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O EXERCÍCIO

r

das profissões liberaes e
o estrangeiro

EM TORNO A UM PROJECTO EM ANDAMENTO NA CÂMARA

ATRAVÉS DO .ATLÂNTICO

0 «Z. 13» b sai i
Doze a quinze aviões levantarão vôo e posarão

sobre o dirigivel em marcha

ipo de mi! -*=**—-- Nio pude v.r mulher
que se chame Nair...O Dia do Empregado

no commercio e o inicio f
das obras do grande ."Mario Menino" e seus

Hospital Sanatório delictos de sugges-

Muito serena e liberal a opinião do professor
Bruno Lobo
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A rtuenUo do exercício dns profissões II-
bersea cin uosso ;ia'w. iior diplomados os»
aringeiros, c notadaincuto por médicos, não
tem merecido n debate publica (jue fôrn dc

esperar, mas apenas a
divulgação dns trabri-
llios legislativos con-
cCrnéiites no rissum-
jiló, o Iniciados nüo
li.ii muito pelo profes-
$oi' Clcmentiiio 1'VaRiii
:oni assento ua Co-
nm ru dos Depulados.
todavia, não c opi-
iilíio menos àutorisa-
iln. .i<:' d" professor
Bruno I.obo. i|iio com-
iiu-.cn praticou solire
iquclln material cx-
pondo-n de modo
limito claro, lógico c
liberai, ò fnzcmlo por
Igual justiça :'is lios-
5,i% qualidades ile in-
striicção e ás do cs-
Irarigciro, c collocnn-
do :i questão limn ter-
reno tão elevado
quanto sympnlliico. }¦_'

isso (|ue lhe vamos dar a palavra:— Tenlio pólos nossos inslilulos dc rn-
sino superior a maior c mais completa ad-
mirnção. E' necessário sempre realçar o
esforço feito .pelo seu corpo docente; pes-
soai administrativo o alumnos para vencer
as enormes dlflfiouldades antepostas pclo
meio adverso cm quc vivemos. Xão é pos-
siyel nem justamicompanliar os pessimistas.
Os médicos, engenheiros, advogados; dei>-
lislas c pharmacculicos, formados nos uos
sos institutos saem das Faculdades eom so
lido preparo, inteiramente armados para i
vida pratica. Acontece, porém, o mesmo e è
forçoso confessar. rcás grandes nações ¦ do
mundo onde existeín Universidades muitas
Vezes seculares. Nellas aprendemos a boa
sciencia e os meios mais adequados .para
transmitUl-a nos nossos nlumnos brasilei-
tos. Os inslilulos dc ensino superior do
Brasil possuem .professores notáveis nuc co-
Tibeçem muito bem a organisação do ensino
nesses paizes. rendendo homenagens ao
alto saber dos seus mestres c recursos da
sua seieucia. Pcrgúntae, por exemplo, a
Nascimento .Silva c Oscar de Souza, ipic tão
bem conhecem a orgauisação das Uiriversi-
dades italianas, pois nellas tem trabalhado
v. estudado, mantendo ainda relações com
alguns de seus 'professores: a Severiano de
Magalhães, Abreu Fialho e. .losé de ¦Mim-
donea. que conhecem as Universidades da
Áustria a da Allemanha; Adolpho Lutz, sa-
hedor do que se faz na Grã Bretanha; Os
car Clavek, que já visitou os grandes cen-
tros dc ensino dos .Estados Unidos da Ame-
rica; Aloysio de Castro c Nascimento Gur-
gel, paru a Suissa, Trança c America do Sul
— todos confessam e asseveram que nesses
paizes os estudantes tém grandes facilida-
<çs para estudar c aprender, dada a orgaui-
Siição do ensino, riqueza dos laboratórios,
•grandes liospitacs e magníficas bibliolhe-
cas. Tudo concorre para que muilo apro-
veile quem .freqüenta esses grandes cen-

. tros. Afranio Peixoto, unia oceasião, eni Pa-
•ris, dizia-me, proclamando as facilidades
encontradas: — ".li' urgente convencer a to-
dos os nossos seientistas c estudiosos da
necessidade .periódica de. um banho de Eu-
ropo para o evoluir rápido da sciencia uo
Brasil".

Podo passar pela cabeça de. alguém quc
um estudante consiga melhor estudar nas
[Faculdades brasileiras que nas Univ.irsida-
des de Paris, Berlim, Londres. Koma, To-
Jiio, Nova Yorlt e em tantas outras, que eon-
tam varias centenas de annos dc existçn-

Conclusões se.is..ctói.»cs .ibtl.las rom a experiência do
Zepellin entregue aos Estados Unidos

tu ii reforma. Ultcrlorcs modificações po-
dem Inrnar-so ui.-c-s.-irias ri ultima hora.
Não A de maneira nenhuma, certo, entretan-
lu, que os vôos do experiência se venham
a rohllsar desde <.uc os observadores
americanos não lcm certeza du quc a vl»

*

lhes pcrmltto grandes gastos com u «.miteio
do ensino? Ilaslii pensar que iim quasi to-
tnlidndc desses inslilulos existe um orça-
mento niiiilas vozes superior no dc quasi
iodos os listados do lirasil, pnra se avaliar
dos recursos de que dispõem. O progresso
das artes c sciencias nessas grandes nações
é por todos proclamado c não fazemos ou-
tra coisa quando enviamos nossos aluninos
para freqüentai' esses centros, taxando o
premio para quem mais se distingui) — dc
premio dc viagem dos Institutos superiores
dc sciencias c artes, li nõs mesmos, proles-
sores brasileiros, sentimos periodicamente a
necessidade do "banho dc Europa", ou me-
lhor, dc "estrangeiro" do quc nos falou
Afranio Peixoto.

Pois bem: desejam agora alguns congres-
sislas. aliás de valor .pessoal como os
meus prezados amigos Clcmcitlino braga e
Zoroastro Alvarenga, obrigar os diploma-
dos rios grandes centros sciontificos a fazer
novamente o curso uo lirasil, ainda com o
contrapeso de estudos da preparatórios. Os
que chegam ao nosso paiz diplomados por
institutos estrangeiros, dc medicina ou en-
gculinria, têm, na sua maioria, mais de
trinta annos — Estudos primários, curso
secundário c superior c mais tres annos de
serviço militar obrigatório não permitlem
que õ diplomado finalisc seus estudos an-
tes dos: 'i_ ou 30 annos. Exigir, aqui che-
gando, que esse profissional faça os pre-
parálorlos c gaste mais meia dúzia do su-
nos estudando medicina ou engenharia é
terminantemerite prohibir n vinda ao nosso
paiz de diplomados no estrangeiro, muitas
vezes um brasileiro ou filho de patrício nos-
so ou ainda estrangeiro casado com brasi-
leira.

lA actividade c trabalho de um homem
[iodem ser representados pelo que consell
gue ganhar. (Xão é possivel perder tempo,
vivendo á cusla dos outros, contribuindo
para encarecer a vida. Dada a crise quc
atravessa o mundo, o indivíduo não pódc
estudar cm seu paiz e vir noráncntc, pon
egual tempo, repetir o qne já fez ein sua
terra. Onde encontrar fundos para custear
semelhante despesa e para que tão laincn-
lavei perda dc tempo c energia? li' me-
lhor, pura o simplesmcnto, prohibir de mo-
do claro quo os diplomados no estrangeiro,
mesmo apôs exame de habilitação, venham sc
locnÜsar no Brasil. Indirectamentc, é o quo
faz o projecio cm questão, pois só alludíl
uo titulo obtido em Universidade estrnn-i
geira para dizer (pie elle não & valido, fi-
cando o diplomado equiparado aos imnii-
grárites que aqui podem ler entrada c obter
o titulo nas condições norniacs dc qrionil
começa a estudar. Insisto neste ponto: — o
profissional diplomado no estrangeiro, cm
uma das grandes Universidades nmndiaes,
que aqui chega, depois dc ler estudado cm
centro seienlifico superior ou egual ao
nosso, é equiparado, cm ultima analyse, no
immigrantc do mesmo paiz, quo aqui aporia,
pode começar os estudos, fazer os prepa-
ratòrios c seguir uni curso numa escola
superior! li isto deve ser adoptado preci-
sanienle quando enviamos Aloysio do_ Cas-
tro como nosso representante na secção dc
Cooperação InLclIccttial da Liga das Nações e
quando o governo italiano, pelo seu primeiro
ministro Mussolini, declara abertas as Uni-
versidades daquelle Pa'z « tn^os os estran-
gciros c faz grandes facilidades uo que res-
peita ao exercicio das profissões liberaes.

Examinemos, porém, o caso cm suas, li-
nbas geraes:

Ivm principio, é forçoso admittir quc os
diplomados nos institutos estrangeiros estao
melhor ou pelo menos tão bem preparados
quanto os nossos rcccnvfórmados, pois mui-

WASHINGTON, VR (ü. P.) ~- O Depnr-
tamonto du Marinha ordenou quo tres cru-
•adores tomassem posição uo caminho nuc
vae percorrer ti Zcpctllu '/.. 11. !l sobre o
Atlântico. Os meios navnes esperam quc,
rom esse dirigivel. será possivel tentar no
próximo ano.) o "rnid" ao polo norte. Essu
convicção iicccnttnui.se com om resultados
colhidos na viagem quc Icz o "Shcnan-
doali" im oeste.

O/, ft. 'i será usado como apparellio
principal, cmquanto o "Shcnnudoali" será
uma espécie cio "Icnder", levnndn dc doze
a qulnzu oeroplnuos. As experiências feitas
demonstram a possibilidade dn aterrissagem
dc ncropliinos cm dlrigivcis voando, por

(icm liMiisnceanicii se possn cffccliiar antes
do anuo próximo. Pensam, entretanto, co-
mo o pessoal dn casn Ziqípclin, que o vún
pôde levar-se a effeito. Sctombro ô o mez
menus favorável pura n viagem, visto uin-
guem querer espor-se nos rigorcs^jjlo tem-
p.i uo Atlântico no inverno.

A tripulação allemã, que conduzirá o
V.. II. íl. vae conhecei' Iodas ns surpresas qu»
o Atlântico tem fornecido nos ultUtos vin-
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Como o presidente da União
nos fala da campanha
benemérita e das eom-
memorneões de 30 de

outubro

tionado perigoso
j—.—

Sua victima cunliiuia eni
grave estado

O Z, 11. 3 em uóo de experiência

meio dc cabos presos á plataforma. O í. Tl. 3
deverá partir com destino nos Estados Uni*
dos na próxima quarta-feira.

A informação telegraphica acima repro-
dnzida, c melhor explicada pela correspon-
dencia de Berlim, datada dc julho, quc .1 sc-
gnir reproduzimos.

BERLIM, julho, (ü. P.) — O primeiro
vôo transocennico do novo Zoppclin /. H. 3,
pódc r"cnlisar-se, provavelmente, no auno
próximo. As autoridades navaes americanas
nno estão cSilns da possibilidade dc fazer
a viagem nesta estação e dizem (pie. cinco-
enla por ccnlo das probabilidades são ta-
voraveis c cincocnla por cento adversas.

AsTesperieneias do Z. B. 3 estão inarcn-
das para o dia lá do corrente, mas tem
havido tanta demora c adiamentos que nem
mesmo essa dala pódc considerar-se cer-
tn. Os construetores do Zeppclin fazem
tudo quanlo eslá ao seu alcance afim dc
manter a data. mas procedem com tanta
cautela e. lentidão que. provavelmente, os
ensaios serão impossíveis nesse dia. Scgun-
do informa um dos offieiaes americanos,
não ha a intenção dc adiar novamente n
experiência. Foi insinuado, entretanto, quc
o pessoal dn Casa Zeppclin procurava dc-
morar o trabalho o mais possível, visto co-
mo, dc necordo com o tratado dc \ crsnüles,
o estabelecimento deverá fechar logo quc
esse trabalho estiver terminado.

Os encarregados da inspecção do traba-
lho por conta do governo norlc-amcncano,
porem, dizem não haver o menor iund.i-
menlo mi intenção que se aUnbuc aos
construetores. Estes empregam _ todos os
seus esforços afim de que o ultimo pvouu-
elo da sciencia allemã não lenha o menor
defeito; fizeram uma remodelação de nc-
cordo com a experiência c o ensinamento
colhidos do desastre do malfadado üixmu-
de e acecitaram algumas suggestõcs lcitas
por peritos americanos e allemâes, afim de
não serem mnis tarde passíveis dc ecusu-

' 
Â ultima demora foi devida ú necessida-

dc" dc alterar algumas peças. Os construeto-
res acham quc uma nova composição me-
talliea sastilaria melhor as necessidades do
apparelho e mesmo a risco de demorar n
terminação o dc augmentar as despesas, os

cia o possuem um patrimônio enorme quc  *¦¦-.;- mesmos são de opinião de que deve ser fc,-
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tc e cinco annos. Graças ao «curado servi-
ço meteorológico da casa Zcppelin, os_ pilo-
tos do novo acroslalo americano terão na
ponta dos dedos todas as informações re-
lativas aos ventos e condições ntmosphcn-
cas.

Ha alguns annos, quando a casa Zcppe-
lin ganhava dinheiro cm grandes propor-
eões. dedicava um fundo n investigações
meteorológicas, unico na historia dos estu-
dos scientificos. Usso serviço recebia intor-
inações dò todos os cargueiros fjuc cruza-
vaiü ••> Af.mlico e. com grande difficulduilc
c. paciência fez nina carta das correntes nc-
rens c das marés, servlndo-so dc dados rc-
lativos a vinte e cinco annos.

Com essas informações os pilotos dc Zep-
pelin conhecem todos os .bancos do centro
do Oceano, do Canal da Mancha e nlc do
Alto Oceano, cm determinado periodo do
anno. Com essas informações, os pilotos
tém feito um curso dc treinamento tlicori-
co das differentes condições atmospbericas.
0 piloto é encerrado cm um quarto, quo rc-
presenta a cabina do Zeppclin e, com a car-
ta na mão, resolve o problema dc guiar o
nerostnto com segurauça. Elle marca em
seu diário de bordo a conta da saida do
gaz, equilíbrio do alastramento, ia fofrea
do motor o todns as observações feitas na
viagem theorien através dos grandes céos.
0 piloto poderá comer sandwicbs c beber
cerveja durante a "excursão", mas penna-
üoce na cabina, como sc estivesse lutando
com os altos vcutos na extensão dc a.000
milhas.

Comqunnto a theoria c a pratica se.iam
muito differentes, os tripulantes quc leva-
rão o Z. B. 3 através do Atlântico são todos
experimentados o treinados na perigosa
escola da guerra. O Ur. Eckcuer, chefe da
expedirão, irá acompanhado do capitão
Steelé,;dn marinha de guerra norte-ameri-
cana, c do commandante Kraus. Steolcr ns-
sumirá o eommando do dirigivel, logo quo
chegar a Lakcbtirst, Nova Jersey.

— Obra dc generosidade o da concórdia
da cooperação c do iiltrulsmo, a ciimpniihi
cm prol dn iiislallnçtln d
sanatório dos empregados no cominercio, noi
e.t-pulaclo do Ministério da Agricultura,
alliiigu o seu período agudo, constituindo-
íe um dos mais brilhantes padrões da ini-
cintlva particular em proveito dc uma das
maiores classes uctivns, componentes do
povo. Sem n pnra los ruidosos, o cominercio
vem dcmonstriiiido quc, nião grado as dif-
flciildndcs do momento, muito sc poderá
fazer no lirasil. mercê, da força da vontade
e dn eohesão, do predomínio da unidade c
da confiança que. se alicerça nn certeza de
que não serão perdidos os actos bem orlcn-
lados c intclllgentcs.

