas officiaes da Amea, entre os
primeiros c segundos quadros dos cluhs
que encimam esta nova. Preliminarmente,
encontraram-se as equipes secundarias, quedepois de uma luta bem animada terminou
com o resultado de 33x10 favorável ao
Flamengo. Os teams estavam assim for-
modos:

•Flamengo ~ Nelson, Dario, Costa Leite,
Vidal, Schrader e Machado.

Brasil '— Prudente, Luciano, Braune, Néo,
Castello f> Orlando.

Actunn. esta prova o Sr. Francisco de Car-
valho, do S.C. Brasil, cujas decisões muito
agradaram.

Seguiu-se o encontro dos quadros prin-cipnes, qne tfnhnnn as organições seguintes:
OTamengo — Felix, Saintive, Rlzzo, Paulo,

Almbirc c M.Araujo.-Brasil -«¦ Espinola, Marino, Hélio, Carva-
lho e Maciel.

A luta foi disputada com muita anima-
çfio e enthusiasmo c delia saiu triumphante
a "elcven" do Flamengo por 37x17. Como
jui» serviu o Sr. Julio Schrader, do Fia*
Riengo, que se houve a contento geral.

O FLUMINENSE DERROTOU O AMERICA
EM AMBOS OS TEAMS - No eamno da rua
Guanabara, effeetuaram-se as partidas entre
os teima do Fluminense e do America. Em
ambos os teams foi vencedor o Fluminense,
sendo, nos primeiros por 47x9 e nos segun-
doi por 71x8.

O JOGO BOTAFOGO x S. CHRISTOVÃO— A tabeliã da Amea, também marcava nara'
hontem os jogos entre os clubs acima. Mas,
devido a chuva que caiu ás primeiras horas
da noite de hontem, deixouJSstes encontros
de ie effectuarem, por ter xSfrink da rua Ge-
neral Severiano. ficado coivpetamente molha-
do, sendo, portanto,. dádiweòmo emprestavcl
para a pratica do basker-ball.hontem.

Athletiozno
NO HELLENICO A. C. - A direcção spor-

tiva do Hellenico solicita, por nosso interme-
dio, o comparecimento dos athletas abaixo,
na sede do Club, ás 8 horas em ponto, afim
dé partirem psra o stadium devidamente uni-
formlsados: Gabriel Raphael da Fonseca,
Luiz Soares de Souza, César Vairão, Cícero
Reis, Eduardo Sauwcn, Jorge de Moura Ca-
rljó, José Álvaro Cerqueira Coelho, Mario
Moreira, Waldemar Cordeiro Kitzlnger, Lau-
rindo da Silva Quaresma, Elyslo P. de Mello
Passos, Ismarlo Cruz, Américo L. Azevedo,
Flavio Cardoso da Veiga e Alberto Miranda.Xadrez

NO FLUMINENSE F. C. - A sessão de
quinta feira, 35, esteve animada e repleta
dc scnsaçfies. O Sr. Baumann, tendo derrota-
do inesperadamente ao forte concorrente Sr.
Ribehv Ixiures, emquanto o Sr. Rabello, quevinha em nltimo logar, derrotava ao Dr. Leo-
pqMo França, o terceiro collocado. O Sr. Os-
waldo Criift Filho também conseguiu empa-tar um final de T contra D com o Sr. Her-mann Palmeira; O Sr. Miguel Pereira Filhoregistou mais uma victoria e venceram parti-das adiadas de domingo os Srs. Ribeiro Lou»res e Anbrey Stuart. Terminou o Sr. Bau-mann com o seore dc 8 cnnhas e 14 perdidas.Pelota

sampK VAü,mo C,!N™° Amorne»
Jirbctt in., «jnjnwni», do match J«eu•ui.. 11 ?• <'"' 0« hordo raio viram oiimr

______* ;.*»«•¦ "wleli cm virluT l ur"3«Blllill Il.iliaiio frncluriidd um dado Sa intn

P^rtíin^ZS'^ te° fisãÉ«m im«a redaccão. o pusltlato Joká V,t .^

SSòÍ£S»W ÍÍ1Ü o.mfffiSi-Ji Tt«noucK^ut , con luvas do iiuoli-o oiicuü.
veTTo- ,y^ro"1„"n«""'-lcvo" ilodrlguoi ?M.
èrn..h ". l>0"Mr IN"» «1» «lm cRienmti.
Cl ZiZuL 

*iyA'í,"a""í'i • vnloroioliio.

o mesmo acec to o conv 0. Rodrigues Alveafará o papel de "aventurolro" Já iti.d.i li.'-
,o»"J'\tmMat; E».M ""» Pesará ci Jl•to» 01 cinemas do Brasil.
CenTro aViiiIh1.""! I)U,,1,,C0» Je domingo 1. •
exibir «a*',9.V00 ^n,l,a'",- Wh ultima <.»
nuate-%iár^r!!VM' mi (:' A' S»»->lwl<>. Ih-
Iu.ii ,,,*ino» de lombra, sacco, puncllng-

"í? ]l°?.r'«n«« Alves. As entradas nara cs-acx WçAo sçráo vendida» na bilheteria do t.A. Sampaio no preço de W00, sendo que 1 i
-Moacyr l.eáu Iniciou seus trelntii nnracnifrenlai» „ boxeur Nilo Affonso - |„fflontem, os scus treinos, no C. A. Sampaio!o Itoxciir Moacyr l.cão. detentor dó titulo ,'i

caffila°ctt,0t,ÜS °S ,,W0S d" «** dtó

()lK,ÍrisV'lAl'Hit;A n,í •s:'onT-S - NOTA
honlSS, f«i~ h!m *ilt ««««o. rcalisj(i.t
KaSSSí?''.^"? ,on,.',[':,s M Míuinlci reso-
a actiVd ),i«1iXaP ^tí .SJr ,ida * nPPíOvada
nMcidoWía° »lnlcí,or' *nr n5rt lw "in-
?,,,» i-i Sr-, "'''"'•"•o seerelario; h) Fo-mJlc "«ram despachos faVorivei:..
\f«.ih." ^ officios: do s. C. Pimenta do•Mello, commiinicnndo o campo pnra o senJogo com o SC.IMpcIt.ria iImísV, (|„ J.l.i
oli0,Sr?T " '••c;;.,,C("n'1" licença paiujogar um match najllm de Paqquctá do

,,m «A,. 1 l)L,,?ril'1V»lao, ct.1nm11nlean.lo qua
2?k„ j?itu<!SÍ (lc,xo" i]2 trabalhar na easa;o Ferreira Pinto A. C, p..,lin<lo a inseri-, çao para dois jogadores; c) Foi rejeitadauma proposta apresentada pelo Sr. f:t-cret:i-no geral; d) Foi tomado cm considoraçii-iiima outra proposta, apresentada pelo Sr.»!• vicc-prcsidcnte.

LIGA GRAPHICA ÜE SPORTS - Asse».Illca gera extraordinária. — u- ordem d>>!>r presidente convido nos senhores reprr-•icntantcs » sc reunirem segunda-feira 2'.lilo corrente, ás 8 horas da noite, cm su»sede, á rua Gonçalves Dias. 8.1. 2' andar,cm assembléa geral extraordinária, primeiraconvocação, pan eleição <ie cargos vagos ointeresses geraes. Rio, 27-0-924. (a) JarbasPeixoto, seerelario geral.R.MiOS FOJBALI. CLÚB _ (Aiw,einbI4agfial extraordinária) — De ordem do Sr.presidente, convido os sócios quites a saveiinlrcni cm assembléa gera! cxtraurdinar-K,I* convocação, ás 8 1:2 horas da noite, dopróximo dia 2 de outubro, na sede social, árua Jockey Club, n. 42. ürduni do dia: a.eleição de cargos vagos; b) intcressM g!-raes. ~ Jayme H .rrollox, secretario geral.O OUE VAE PEI.0 S. C. DINIZ - A dl-rectorlit do S. C. Diniz. em sua ultima svs-sao, semanal, de accordo com os dispositi- .vos regulamentam, eliminou fi3 cesociados,entre os quar.'. dois directores,
EM NOVA YORK

J2S AMISMflANrtS QUEREM APRECIAR OJOGo DOS CAMPEIS MUNDIAES — NOVA
VPJlKi 27 (U. IV.) _ Sr. Rodmnn Vana-mnkcr, sporman mlllionarin, est» ntisilian-do os esforços dns pessoas quc promovama vinda aos Esfàdca Unidos do team uni-
guny.o d* foolball. quc venceu nas Olympla-das.

O Sr. Vanamaker enviou umn circular .1
diversas centuiias dns niiljiorcs Imiiis do
paiz c faz depender das respostas m-o!:i-das a data da vinda dos uruguu.vos e ti*rcallcação dos matches.

Lavvn-tenni&
EM NOVA YORK

DOUS CAMPEÕES VÃO SE DliKRÍwr.VIlAMANHA. — NOV.A YOUK. 27 fl'. P.^ — Ocampeão hespanhol de tciínis, Manuel Alonso,vae realisar aiiiiitnliã um jogo de tres matclteacom o campeão olyinjiico americano Vin- v
cente Richard. Rieliard o Franeis Hunl.er
jogarão no.s "doubles" com Alonso e i 1 4rold Throcknrorton na cidade de Yonkcrs,listado dc Nova York,

¦1 ^aa—•-Limotisine
Turcat-mery

Bella e luxuosa Hmouaine. única
no gênero, será vendida em leilão,
segunda-feira, ás 3 horas, pelo Jei.
loeiro JULIO, na porta dc seu arma*
zem, á Av. Rio Branco, 133.

C0MMI]NI'fÃDflS~
José Pereira Pinheiro

t 

PINHEIRO SILVARES A C. commu.nícam aos scus bons amigos c fregue-zes o falleeimcnto dc seu prezado so.
Ptvmnnn am'g° ° Sr" J0SE' PEREIRAPINHEIRO, e que o seu funeral sc realisa.ra amanha, 28 do corrente, suindo òe suaresidência, á rua Silva Manoel 11. 123, par*o cemitério de S. João Uaptista, ás 0 ho-ras. üesde já sc confessam suniniamenta
gratos o todas as pessoas que se'dignara»'acompanhal-o á sua ultima morada.

Thereza do Carmo

fJosé 

de Carvalho e filhos convidamseus conhecidos para assistir a mii-sa de sétimo dia, que mandam cela-brar na egrejinha de S. Giiristovio.segunda-feira próxima, 29 do corrente, As8 1|2 horas, no altar de Nossa Senhora daSoecorro, pelo descanso dc sua inesquecid»esposa. Desde ji se confessam muito agra*decldos. ¦;-"-/..

Daniel Blatter
U» ANNIVERSARIO)

ÍSua 

familia convida os seus paren*tes e amigos para assistir a missa déIo anniversario, quc ser» rezada sé-
gunda-felra, 29 do corrente, is 9 ha.ras, 110 ultar da Senhora da Conceição, uaegrejn de S. Francisco de Paula. Desde jàagradece.

SPORT CLUB LA' EM CASA - Realisan-do-ie, arnanhü, os jogos da terceira turma doclub acima, o director sportivo, por nossoIntermédio, pede o comparecimento dos pc-lotados» abaixo, a 1 hora da tartle, na can-chavdo club: Munheca, Turquinho, Titumaz,Rctitivj e Bataclan,

Maria Menezes Barbora
; (2- ANNIVERSARIO)

Sua familia manda celebrar uma

Xtiiis8a 
por sua alma, 11a egrejn de N. S.da Conceição, ,4 ma üeneral Câmara,segunda-feira, 29 do corrente, ás 3 1|2horas, ticando profundamente agradecidaaos oue conitiarccercm a esso aeto. . ,

f
Monsenhor Moreira

fAs 

missas do JO" dia de seu pai.samento serão rezadas ás 9112 horasde depois de amanhã, 29 do corrente»'¦ na egreja de N. S. do Parto, á ruaRodrigo Silva.
Agradecimento

1 ®a "•mãos, cunhados e sobrinhos da fai,lecida EMILIA F. LEAL DE CARVAL 1<Xpenhorados, agradecem a todas as nesstiiaque assistiram a missa de sétimo dia. rezüda cm sua íntciisão, no dia 23 dtt comntaí
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OS ACONTECIMEN-
TOS MILITARES

jA |M»|l.llu<'fMI III!lll/lMM'lltl«* .llll.fliltl
r.llll 11 111'llllll'iill lio |!a*Ha*llll MlllllU

Burrdo
MANAUS, 8" (Serviço vspwlal tl» A NOI-

tl.1 — Aíaain|i;Miliail'» ilaii ulllniaii tropa» .lil
luliimnit tio norle. lerilu para elia r«pl«»
Ul o «oihmI Mtiina ll.irruo. A maneira*
a>Or a,..' (.«IC laallÜ.al' «D ala-Mll.lllllllill alj.

¦íll; -aal ','!.- O t..a|l\.- |l.|lli lllllalaa .1 *l'4l|la|l A

jMipuI.uía» deste listado, IidJi) wii íwrfclU
t-anquíllltlade. , ,O coronel IJmboia conllnúa governando
• conlcntn Sarai, dmla a orientação nua
vem Imprimindo au» acloi «lc nua admliils*
IraçiVi publica,
O iiirii.ili-l.i P.iulu Elotillicrlo uúo

cru t-liclV «In revolução no
Aiiinzunn»

, MANAUS. «7 (Serviço especial da A,NOI-
VI'.) — Nilo lem fúndamenlo a noticia il*
que ai Jornall»!*. Dr. Paulo Blculherlo era

-ami das cheias 'la> movliwento revoluciona-
Mrit' ne.U< Eslado, ,. . _ ...
, (Jiiiinilai se iniciou a icdlc-o o Dr. Lleu-
Wirrlai residia em Ilelím, onde cra redactor
in "Folha «l>> Norte" e foi t<> »|m>s a che-
fatl i das forças federaes ipie cllc regressou
¦jiji.i aqui.
P rx*jioviTita«Ior Mcírn, do Amitto*

mu. ainlinrni no vapor "Dwila"

MANAUS. 27 (A.A.) - O Dr. Thi'|.iuo
aielr*. governador Interino deste listado,
¦nue íòim deposto paio» sctllclosoí. em bar-
cou para ei»sa capital, uo vapor Dculs ,f
cm companhia dc sua família.