Com essas palavras muito npporlunas, o
presidenie da União dos Um pregados do
Commcrcio, Sr. Horacio Picorclli, quiz
triinsiultlir á nuinerosri classe n quc perten-
CC, por intermédio da A NOITE, a grata 110-
tieia de que no dia ,'!0 do outubro próximo,
coiumemornndo o "Din do limprcgtilo do
Commercio", terão inicio as obras da in-
staIlação do llospilal Sanatório, no cx-
palácio do Ministério da Agricultura.

Essa noticia nlviçnreira interessa a cer-
cn dc cem mil homens, isto è. a quantos
trabalham no commcrcio do llio de .lanei-
ro, desde os bancos mais importantes nos
mais humildes armazéns de seccos o mo-
lhados, quc sc espalham nos subúrbios dis-
tantos.

- - A's alegrias do nosso dia festivo — dis-
sc-nos depois S. S. — juntaremos o júbilo
intraduzivcl dc provarmos (pie não foi uni
simples sonho o desejo e a esperança de ser
erguido no llio de Janeiro, como exemplo ás
demais classes, um grande hospital saiuito-
rio destinado aos empregados dó eoinmer-
cio. porquanto, cm 110 de outubro próximo,
(•oinineniorando o "Dia do Empregado do
Commercio'", iniciaremos as obras do mes-
mo hospital sanatório no ifinplo o bello pu—
lneio onde funecionou o Ministério da Agri-
cultura, na Praia Vermelha.

Prnscguiiulo, o Sr. Horacio Picorclli
enalteceu vivamente o espirito que reveste o

Nenhuma sombra dc desgosto llii-sé-lli»
ua pliysionomia tranquill». Pernas cruza*
dns, a uiulbct' quc escapara mllugrn::imen*

¦ , - 11 to dc morrer aos golpes brulues (!•»
grnnile .insplUii Iniiisnite iiggrcssor, conversava com a mais

'¦*¦*-' ¦//J^',''i'^sv_m__^K__w__________.' ¦ A

_d_m \wLT-
>^ê ffs^^üH ___

V _ jjm Bf 'i
¦ ^?, j#m» '^mT'1''"»,'i

,>\ jtQl 
' ¦ m$»

.:m.t&// ~m\ws__-.w

Ví '.M^raB^^^B
'¦¦_Js&g_f____\

.jm-i_*m—^mm
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O Vasco vae enfrentar novamente o Palestra

A DISPUTA DA TAÇA RAMOS PINTO
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A questão
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nacional ia carestia
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'Zmãcm 
li^a apreciadores do football"vendo-se 

no alto du mesma a cure ja de Santo
[i leu Ia

¦V propósito do grande match inter-ísta-

dual quo levou, honlem, uma collossal as-

íistencia ao campo do Andarahy A. C„ a

rua Prercilo Sérwsdello, e par» que' PU«««Jr
Sòs informar, com o fim sobretudo de sa-

Tsfazer a insta curiosidade e.-.is ente, a
IróVnío atllngiu a renda dos portões, pro-

tesfondec vom precisão

dcclarando-uos... porém, quc calcula a ren-
da em cerca dc quarenta contos de leis,
porquanto tomava por base um encontro
tiuc o seu club teve eom o Gorinthians, de
S Paulo, cnconl.ro esle que rendeu vinte c
sete contos, quando a praça rie sports do
Sndaraliv não havia ainda passado pela.,
remodelações, comportando um numero de
espectadores bem inferior ao que comporta
ua ãclüalidride. ,

\nles, tiiiliainos ouvido o br.
Souza, director do Vasco da dama, que
bre o assumpto uos declarou nao podei in-

Olhelo de
o-

formar exactamente: mas o seu calculo
era, apenas, de vinte c seis contos de
veis.

O Sr. Othclo de Souza, deu-nos, cm segui-
da estas agradáveis noticias para o nosso
meio sportivo: Já a 12 ou 19 dc outubro
próximo, será realisado em S. Paulo, o en-
eonti-o relurno do Vasco da Gama com o
Palestra, e,' ainda nesse mesmo mez, cm
disputa da taça Ramos Pinto, será realisado
o iogo entre os campeões carioca e paulista,
do anno passado, isto é, entre o Vasco da
Gama c. o Coriutliiaus,

O Dr. Antônio Carlos e
as formulas do la-

conismo
,Na nossa edição de sabbado alludimos no

inquérito que sobre a carestia da vida vem
procedendo, por intermédio do nma com-
missão, a Associação Commercial, c ás
opiniões até agora emittidas, trazendo cn-
tão, ipor egual, a do deputado Vicente Pira-
gibe. Enriquecendo essa documentação do
alarmante plienonicno quc lauto se pro-
cura debollar, offereecmos hoje á apre-
ciução do publico o parecer do Or. Antônio
Carlos, "leader" da maioria da Câmara, c
reconhecido como estudioso das questões fi-
naneeiras. lEis o que o ex-ininislro da ha-
remia respondeu laconicamentc á commis-
são dc inquérito, deixando cm relevo os
aspectos essenoiaes do problema:"Exmos. Srs. coronel Caídos Leite IU-
beiro, .loão Augusto Alves e .1. Souza —
Respondo .pr-azcirosaincnle á consulta quc
mo fizeram cm o officio de 0 de setembro
corrente.

No meu fraco ipnrecéf, a causa máxima
da carestia da vida cm nosso paiz está na
inflação em conseqüência das emissões sue-
ceüsiviis do papel-moedn, a •partir dc 1914.
Presumo .haver dissertado concludcntemen-
tc sobre o assumpto cm o meu recente li-
Vj.0 — "Bancos de Emissão no Brasil.';.

O combate á carestia, assim, será cfli-
ciente, c quasi decisivo, desde que:

jo __ iEquilibrcm-sc a receita e a despesa
animaes do paiz; ,

2»  Proceda-se, paulatina c prudente-
mente, iá deflação monetária: a) -—pela
restricção das emissões bancarias; b) —

pelo resgate do papel-moeda do Thesouro
com recursos a esse fim destinados na lei
da despesa.

Essas providencias c a livre _ acluaçao das
forças econômicas assegurarão, 'para bre-
ves dias, outro nivel aos preços das utilida-
dês. os quaes, pouco a pouco, sc distan-
ciarão daquelles que definam c caracterisam
o encarecimeulo da vida nos tempos que
correm.

Sirvd-mé do ensejo pura apresentar a
VV. EEx os protestos de muita estima c
alto apreço — (Assignado) Anlonio Car-
los Ribeiro de Andrada",

Sr. Horacio Piccorelli
dia festivo dos empregados do commcrcio
do uma expressão de con tratem idade in-
comparável, reunindo cm torno do hospital
sanatório, patrões c empregados; sem a que-
bra dos devoreis recíprocos que os distingue
nus momentos do trabalho.

Desde já accenlitarenios quc a cffccti-
vação da melhoria por que nos batemos não
é obra exclusiva de uma fracção do eom-
mercio ou dos seus auxiliares, mas du fiimi-
lia do cominercio em geral, faclo que a tor-
na um dos mais brilhantes padrões do nosso
progresso moral e material — concluiu o
nosso autorisado informante.

Como perguntássemos ao Sr| presidenie da
União dos Empregados do Cominercio qual o
andamento dos trabalhos relativos á açqui-
sição de recursos, clle respondeu-nos prom-
piamente, revelando o niesmo cnlliusiasiiio:

Excede a expectativa. O acolhimento
quc tem lido o "Grande Livro",, seja nos
grandes estabelecimentos, seja nos pequenos
é sempre feito cum um sorriso de bondade
c palavras dc incitamento. Neste particular,
temos registado innumeros factos quc deve-
rão figurar mais tarde, como prova da bc-
riéiiieréncin do elemento patronal. Que a A
NOITE, o grande jornal que condjuya e ani-
pnrn a nossa iniciativa, agradeça ao com-
mercio cm nome da União dos Empregados
do Commcrcio, a 1'õrnia pela qual demonstra
apreciar c apoiar a inestimável melhoria.
Esse agradecimento exprime o pensamento
da própria eonunissão fiscal, quc nos auxi-
lia nesse ciiipielieiidiinciilo, que é uma cru-
zada de unidade moral c material.

Dc outro lado, para garantia dos seus
foros de iutelligencin c dc união, a nossa
classe lambem demonstra estar perfeitamen-
te compenetrada dos deveres quc lhe cum-
pre. desobrigar nessa emergência, c o ap-
pello que lhe fiz, afim de que cada emprega-
do do cominercio subscreva cm folhas espe-
ciaes existentes em nossa tliosouraria a

Vdir Mendes Cardoso, eiijp estado i
grave

I intima das amigas. Na salela estreita d»
[pequenina casa n. ÍJ da rua Vasco da
Gania, ninguém mais estava. Referia-se
ella, Nair Pereira dos Santos, á dupla sec-

! nn dc sangue de que lambem fora victima,
| por parle do "cliauffeur" do Ministério da
Guerra, Oswaldo Silveira Camacho, mais ça-
rihcchio peln aiiloiiomiisla de 'Mario -Sté-r
nino', façanha essa divulgada pala rios?»
edição extraordinária. E foi nessa oceasião
que a encontrámos, discorrendo sobre a
perversidade e o caracter do ninanle.

15' mesmo... Você tem razão...
15', sim. Elle já me confessou que lcm

verdadeira idolatria por toda mulher qua
sc chama Nair... Sente-se attraido irresis-
tivelmente por esse nome.

j— E' cxquisilo...
Nem quer, ao menos, saber dn cor dos

cabellos ou dos olhos da Nair quc lhe ap-
parecer. Quer fazel-a sua amante, custe o
qíie custar;.', é üm suggostiònado.

falava assim a mulher, nccrcsccnfaudn
que o perverso, quando não está sob o cl*
feito do álcool, sabe prender nos quc o car-
eam. E é precisamente nessas opportuni-
dades, para elle raras c felizes, quc bem
consegue impressionar...

Você leve sorte, apezar dc tudo...
Graças a Deus! Llie avançou, empu-

nhando a navalha, c por um triz não me
acertou na carótida. Ainda assim fiquei fc-
rida no hraco...

_ K V
A Nair Mendes Cardoso? Está em tra-

I tàiricnio na casa de saude Pedro Ernesto.
Tem uni extenso talho no ventre... Nunca
a vi.

A mulher/iliba tossiu, c num suspiro rema»
lou:

 Se não fosse esse caso. certo, eu
ignoraria que ella, Nair, lambem era vi-
clima da estranha stiggestão do "Mario
Menino".. .

importância relativa a uni ou mais dias dos
seus ordenados, eslá sendo attendido eom
extrema boiihomin, essa honhomia com que
se realisain actos bons dc justiça e de pre-
ridencin, do amor e dc lc. Julgo necessário
divulgar, mais uma vez, quc esses donativos
não obrigam a pagamento immediato, po-
dendo ser cffccliiado a prestações, como já
está sendo praticado. Sinto-me feliz, muito
feliz mesmo de ter sido realisado na minha
gestão o maior desejo que os empregados do
commercio vinham sentindo de ba muito.
¦Julgo-me bem recompensado pelo algum
esforço quc, por ventura, haja feilo, deante
do exilo quc temos obtido. E eu espero mes-
mo de accordo com o appello enviado aos
nossos collegas cm geral, quc até o dia 15 dc
outubro não existirá ila eapilal da Repu-
blica um só empregado, por mais modesto
quc seja, que não tenha cooperado, no mi-
nimo, com o valor representativo dc um ti-
joio...

E' pensamento da directoria da União
confeccionar o progranima official das fes-
Ias coniniemorativas du "Dia do Empregado
do Cominercio", fazendo um pedido aos
chefes de todas as firmas commereiaes c
industriaes, afim de que façam cessar o
trabalho ás 12 horas de 30 dc outubro, dc

Coiririiettido o crime. "Mario Menino",
fugindo num taxi, tomou cleslliiiò iguo-

rado. Não mais foi visto. No s.eu domi-
cilio, á rua do Passeio ll, 112, não tornou
a uppárècer.

O investigador posto no seu encalço .pen-
sa prendel-o quanto anles, pois conseguiu
saber o endereço de nina oulra sua amou-
le, que mora na rua Machado Coelho, onda
suppõe esteja clle hoinisindo. Sobre os c-cui
antecedentes o qun está «puifado não è.
nada abonador. Assim mesmo; informai»
as moradoras da rua do Cattcte n. I5G, qu»
bom conhecem Oswaldo Camacho c ns suas
aventuras.

Num quarlo particular da casa dc sauii»
Dr. Pedro Ernesto, coulinira sob cuidados
médicos a infeliz Nair Mendes Cardoso.
Seu eslado, que. a principio era desespera-
dor, depois melhorou sensivelmente, haveií-
do grandes esperanças de salval-n. Não pon-
de cila ainda prestar declarações ás auto-
cidades policiaes do 0° districlo, quc a
procuram ouvir.

A' tarde, Nair passava bem, lendo dormi-
do muito .pela manha.

conformidade com o precedente, que já foi
praticada ^r: ha dous annos para esta data.
.Esta mciln/a excepcional, melhor compro-
vara n unidade existente na numerosa fa-
milia do cominercio, cm torno dc uma gran-
dc festa synibolicii, qur, dcsla vez, se esten-
dera ao júbilo pclo inicio das obras da in-
sliillaçào do hospital sanatório, comparti-
Unindo o elemento patronal, sob o tecto do
ex-palacio do Ministério da Agricultura, a
conquista pacifica rio trabalho generoso «
fecundo. Devo acceriluar desde já quc todos
os festejos a serem .realisado? por oceasião
do "Dia do Empregado do Commercio" ¦não

pesarão absolutamente aos cofres da União,
porque, quasi todos, serão da iniciativa pai-
tictiliir dos quc procuram emprestar niaioi*
brilho á nossa dala symbolica. Para isto.a
directoria da União rcalisará no dia G do
mez próximo, ás S horas da noite, em sua
sédc social, uma reunião dos presidentes
dos clubs 

'dc 
regatas e demais instituições

desportivas, dos orfeões e bandas dc musica
da colônia portugueza, afim dc, conjunta»
mente com elementos declaradamente ami-
gos do nosso órgão dc classe combinarem a
confecção do mesmo programma dos fpte-
jos. Com os clubs dc regatas combinaremos
a renlisação de uma grande festa veneziana
na enseada de llotafogo. Não devo, entretan-
to, exceder. 0 quc posso dizer desde já é
que os festejos coiiiinemorativos do "Dia
do Empregado do Commercio'', exprimindo
a couiinmiliáo espiritual da grande famillfl
do commercio, em torno do hospital saui»
Iorio, serão agradáveis à cidade inteira.
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Écôs e Novidades
Q i-fUiorío «|o«» doía eim«laUi_(ai enear«r. _...i|.,3 «lo .-•.«,;- . ,-vrtii .1..- i.i' «iy_ me _¦
.«ii. nlio.i|_ i. i, ...««¦«i ni iu,VI, -oi« >i"--

.ildldos, ,-...!«i i:, qua tvm .1. •.,.'.« .¦• em
Kl' 11 . <Iil«l. lill. ||il«l,'U_ ., ÍI|(U.,».-.«..|H ..
Ni.lmiil i «in_. .1 oNCivIcln tl; l.ii. re.l_i__
_tini.. .1.81)3101 _4 itit.1 i'.- .¦ iii.nl.. iA« niiill-
«I«k o i,l.ii«i.i'. na., «iiMítica .« isiriii*!.-.a a
t"i__«re provlilonclat tie.v. .nvlut. a - 

f Inami
vi a anomalia,"A experiência Icin demonstrado «itie.
«Iiinmlo te i '.i|«|.i im. !•« l..¦¦!'. . que .«.ti.» («ro-vldoi, è preferirui dttcriiilimr qne u sup»
pr«-»-..«. ».. «m i ,t„ olfcCtlVfl <jii__ tu tti.M-
rem os nietnioi log«itvvn — . ffiriiin aqt_.il.
<l<» IIllli'lllu. Mim . Vil ,« .«Iiii III..',¦".««. üi-ljt"
dai quadros «lin proprl * rep.rilt.Ae. po.__.ni!it i.|.í-,.v.'liu.i,,, .... ntlilüiiN desde que wn
na. «ti .t -ia. ii£iil«-!i, cf.se aproveitam*!.'
lo, Ma» l in acontecido ,g.. -:„,\>- <|iu< tar.
norma.} nân provntccom, O relutnrlo «Ins
ih./e revltoro. inflexível» «Ias leis orçamen-
tnrliis lunilira que os lng_r<ti novos, creados
por «|iii«i-.i.iiiii- vli.iiuitiiiii.i_is, .o devem
«ee dados a pessoa, estranhi» ".a nfio liou-«nr entre os itddlilos quem tateia em con-
dlçò. * de ctcreel-os". A iiig.iiitAo . boa «
opporluna, mas aquelle «e «.-««nstltue uma
porta ampla, contraria aos «eu» efícilos tio
desejados. A condicional hasta.para que se
perpetuem os quadros dos t_ineeionarIo»
•>em fuiii-.r.o, com a carrolra iitferromyi.la.