A,, seu omuarquò coiniareccram o secre-'Wi a geral alo listado, amigos pessoaes, ele.
niuutcuilo ia população desta capilal alli-
tude respeitosa para com o governador re-

Jo Dr, Lobato do Faria, thesoureiro do
listado nu administração do governador
Dr. Ileso Monteiro, tclegraphou «os seus
atalgos dÍ7.cntlo quo embarcara nessii capi-
I:,: para aqui, oconipaubando o Interventor
federal.
MiíKt pela» irílabclcclmcnto do §e*

iinal Potyguara
S. M 1*1.0, 27 (A. Ai) — Na egreja dc

Santa Cecília "«crá celebrada, hoje, por mon
Marcondes Pedrosa, a missa --

Apreciáveis resultados
nas finanças do

Uruguay

A NOITE — Sabbado. 27 fle f_'t i-inhro üV

Uma procissão espirita!

'¦ ^^§waliÉÉ_^ ^^ -**9_>. \.

Dcsapparece o "déficit" previs*
to em março e observa-se nm

saldo satisfatório

Augmenta-ie, effectivaraente, a
renda, e cortam-se, fundo,

as despesas
MONTRVIDIÍ'0 ,27 (A. A.) — 0 Conselho

N.a, i.Mi.al de AilniliiUtiiiçfio enviou an Con*
gresso o projcclo do lei tubie a transfrren*
clu do recursos financeiros » obrigações do
exercício p-miuIu para o autuai,"vi mcniugvm quo neiiiiipanlia o projcclo,
a, l. illM*lllaa a\|l,"ai fl lailliaÇÜO 1'IlUIICt'ira gC-
r«l tio pai/, illtr.uniial.i-i com i|iiadros e
InforinavAes da Contadorla Geral da Repu-
blica, explicando qual u forma por que se
che-rmi no resultado dai evitar o "déficit"
previsto cm março do corronto anno, aU__*
ç.indo*se o saldo ao qual nos referimos em
all.l-a p.a.liialOA.

O saldo exaeto t ti 27.>SCS,M pesos. O
restiltutlo o bnstsule satisfatório, mais ato
que pei* Importância, pelo fado de se ter
evitado um "déficit" qua fflro previsto.

IJn quadro» qua aconipanliam u mensa-
gem estA explanada toda a {estilo dita» duas
entidades políticas, em que estA dividido o
Poder Executivo tia Hepublica.

A moDdágem wsslgnaltt i|iia nüo se chegou
s semelliauto resultado vincula- com o aug-
menlo da recella publica, mas tiiuibeni por-
ajue. ta governo se furtou n faicr despesas-oii-
«•»lvas. realisarido apreciáveis economias.

Fiiho .is medidas tomadas, que concorre-
ram par.» aquelle resultado, clta-SC .1 tcvl-
sát) das turlfuj aduaneiras, não se adlliit-
lindo reducçScs sobre as pautas scluacs dos
impa«t,|ai..

.Mini disso, foi Intensificada a arrecado-
ção das rendas, compelllndo-se as usinas de
eleclricldode a recolher _> 'niciotiro as som-
mas a que estavam obrigadas e quê nao pa-
gnvani em virtude tis conflictos suícltadoi
com a municipalidade.

Entre as economias feitas pelo Poder l*.xe-
cutlvn. cltu-so a realisada com onlenados

vi ,i... Porii-nata n mm- cm'do funecionalismo publico. SA nessa verba.
nhor Marcondes J_*___*_. 

" "ll5"r 
„" la economia Importou em .185.0011 pesos, som-

¦cçho dc »"'<a'r„ro»ntdnahoHur addictSnada aos saldos uno utlltaa-

tò^ft_E?»*í%t*xb***ís*?- """• '|2irá±wi*ís=»
Uni bispo colholico não quer aasu* ] cu..sns na importância dc 2.I«fi.920 pesos

,„ir „ governo do Amasonas 
\lg_ffg^^Sií-^Í^*^T.ELEM. 25. net.JA.'A.) - S.l-.x. o bispo «W Que 

^ 
*"*• I 

__ ^wm,
Joffily ilc.-laron não sir candidato no go-
verno do listado alo Amazonas, sobretlftfc j
jor ter que assumir o arceblspado do Para.
Regressa de Manáos a 3' conipanhia

de metralhadoras pesadas
Embarcou em Mandos, com destino a esta

Capital, afim dc regressar a seu quartel na
Avenida Pedro Ivo. a 3' companhia de me-
tralhadora pesada, que se achava cm opera-
ções no Amazonas.

Regressa a seu quartel o 11° R. I.
Jl*IZ DE FOIU (Minas), 27 (Serviço cs-

hccinl da A NOITE) — Passou por esta cl-
datlc. vindo dc S. Paulo, o ll** regimento dc
infantaria, que regressa a scu quartel, cm
S. João d'El-Hey. ******

aHt ^LT. sT m *~*i____\& \ \v9Am\È»p> n 
~ ^^jffíTyvlü
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COMMEMORANDO A
ACÇAO OA POUCIA

PARAENSE EM CA*
NUDOS

Vnrlns fleitaohstraç-flè» fe«-
íivnK rto CHlylo, teitn*

pelo Kovcrundoi' do
KHtndo

niíLiai, 25 (nelardado) (A. A.) - Trans*
correndo hojo a dala «m «l«i« « I".'!1 m«,C^.'cnno, sob o commando de Sotero de Menc*e«,
leve em 18117 decisiva acçfio na fnn»Pn"»»
tle Canudos, o governador do IWatlo Im sou
um decreto Instituindo o descarno V*J*.$*
nlflclaes e praças dn Porca Publica, o perilflo
dai fnltas dlseliillnares o varias outras de*
inonslracSos fesllvii» de estylo. „

SerA liiaugurailo n retraio do coronel HW*
inunda, l.ran, cnmiiiiinilaiite da 1'orça rultllca,
mal.) A (arde Ioda a offlolallilado depositar
flores nn sepultura do coronel Vieira Fontou*
rn. heróo da luta contra os jagunços.

JERSEY DE SEDA
Echarnes, tec. Preços da Fabrica. Gonçalves

Ula», lt, 1* andar — Tel. C. 3M7
*****

CANHEHHO FÚNEBRE
MIISIAH

Itesam-ie depois de amanhai
I). (âlnlra tle Oliveira, Ae 9 4.3; Aiilonln

i>ri|ut'iia. ai» D) nu i.aiuiMiii.a, D, AmtlU <
Au.n.in (Virtlelm, As ti, na maliii diASs.
riailKIltOl I). ltai-,,1 H.llliani r.alit(al, ii, .,,
IU I '.'í )>. Mallll l/alllal l.t.ll l.a.n.',,, |t

!• I ¦_*; Miguel Antônio dt* Mititnila. .*,-. i |[<|(
,1'a-ia) Marcos lllbeiru da Paiva, à» il, na
egreja ilo Não Francisco de Paula: D. Maria
Marinho (luimarilci. As iu, n., malrU d,i
(itorlai I). Aiitoniii l.n|ies de Oliveira, As

l 'J, na HiAtrU de S, Joaquim; Ja.-.,' Anlo*
nio da Silvn, As 7, nu mutrU ile Notn s
nhora de l.ourales, em Villa Uabelj I). Hran*
cisca llosa Coullnho do Moura, Ai 0, na
egreja de Nossa üenliora ilo HoiiiMiomio;
I), Iracema Freire Santiago, As M i v, na
egreja do Hon» Jesus, a rua (ieneral i.nu,.
ra; (Vários SanfAnna, As 9 1,2, uu cr, 11 da
Nossa Senhora da lli>a Morte,

Amanhã: l.ourenço Augiwlo .Soares, às
113. na egreja matriz de Nussa Stuliora a|c

Uurdcs. em Villa Isabel.
KNTKKR08

Prof. Auslr«fesUo7<írSuíem^^;.5lUl,:
\\ 3 lioras. Telep. C. 1995.

*****

lmpondo-se A observação como espelho dos
«•jicclos que, por vezes, assumem as cren-
ços religiosas uo Hio de Janeiro, a procissão
hoje realisada pelo "Centro Mãe Guiomnr".
iin ladeira du Parla, revelou uma das mais
Interessantes niodalldiidcs tio espiritismo
popular.

('delirando a sua festa annual, aquelle
Centro; baslante conhecido pelos trnusccn-
dentes phenomenos psychicus aüsignitlatlns
cm sua mSiIc, iiiandoti rezar olficlos sacros,
**mm*im*m**~-m***-**0m**m***---*-***--*m

na egreja do Santíssimo íiacramento, cm
homenagen» a S. Cosme e S. DainiSo, cujos
nomes são os dos espíritos que so conslde-
ram como guias do Centro. Assim, desceu
tia ladeira a|o Faria a procissão espirita cm
demanda dn templo c.itholleo da avenida
Passos.

A egreja ficou repleta, pois as pessoas
qne aguardavam a procissão no interior dn
nave. viam mais numerosas do que as em
desfile proccssíonal pelos ruas, o que repro-
duz ,i gravura quo illustra estas linlius.
**-m**-i*»m0*m***&*^m*mn->mm0******mÊ*-p*0*m

encerra-

Central BAR.
CAFÉ*
KESTAURANT.

O maior e mais luxuoso salão. Magnífica
orebestro.

PIO BRANXO, 114 — (Antigo Alveor)
a ***** ¦

Um velho prêmio
que agora foi

page

A homenagem de hoHlem a
Álvaro Silva, ro S. José

Carlos lilttciirourt e Cardoso de Mono-
zes, fa/i-ndi> hontem, a sua recita dc auto-
rrx du revista "Olha o Guedes", no Sãn .Iu- ,
sc, prestaram uma imponente'homenagem a
Álvaro Silvn. n pequeno escoteiro que fez
o raid Hio tle Janeiro—Santiago do Chile.

O theatro estava cngiilanudo c a conciir-
ívucia foi numerosa. Pouco antes tle come-
çur a primeira sessão, chegaram A praça Ti-
nttlcntes dois destacamentos dc escoteiros, tia
Associação Fluminense é tle .Mndurcira. com-
iii.intlatlos pulo capilão Virgílio dc Urilo.
tjiío depois de fazerem garlitwas evoluções ao
rufo tic tambores, entre applau.sos do povo,
entraram no São José.

O espectaculo correu animadíssimo o, no
final alo primeiro acto da revista, quando
representava a aetriz Antonia Denegri, .'i
frente tle um grupo dc coristas, encarnando
o homenageado, os autores de "Olha o Gue-
des" atravessaram a platéá com Álvaro Sil-
va, Ievantlo-o ao palco sob applaiifios deli-
ruiites. Nessa oceasião, usou tia palavra o
Dr. Raphael Pinheiro, que ponde provocar
varias vezes o admiração do auditório, pelo

I I.KIDO NO BRAÇO
O carroceiro Manoel Moreira da Rocha,

ala' 3.1 iinnns de edade, residente i rua dos
Cajueiros 37, nela manhã, foi aggredido eom
um arco de barrica, soffrendo ferimento»
pelo braço esquerdo. IA Assislencia soifl
correu-o,

AV

Transbordam as águas do
valia de Sugna

-»*****>*m-*>

Interrupção de communicações e
morte de diversos camponezes

BASSANO. Itália, 27 (U. P.) — Em con-
seqüência das chuvas torronciacs desabadas
nos últimos dins, todas as torrentes da zona
entre Dorgo o Stringno tio valle de Sngna.
«transbordaram, elevantlo-se a agua a dois

¦ metros de altura. As pontes, arvores e cs-
Iradas tle rodagem, acham-se cobertas pelo
lençol tlagua. Grupos de engenheiros mili-
tares trabalham nctivamehte para> restabe-
Jeccr as communicações. Em Stringno jâ
foram encontrados os cadáveres de seis cam-
pohezcs.

a ***** ¦

Pnrnuc SÓ aaora iosac ctfccttlMlo! escoteiro patrício collocandp em seu peito,rorque ao «»«™ " .__**._*am „¦ uma medalha offerceida pela parceria Bct-
o recebimento, pelo» intcrMgaaos, m l(!nc"õürtiMenezes; Em seguida, mais dc ccir
concessionários da Loteria de Santa —=  --• .«-)  .¦..-.«
Calharina communicaram a Casa
Gaúcho, aqui do Rio, que foi pago o

prêmio maior dc 100 contos do bi-
lhetc 1.8865, da extracção de 20 de

junho deste anno, bilhete vendido na
ionsinqua localidade de Tres Lagoas,
em Matto Grosso, tendo diversas pes*
soas adquirido pequenas porções.

•tt-t

Precisa de dinheiro ?
A Tinluraria Alliança dã cin dinheiro, no

acto da entrega da roupa, o valor da mesma.
11 Visconde Hio llranco, 38. Tcl. 5«>ol u.