Do qualquer modo <lcon dar» e perfeita-
mento posta a questão. No caso «le nio se
conseguir nada para nbstor a creação de
novos addidos, elevando-te a despesa, que
monta a 3.8.3:8"'.!$, 4 certo que ne podem
estabelecer normas rapa. es «le evitar o au-
gmento dessa classe, augmento quc se pra-'I.m mediante desdobramento dos «quadros
iCtuaes e a >r. .t;.1o d< serviços.

Outra questão que o relatório examina e
nrocttra esclarecer: a dos automóveis que
queimam ...i_««!inu por con.n dns cofres pu-
bllcos. Como sc sabe, lia um «lispo»ltiv.> cm
vigor «iuc manda seja cxpfdldo decreto do-
terminando qunes as repartições «iuc pede-
iíio dispor dc automóveis officiaes. O dis-
positivo «iluda mio ponde entrar cm acçtio
por embaraços >Je ordem pratica, acenes»
eenla o relatório fiscal. Mas lia, por ahi.
automóveis que trafegam mio se sabe com
•pie recursos, pois os orçamentos não es-
peclficam verbas paru o seu custeio c
nunca as especificaram para a sna compra.

A despesa com um automóvel <_, em me-
Min, de dtr. a do/c contos por anno. o que
eleva _ militares de contos a despesa total
eom todos elles. Qual o remédio? O relato-
«.'«o conclue apen-as que "essa despesa pre-

..a ter dotações certas, para quc se co-
irlieça exada mente seu vulto c seja cuida-
•Io.a mente regulada". Em face d.i verba em
-ifríio, a providencia da verba exacta repre-
senta progresso. Mas uão seria máo que
se tratasse melhor o n-sumpbo. Oollocan-
slo-o uo tapeio dos debates, os do/c exami-
tiadnres das leis orçamentarias podem ter
¦provocado um estudo, qnc a commissão de
finanças da Câmara rcalisarã facilmente, á
»lsta «Ias informações que -piAiu. ao executi-
vo e, provavelmente, tem cm sen poder.

Ficam, deste modo, satisfeito» os propo-
sitos de um inquérito, cm boa liora pro-
movido pelo governo, para estatuir o regi-
*neií dc economias opportunas. Os dois ca-
«os, que ahi ficam recordados, demonstram
<_uc v justo esperar effeitos duradouros. Po-
«icm allingir a 128._80:9008 os cortes sng-
geridos. Num orçamento geral que sobo a
mais de um milhão de contos, aquella ci-
íra j_ acnroçoa.

'9

A NOITE — Si'KH»uln-fclrn. 20 dc Setembro «lc 1021
^

/I0LENCIA CONTRA A VILLA
PAPAL DE CASTELGRAN-

 D0LPH0

Fascistas exaltados hastearam,
i força, a bandeira tricolor no
maitro principal da próprio*

dade do Vaticano
IIOMA, _8 iu. |«.) ._ uin grupo de fui.

Jj»t" cxnllniloi no «11» 2» ultimo, «luta daLiii.lraçw. ItalIaiM, dlrliilu-se A villa lia-
iml de Catltigrandolpno, quo ..«ma de prlvi-leglo «|.t ox.r_Urrltorl_lid._s «i Intimou ortM.--.Uvo mordomo Ilulrlnl u hatttar a tri-color, o mordomo tw-iisnu-se a atleudel-oi..
di_«mtfc> ser Is.n iiupoislvcl «m \I-ti» dos
iiiotiv.», «ic todos conlieoliloii Oi fniolitM
diante da te. 11. a, pen.-truram ii fona na vlllu¦¦ levaiMariim o pavilli.',» «Ia Italia no mas-'.r«« princi|ial do eaitello, liultrlnl, lmuivdi.t-
Umenlr «iiiiimunlcou o utl.niailo an Vali-
•sno que enviou uma nota de protesto an
if-lniril-ii ministro Sr. Miissolinl. l->t- uniu-
•l>u o commandante Scehl, alto funeciona-
r>> do Ministério do Interior, apresentar des-
«Hlnas ao Sr. Hultrini. ficando assim lerml-
nano o Incidente

Eai mialqner dos ramos de adivldado Ia*
duslrial ou eommercial, todos desejam ter
o primado, mas poucos chegam a aleançal-o.
Prioridade ou prima/.la tem a Terceira Cata
Azamor, 41. rua da Carioca, 41, sobre aa
suas congêneres, seja pelo seu opulento •
escolhido .toei. do calcados e roupas bran*
cas paru homens e rapa/cs, cintos moder-
nos, gravatas de ultima moda. etc, tein pela
modicidade dos seus preços. Exposição dia-
riameute alú i'.s _1! horas. Preces marcados.

mnm

34
Se V. Kx. quer sentir a srn-

sacio dc scr proclamado um dos
árbitros supremos da elegância
carioca nfio deixe para amanhã
a visita que «leve fazer hoje
mesmo ú — Ouuiiahnra — II. Ca-
rloei», 64.

Um tratado entre a Hespanha e
a Turquia

ANGORA. 29 (U. P.) - Foi assignadoum tratad«> do amizade entre a Hcspanhac a Turquia.

PENHORES?...
Menor juro 4} Maior offerta

^S9iss9tst*v -*$5ass96tttssí$taf}sstv.s$aG$í-'
e*tm

Mão pague nuuca 500$ por
um terno de casemira. Por
muito menos "A Capital" lhe
fornecerá o que ha de bom e
bem feito no rigor da moda.

Dr. Estelli.ta Lins—v'as urinarias (vene-i-cas c cirúrgicas) Halos X. Labor. S. Josi 81.
Dr. Reynaldo de Aragão, clinica »«*
«.horas. I_ Carioca, 18, l íis 3. 2", l" c 8".—t mtm< • ¦¦¦ ¦¦
DR. PEDRO CARNEIRO - l'arlelro,
lnols. iiitcriins. Con ... ás . horas. S. .Ios«i, 16."¦ ¦ <ai i ¦¦
Dr. Edgar Abrantes. TratamTubercuiose
liclo Pneumotliorax. Largo Carioca, 18, 3 ás 4.

¦ mtem t
Drs. Moura Erasil e. Gabriel de An-
drade — Oculistns — Lruguayana, 37.

ÃBUA FIGAR0

-¦ mem *-
Dr. Caslro Auujo gSK
Hospital Evangélico. Phone Villa 2261.

tintura ideal para
cabello o barba. Nas

perfumarias, pliarmaeias e drogarias.•¦ — *mnm -
GHANDI SUSPENDEU A GREVE

DA FOME
•CAM-UTTA, 29 (ü. P.) — O famoso"leader" indiano Ghandi, activo agitador

contra o dominio britannieo na índia, com-
muuicou a intcnçSo de suspender a grih-oda fonte quando os médicos julgarem quo a
sua vida esti cm perigo.

Ghandi começou o jejum recentemente ao
ser preso.

¦ mnm i

Dr. Manoel de Abreu 'SSSÊ
pia profunda c intensiva (8 M A 200 Uv.).
Jivaristo da Veiga, 20. C. 442.

S. Ex. o embaixador Gruchaga
Tocornai continua merecendo

a confiança do governo
do Chile

SANTIAGO, '20 (A. A.) — O governo re-
solveu não acceitar n renuncia que lhe apre-
sentou o Dr. Crucliagu Toeorual, do posto
de embaixador do Chile nesse paiz, por me-
ícccr S. Ex; n confiança do gnbincle.

Essa noticia causou a melhor impressão
nos círculos politieos, onde são merecida-
mente apreciados os serviços daquelle di-
ploinnta.¦ ¦ '¦ ¦ «em _
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CASA COLOMBO
BANHOS DE MAR
ROUPAS E TOüCAS

CASA COLOMBO

O qae resolveram os delegados
das "forças vivas" de

Portagal
LISBOA, 29 (U. P.) — Em reunião reali-

s_da pelos delegados dns forças vivas do
pai., ficou resolvida a c-eação «ia União dos
Interesses Econômicos; o não cumprimento
da lei sobre a sellagem de vários generos,
sobretudo «los engarrafados o a suspensão
da venda do fumo nacional.

CASA LAMARQUE I
Venda de passagens de chamada em j

condições excepcionaes. J
é Av. Rio l«r_nco. 11 — Tel. N. (5858 J

MANTEIGA TUPY
V. Ex. jú experimentou? Puro cremc-Mico.

Deposito — Ouvidor. 52.
¦ «¦___MII_._l->H.llia ll -II *^,H^IBlM<>M«M«_N_a_____M__M

MATOU-SE POR CIÚMES
Como oceorreu a scena

desvairada
Brigando com o amante por qucstiíes de

ciúmes, Isaltina Fcliclana do Nascimento,
desvairada, embebou as vestes cm kero.cne
dcitàiidp.-llies fogo.

Afflicto, o companheiro, Manoel Joaquim
, dos Santos, correu no sen encontro disposto

a salvul-a, não conseguindo c, ainda, quei-
mando-se pelas mãos.

Abafadas, ;i muito custo a.s chammas qucenvolviam Isaltina, foi ella, em estado gra-
vissimo, transportada, com Manoel, para o
Poslo de Assistência da Praça da Republica,
de onde teve remoção para a 2.'!" enfermaria
da Sanla Casa, conforme noticiou a nossa
edição extraordinária. Ahi, ,'t t.-irdc, não sup-
portando as horríveis (iiiciinadu.as quc a
torturavam, a desfortunada mulher veiu a
fallecci-, sendo o cadáver, com guia do 30o
distrieto. que registou o fado, removido pa-
ra o Necrotério do Instituto Medico Legal.

A autópsia foi procedida pelo Dr. Rodri-
gues Caó, que attcstott corno "cansa-mortis"
— queimaduras {{cneralisadas.

O enterrameiilo de Isaltina effectuou-se A
tardo, no cemitério de São Francisco Xa-
vier.

Hf pe m cozinha
só se pode obter cozinhando com
alumínio, e uma superior bateria só
poderá ser obtida por 70$, na CASA
AMERICA E JAPÃO, Ouvidor, 74.

-m*m
üfelivro novo^Xto? w^nií
W^Dr. Marimbo da Rocha Junior^no posto da praça d« 

^.-blbja 
e_ internou-

-rarla lajle Ribeiro

_-_(«

Rio.

i

"M&RIP0.r
CIGARROS MISTURA

SOO RÉIS

LOPES SÍ & Cia.
*5#ffl__i

¦ mem ¦

CAMISAS DE LUXO
O MAIS ELEGANTE STOCK

CASA COLOMBO
mem

DEPOIS DE ATROPELAR,
FUGIU

Na nia da Constituição, defronto do pre-
dlo n. (5, o auto de ti. 5.12ü alcançou o
carregador do carrinho do mão n. 125, Fran-
cisco Nunes, morador ú rüa Frei Caneco,
n. 69, produzindo-lhe contusões pelo cor-
po.

A Assistência prestou-lhe os soecorros ne-
cessarios, findos os quaes recolheu-se á sua
residência, abi ficando cm tratamento.

¦ mnm ...mmmr
Caiu e fracturou a elavieula

Na casa cm que' reside, no morm de S3o
Carlos, 41, D. Helena Santos, de 43 annos,
foi victima dc uma queda soffrcndo, liléiu
dc um ferimento na cabeça, fractura da ela-
vicula direita.

D. Helena teve os soecorros do urgência

-¦;'' 
;.

se, depois, no Hospital da Santa Casa,.

0 território albiinez de
Vermora invadido pela

Jíugo-Sjavtó_
Dum villas pilhadas e prole, toi

formate, do paiz offendido junto
á Lisa dai Nações e ás polcn-

cias, individualmente
TIRAVA, 28 (U, V.) — <ji.-_r_c.nt_.

.viigo-sliivos armailns iii«'a.lii-ain o t«-i»ii«i-
rio ttlhiiii. - «li- Vermora, pilhando ns v11Jn:)
«lc Sei..- e I-.vulki,

o tiovernii nlbaiu>/. ordenou logo a molil-
11111(1*10 de iodas a* forças dlspoulivls do
«lliiilcti. de Sentar) o prolestou uiiorfilca-
imntc contra o facto demite dn Mia il»'i
NaçAes, da couferencia dos i-uii...lxii«1«rf'.-_ o
das potências individualmente, decliniindo
de qualquer responsabilidade os resultado*
dessa violação das fronteiras.

neullsou-so no Montcn-ef.ro tini nie-.-tin.
que approvou uma resolução ameaçando
< iiiprcü.n- meios violentos se a ilecisAn «Ia
<•omn.ir.s_o inicr-allliida de limites m.o f_r
favorável íi VuKo-SlavIn,

UM CONSELHO AOS FILHOS
O conselho maior qae ae pôde dar * nm

filho é amar • venerar o« seua paen, prin-
clpalmente a «na mia. Sa o seguirem, una-
ca serio infelizes na vida, como podem ser
nu commovente film "Mie verdadeira" que
o 1'AKISIKNSE hoje exMl.r. Interpretado
por Vivian Martin. No mesmo pronranima,
uma impagável comedia "O filho de Slmã»",
({uarta-feira, "reentrée" de "1'etit Kncan.
to", u menino prodígio, num prof;ramnu.
Inteiramente novo. IM

Falleceu o Sr. Ivan Gilkin
nitUXKU..\S, 29 (Havas) ~ Fnllceen o

Sr. Ivan (iilkln, dire. tor da Academia It.-lg.i
de 1.ir.-,;aa « Literatura Prancí_ai,

¦ mnm «

AS OLYMPIADAS DE PARIS
DE 1924

Vm especVacalo aenaaeion.it a inaugura-
ção do ma.lr.to.o ccrtamvn, o desfille (Ias
12 ii:i«.-a». qun tomaram parte, n» provas _._!*•
tieaa, rorridas, polo, akl e Jogos n» gelo ile
todas as fôrmas, m estraordtnarloa joi^imi
de "footbair pelos URliGUAYüS em diver-
toa "matchea". Este crande e bcllo film
será apresentado segunda-feira, dia 6, no
ODEON. "6 .

Morrem dous aviadores suecos
STOCKHOL.MO, 29 (Havas) — Nas mano*_ras militares de Vacstmanland dois acro-

planos chocaram-se no ar.
Os pilotos morreram.¦ ¦ mnm ¦

Hoje, sem falta, visite A
Capital (matriz) ou A Capital
(casa central) os dous gran-
des o modernos estabeleci-
mentos, onde quem deseja
vestir bem, gastando ponco,
encontra um sortimento ver-
dadeiramente parisiense.