*****

O MAIS ADHEBENTE
O MELHOR Pó DE ARKOZ'*****

Chá dansante em beneíicio
do Serviço dc Assisten-

cia Á Infância, dc
Barbaccna

BARBACENA (Minas), — 27 (Serviço es-
pecial da A NOITE) — Realisa-se amanha,
no salão do Grande Hotel, um chá donsan-
lc cujo resultado pecuniário reverterá em
beneficio do Serviço de Assistência á In-
fancia, que tão bons serviços vem prestan-
do ás creanças pobres barbacenenses. -

*****

cem
escoteiros entraram para o palco, em duas
alas pela platéá, cantando o hymno das
suas associações.

Álvaro Silva, intelligente e calmo, respon-
deu o seguinte: "Exmo. Sr. Dr. Hnpliacl
Pinheiro. Vistcs cm mim o Brasil creança,
que se prepara para um grande futuro. Poi,
certo, com es«sa visão dc patriotismo, que
me saudaslcs e que celebrastes o meu feito.
A pátria me levava. Sentia que era o pro-
prio Brasil que queria estender mãos agra-
(tecidas e amigas ao Paiz do Pacifico, ao
Chile, que nos tinba mandado cm bronze
o scu escoteiro. O nosso escoteiro, levei-o
em carne c casso. Agradeço, pciihorado as
vossas saudações e a medalha que me of-
fereceram. Procurarei honral-as como um de-
positario humilde das glorias da minha ter-
ra. Viva o Brasil!."

Na segunda sessão, que foi honrada com a
prtsençn do Sr. ministro da Guerra, falou
enthusiasticanientc o Sr. Oswaldo Paixão,
a quem, Álvaro Silva tambem respondeu.
—1 a ***** <

VERMES usem ABR0L
Effcito feguro. Não è tóxico. Nas Phar-

macias e Drogarias. Pedidos F. Sptno. R.
Atidi-atlas r.O Norte. 2112.

a m*t* *

INTESTINOS. I*i-
GADO E NERVO-

SAS. RAIOS X. Dr. Renato de Sonza Lopes.
prof. Faeoldade. R. S. José 39. Vol. Pátria 33.

DOENÇAS DO ESTÔMAGO

MUSICA
O recital Cetar Franck na So-
ciedade de Cultura Musical

E' amanhã que a Sociedade de Cultura
Musical realisa, ás 4 horas da tarde, no sa-
lão do Instituto, o grande concerto dedica-
do a César Franck, um dos maiores mestres
de musica, dcsapparecido quasi ignorado em
1890, nos deixando unia .phlange luminosa
dé discípulos, dentre os quaes se destacam
Chausson, d'Indy e Dúparc. A festa du ama-•nhã nos proporcionará o ensejo tic coube-
cer algumas obras ilo velho organista de
Santa Clotildc, interpretadas por artistas de
real valor, como Irene Nogueira da Gama.
Maria Emma Freire e Humberto Milano, e
com acompanhamentos a cargo do maestro
director da brilhante sociedade: Barroso
Metto. O progranima, exclusivo de números
de César Franck, ti o seguinte:

1 — Tres coraes, para órgão, franscriptos
para piano, por Blanche Selva — n. 2, se-
nborita Irene Nogueira da Gama. 2 — So-
nata, para piano.c violino; a) Aliegrctto
ben moderato ;b) Allegro; c) Rccitàtivo,
fantasia (moderato); d) Aliegrctto pouco•nosso, piano, seuhorita Irene Nogueira da
Gama; violino, professor Humberto Milano.
8 — a) Le mariage des roses; b) Nocturnc;
c) Lied; d) La Procession — canto, senhori-
ta Maria Emma Freire; ao ipiano, o profes-
sor Barroso Netto. 4 — Prelúdio, Coral o
Fuga, piano — senhorita Irene Nogueira da

.Gama. .
i m*** 

Bello predio a prestações -
Muda da Tijuca

Vende-se o da rua Medeiros Pássaro n. 67,
Preço 70 contos. Facilita-se o pagamento en-
trando o comprador no acto, apenas com o
Valor do terreno. Planta e informações á
Avenida Rio Branco n. 48, loja.

LOTERIA DE MINAS
18.000 bilhetes

80 % EM PRÊMIOS

Terça-feira, 30

101:111

GOMES - ALFAIATE
CASA KOSMOS

Rua Gonçalves Dias, 4 — sobrado
Acaba de receber bello sortimento de fi-

nissimos tecidos inglezes para verão e con-
vida à sua distineta clientela a fazer uma
visita ao seu estabelecimento.

m***
Limas para unhas- dos melhores mo-

dclos, francezes, ame-
ricanos, ele. CASA HERMANNY, rua Gon-
ealvcs Dias, 54.. ***** *—»

Está enfermo o secretario da
Fazenda de Alagoas

MACEIÓ", 2G (Serviço especial da A NOI-
TE.) — Acha-se enfermo o Sr. Mario Alves,
secretario da Fazenda.

Inteiro 30SOOO
Vigésimo 1S500

A* VENDA EM TODA A PARTE

POMBOS ROMANOS
Vende-se nma bcllissima colléeção

RUA 7 SETEMBRO, 3
COOPERATIVA AVICOLA

Todas as mães devim ter cm casa a
Cera Dr. l.uslosn, con-

tra a dôr tle dentes. Tubo para 10 applica-
ções, '.§000. Exigir esla marca.

A'S CASAS COMMERCIAES DE
í* ORDEM

Apparecerá brevemente a Rcvista-Rolctim,
RIO-COSIÜIOPOMTA, de alta novidade para
a Amerien do Sul, c fará parte da mesma uma
lista tio movimentai dos Srs. hospedes do

--Rio d'* Janeiro e outra de cisas rcconimcn-
dadas c classificadas de 1* ordem.

Sun 'distribuição será profusa e gratuita
nela cttp.tíil ,iit's Estados a Estrangeiro.

Administração A. Rlcciulli & Cia. ¦— Rua
Ramalbão Oatigão, 9-saIij 2. Tel. Central 73,

Cavalheiros ! Q CUTIS0L REIS
cm massagens depois da barba, cura e evita
is irritações e garante umn boa cutis.

Nas perfumarias e phiirnincias. Deposito:
Ourives, 88.

I ¦ 1ta> ¦

CONTRA SARDAS, PANNOS,
RUGAS, CRAVOS, ESPINHAS

E MANCHAS DA PELLE

P0MADA RENY
SYPHILIS

tratamento efficaz c absolutamente indolor,
faz-se com o BISMOXYL. Nas pharmacias c
Drogarias. Pedidos- F. Spino lt. dos An-
tiradas, 59. Norte'2112.

'a ***** »

As ultimas eleições fede-
raes c municipaes em

Cannavieiras
CANNAVIEIRAS (Bahia), 27 (Serviço es-

pecial da A NOITE) — Pelo resultado fi-
nal da eleição realisada neste municipio, no
dia 21 ultimo, vê-se que o Dr. Afranio
Peixoto obteve 522 votos para deputado fe-
deral, o apie representa haver sido scu no-
me suffragado por mais de metade do nos-
so eleitorado. litnnmeros telcgrammtis têm
sido enviados daqui n S. S., que é filho
iitloptivn desta terra, onde ú grande o nu-
moro tle amigos e admiradores seus.

Tambem muito animado correu o pleito
municipal, tendo alcançado extraordinária
votação o candidato unico a ititeiitlcnle, en-
genhoiro João Marques ile Souzn, qtie pre-
tende, em suu administração, ipieiar a con-
slrucção do cães local.

Treze lições dos factos prin.
cipaes da vida dc Jesus

Christo
Amanhã, As 11 lioras cm ponto, reunidas

todas as classes organisadas da Escola Do-
minical tia Egreja Presbytcriana, situada &
rua Silva Jardim n. 28, se passarão em rc-
vista as Kl* lições- dos factos principaes e
em ordem chronologica, oecorritlos no pc-
riotlo inicial da Vida de Nosso Senhor.Je-
sus Christo. São convidados todos os alu-
innos desta e dc outras escolas hem como
todas' as pessoas que'sc interessam por es-
tes assumplos, para assistir a unia reunião
dc mais ale ni ii estudantes da Palavra de
Deus.

Sorinsae Pava injecções, 2 cc. Preço re-ermgas e,ame y.?500. agulhas dc pia-
tina verdnde.iru, Lucr e Loty, marca espe-
ciai. Afiam-se.c concertam-se. CASA IIElt-
MANNY, rua Gonçalves Dias, 54.

*****

UMA DATA GLORIOSA PARA
0 CATHOUaSMO

89" anniversario da fundação das
Ligas Catholicas Jesus,

Maria e José
Un^. visita a Juiz de Fora, cuja

Liga, a primeira do Brasil,
completa 22 annos de

existência
Não ha quem desconheça n pujança e o es-

plcndor tias Ligas Catholicas Jesus. Maria
e José, hoje tão espalhadas c tliffiiiididas
no Urasil inteiro. principalmente nesta
capilal. Hoje, dia 27, passa uma dato
particularmente grata a essas pias institui-
ções. E' que cniiuncmora o 8(1" anniversario
da fundação das Ligas Catholicas ein geral,o o 22° anniversario da creação dii Liga tle
Juiz de Fora, a primeira tio Brasil.

Festejando rtintligtiaincntc essa data, da
egreja tic Sanlo Affonso, no Hio, pari ir-»
unia romaria n Marianno Procopio e Juiz
tle Fora, na qual tomarão parte os mem-
liros das Ligas Catholicas Jesus, .Maria c
•losc, desta cidade.

Na egreja dc Nossa Senhora dn Gloria, ale
Juiz de Fora, será resada missa cm acção
de graças por esse annivorsario, impetrou-
do-se paz duradoura para a nossa Pátria,
pela protecção da Excelsa Senhora.

progranima tia viagem está org.inisado
da seguinte maneira:

— Nesta cidade — 1) — No tlia 27 de
setembro, ás 9 1|2 horas da noite, reunião
dos visitantes na estação Central da Estro-
d ti ile F. C. do Brasil; 2) — Ao signal tio
director, embarque dos visitantes pela or-
dem das sessões, e pelo numero tios carros.— O embarque deve ser feilo sem precipi-tação. Ninguém poderá embarcar anles alo
signal dado pelo director da Liga. .1) — A's
10 1|2 horas, partida do trem especial.

II — Durante a viagem. Ida — 1) —
Logo que o trem partir da estação Central,
canta-se "A nós descei", cm seguida reza-
cm voz alta um terço cm honra a N. S. da
Gloria para obter boa viagem; 2) — Passa-
da a estação de Belém canta-sc o "Hytrino
a N. S. da Gloria, "Salve dos C.éos liai-
nha, n" lí)", c reza-se o terço em boina de
Jesus, Maria, José, em acção de graças. Tn-
tenção gtyal); 3) — Passatla a estação da
Barra do Pirahy, os visitantes cantam "A
S. José cantemos" (pag. 124 do Manual) c
rezam o terceiro terço pela intenção par-licular da visita. — Depois do terceiro ter-
ço, até a chegada á estação 'Matliias Bar-
bosa, pede-se silencio nos car.ros para o
necessário repouso; é pei-mittido fazei- ora-
ções cm particular; é proliibido, porént, con-
versar em voz alta. 4) — Chegando á cs-
lação Mathias Barbosa canta-se o "Hymno
dos Brasileiros", n. 31 do Man-ual c outros
cânticos; 5) — Na chegada á estação dc
Mariano Procopio cessam os cânticos e as
rezas. ,

III — Em Mariano Procopio — 1) — Logo
dcp*òis da chegada n Mariano Procopio os vi-
sitantes formam procissão cm duas gran-
des fileiras; cada secção precedida do seu
estandarte, c todos precedidos do grande
estandarte da Liga. — Os sócios da Liga
que desejam conuuungar não sc esqueçam
de que devem ficar em jejum desde a mela-
noite até o momento tia S. Comiminhão, na
egreja dc N. S. da Gloria. 2) — .Entrados
os visitantes na egreja de N. S. ria Gloria,
haverá missa rezada com cânticos no altar
de N. S. da Gloria, por intenção tios vis!-
tantes. Durante a missa os visitantes, apie
esl$o devidamente preparados, deverão rece-
ber a S. Commiitibão; 3) — Depois da missa
haverá café gentilmente offerecido pelos so-
cios da Liga Catholica ,T. M. J. de Mhriáuò
Procopio. — Depois do café, 'haverá tempo
livre até as 9 1|2 horas.

IV — Km Juiz de Fora — a) A's n 112
lioras, os sócios da Liga Catholica ,T. iM. .1.
dc Juiz tic Fora; tle Mariano Procopio, dc
Santo Affonso tio Bio de Janeiro, tias com-
missões das Ligas CaMiolicas tia Capital Fe-
deral formarão no atiro da egreja de N. S.
da Gloria em fileiras tle quatro; b) — Pas-
seio pela cidade dc Juiz dc Fora c visita of-
ficial á Academia do Commercio, dirigida
apelos.Revmos. padres do Verbo Divino; c)
— Realisados os cumprimentos de estylo,
haverá sessão magna no salão nobre dã
Academia do Commercio, c discurso -pelo
Bev. padre Frederico 'Hellciibrock, direelor
tln Academia, c antigo director tia Liga Ca-'
tholica J. M. .1. da matriz de Santo Cliris-
to do Rio de Janeiro. — Depois-da sessão
solcmne, almoço e tempo livre até 1 1|2
hora'.''

— Egreja dc N. S. da Gloria — A* 1 112
hora,; reunião das Ligas Catholicas ,1. M.
.1. na cgréja de N. S. tia Gloria. Sermão,
benção' do Santíssimo Sacramento. Despe-
didíi..Volta paia n estação de Mariano Pro-
copio cm fileira dc cinco.