•

•mem

Terminai, ofllciahnenlc o polo] pmhriaflllfiZ !l° EXERCÍCIO DAS PR
b FISSÕES LIBER AES E 6

ESTRANGEIRO
grande "raid" a or eo á

volfa do mundo

Com a sua chegada a ScaUle, os
aviadores norte-americanos ter-

minaram a volta ao mundo
SBATTLl. (Wnslilnulon). 29 (U. P.) —

Os svluilore» militares norte-americanos ta-
nentes . miih, Wndfl u Selion, que ehe«..ii'ain
hontem a estn eldnile, li'ii«l«i oomplelndo «>
vrtii em redor do mundo, continuam n i«-r
iil.us de cloiiii.i.tvs iiiaiilfvi.tii.iVs ufflclati
e populares d«« syiii|iallila ,- admlra(Ao, Os
destemidos pilotos tvm recolildo mi.bares
de tclcfii.iiiimns de follolIncÃtii rela fcllx
lei-nilu.i.-iii. «In Ki.u.il ¦ eiiipr(>lieiidímenl«>.

A \i.ii,'i-ni i!» ulreuinnavaj|'n(fln acrea ficara
de fi.i-tn ti-rmliiiid.i em San Dirija, «lalitnr-
nia, de ondo tres dos avlndnros partli-am uo
dia 17 do uiiiu-i ultimo, enlie os <iunes o
chefo da expcdlfün mnjor Mnrtln, mas oa
corajosos pilotos Julgam quc Sraltle «5 o ver-
dadeim poitto inicial, visto como os outros
apporellios foram embarcados nu Caüfonii i
para Seattle de onde seRiiiram,

Com a chocada dos tenentes Sinllli, Wade
e Nelson, o vAo de elrcumnnvccaf&o (Ica
terminado de facto e tcchuicamcnte.

1-

:i:«*«i!>s7tw.n

EMPENHAR ?
t& „. CASA 60NTHIER

43 RÜA tt 11, PE CAMAE9 47

Empresta o VALOR REAL

Para dar saida a enorme
producçâo da grande fabrica
dc roupas "Invicta" que A Ca-
pitai adquiriu, é preciso ven-
der barato para vender mui-
to. Por isso nas suas duas ca*
sas do Kio o na Filial de S.
Paulo, A Capital adoptou para
qualquer qualidade de roupas
para senhoras, homens e cre-
ancas, os preços da fabrica,
sem mais nenhum beneficio.

Amandsen não abandonou o pia-
no de nova viagem ao Polo

CliniSTIAMA, 29 (U. P.) — O celebro
explorador polar capitão Ainundscn dirige-
so uos Estados Unidos, afim de rcallsar nesse
paiz uma serie dc conferências com cu.jo
produeto conta pagar os soldon da tripula-
ção ilo scu navio "Maud",

O jornal "Moriçcn Bladt" noticia qiuAinundscn está preparando nma expedição
aérea ao polo norle no próximo verão,
.1.. usa u

Muito tarde chegou o
generoso soecorro

13 o pobre servente do pc-
(IitIh- iii<M'pillioii |»:ir.i

sempre
¦~l.'m «lia tiilo «ilo dln» — dlnlfi o pobrerapai a um amigo que oitrtmlwva, limitem,

o seu exímio «le rmlir.ti._ue_. Tirei «i «lia parafarrear. Vou gowr o domlnito.
• yj'?'''""*1, Ótmrlo — esse en» o nome

do infelli lenenlo de pedreiro -• continuou
;i licberrliar |i««r qunulo loveiim linvln pelasInunmllncoei «Ia |.Hi!_a UodrlRo ile lrr«-ila».
J4 em doplornvel oitnilo do cmlirlamiM, vi-
riiinin.su para os conlieclilóí, elle ilecdaròutA«ora sou tomar um bnnlio para re-
fresrar as Idías.Jhniiu «le duchas, n,.«i íí pcrfluiilaram-lhe, tro«nndo,

Nn lagoa, banho de n_ua ealgada.Pretenderam «>s conhecidos demovel-o dald.'a. pois Waldcmnr cambaleava multo: masn rapa. estava resolvido, e zangou-se ao per-
çeber que temiam quo o seu estudo niolhe pcrnilltlsso lulnr com as vagas mansas,embora, d.i Ingfla «odrlgo de Freitas. K se «II-
rlglu para n praia, tirando a calca preta quevestia, c ntlrandn-se _ agun, cm frtnle A Fontedas Saudades. O seu estudo, porém, era «.
da mais completa embriaguez c o pobre ho-mem «leu lotfo um iiier_!iilli«. forcado, para,num esforço terrível voltar ú superfície, de-
baiendo-sa furiosamente. Assim, ora ia ao
fundo, ora vinha _ lona, deliaiundo-jo sem-
pw, nli que .ins.'- Condido dn Silva, que se
achava nas proximidades, sc atirou .-'« l«Kòa,
rejotiilamenle, com o intuito de salval-o.
Tardio, porém, foi esse |{encroio soecorro,
pois Waldcmir, perdendo n. forças, deiiippa-
receu paru sempre, quando o nrosllmoso no-nii-ni quc ia em seu .-.iixilio delle sc appro-
xlmavn.

O facto foi levado no conhecimento do
çoiiimissat-lo Augusto ilnrreira, de din a de-
Icitacia do 2!' distrieto, e essa autoridade
compareceu promptamente a«> local, oiule
apenas encontrou n calça «lc casemira pre-ta d«> desventurado homem c um lenço quclambem a elle pertencia,

Foram dadas i2£pvi(]eiicins para scr en-
rnutrndo o corpo dc Waldeniar, mas esses
esforços foram todos baldados.

ü infeliz era brasileiro, dc cor branca, sol-
teiio, tinha 2,'l nnnos de edade c residia num

I barracão _ rua IIuma.vtA, n. 183.
| O Sr. 1'cdro Pires do Lima. residente n»
i Fonte das Saudades c cuc espoutnncnmch-
| to se offcrcccra para procurar o corpo dc
I Waldeniar, ji tarde da noite conseguiu cn
! contrai-o, cummunicando o facto ao co mm!.
| sario IJarreini, quc o fer. remover p.-tra o
i Necrotério do Instituto Medico Legal, onde

será, luiw^ autopsiado.

O Sr. Ilcgo Barros procedeu, hoje, tio Ne-
, eroterlo do In. titulo Medico I_sgal, ü auto-

psia uo cadáver do inícii. Waldeniar Duar-
lc, allcstnndo como "i-ausa-mortb" — as-

| pli.vxla por subiner ...o.
; O enlcrramcnlo du desventurado opera-

rio rcalisou-se c=t.i larde, no cemilcrio de
São Francisco Xavier, a expensas de seus
amigos e companheiros.

¦ mnm ¦

______:

Em torno a um projecto
em andamento na

Câmara

De. tinido pelo fogo material fer-
ro-viario italiano

ROMA, '.'9 (Havas) — Telegrama!» dc
Mcssina irtfonna que x-iolento incêndio des-
tl-iiiu o deposito do material da estação fer-
roviaria da«|iiella cidade. Picaram também
inutlii. ados pelo fono quatorze carros.
"QUARDA-MOVEíS"

fSoh o patrocínio do íntltist nl Lcaiidro Mattiiti.)
Chamados : Ourlve., 41. T. N. 1500

¦ mn* i

ROUPINHAS PRATICAS
2$900, 4$800, 5$900

CASA COLOMBO

Vem ahi o novo addido naval do
Perá no Rio

LIMA, 20 (A. A.) — Portiu para esso
capital, via Bolivia-Buenos Aires, o tenente-
coroneí Rodrigo Sarado, nomeado addido
naval á legação do Peru'.

O militar peruano pretende fazer a tra-
vessia de Montevidéo até ahi por via ter-
rcsti-c, afim de visitai- os Estados do sul
do Brasil e ns respectivas guarnições mi-
litares.

Antes dc. sua partida, foi S. S. obsequia-
do pelo Dr. Pedro de Moraes Barros, cn-
carreando de negócios do Bro*il, que lhe
offcrceeu um banquete de despedida.

•Of-A
jspe

Não é fácil confundir-se
a Casa Amorica e Japão, á
rua do Ouvidor, 74 com as
pequenas casas, pois que
estas não podem offerecer
vantagens em preços, no
emtanto a Casa America e
Japão, em apparelhos para
jantar, baterias de alusni-
nio, filtros, geladeiras, lou-
ças, porcellanas, crystaes,
etc, desafia toda e qual-
quer concorrência.

í HOJE
CINEMA AVENIDA

THOMAS MEIGHAN

UM MODERNO ROCAMBOLE
THOMAS MEIGHAN

CINEMA AVENIDA
HOJE

mmoM

Creme Âlled.
E* a nova creação americana, o «eme da

Moda. E' o ideal para o touendor. Branquch,
aformosciac conserva a cuti-;, dando-lhe um
tom juvenil. Faz adhcrir inagnificamcnte o
po de ano.. No Pare Royal e em todas as
perfumarias.

nem >
.. ¦. O C0NTSAT0SSE éradical nas tosaes. (.ruiichiu., grippcs, efe.

Preço actnali Vidro. 2SS00 ou 3S00O. l)z. 29$009

E' um erro comprar cami-
sas e gravatas sem vêr o boi-
lissimo sortimento da "A Oa-
pitai''> Tanto na Matriz como
Da Casa Central, existo uma
variedade como não ha egual
no Rio.

¦ ¦«-»_» i.
-» menm—

Os novos melhoramentos dos te*
legraphos e tclephones,

em Berlim
jBisriLIM, 2!) (u. p.) _. Obtiveram com-

pleto exilo as experiências feitas polo mi-nistcriii dos correios e tclegraplios de com-•niimX-nçõcs radio tcleplionicas enlre os
trens eni movimento e os ...ssignante-s regu-
lares do tcleplione da cidade.

As provas deram os iiielburcs resultados.
Vários jornaes desta capital receberam des-
paclios de seu* correspondentes viajando no
Expresso Dcrliin-IIiimburgo, com uma velo-
cidade dc setenta Itilomelros por hora. ¦ ¦ mem 

¦" ¦ Ha^ mm  ii ¦¦———¦—______»

pr.__..Osborne—Instituto dc n.-idioloüia do
Dr. Manoel de Abreu. Evaristo Veiga 20. C. 443.•mem-

IMPERMEÁVEIS
NOVOS ESTYLOS PARA
SENHORAS E HOMENS

CASA COLOMBO
¦ _>__>_•

AMANHÃ A' VENDA

PELO

fíerriot e Souza Dantas ligados
por uma velha amizade

PAUIS. 29 (A. A.i — Como se sabe, o
prçsidciUõ do Conselho do Ministros, Sr.Ilcrriot. c o embaixador do lirasil, Sr. Dr.
Souza Diinlns, cslã«> li|udos por um., velha
amizade. Ainda agora; os jornaes publicamo seijuiht. Iclcgraium.. do Sr. Hc-rriol ao Sr.
Dr. Souza Dantas: "Agradeço suas Infor-
niações e aprc*cntn-ihe mais uma vei, as
segurança* da miulia fraternal amizade.
(a) — Hcn-iot."

mem

Hão pense...
Ad(}nira com vantagens LINDOS

MOVEIS
Le Mo_bi!ier

41, Rua Uruguayana
A visla pelos MENORES PRE-

ÇOS e pm'cdiariamente com JUROS
BANCÁRIOS.

•me**—-

m ¦
NUMERO DE OUTUBRO

REI DOS MAGAZINES
-^-M?»»'«-

Imprensado entre carroças
Imprensado enlre carroças na fabrica Alli-anca, nas Laranjeiras, foi levado ao postocentral de Assistência com forte contusão nothorax o carroceiro José Augusto Soares, dei . imnos, morador á rua Oito de Dezembron. Uo.
Devidamente medicada a victima recolheu-se, cm seguida, íi sua residência.

unem ¦¦¦___¦_,

PARA O CABELLO
LOÇÃO"BELLA CÔR"

—ene mo
VICTIMA DO TREM S. S. 27
Na plataforma de um carro de 2* classe

do trem S. S. 27 viajava Zeferino de Òíi-
veira, brasileiro, com 22 annos, solteiro c
morador «iin Campo Grande. Ia «lar um
passeio em Sanla Cruz.

Ao approximar-se o trem daquella loca-
lidade, no altura da "Fazenda do Goulrt",
a um solavanco, Zcfcrino foi atirado k li-
nha e teve a perna direita esmagada.

Transportado para o Hospital D. Pedro II
14 mesmo, em Santa Cruz, o infeliz teve
«jue amputar a perna, após o quc foi re-
movido para a Santa Casa, onde falleceu
esta manhã.

As autoridades do 27" dislriclo tiveram
sciencia do facto.

..•I.--.

ÁCIDO URICO -ARTHRITISMO
RHEUMATISMO-ICTERICIA-CALCULOS

.MOLÉSTIAS DA PELLE t ECZEMA

I LOÇÃO INDIANA I
| TIRA MANCHAS, ESPINHAS E DA AL-1
fl VÜRA A CUTIS. 1
I Formula do Prof. Sarmento Barata, dai™ Fac. de Medicina de P. Alegre I

Dep. Araujo Freitas C, Kodolpho Hess C.l

Caiu do caminhão
O empresado do Frigorífico dc Santa Lu-

_i.'i João Francisco de Oliveira, de 30 annos
c residente á rua dos Arcos n. 12, quando,
hoje, passava com o auto-camiiilião, tlc cujo
chauf feur é ajudante, pelo referido local foi
victima de tuna queda tendo soffrido feri-
mentos na cabeça c tlioi-nx;

A Assistência soecoi-reii o ferido.» mnte '

PYJAMAS PINOS
MODELOS ESPEOIAES

CASA COLOMBO

RS. 20S000
Obterei» por esso preço, uma dúzia de sa-

periores facas, (Indtist. Franeeza), na co-
nhecldn CASA MUNI., Ouvidor BO. Bem em
frente ao Café Cascata.

¦ -mem ¦

yx3>Po UMPAKETAK'¦¦^ —___a88_BS__^__, i, i - |
•"*"• i l lÉth _¦_. _.

í"H.í»^W"H- ."!~M>W'^'!«W--5«:":~H_J_5..s.

Assassinado pelo próprio
filho

S. PAULO, 29 (A. A.) _ A delegacia
geral recebeu do delegado de policia Ae Bo-tuçatu, coinmunicação da morte na SantaCasa daquella cidade, de João Marcclllnodos Santos, ha dias ferido gravemente a ti-ros de revolver, no valle do Rio do Peixe,município de Campos Novos, por scu pro-prio filho José Marcellino dos Santos.

I

BB. METO BE «ÍELLO f
} Óui-lves, 5 — terças, quintas e sahht-.'
Y dos, tle 1 ns õ horas. Affonso Penna, -19 J
S. segundas e sext.-is, de 1 is 3 horas. A

0 CHUMBO DERRAMOU E
QUEIMOU-LHE OS OLHOS

Nas officinas da firma J. Rodrigues Sil-va & C.„ .. ma Theophilo Ottoni ti- 194, ooperário Anlonio Marques Rezende, <Ic 23annos c morador _ ma da Saudc n. 133, Ira-balhando com chumbo cm fusão, neonteceu
quc este derramasse e o alcançasse, quei-mando-lhe or, olhos.

Pedida uma ambulância da Assistência,Marques teve os soecorros de que necessiti-I ra, cousa que foi feita no poslo central.

* 4 \

Muito serena e liberal a apinüt
do professor Bruno Lobo
(Oonolus&o da 1* pagina)

toe delles aqui aportam ji coin tlroelnto M
profls.âo, lendo esludado nos pai.es ét
iiriircn eom bons mestres « em magnífica»
iii-tall. .«'«i-;. A pi.ivn do «ju» ali se «ntlM
bem, n_o esl. to fado de nós, pnrfesioiM
brasileiros, li Irmos estudar e aprender, fr».
qncnlando aulas e cursos ou ainda coniul>
tnndo a« -.n.is maxnificas publicações iclea»
tificat, tratados clássicos da autoria «lei
seus mestres, Y.ut prova nos fornece tam-
bem o projecto que ora eit. em diieuttlt
na Câmara dot Deputados, qua visa crwr
tio duras diffieiild-des aos diplomados et-
trnnfrelro.. Kt*o projeclo se enearreja da
forlalecer r dar prova, nesse sentido, «pia
os bons o saldoi mestres esistem na» fa-
i-uM.idi'«, estniiigelras, pola em um dos leu«
itens "p.-cvê a vinda de nma misiio me-
dica constituída por professores estra .gel-
ros com o filo dc ensinar os nossos _.i_is«
lr:s". .Inverti maior incongruência, maior
absurdo do que proclamar a fallcnc.U dos
diplomados no estrangeiro e, no mesmo pr».
Jccto de lei, providenciar para que venham
no noiMi paiz os sins mestres, nquelles queendossam e .s. Ignaro o seus diplomas, par.dar liç._ss no, nossos prole.sores? K-iisls
itotuálincnte para o profissional diplamad.t
no estrangeiro c desejoso de ;e ettebclec«r
un Brasil um exame de habilitaçio bem
diff. .'.. Clic«_do ao nosso pai. lem elle
que esttldiu- a linjtiia |vrtiii;ii«/_ (o rztsr.ct
i feito cm poriii^iu-ii c íitxer innumeros
esames, m.iis de dez, n_ Faculdtile d» Me-
dicina, seguidos dc defesa de tres tbesctj
sorteadas no nos»'} Instituto, Sou da pn-
rceer que o estado actual só deve ser mo-
dificado pnra qua bcja estabelecido proccüso
mnis liberal, da aceordo com ts nosaas n-_-
ccssldades linprctci-lvíls «lc coíonisar _
enorme c.tensão territorial que constitue o
Brasil.

Deveríamos admiltii- a eqtiivalenela dos
diplomas com os paizes que agissem do
mesmo modo para >-om o nosso. Se nio me
engano, c_i.te tju.l«juer eómbinaç-0 nesse
sentido mire o Chile e Brasil, «-, qnando
l.aliha.rjr Brun aqui esteve, falou-se tin ac-
còrdo semelhante entre o Uruguay o Brasil,
lista equivalência dc diplomas i _ .niittida
cm principio pelo rcsulamculo do Deporta-
menlo Nacional dc Saúde Publica, Dah< sc»
resultam vantagens para Oi dou» pui_er. As*
gumenta-sc sempre, quando nisso se fala,
no facto dc virem para aqui profissionaesdc ccrlos paizes òuue o exercício dns pro»fissilcs lihcráes pelos brasilrii-os seria mui-
to diffieil, ou hnpossivel. Nfio importa; c o
íacto c relativo, -tocha I.ima fa. r.i. :s na
Allemanha do que fr_ no lirasil. Hilário d_
Oouvia, cm Paris, tanlo quanlo .qui. Nftõ
«Ii-scjn multiplicar os exemplos. Nio nos de-
vemos importar so os profissionaes diplo-
mados no cslrantjéiro nqui se locallsam em
maior numero. Sc assim í, demonstrado fica
que carecemos delles, qne, re vim ao obíso
paiz, o aqui encontram prosperidade, «5 por-
que ou são indivíduos de rara compcteacia
e saber, ou porque a colônia de seus res-
pectivos paizes i numerosa, e, portanto, oi»-
tro factor n scr levado cm conta.

tjuem aqui no lirasil, paiz novo, cm for-
mação, não é neto de portuguez, italiano,
allemão, syrio, he. panhol, francèzj inglez ou
de outro povo «nialquer? Nós temos neces-
sidnde de toda essa í«ctitc, quc presta tão
grandes serviços, inclusive o dc formar a
nossa nacionalidade, o nosso typo anthro-
pologico.iPara «pie o Brasil se forme e desenvolva,
temos, pois, necessidade de immigração in-
tensa c continua. K um dos elementos «n«.o
muito fncilila a immigração é a fneulda-
de «ic encontrar o indivíduo no paiz paraonde se destina um profissional «jue o en-
tenda, liie mereça confiança, emfim, eonlií-
on seus hábitos e tendências. Em poucas pa-lavras — um r.yrio ou allemão explica ao
compatriota medico cu advogado, seus ms-
les ou necessidades muito facilmente, '-'-
tando, dei..nndo dc lado a confiança, A
más interpretações c no caso de doenç. vrepeliçóe3 e minúcias vexatórias, Bobrt .y
tratando-se de uma mulher, ís vezes tinu*.
ou retraída.

E' necessário usar de franrpieza e dlsentií
com boa fí. Os diplomados que .im passad<»
pela Faculdade de Medicina do Rio npre-
sentam, cm geral, solido preparo, lutando
apenas com as diffcrcnças da lingua. A
guerra aos médicos estrangeiros aqui habi-
litados após exames vários, nesceu em S..0
Paulo e visava, não verdadeiros médicos,
mas falsos diplomas, simples aventureiros,
é muito injustamente, alguns médicos ita«
lianos. Os portadores de falsos diplomas fo-
ram perseguidos e mudaram de profiss««5.

I!" verdade que surgiram também em São
Paulo c outros Estados do Sul alguns medi-
eos estrangeiros que reclamam como bono-
rnrios quantias irrisórias. Outro motivo de
queixa. Mas esse facto è verificado aqui no
Hio e cm toda a parte onde não sc formam
os syndicatos profissionaes, quc zelam c-i*
bro a tabeliã a diluir dos clientes, cori"-»
gindo os abusos. No Uniguay e França, A
aeção destes syndicatos profissionaes se teu.
feito sentir dc modo intenso, resolvendo que-
slõcs vultosas e agitações de classe profun-
ilruncnte desagradáveis. Aqui, nada foi fei»
lo de definitivo.

O facto acima referido è desagradava.,
mas nno é sufficiejite paru forçar a elabori. *-
ção de uma lei p.ohibitiya da admissão n«»
nosso meio, após habilitação perante as nos-
sas Faculdades, de profissionaes, alguns atA
brasileiros, formados noutro» paizes, mesM»
da nnti-patriotica, pois, prejudica a Inimi'
griiçôo necessária ao desenvolvimento d#
Brasil, anti-humanilarin, pois erca diffien.*
dades a homens instruídos que desejam vir
trabalhar comnosco e denunciadora de las-
timnvcl atraso em assumptos internado»
naes.

Nfio d necessário receber bem os diploma-
tas estrangeiros, illudindo-os em sua boa fé
e dizer que multo apreciamos os respectivo»
paizes que representam. Não hn embaixo'
dor ou ministro quo hoje acredite cm i»-
melbanles mencios e artifícios,

Concluindo, repito que ha muito .que ob-
servo os médicos diplomados no estrangeiro
aqui chegados c desejosos de <»bter üceitçu
para clinicar após exame de habilitação. Úe
um modo geral estão bem preparados,'luUn-
do As vezes com as difficuldades «Ia lingua
porlugueza. No exercicio da profissio no
nosso meio dão provas dc critério e compe-
tencia, convivendo alguns delles nas melho-
res relações com os grandes mestres da me-
dicina brasileira. Se o Congresso quer fazer
obra útil pudera estabelecer, a nosso s*» #
em linhas geraes, as normas seguintes, mal»
de accot-lo com o que é justo c racional,
visando sobretudo o grande interesse «Ie bem
receber C3 immlgran.es que aqui vim se !í*«
calisar, seguros dè encontrar patrícios que
os tratem e amparem nos primeiros tempos
envquanlo nãò se fim.lliui-lsoin com a nosca
lírigüh, costumes e hábitos :

n) — Os professores das Universidades
estrangeiras podem livremente exercer a
profissão uo Brasil.

b) — Procurar estabelecer a eipiivalenela
de diplomas mediante tratados com os paizes
amigos'.

c) — Permittii- o livre exercicio da pro-
fis-.o para os diplomados cm paizes cpje nos
enviam annualmcnlc mais de cinco mil pes-
soas. um diplomado para cada gi-upo Ce-
5.000.

d) — Manter o actuul exame de habilita-
cão com as modificações sugeridas pelle
congregações . Conselho .universitário»
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militares
PROSCRIPÇÍO DE TODA

Já Qstá de viagem para
Porto Tybiriçá o novo
commandante em chefe
das tropas legaes em

operações contra os
sediciosos

Como m* compõe o estado
maior do general Can-

dido llondon
S. PAULO, 21» (A. A.) — Em trem cape-

ei.--1 da Central do Urasll, chegou hoje a esln
capital, npeundo nn cslaçfio tln Lu**, o Sr.
general Condido Mariano llondon, novo com ?|
niuiulalili) cm chefe tlns forças li-gnts cucar-
regadas du perseguir o.s rebeldes promotores
d.i revolução dc julho ultimo.

O !V. general llondon viajou em com-
pauhla dò seu estado-maior, do rpic «'; che-
lc o Icncnlc-coroiicl Olympio dn Silveira,
e t|iic sc compõe dos seguintes ofücincs:
tuiienlc-coronols Paulo Uaslos, Armanilo
Duval c Sérgio Ferreira; majores Mello
1'orlella, Melra do Vasconccllos, Cojlatino
Marques c Dr. .los,! Antônio Cnfazclras,-medico; capitães Serra l.inin, Saldanha,
.Isauro Bezerru, 1'rnnnl Correia. Garmano' Fossollo c I.ucio Corrêa «lò Cnstro, c pri-
mclro tenente Joaquim Vicente Homlon.

«J illustre offii-ial brasileiro foi recebi-
do nn "grae" pelos Srs. inujor Marclllo
1" ranço, cm nome do Sr. presidenta do Ks-
tado; capitão Marinho Sobrinho, repre-
sentando u Sr. Dr. llcuto Ilucno, secretario
d» ilustiça; general líduardo Sócrates,
commnnilanle «Ir segunda região militar,
c o seu cstmlo-mniorj general Florindo
Rumos, coinmundnule dn 3- brigada ilc in-
faulnriii, acompanhado do seu estailn-
maior; coronel Pedro Dias Campos, com-
•iiaiidiintc da Força Publica, seu ajudante
do ordens c diversos outros officiaes da-
quella milícia c do Exercito, além de con-
sidoravei numero de pessoas de suas rela-
V«',cs.Deixando a estação da ÍMt, o Sr. gene-
r*<l Kondon dirigiu-se para o quartel da
2" região mililar, cm companhia «lo Sr.
general Eduardo Sócrates «¦ o seu estado-'maior.

.Vs 11 horas, o grande sertnnist» patri-
cio esteve no palácio ilos Campos rZly-

yins, onde foi \isitar o Dr. Carlos de Cam-
pos, presidente do Estado, com quem man-
teve animada palestra.

Ivin seguida dirigiu-se S. Kx. para a cs-
tação da' Sorncahnna, onde o esperava uin
comboio especial, que o conduzira a por-
Io Tibiriçá. ponto inicial das suas opera-,
i-ões do sertão contra os fugitivos de São
í'„ulo.

O embarque do Sr. general llondon parn
aqucllas plagas esteve lambem grandemen-

,' tu concorrido, nolando-se na estação da
ISorocabnnn as mais altas autoridades pau-
listas c grande numero de officiaes do' 
Uxorcito c officiaes da Força Publica, ami-
gos dc S. líx., etc.

Ws*pü
Sr.

â intervenção no «nazenas
As principaes elaiiNiilas do

novo proloeollo Inter-
nacional

fiKNIililtA, *j.s (Hnvas) — O Sr. Polltl*..
dolegndo d» Qrceln Junto á l.lgn dns NncÒoso relator da commlimfo do nibltranionto,cxpòi hoje perante esta iiltiuiu a» nriuelpnei

elnusiilns do nroto-
collo relativas an ur
hitramciilo.

O nrbl t r a ni c n t o
ohrlgiilorlo ¦'¦ i..iM.iilu
iíssoucIb 1 m e. o 11! no
systoinn proposto pela
dcli-gnçào frnnccza a
proscrevo ioda n gucr»
i-ii de nggrcssilo, rc»
foiça ns proCCSSOS
pacíficos pro vistos
polo pnclo c- ns estou*
•I." n loilns aa ques-
lõcs inlcriiaeí o n u o s
sem excepção, tor-
liando o arbitramento
obrigatório.

Segundo o novo
proloeollo, n obriga-
ção arbitrai nfio pódc
ser suspensa por uin
JJstndo cm conflicto c
as aetcnyns a que cs-
ti vo r sujeito serão

sempre acompanhadas dus snncçôes iI«j pro-toco lio. lísla cláusula, não se entenda com-
tudo coin as guerras defensivas do direito
de legitima defesa que permanece rcspcl-

Foi sancclonada a resolução
legislativa que a autorisa

O Sr, pi'i.,ii|.-ni.. da llcpiibllro tanevtonnii
hojo u resolução Icgiiiliitlwi que uutorlsa a
liilcrvciiç.l» federal no IM.nl., tio Amazona*,.

¦ m»m ¦

Por que os brasileiros fl LIGA DAS NAÇÕES El 0 KQ-ÍUM1V

Puliliü

tada.
lim conclusão, o n„vo svsteina não sc pn-derj nppllcnr ,-', revisão ilos tratados o nos

actos fntcriincioiiáòs era \i-jor.
¦ mam ¦

AHingido pela compulsória
Vac scr reformado >. capitão da arma tle

infantaria Octnvlnno Lopes Gonçalves, visto
ter attingido ã ciliide paru a reforma com-
piilsorin.

A LUTA EM MARROCOS
Na zona oriental combateu-se,

mas Chcchuan ainda não foi
libertada

MADílID, 39 (!.". Pi) — Official — NSo
sc registou iiciiliumn novidade n.< zona
oriental, lígunl slinnção predominou nn
pari.' occldonlnl c nos -.celores dc Ccutn, Go*
niiir.i o 1'onilnli. No sector do Trlunn fs
niotiroR n l a ca rn m um runiholo que voltava
dc /.ovo Hlorlin, na altura dc 7,lnat, sendo,
porém, dispersados.

Km Xnucn um.-t columnn «juc sairá sob o
commando tio coronel Talavera susteve com*
halo com o inimigo quc sc achava enibos-
cado. Depois dc uma hora dc fogo, os hes-
panhóes fizeram unia carga dc linyonctas •
lomnrnm ns trincheiras.

Os mouros fugiram.
PAUIS, lil) (ü. P.) — O jornal "l.e

'ITtíjis" piihlii-ii tini lelegrammn de Tanger'V'1"nin qi!u us tropas hc:.|innho!as eslão
rendo grande «Dificuldade cm libertar a
guiiriilçno .lc Chcchiinil quo alndn está sen*
,1o aliiistecldii pelos aeroplanos, mus Jn-mf-
riciciitcmontc,

não concorrem ao Cam
peonato Sul-Americano

de Football

(-ommeiiiarios da imprensa
uruguaya

MONTP.VIDKO, *J9 IA. A.) — Os jornace.
ile-tu capital publlcnraiit iintc-hontcin o cs-
t.ii, cnmmeotntnlo n nota enviada pcln Con
federação Braiilelni de Uosporlos & Confo
dcraçAo SuNAmerlcann, expondo-lhe, com
lealdade, /«> raióes quo n levaram a nflo po-
der lõlen Ir nu caitipeonalo sul-americano
deste nuil.! c qj: -.n rcalisar.. ncsln capitalí

O oftloío du Confederação Urosllelrn, lã*
inciitnndo o occurrldo, iiccresêenlo, no em-
innto, que, j.c n datu rio campeonato fòr nos*
tcrgnda. v ie mio '••il-.llrcui mais oi motivos
«li, teu presontu afastamento, os brasileiros
tci-iio inunonto pi-nxcr cm tomnr pnrte nns
lutas.