VI — Durante a viagem — Volta — Os vi-
sitantes são obrigados a rezarem duranle
a volta.ao menos uni terço; mais orações e
cânticos sãò facultativos. . \

VII _ Nesta cidade — Chegando o trem
á estação, dissolve-se a romaria.

Para o estômago
Um remédio cxcellente

Usa-sc ho n)ülto tempn um remaídlo que
a' nltainento efflcas e admirável. Trata-»*
dt> um hlcarbonato aperfeiçoado, «uperlor *
agradável ao mais delicado paladar, Eml-
neutra medico» demonstraram qne esse bl-
carbonato estcriiado é optimo, pois as !>*»•
soas aioe soffrem de azlaa. gaze», mis olfcs-
tüe», ele., encontram com o sea o»o um al-
llvio immediato. Convém ter pr«i«ente qne
este bicarbonato esterlzado como ae chama
na Allemanha só ae encontra em nosso paiz
eni vidros hem fechados."M

SO' PARA BRINCAR !
189000

o melro de Jersey dc seda cm todas as cores
da fabrico ATLÂNTICA, (a melhor).

Tcl. ('.. 4510 llua 7 tle Setembro. 107, 1* andar.

Foram Mipullailos boje:
No cemilcrio de S. Francisco Xavier: —

Anna Ferras da Costa Albuquerque, tua
Professor (ialiini 24-, casa I; Francltro
llurlin-aiin Fernandes, Hospital de S, Scbas*
tlao: Virgínia Carreiro da Silva, Hospital
ala* S. Francisco d« lAssis;: Gmllla du Silva
Machado. Casa dt Saude do Dr. Crlssiuini;
Svlvlo, filho de Saturnino Maria, rua Uru*
•liiav 130; Iria, filha de .tlbcrlco dos Santoi
Carneiro, rua JosA Clemente 1.13; Jcrnnymti
do Oliveira, Hospital de N. S. da Saude;
l'hilaiU'lphi.1 de Carvalho Paes de Andrade,
ma liarão de Peiropolls 100; Luiz Anlonio
de Castro, Hospital de S. Sebastião; .losé,
filho do Amadeu dns Santos Amado, rn.i tio
Paraíso 2!»; Bernardo Duarte, necrotério du
Instituía) Medico Legal; Maria tias DiVcs.

No cemilcrio de S. João Baptista:—¦*Luin
Calharina lllckcn. run Figueiredo tle Maga*
Ihücs 105: Francisco Borges du Barros, Uns.
pitai dn Beneficência 1'ortugucza; llciictlicln
Ferreira de Andrade, Hospital Auxiliar tia
Marinha, em Copacabana; Ucorgimi, filha ale
Alice Daniel, run S. Curiós s|n.

— Serão inliumados amanhã:
No cemitério de S. João Raptistt — Joíí

Pereira Pinheiro, rua Silva Manoel 128.
No cemitério dc S. Francisco Xavier: —

Porcino Gomes, saindo o enterro, fts 18 ho*
ras. do Hospital da N. S. da Sandc.

O QUE E* DIGA-SE: ~~*

SEVAL
PELOS CLUBS

CRUZEIRO DO SUL — Vnc ser grandiosa,
por muitas motivos, u festa organisada para
a nnite tle hoje, nessa popular agremiação.
Ca,tn cila marcara d "Firmamento" mais um
citas seus grandes triumphos. Durante o scu
transcurso será empossada a seguinte dirc-
ctorin, que dirigirá os scus destinos nté 1025:
Presidente, Francisco llnroni; viec-presiden-
le, Hotncu Baroni; 1" secretario, Luiz Mau-
ro; 2* sccreltirio. José Loureiro; 1° thestm-
teiro, Vicente Molinaro; '2° thesoureiro, Sc-
püino Conde: 1" procurador, Gilberto De

E' O MELHOR PÓ DE ARROZ
a ***** a

Em beneficio do Instituto de
Pobres e Creanças

A FESTA DE AMANHÃ, NA QUINTA
DA BOA VISTA

Amanhã, definitivamente, nn Quinta ds
Boa Vista, o Instituto Protcclor de Pobres
e Creanças dc Jacarépaguá realisa nma iin-
da festa, em beneficio dos scus cofres.

Do progrniiima orgauisádo pela cnmmis-
ccnibrlno; * procurador, João Conella. Con-|f«°íÍ^^^,^^^*^^^,^
selho fiscal: Orlando Molinaro. Luiz Molinaro I }« __}_»«•¦. 

*. 
_ 

»! 
Jns __ 

"e^',P"bs?'JÉf_fc
e Octavio Dccemlirrio. Synd canela: Natal V» ('c m".su;l'. "?:}'Z-,™„,íwX* Luv,Ikloiigcro; Henrique Bèlangcro e Joaquim M. "c,sc1e ''a^: ^ . . ^^,1, n iv,^ I 

',
,.a.Crnz:; Profc4ores.de Cansas: Luiz. Mo- itl.^uu^cH? ^ttlaiU^ri-lli e Alfredo Morclll. Zelador. Domingos
Ciei lia no. Orador official. Augusto Baroni.

i:\DIAHRADOS DK RAMOS — Repleto ale
nllrnctivos será o baile que a directoria do
sympalhii-o o conceituado gremio dn cstaçãai
dc Itamos fará realisar, boje, cm sua ele-
giin.te o confortável sede, cm homenagem aos
scus innumcros associados c Kxtnas. fami-
lias. Uma cxcellente orcheslra conduzirá as
d.-nisiis nté ao umunlicccr tle domingo.

DEMOCRÁTICO CLUB — Homenageando
a sua co-irmã, n sjnipathica Sociedade Cm-
zeiro tio Sul, a> Democrático,Club, n concei-
lutada aggrciniação da nia José Maurício,
ifiilisará, lioje, nos salões da Sociedade Arte
c Instrucção, uin uttracnle festival, lisla fes-
lividatle, que estn sendo auciosnmcntc espe-
ratln, constará dc duas partes: a primeira,
dramática, na qual será levada á scena n co-
media "Um soldado cm apuros", e a segun-
du, dansante. Durante a reunião deverá to-
car tuna afinada orchestra.

LEGIÃO FULMINO — Tendo á frente o"combatente Firmino", essa legião offerece-
ni. amanhã, na Penha, aos chronistas reerca-
tivos, uma delicada festa intima, nn qual será
servida, ao meio-dia cm ponto, saborosa pei-
xiula, acompanhada dc chopps du Antártica.
Durante o transcurso do agape far-se-áo ou-
vir duas "jazz-bantls".

S. D. C. REINO DO PARAÍSO — Em sya
sétlc, ii rua General Câmara n. 203, realisa-se,
ainanliã, o grande baile promovido pelu di-
rectoria tio bloco das Fadas do Paraíso, a|ue,
a sc julgar pelos anteriores, promctte nlcau-
çur grande suecesso. A "jazz-banil" "A' La
(.iiirçoiinc"' tilirilliniilará :i festa.