Os, jornaes dizem quc o campeonato Sul-
Americano, om n falia do Urasll, perdoiinuüo do seu Inlcrcssc, por isso quc delle se
acha ufnstiitli» um dos mnis sérios c temi-
vels concorrenleb.

mam

NOMEADA INSPECTORA. INTERI-
NA, DO INSTITUTO FERREIRA

VIANNA
O Sr. prefeito nomeou, por aeto de hoje,

D. Estcphnuin Werneck Guarinello paru
e.-.erccT, Intcrliiatncnte, o logar dc injpcclora
dc iiliimnos du Instituto Ferreira Visunu.

SOB ÁS RODAS DE UM
TREM

Quem sçrii o soldado vi-
et i mado l

Ninguém lhe subiu o nainc. ate o mumen.
lo cm que escrevemos esta noticia,
c que mn soldado do Exercito,

Doação de cincoenta contos á
Santa Casa da capital

gaúcha
PÒRTÓ AI.KliHI.;, *j;i (Serviço especial, da

\ NOITE) — A Exma. Sra. D. Uüa Pinto

As commissoes do Senado
O que fez a de Justiça

Nn reunião dc iiojc dn eomniissão de jus  ... ..... .....
tiça do Senado, o nresiderite devolveu os pn- Chaves do Uarcellos; que tem seu nome liga
peis. dc quc sc achava com vista, referentes "
ao projecto n. 95, de 102*1, determinando aabertura do credilo para o cumprimento doart. 12 do regu lamento quc baixou com odecreto n. 4.680, de 11 de novembro dc1302, desde 30 do junho de 1000 até 31 dcdezembro dc 1020. S. i*x. diz que deixa dcsubmetter a matéria A discussão por uão seachar presente o seu relator.

Foi, cm seguida, approvado o parecer, fo-
vprayel á proposição que declara chténder-sccom todos os contribuintes civis o militaresdo montepio dos funecionarios públicos ndisposição do art. 2°, parngraphos l* e "" '
lei n. 4.569, de 1922.

«li', a varias obras dc bcncficicncin aqui rca
usadas, acaba dc fazer um donativo de cin-
eocnla contos ú Santa Casa de Misericórdia
desta capilal.

mmm

O ESTADO DE S. PAULO E 0
COMPOSITOR DO "CONTRA*

TADOR DOS DIAMANTES"
> m* m em •

Efíicaz, a intervenção He Cefiho
Netto junto ao presidente

daquelle Estado
A uma carta, na qual Coelho Netto, con-

fjV-atulnudo-se com o governo r. o povo do Es-
tudo de S. Paulo, pelo grande exilo que ob-
t-.ive a opera "Ü contratado!- ilos diamantes",
do compositor paulista 

**:;gnone," e pedindo
amparo para <|ne o mesmo artista possa•proseguir na obra liío auspiciosamente ini-
ciada, respondeu o Dr. Carlos dc Campos com' o.-seguinte telegramma:"Acabo receber carta prosado amigo c ou-
vir a opera '"Mignonc", que achei estupen-
da como trabalho <lc estréa dc um grande
•musicislu do nosso theatro lyrico. Congratu-

«lemo-nos. Estou de pleno accordo: S. Paulo
deve fazer tudo levar avante essa notável or-

. canisação artista que será amanhã uma
das glorias lirasil. Saudades. Abraços. —
Carlos dc Canipos."

OS CÓDIGOS DE T1T0 LIVFÕ
FORAM VENDIDOS A%

PRESTAÇÕES...

Com uma bagatela, o governo
italiano poderá adquirir os

famosos originaes
NÁPOLES, 28 íU. PO -- Appareccu, ago-

aa, uma novn versão sohrc n .historia da des-
coberta dos Códigos tle Tito Livio pelo pro-

. «fessor Di "Mãrtlna 1-usco. Numa carta, o
iprofessor Luigi llusso nffirmn que os Co-
tligos estão traduzidos cm árabe c se
airham presentemente cm Fez, capital ile

• -.Marrocos. .
O Sr. Fusco co!ii|>ron a prestações ao

.possuidor desses Códigos um «pequeno nu-
*uero delles, mas eomo não puiule pagar
iio praso devido, o marroquino recusou-
se. a éntrcgnr-1-li'oii. Dahi nuo ter o Sr. u)
¦Martino 'podido provar ás autoridades que
o inqueriam sobre a existência dos Códigos.

O nrofcssoi- Luigi •accresccntòu que o seu
collega apenas se limitara a traduzir do
árabe a obra de Tito Livio c concluo pcdin-

- do ao governo quo -forneça o dinheiro para
compra dos preciosos documentos pelos

Presos, em Madrid, os correspon*
dentes da "Nacion" e da "Pren*

sa" de Buenos Aires
PARIS, 29 (Havas) — O "Matin" pu-blica um telegramma de "Madrid cm quc soannuncia que, sob a accusnção do prop.-t-giirein n-otiõins iiicxnctns, forniii «jirosos na-

quella capital os correspondentes dos jor-naes "La Nacion" e "La Prensa", dc liiie-nos Aires.
•a**»

As despesas de aequisição de
material na Alfândega

desta capital
Allcndctiilo no quc expoz a Inspcctoria

da Alfândega desta capital, o Sr. ministro.
• da du Fazenda resolveu autorisnl-a, nos ter-

. mos do íi 1° rio art. 21 do regulamento do' Código dc Contabilirladc, a fazer o empe-
nho das despesas dc aequisição do mate-
liai a serem cffèctúndas pcln guarda-moriano interesse da fiscalisação aduaneira, vis-
to achar-se esgotada a verba 18, rubrica

Resistiu a prisão e foi
condemnado

Foi cin 25 de agosto do anno passado, ãs
9 horas da noite, na rua Vasco da Gama, cs-
quina de Senador Pompeu, que Daniel Fer-
nnndes da Silva aggrediü Pedro dn Coneci-
çao, resistindo, em seguida, a prisão quc lhe
loi feita por um policial.

Processado pela 1» Vara Criminal, o ac-
cusadó foi eondeiiinado, hoje n !l mezes, 7dias c 12 horas de prisão, por sentença ilorespectivo juiz.

Foram todos impro-
nunciados

Considerando a inexistência dc provas oDr. Álvaro de Bittencourt Bcrfoi-d, iui2 da3* Vara Criminal, por despacho de lniic, jul-gou improçcdenli a denuncia offcrecida peloMinistério Publico contra Arlindo Fernandes
dc Almeida, Francisco Corrêa da Silva An-
giolina riusso, Cnrniclihda F. do Almeida 0.losephn Corrêa, que eram nccusadòs comotei,tio pi-cstndo falsos depoimentos cm duas
.uístifiçaç-jes quc se crfeílunrani no Juizo dnJ" \nra Civcl, num processo dc habililaçãóde casaincnto, cm que a noiva en, menor."

li* — aequisição dc material.

Notícias de Juiz de Fora
.IUIZ DE FiMU (Minas). 29 (Serviço espe

ciai du A NOITE) — Conforme estava annuii-
cindo, realisou-se, liontem, a minaria da Ll-
;-íi Catholica da l-.grej.i «lc Santo j\ffonso,
dessa capital, a esta cidade.

Os peregrinos chegaram de madrugada e
sc dirigiram A cgi-cja da Gloria, onde fizeram
orações; desfilando, íin seguida, jiclas ruas
centraes. A' larde. visitaram a matriz, de-
pois do que regressaram jiara ahi.

A população juizdcforana dispensou cari'
nhosa acolhida aos romeiros, cuja visita dei-
xou entre nós umn agradável impressão.—— Na Academia de Commercio, effectua
se, amanhã, sob a direeção do maestro f'e-
lix Cleinnnn, um festival artis tico em bene
ficio do Asylo João Kmilio.mem

Pagamento dc pensão
A DircctoWií da Despesa Publica autori

sou a colíectoria das rendas federaes em
IVczcndc, listado do Rio de. Janeiro, a ef-
fectunr o pagamento da pensão que com-
petc a D. Castorina Paes da Silva Rocha.

mam

O facto
nm soldado do Exercito, perlcncento

uo 2' regimento dc infiinUirla, foi colhido
pelo trem S. U. 129, na estação dc Louro
Muller, sendo, cm cslndo dc coma, removi-
do pura o Posto Central dc Assistência.
Antes rio chegnr ali, porem, o Infeliz solda-
do «"salou o ultimo suspiro. 0 seu cadáver
foi, entio, transportado para o necrotério
do Instituto Medico Legal," onde foi nulo*
psiado pcln Dr. ileso llarros, quc nttestou
como "cnuia-moi-lib" ••- esmaga mento do
lhora.T c do abdômen e dos órgãos thuraxi-
cos c nbdominncu,

Parcc* tratar-se do soldado n. 1.t9S, i«cl.i
numeração observada nns suas vestes; mas
nte o momento cm que esla noticia é escri-
pta, as praças que compareceram no necro*
lerio nno o Unham reconhecido.

Fornm pedidas providencias no 2" regi-
mento dc infantaria para o cstnbclcctmento
da identidade do infeliz.

mam
PARA COBRANÇA EXECUTIVA

O Sr. director da Receita expediu aa ne-
cessarias providencias no sentido de serem
rcmettidas ao 3" procurador da Republica,
para os devidos fins, as certidões dc divl-«Ias da firma Gustavo Pinfildi, na impor-
tancia de S:6SS?, da impostos dc industrias
o profissões do anno tle 1921!.

Ultimando o empréstimo allemão
de 800 milhões

BEI1LIM. 29 (Havas) — O ministro das Fi-
nançns, Lnthcr, pnrte no din 1 dn próximonicz pnra Londres, nfim dc ultimar as nego-
ciaçõc» do empréstimo de 800 milhões dc
marcos.

mam
TEVE UM ATAQUE E FOI
MORRER NO HOSPITAL
Accommellid.i de um ataque, cm sua tcsí-

dcnei.i, na villa lluy Barbosa, Carmcn da
Encarnação, caiu ao solo. no dia 15 dc ju-lho, de quo resultou receber fortíssima con-
hisão no braço esquerdoi As autoridades da
1" delegacia auxiliar fizcrum-iiá então rc-
mover para o hospital da Misericórdia, onde
a infeli» fòi internaria na 23- cnfermuri-i.

Ahi foi cila victima dc novo ataque, aggra-
vando-s*} então siriamente o seu estado até
que hoje, veia cila a fallccer, ao meio dia.O seu cadáver foi, então, removido parao necrotério do Instituto Medico Legal, afimde . aoffrer o necessário exame.

Carmcn era porlugucza, viuva e tinha G9annos do edade.
mmm

A ATTITUDE DO
JAPÃO

OppÕe-se á emenda ja-
poneza o Dr. Raul

Fernandes
GENEBRA, 80 (V. P.*i — O Dr. Raul

Fernnndos, um .dos delegados do Brasil A
quinta assemblóa da Liga dns Naç/ies, oppot*
te lirmcmciito à emonriu Jnponeza, propondo
q,i,i o Conselho da l.ign te esforce no sen*
lido de conclllnr os confllctos resultantes
dn leglslnção Internn dos paizes membros «Ia
Liga o dus Injustiçnj tine a mcVma po»jn
dctcrmlnnr como cm assumptos rolnllvos «'«
liiiiulgraçflo,

O notável Inlernaelonallsln brasileiro.
coiubnleiltlo n proposta do Japão, declarou
que cllc nuncii :, ncclturin.

LONDRES, 29 (U. P.' — O jornal "Mor*
nlng Post" publlcn um lelegrammn dc Cc-
nebra, dizendo «iuc ;, altitude «l«> JnpSo so-
l,rc a questão dn emigração e a sua ameaça
,1c não assignar o tratado de .segurança C
garantia mutua, causou nos círculos dá Liga
das Nnçúcs, os effeltos do uma bomba;
creandò uma alinòsphera <!; Inlcnsas nppre*
licnsôcs, Icmenilo-íc gcralmenlb que o Japão
simplesmente procure umn opporlunidade
para snir nlrosumcnlo dn l.ign.

GENEBIIA, 2'J (LT. P.) — A sltuaçüo do
Jnpâo na I.iga «Ias NnçGcs estA cm crise.

Depois du quarenta t; oito horas >l„ nego-
ciaçôcs infriiuliferas; o rcprcscntnnto japn-
nc/, Sr. Adntchl, nprcsciiluu umn nova
omendn exigindo o direito dc nnrçscnlar áo
Conselho dn Liga an disputas decorrentes dc
questões de caracter puramente doméstico
••orno sejam, por cxcinplo, as leis dc CXClll-
Buo dos japonezes.

GENEBRA, 9 (Ilavas) — Na ultima re*
união da commissão dc arbitramento, o de-
legado Atinei propôz a modificação do pn-
ragrápho do art. H" do pròlocòilo, paragra*
pho quc trata ria definição ii.* "Estado «g-
gi-cssor'". A proposta, porém, foi combalida
pelo delegado do Brasil. Sr. liaul Fernandes.]
O orador disse que o art. 23 do proloeollo ó

! que dava margem a um entendimento, vis*
lo determinar quc os membros da Liga es-
tnbcleçnm Irocns coiiimercincs cqiiltnlivas e
reciprocas, dffereccíido ainda, nlém disso, en-
ncjò pnra a codificação do Direito Interna-
cionai.

O Sr. Lcuclictir, delegado dn França, pc-diu então quc a proposta do Sr. Arinci blli-
xasse immcdinlnmcnto ã respectiva sub-com-
missão, rom o quc concordou q próprio au-
tor. A sub-eonimissão reunir-se-á dc manhã
pnra tralar do caso. e o «eu parecer scr«i
apreciado, por aquella commissão, na ses- jsão da tarde.

GENEBRA'; 29 (Havas" — O delegado dc
Cuba. Sr. Dc Aguero y Bctharicpiirt; apresen- |
lou a usscmblcii geral dn Liga das Naç.^es o j
parecer elaborado nela scãI.i commissão. a i
respeilo do pedido dc admissão da Republica ¦
dc S. Domingos.

O parecer, quo termina pela acceitaçúo do
pedido, foi approvado por ¦t.t votos, a una-
uiniidado dos delegados presentes.

En» seguida, o Sr. Fucro, cm nome da
quarta commissão, leu o parecer e a rcsolu-
ção concernente ã America Latina, quc esta-
vn cm estudo na referida commissão. Ambos
foram approvados.

A resolução Fucro pede que o secretariado
geral assegure, no quadro do» seus funecio-
narios, representação ninis apropriada ú jAmerica Latina c aos Estndos Unidos.

\nv kit «litilo parecer sobre
o projecto

A requerimento do Sr. Nogueira Pentds,
i, nrostuonte «lu eommlsilto do ootitlltnl{ll9
o jiisliçn dn Giiinnru diilrllmiii „ |,rojeclo
quo prorogu n lei do !|i,]iillliinlo nii'. doxoni;
bro du 192.', no Sr. Dr. li.ilc Mello, quo «larà
ãoliro v-llc parecer alndn cta semniin.

. Fornteedor
Htr.g tíeoryc V.

t. N. ir.
of linqluint-

BOwhSIi
E' todo carne ,— O
melhor do bccf numa
fôrma dc immcdiata

digestão

Er por isto quc o B0VRIL é um
alimento que dá vigor, tão util
ás cozinheiras; médicos e en-
fermeiras o recommendam c a
verriadeira dona tle casa não

quer outra coisa em substituição.

BOVRIL Ê HB3 CARNE

JEBSEY OE SEIS
Fabi-Ici

Tel.
UFA MARIZ K IlAltltOS. *.'35

. 4010 • • Veiidas a varejo

Dois im mais...
e será encerrada a Estação def

Inverno r*A

Moíre Danie
Paris

182 Ouvidor8

i>ão queira ser a ultima a aprò*
veitar sis ruutagcns dá grande p

venda

Xovo adjunto da 3.-* secção
dá Sa divisão «Ia D. de

S. da O.
O Sr. marechal ministro da Guerra ap-

provou a proposta feita pelo director dc
Saude da Guerra, do capitão medico Ur.
Gnldini Ferreira Maítins. -pára exercer o
cargo de adjunto da terceira sccç.iií*-dii ter-
ccira divisão da respectiva dircctoria.

0 CAMBIO REGULOU
FIRME

5 518 a 5 31*1

Homenagem aos bombeiros de
Turim

TUXIUM, 20 (Havas) — Com Ioda a so-
lemnidâde foi entregue ao Corpo de Bom-
bci«'os local. r(uc celebrava o sen centena-
rio, rica bandeira, ol'1'ci-ccida pela impren-
sa suli-alpina. Assistiram í cerimonia rc-
prcscnlantes dos bombeiros dc toda a Ua-
lin, do ilíxècrito c da 'Mnriubn.-

Os bombeiros iurineiises 'fizeram exerci-
cios. que foriuii multo applnudidos, uo-
tnudo-se entre os assistentes a essa parte do
progrnmmn os duques dé Aosta e Pistoia.

¦mam

Normalisa-se o commercio cx*
terno allemão

ÜEHUM, 29 (Havas) — Segundo as ulli-mas estatísticas, os importações da /fllema-nha, durante o mez de agosto, foram de 418milhões de marcos ouro, ao passo quo asexportações sc elevaram a 589 milhões.
•SM.

Impugnação de um pagamento

0 Sr. ministro da Fazenda ap»
provou, com restrieções. duas

concessões de aforamento
O Sr. minislro da l"ázciida approvou aconcessão ieitn pela Uèlegac.iá Fiscal cml*ernambucò do afóramèrito de terrenos ,iemarinha, ú rua Luiz l!.-;i-(,, actuaímcíitèAvciimij Cii;:; ("abiitíá, frègnezin de lioa Vis-lo, ém Recife, ao Dr. Manoel César CasadoLima, devendo ser cobrada a laxa dc uc-cnpaçao, de accordo com a lei .'1.070 A, de.11 da dezembro de 1915, modificado o ter-me-, de accordo com o parecer do Sr. con-sultor da Fazenda Publica. Também foi ap-provada outra concessão de aforamento.Icila nela mesma Delegacia a D. Maria daConceição Cavalcanti Brito, a Avenida Li-

« vi-*'-'!--- " — -- s-.-- . -
nuaes o dono pede umn bagatela.

mmm 

Combata-se a ¦?

O Tribunal de Contas resolveu recusar
registo ao pagamento de 30:000$ á Socic-
dade Commercial c Industrial Suissa, peto ., - , .. ...... ...
fornecimento de um automovcl-caminhão ma Castro, 1'reguczia de S. José, Recife, de-"ír-ontr-imi-,.: ,-, m«w«-i-. , , • "Sáucrcr" á Repartição dc Águas e Obras vond,0 ,sel* modificado o preço do mètni.nvontiamqs o meieado dc^çambm^ boje, Publicas, visto não estar provado scr essa 'lUftdrado para 2Ç, modilicunilo-se
:, uiiieii empresa fornecedora dc taes cami- '
uhões nesta capital.

Commemorando o afundamento
do "Bencdetto Brin"

VJItlXUlSl. 2!) (Havas) •-- Çominemòrando«i nono anniversario do afundamento du-
rante a gucf.-ra do cruzador "BeiitkíeUo
fli-iií", i'éalisqú'sc boiitcin ncsln cldiido grniv-
dc corlejo patriótico, sendo celebradas ce-
rimonias civico"-religidsas cm memória das
victimas.

¦ mam ¦

Hn ie Estação I

jDois dias apenas!... [
~me~ finea ^a Õfijjjmnm Km

Dc todos os quilates, garantido.'*,
pelos menore.'" preço-'.

S.-icíio «J-? i..fi„;i.,"ãi, tle. inetüc* precioso^
/1Á.NNA, IRMÃO St C. m-A,'

(Aulign llspirito Ssnt.oj

:i)WU I*
3D

A reunião cie amanhã da Societla-
de Fluminense de Agricultura e

Industrias Ruraes
rieuric-sc amanhã, às 8 li-' da noite, a-So-

ciedade Fluminense de Agricultura e Indus-
irias Ruraes, afim de cuidar de assumptos
de grande relevância, inclusive do magno
problema do combate á formiga, neste mo-
mento em discussão na Assembléá Legisla-
Uva do Estado do Rio de Janeiro, esperando
nor isso a directoria da Sociedade o com—-
reclmento do maior numero possível de
sociàdos.

compa-
as-

4_ia_a a Conferência italo-yugo-
slava

BELGIUDO, 29 (Havas) -- A Conferência
"'alo-Yugoslnvn, que devia inaugurar-se_ em
Veneza, no dia 1 de outubro, foi adiada
Wo 9 do mesmo nicz.

Os iornaes lembram, a propósito, a con-
veniencia de se completar o accordo enlre n
Yugoslavia. e u Itália com um tratado de ar-
"itrariiüiilo. *

regularmente .firme, com todos os bancosoperando cm melhoria. Com cffcito, a pró-cura para remessas era mais intensa e lui-ivia letras qffcrecidns em niaioi- escala.Assim, fornm iniciados os saques a 5 ã1!'!o"5 21|32 d., com dinheiro a 5 ll|lli c õ 23|3'21dinliciros, pura 6 pãt-tieüliir. lVmeo depoisjos bancos declaravam sacar a 5 -litlGI có l-'l-|10 ij., toriwindo-se geral esta ultima'taxa, com dinheiro a ,*. 3|1 para o particular,'licando 6 mercado bem collocado c firme.
Os soberanos rcgulai-iim ii 52S c as li-"•••as-papel a 44S000.
O dollar cotou-sc á vista de 9-5580 a OSGTO

e a praso de 05-180 a 95640.
Saques por cabogrammn:
.V vista — Londres, 5 1732 a 5 37|G4: Pa-

ris, §508 a §515; Itália, 842-t a '1435; Xova
York. 9*5630 a 9S720; Hespanha. 1S296 n
1?29S: Suissa, 15814 a 15845; Bélgica, 6-iCli
a 5407; Hollanda, 35740; Buenos Aires, pa-
pel, 35480 a 35510; Montevidéo. 85270; ,1a-
piJo, 3-5970; Noruega, 15390; inaico-renda,
25320.

Foram affixádas offieialnientc as seguiit-
tes taxas;

A 90 div. -— Londres, 3 5|8 a 5 1 lilti;
Paris. 5501 a 5507; Nova York, 95-180 a
95040.

A* vista — Londres, B 9|10 a 5 518; Paris,
5505 a 5510; Itália, 5422 a 5425; Portugal,
5325 a 8332; Nova Yot*I*, 98580 u 95070; Hes-
panha, 18290 a 1530O; Suissu, 18835 a 15855;
Buenos, Aires, papel. 35460 a 33505; ouro,
7S900; Montevidéo, 85220 a 85344; Japão,
38934 a 38950; Suécia, 25570 a 28600; No-
ruega. 18349 a 15380; Hollanda, 38710 a
38755; Dinamarca, 186S0; Canadá; 95600;
Chile, 15160 peso ouro; Syria, 8505; Bcgica,
5464 a 5466; Humania. 8055 ri 8060; Slova-
cniin; 8291 a 8305; Allenianha, 78 por Iri-
¦Mião de marcos, 28300 por ííiarco da reri-
da; Áustria §139 ã 5100 «por mil coroas; ca'',;
5507 a 8510 pqt-'franco; soberanos, 515; ~
bras-papel, 448000; -

O mercado de cambio durante o dia, ro-
gúloii firme, tendo sc cotado o bancário a
5 23Í32 e 5 3|4 d., com o particular a 5 25J32
e 5 13116 d.

O mercado fechou menos nccessivel,' com
os bancos operando a *i 11|10 c 5 23|32 d.
c «ompradores a 5 25]32 d.

-mmm ¦
ZagMul-Pachá trata dos limites do

Egypto com a Tripolitania
LONDRES, 29 (Havas) — O primeiro mi-

nislio do iEgypto, Zaghlul-Pacbá, quc se
acha nesta capital, esteve em longa confe-
i-eiicia com o cncaircgado dc negócios da
Itália-,

Ha motivos «para se suppor «íue a entre-
vista versou sobre as questões de. limites en-
tre o Egypto o as possessões italianas em
África. •mmm*-

Isenção de direitos para obras
de arte

O Sr. ministro da Fazenda, attendendo
no quc requereu José Augusto Prestes, au-
torisott a concessão do isenção de direitos
na Alfândega desta i capilal. para as obras
de arle : uma estatua dc mármore de La-
vnsseur e um busto ilc bronze de Mysbelcli

mmm
OS VALES-OURO

O Banco do Brasil forneceu os vales-ouro
para a Alfândega á razão de 58281 papel por
18000 ouro.

Esse banco cotou o dollar k vista a 9§670 e
n«praso a 98640.

mmm
TEM SEIS MEZES DE LICENÇA

O Sr. prefeito resolveu conceder seis me-
zes de licença ao professor dc escola noctur-
na, Henrique Cancio de Pontes Filho.

mmm
Recusa de licença a. um escrivão

de colíectoria
O Sr. director geral do Thesouro indefe-

riu o pedido dc José Ferreira Tetéo, escri-
vão da colíectoria de rendas federaes em
Macau, no Estado do Rio Grande do Nor-
tc, visto não ter proposto esse serventua
rio.

mente o termo dc i-íconliccimcnto
parecer do cônsul toi- da Fazenda.

Iro
egual-

com o

Q^summarios de culpa mar-
cados para amanhã

Nns varas criminaes está designados para
amanhã os summnrios do culpa dou seguiu-
tes réos. quc ncllas estão sendo processados:

Sn 1": Antônio Moniz Pacheco e Anlonio
Cardoso; na 2': Paulo Nery, .Io::' Gòiucs l'c-
reira e José l'er«reira; na '/: João Pinho,
Manoel Anlonio Ribeiro"; Sugato Fidelis c
Francisco Antônio «In Trindade Jorge; na -l1-;
Juvenal Moraes e Silva, Francisco Pereira
Ramos, João Corrêa Mary c Francisco Sau-
tos; na 5": Manoel Ferreira dc Almeida,
José Mendes Corrêa, Antônio Alves de Souza
c Manoel Rodrigues; na 7«: Cildino Cali.v
de. Moraes, Augusto Drummond Dias, Fran-
cisco de Souza e João Geraldo du Silva, c íw
8o: Sylvio de Alihdidn" Bernardo «losé da

! Silva Assumpção e Affonso Luiz Martins.
mtmm
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| Fundas infecções
gonoccocicas
PODEROSO MEDICAMENTO

Injècçãb intrq-muscular do Sr; Dr.
Annibal Pereira

Opinião do Es:n,o. Sr. Dr. Assií* rrailn,J-j
r.iilito illuslre Director rta Santa Cnsn ilea
Ab.-ict-*; H"Slrvo*mc da preacnte parn cor.imnrfj
ilicar :i VV. SS. inie, uülisantlu-mo riu*]
preparado "Alnrçctli.vlina", ;.rn vaílosa
ciisio:, i!e blcnorrhajíiã aguda «, clirunica.p

Í.I ilicar

O PINTOR ANTÔNIO PARREIRAS
VAE EXPOR UMA TE'LA NA

CAFITAL MINEIRA
i *-Fí!£TV*0Ut--0N;'re' 2!1 (Seivivi especialtia A M)irj!,j — Acha-se nesta capital o pin-tor patrício, Antônio Parreiras, quo faráuma exposição da leia Felippe Santos, de'•¦"* autoria.

Os reis da Bélgica regressaram
de Londres a Bruxellas

LONDRES, 29 (Havas) — Os soberanos
belgas, (|i,e aqui sc achavam .sob Incógnito,
regressní-nm n Bi-uxellns.

. mmm <

neste hospital) pinte verificar sun cffi-
cacia, mesmo em casoi rebeldes cm 'íue!
oiitroíi tratamentos fórum encetados -»em|
nenhum resultado. Onde ns seus benefi*
cos ef feitos mais se uccenttiain «j nob
tratamento do sexo feminino, o qual dcs-I
afia outros tratamentos ale união una-a
dos."

Vendo-se em drogarias c pharmacias.
Inforina<;õc» c literatura a quem as pe-S

dir á 8. A; Merccíliyllhá — R, Carioca,!
.10. — 1° — Kio.*si_IMl_«JJ>'*«'^^

0 CAFÉ SUBIU
Cotou-se o typo 7 a 49$ 1)00

O mercado d-; cnf" abriu a runccionoii.noje, com uni movimento bastante activo deembarques c ücm maiores entradas. A pro-cura esteve mais animada, riu forma que ospossuidores pn.'.«saríini. por su,, vt-z, a exi-gir maiores preços.-Dc facto, dcclnrüVam como base do typo/, o limite dc •Ulí-Oij') por arroba, tendo o mer-cado permanecido firme a esse preço.Foram negociadas na abertura 6.061 sac-cas, com probabilidades dc maiores nego-cios durante o dia.
O mercado ficou bem collocado.
As ultimas entradas foram de 17.478 sac*cas, sendo 15.458 pela Leopoldina e 2;0aü

pela Central.
Os embarques foram de 25.826 saccas,sendo 2.875 para os Estados Unidos, 20.181Pnrn a Europa, 150 pnra o Rio da Prata c2.620 por cabotagem.
O stock, boje, era de 231.S85 saccas.O movimento a termo esteve sem a mo-nor animação, por isso que foram vendidasa praso apenas 5.000 suecas nn aberturada Bolsa. Cotou-se par,, outubro p noyem-bro a 49*850; pnra dezembro a 49-J900; parajaneiro a 506; para fevereiro a 50-S050 e

pnra março a 505150, compradores.
Regulou o mercado dc. café, durante atarde pouco activo, mas inalterado e fir-

O TEMPO

me, fechando com vendas de 4 624 saccas Ir.o-viV„,-. «,-,1,1 ^ mesa ,,i.„„ oiiLuis, j, ,Jodo._^. no total de 10.688 ditas

Temperatura do hoje : máxima,
24o,5; minima, 19°,6

Boletim da Directoriade Meteorologia
Previsões para o periodo de 6 horas

da tarde dc hoje até 6 horas
da tarde de amanhã:"D. Federal c Xiclherò.v— Tempo, cm gc-ral anieaçador com chuvas.