S. M. PEREIRA PASSOS'— Em sua sede,
á rua André Pinto, na eslação tle Itimios. u
Sociedade Musical Pereira Passos fará reali-
sar, ninanhã, n sua partida semanal, que, cer-
taineiitc, alcançará o suecesso das anteriores.

pular, bnrraqiliiilias com serviços tle bufet,
briuquetios, balas c n-freseos.

A festa terá inicio no .meio dia e termina-
rá ás li horas da tnrdc, nella tomando pnrte
o Orfeão Portuguez.

Tocarão as scguinles bandas tle musica:
Escola 15 de Noxcmbro, Centro Musical da
Colônia Portugueza, Marinheiros Nacionaes.
Policia Mililar desta capital. Polícia Sil*
lilav do Estado do Bio e Tiro Naval.

A coiniiiissuò que é composta dos Srs. en-
ronel Damaso dc Rroençn Gomes, major 4o-
sé Ribeiro tle Souza Peixoto, capitão Bcllar-
miiin Xavier da Costa e Alfredo C.olin, nao
lem poupado esforços no sentido ale impri-
mir á linda fcst.i raro brilhantismo.

m***
LA REINE mZm

A BAINHA DAS ÁGUAS DE COLÔNIA
Perfumaria Mascotte — P. Tiradentes J3 e 2Í

LA-PORTA & Cia.
e um CHEQUE

Comprando

LOTERIA si ii BAHIA

«ILUSTRAÇÃO MODEMS.I"
Mais um numero muito interessante, il»

"Illuslraçtío Moderna" será distribuído
amanhã. Como sempre, está cheio das mais
palpitantes secções, informações preciosas
e umn bclla capa.

¦ ***** 
I ,_;... Gillette, Valet Auto Strop, Apol-
Lâminas lo Duíliam, Duplcx, Gem. Ever-
Reatly. etc.
ves Dias, õ4

Casa Hermanny, ma Gonçal-

LINHO PURO
(lircctamcnte «Ia fabrica ao freguez só

DAVIDS FRÉRES
Av. Rio Branco, 114-1". Tel. C. 1902

DR. ALVIM H0RCADES
gynecÓlÔgu e syphilis

Installação perfeila do BAIOS VIOLETA,
com apparellios dc alta tensão. Consultas
tle 13 ás 18 horas. Av. Itio Branco, 133 (altosda Casa Lohncr).

*****

E" CONVENIENTE SABER qual a situação
dos Bancos, Empresas. Companhia» e Socie-
tlades Anonymas. Consultae -_ "GAZETA
DA BOLSA", que publica semo-ialmente o
quadro com o Capital, Emissão, Valor, En-
Iradas, Fundo dc Reserva, Vitimo Dividendo,
Vencimentos, Juros e Ultimas Cotações,

bem como os Titulos Federaes, Estaduaes c
Municipaes. "ts* .

a ***** a

***-

"BRASIL-FERRO.CARR1L»
Acha-se já circulando o numera) desta se-

iniina da conhecida revista de transportes,
economia c finanças, "Urnsil-ferro-cirril",
trazendo, como de ordinário acontece, va-

,1'iada leitura sobre os referidos assumptos.

Dr. Aristóteles Dutra £SÍ_!£
c senilismo. Asscmbléa, 30. A's 2 horas.
Res. Hotel dos Estados.*****
Dr. Jayme Poggi Moléstias de senho-

ras, cirurgia geral,
3*', S" e sobb, 3 ás 5 horas. Rua Marquez
dc Abrantes, 192.

***** *

0 Orphanato Maçonico inaugura,
amanhã, a sua cumieira

O Orphanato Maçonico,' eni construcção noMeyer, á rua Paraguay, esquina da travessa
Ileiníengarda, sobre o qual já demos ampla
noticia, itigo no inicio das suas obras, reali-
sa, dinanliã, ,*t 'festa cmnmemorntiva alo le-vmilameiito da sua cumieira, Para osso acto,
que sc realisará ás 3 lioras da tarde, foram
convidados totlos os membros da mnçonariu,
imprensa e autoridades.

A A. C. de S. Luiz está satisfeita
com a mudança de horário n?

Alfândega e Delegacia
Fiscal

. S. LUIZ, 27 (A. A.) —. A Associação
Coinmercial dirigiu ao delegado fiscal ao
Thesouro Nacional nesta capital o scgiiiute
officio:

"A directoria desta Associação Coiiiiuci;-
ciai, tendo lido num dos jornaes ilesln cap:
tal a noticia dc que. o «Sr. Dr. Sampaio )}¦
dal, ministro da Fazenda, atlendòiidò a pro-
posta vossa, manilott moilificar o hoi'ttrio..JlÇ
trabalho dn nossa alfândega o delegacia lis'
cal. tem n satisfação dc êongi'atular-sc com;
vosco por esse faclo, louvando .çalòrosaniCU:
lc a medida ndoptítdu, ipie inconlcslavelmcii-
te trará importantes vantagens aos interes-
ses da classe que representamos. Com os nos-
sos protestos dc gratidão e elevado apreço —
(ti) José Francisco Jorge, director de sc-
mana."

¦• ***** 

PROVEM

Caie Cruzeiro
O PREFERIDO

POLICIAL BELGA m
cachorra legitmia, á run Joaquim Murtinho 8C.*****
0 Centro Carioca discutirá, ama-

nha, seus estatutos

A MAÇÃ
A revista, dirigida pelo Conselheiro XX,

cujo ultimo numero eslá cm circulação e nos
foi offerecido, comporta os variados assum-
ptos, que a tornam tão apreciada em nosso
meio.

O Centro Carioca, hn pouco fundado, vae
recebendo, dia a dia. as mais valiosas c im-
porlantcs atllicsões dos naturaes desta ci-
dade. Amanliã, ás 2 horas tia tarde, em sa-
lão cedido pela dirccloria do Lyceii dc ArtesI a orrieitis aos fundadoras tio mesmo Centro,
haverá uma grande reunião pnrn discussão
dos precisos estatutos.

FUMEM

Trocadero
C.ía Souza Cruz

Vetado o projeeto que elevava
os vencimentos do procurador

geral do Estado
 , FORTALEZA. 27 (A. A.*> — O d<:scnú>**

Nno tendo sitio feita expedição tle convites,! gatlor ,losú Moreira tln 'Rocha,' prcsiilemi.
serão prazerosamente recebidos Iodos os ca-} Ceará, vetou o projeeto dc lei. npprovaao
rinciis qne iiilherirem ã idéa em cujo propo- Assembléa Legislativa, que' elevava ^ssido esteja bunitlo todo c qualquer fim po-l cimcnlos do procurador geral tl,o ~si«i
litico, desembargador Feliciano Athaydc.
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