Temperatura — Ainda cm declínio, commaxiinu entro 20 e 22 grãos.Ven-tos — Do (iüadrnntè sul, «frescos.
lEstado do Rio — Tempo, oèstc c centro:instável com chuvas; 'itloral e serra: em ge-ral ameaçador com chuvas; lôstc: «bom, pas-sando n instável com chuvas. Temperatura,

em declínio.
Estados do sul — Tempo perturbado comchuvas cm S. Paulo e Paraná; melhorará

em Santa Catharina e continuará bom iro
Rio Grando do Sul. Temperatura em dccli-nio em Si Paulo e Paraná e estável nosdemais Estados. Ventos dc suéste a sudo-esto cm S. Paulo, Paránú e Santa Gntliíiri-na; variáveis c fracos no llio Crande do Sul.Nota — As previsões estão sujeitas ü .rc-cUficiição com o serviço ,1a noite.mmm

CORTINAS FINAS
Stores, etc, de Stc. Gall .(Suissa),

lindos e variados desenhos por
preços excepcionaes,

Loteria da Capital Federal
Resultado da extracção de hoje:"""" 20:0006000

5:0008000
74287
6250.

er.fi

32-176.
.1:000i*000
2:000*000
2:0005000

'*^^>Vg^)!
fia. Roa cíhj Carioca. 07— mio

RADIOTELEPHONIA
Material c apparelhos dc recepção de todos

os fabricantes nn >
IN STALL ADORA-

URUGÜAVANÀ, 150 *-* Rio
Tclephnno Jí; 810

IKlItvIffi
Apesar dê tudo niiíiln e a nossn cisa que"'rendo mais buráto. I) maior sortimento, os

aiais varladi.siõndrfiijs'.) - LARGO DA CARIOCA - *Souza Baptista íi; G,

-M

'. *

§: lí

íí- ¦•*
%'
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|i)r. Humberto Gotuzzo duu"-"s,0!;",r:
io c inlestinQ-i. 7 Setembro, 101", 3 ás 5 i»*"6*

"*^iÈè^jjgft i\v
. iWn-'-é^^*^'^s^mBML''a- a_i~ J2i2i .»_-i- 4w_aü
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Coronel Francisco Cardoio
Rangel

Í 

I>. Maria (lorgea Rangel, Hraneltco(.arhis IIípkoI, t,oiihura é filhos. Vani-lao de corveta 1'lburclo Ooinoi Car»
QlraWei, lenliora oflllto», Dr. FlorianoI \i.t i de boti»«, senhora c filhos, D. Mal»

V„ii. V *J l'l'í*1-''•<-¦•• dt douta o isiihora,

ü!S! ?do'-Mnh,opa' ,.11'""'. Rviiro i» nora,Naitlio Ciiiiarlo, uiihora, filhos e t»ím,viuva )r. .ourfval Mllancs Machado*l ti-lhos. Fi-iiucUeo Olymplo dn Carmo, fllhoi.
geiiioi, o neto», AntiMihi Tuleniiiii) d,- Al»me ia, senhora o filho, a 1'rankliu dc Al»inelilu -- \luva, flllioi. fionrtiB. nora, netos,trnia, sobrinhos u ciiiilutitn ajradacein, pe-tinurado», » todos quc compartilharam nu sua«lúr e nos quc acompanharam ot restos mor-tucs do dçu tompre lembrado marido, pae,
í/lfK.-'?^! «rflino, ilu o cunhado coronelIflTANCISCO CAIIDOSO IIANGKL, o convl-«Iam a iisi.htlr ,i missa de 7- dia que pm-ucscaiuo dc ma nlma faxuiu celebrar «juar» Ita-fclro próxima, l- da oiilnlifo, ki tn jj-jnora», uu nlltir-iiiór da egroja dc S. Vxm-!•risco du Paula, confciinndo-io doido IAagradecidos por inuls caiu aclo de ivliiíliioc amlz.ulc.

Maria Amélia Garcia de Freitas

t 

O Tiro de Ouerra d» Academia «lcCommcrelo do itio de Jánolro^onvWÍa» Ptaioa» da família B Hmii|o" da
v.iidem í"C«ft ÂH5. e"!no 0Í »•«•"»»» ™

ml. í' t„ -««..Co-nn-BwiOi nara assistir a
íi»?''. "H ? ,,la' *'"0 mtmúo eo obrar'nelo

^%:%mV&t!1SmmÍ-Í

*t '
A NOITE ~?ÍfeOTi.fla-fylra. 20de Setembro de 1024

¦¦*•*-*-,l^>-^-iMaMB%aMBtt>«s«MeB-B«kM a^aAMMMa__aMai^-i^i|^Uu^te^atl|M^MB_,||||j|M^
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Maria Lacerda do Nascimento
(SIN11A)rilnlo dc Lacerda, .losí de Lacerda,. esposa ii lilhim (ausentei), redro (lou-

lart dos S.uilos. eiposa e íllhos (an-
_ icnlcis), Maria dn Penha do Natcl»mcnlo (.onlclio o filhos (ausentes), Maria•1 Assumpção du Nniclmonto Koffe e filhos.Aurora do Nascimcnlo Figueiredo o filhos.Olavo Pinto Corte/: o sun esposa. Dr. Can»¦lido do Lacerda a f.imili.-i agradecem pm-fundamente u todos os iinrcntcs c amigos

quc acompanharam ú iillima morada os
reslo» mortacs dc sua Idolatrada c sempre
chorada mio, sogro, avô, Irmã. cunhada o'tia MARIA LACERDA DO NASCIMENTO, 0de novo convlilnm pnrn n missa dc satimndia, que faícin celebrar depois de amiinhã,
«tunrlti-fciru, 1 da outubro, As 0 \'i horas,
no altar-mór dn egreja du Candelária, an-
tcciptintlo os seus ugiailccliricntos.

ntomo Luiz das Neves
..Mario Virgínia ila Silva Neve» ••
ÍZ"!": W* '"• &**«¦- «oithor. o fl
koimmiinarani n enterro m ,c„ \r.

iií iimi,0J.«»,m-l»«»le»mi«iuo mandam rc
«mini"? imi"n p<!r -"» ¦ ma, oi. in horas,
n ítrer^d,''^''"^' 'lhJ: * "«""l"»
írun',ÍÍJÍ.l%« 'N,v S.' d° Mo"*é ÍÓ CliriliO
m Ji' nSr' T*' »W>o.hocai,do depde J„
?f.iiíi'.Í a8p»?«»nontoi a todos os que"as.«jillrcm a cito neto de reliniAn* '

Joaquim Â. Pinto da Silva 
""

•Ini? rf.íP«íi ° "ll10' A.,lco do Scrl"i
HiiiíS S lv<L * .MPn0fll s«<Tn Pinto

.„.. •;. *"> 'i0"do ,l,,° Wilwcliiiento,por curta, do sen recente felloclmen

Vf* Pi!J Ia.

D. Maria Amélia Garcia de
Freitas

• Antônio Novaes de Freitas, csposoi*$" filhos, genros, mãe, irmãos c demais
j parente.', silo Minimamente agradeci-'' dos a todus as pessoas «tue caridosa-

incute, por telcgranimas t- pessoalmente, se
fizeram representar c ucompiiuliiiram A mo-
rada final os restos mortacs du adorada
MAIUA AMÉLIA GAIICIA DE FHEITAS, e.
lhes renovam o convite dc assistir a missa
«lo sétimo dia, que, cm memória de sua ul-1
ma, mandam celebrar ás U horas dc ama- ;
nhã, terça-feira, .10 do corrente, no altar
«le N. S. «ia Victoria. egreja de S. Franci.i-
ro de Paula; por mais esta demonstração
dc amizade já antecipada mente se. coiifcs-
s.-iiii pcnhnrudos. 27 dc setembro de 1924.

io «¦• i«n..7„V ' re™"»o lai oc men»
êm . ,ttlZ\y '' '••"•,'u*"'' ro-wr uma missacm sum-aglo de M)a „ „„„ „a ,r , .

Smle, hh?l*k " ""Vldain os seus parentes
Slslir ?. omTSSti df',si .Utts '"W™ l>a™ as-sisi.i ii cmc acto icllelo-io,

Anti mio LuiiTd^Fev^ii
m^ESP* * C' •««¦adeecni u todas uspessoa» que acompanharam o funeral10 seu iiuxlliur e iimig.» o participamnu. inandiim rcz:,r na egreja dc N. s.do Monto oo Carmo (rua 1» do Março) umamssa por sua ama, As 10 horas, quarta-

SSffií l!,:ox,1"1!'1 ,"¦ lu ,!" outubro flcndodesde ja obrigados a todos os quc se di-¦.mirem compiireccr a esle acto de reliüliio.
Joaquim Cruz

- Joio Cruz ogradecc. ponhorádo, alouos os jchs amigos que acompanha-ram os i-nstos tnortacs de seu saudo-i • .i.i.i uiM(JUt.M I.HUZ. e convidaIpora assistir a miss,, dc 7« dia. quc por•sua alma sera rezada no altar-mór dn egre-jn de.Sontn filio, quarta-feira próxima, 1»(dc outubro, ãs 8 112 horas.

Mwaoi

RETRIBUINDO «TOTSi.os dlatlngulii o publico desta capital, os pro-pHctarios da SEGUNDA CASA AZAMORroservarom pa»-a o leilão a roallsar-so ama-nhâo, JO do corrente, do mesmo estabeleol-monto, 100 baterias do cozinha, do mais puronluT.ip.ío silemão e 50 serviços completos deoryatal boooarat, isto pnra quo o mesmo pu-bfltto tenha enoojo do adquirir objeetos damais evidente utllidado a preços do leilão.

Francisco Cândido Pereira
(6» MÍ2Z)

. Sua famlllii cninmuniea oos seusparentes c amigos que será rczudnuma missa por sua almu, em l» dcoutubro (quarta-feira), ús 0 hora», noaltar-inoi- da; egreja de S. Frnnclsco dorauia.-. Antecipadamente agradece.
Nino Rodrigues Vieira

tib.

João Rodrigues
MISSA DL' 30 DIAS

Rodrigues Irmão & C, Henrique- Hodrigucs, Francisco Hodrigucs Casa'•ova c familia. Anlonio Rodri-
gues Casa Nova c familia. José Rodri-

gues Casa Nova c Abílio Rodrigues Cnsa
Nova c família participam aos seus paren-les e amigos o fnllecimcnlo nu cidade do
Porto, do seu sempre lembrado tio ,IOAO RO;
DRIGU1ÍS, no din 1' do corrente, c os con-
vidam para assistir a missa de ,'10 diar. quc,
para repouso dc sua alma, mandam rezar
na egreja de N. S. da Conceição, no largo
de Catumby, no din I? de outubro, ás fl 1|2
l-.oras. Desde já hypolhccniil scus agradeci-
mentos.

João Baptista Sattamini
m. Seus filhos. írni.los, tio, cunhados,

m.-.-.iá ....i...!..i  .i.  „....,» commu-.

tl 

soliriiihus c demais \:
nicam o fallecimento
JOÃO BAPTISTA SAT

Seus
parentes

cm Palmj-ra de
5ATTAM1M, e con

vidam para assistir a missa de 7» riia do 1
inesquccivel u saudoso finado, que será re- jzada no allar-iniir da egreja da Candelária,
«manhã, terça-IVirn, 30 do corrente, ás 10
horas, hypothecaiido desde jú o .seu grau-de rccoiihecimcuto a todos que comparece-
rem a esto acto d-.* religião.

Monsenhor Moreira
iPADRF; JOSfi BEN1ÍDIGTÒ MORIÜRA)•jp nlanocl Dias Somes dn Costa e fa-«T' Biilia, nao podendo olvidar o unico !
í (esejo do grande educador c amieo dos«O» pobres; MONSENHOR MOREIRA, con- :vidam todas as pessoas caridosas, que quc*i-ram pedir a Deus pelo eterno descanso dcsua alma, nas missas que mandam celebrarem todos os altares da egreja de S. José,amanhã, terça-feira; 30 do corrente, ás í) 112horas. Deus recompensará a todos pelo Icumprimento da maior virtude oue ello'tanto amou — a CARIDADE.

(30*- DIA)
*JL' . .,? fl)milia manda rezar a missa

¦t , ,•',"" <,l¦• '!'" seu fnllecimcnlo, quar-. tta-feira próxima, 1 de outubro, ás tlhoras, na egreja de S. Francisco de

Falmyra de Souza Pinheiro
J Albino de Souza Pinheiro o familia

participam ás pessoas amigas quc ainissn de 7" dia, por alma dc sua ido-
Aivi-rm?ía fllha ÇAUITOA DE SOUZArlMiblHO sera rezada ás 9 horas do quar-«r-iclra próxima, 1 de outubro, na egrejado Bom Jesus do Calvário (Urnguayanu cs-quina rio General Câmara), confessando-sese desde jn agradecidos.

Antônio de Souza Bastos
Seu filho, Victorino S. Bastos, e ir-mãos e irmãs, ausentes, convidam scus

parente» c amigos para a missa de T/a, dia, «pio mandam celebrar amanhã,30 do corrente, ás 9 horas, na matriz deSao João Baptista da Lago», c desde já secoqfcssnin gratos por este acto e aos queacompanharam o enterro, 
Maximiana Agóstínha de Andrade

(th ANNIVERSARIO)• Guilherme Agostinho Pereira faz ce-lebrar amanhã, ás 9 1|2 horas, naegreja de S. Francisco dc Paula, mis-sa pelo repouso da alma dc suu sau-dosa mão MAXIMIANA AGOST1NMA DEANDRADE, manifestando-se gratos aos quccomparecerem a este acto dc piedadechristâ.
Georgina e Maria Tavora

fCommemorundo 

respectivamente o6" aniiivcrsi.-i" e 7."." mez dos falleci-
mentos de GEORGINA RELISARIO TA-v . VORA e MARIA BEI.ISARIO TAVORA

sua familia manda celebrar missa amanhã,
terça-feira, 30 do corrente, ás 0 horas, iinmatriz da Gloria, largo do Machado.

Amélia Augusta Cordeiro
* EMILIA DE AZEVEDO convida a

TOS familia c pessoas de sua amizade paru
í «Colei; - --!--- .

Se fn rída Ca-
sa Aza mor
31, flbi da m% 31

Leilí o
O leiloeiro AC JOR,

i venderá em leilão, amanhã,
|á 1 hora da tarde, todo o
j stock de mercadorias exi3-
|tente na SEGUNDA CASA
AZAP.'.QIR, a saber: Louças,
crystaes, motaes, ferra-
gens, baterias de alumínio,
de todos os tamanhos; ap-
parelhos de faience paraíoi lei ío, com S e 6 necas,
serviços de mesa, de fino
crysta! da Bohcmia, IVIous-
seline e Baccarat; faquei-
ros de finos metaes; appa-
reinos de jantar, chá e café;
enorme quantidade de ob-
jectos de utilidade, etc,
etc.

O annunciante chama a
attenção das Exmas Fami-
lias para esta rara opportu-
nidade que se lhes offerece
de adquirirem objectos de
valor por pouco dinheiro.

QMilü.
© M©sa

GÜARNIÇfjES

* I

m
W ?e\:
i . mas

i Ja ns*

0 governo de Moscou adoptou o
systema métrico decimal

MOSCOU. 38 (Hnvas) ~ O eoverno n
jiolvou. decretar a adopcilo do systoma nutrlco decimal no cominorclo u varejo.

mm*

APPArtELHAMENTO SCIENTIFICO
A Mechanica de Freci

...... 0...SAINT MARTIN AO.
Arli.iM A <!»• ,.¦¦ ...,i.i Uãl» Dl», lill«CIIIIÜlr08,Imliiilrlat1» e iiiíiU i»* >w> a (|iiitii lulvivshci o ei

mcnln acima, uumlinlo cniu „$ mui» perfeita» \o Ifiliiirnloilu», ilirittlilns por ciik>'uIii<Iiiik e ItclinL.
pcelfljlitni no eoneerto o na «ferlçAo dn ln»tnimcnlal
iclenllfleo icfcreiiic ai rneenharln, nitronomla, mri-j».
rologln, iiiiiitiea, clironoinglrln, opilra da prcolsfio, clrui*
«ia uu iteiiil, i.nli .l-i-iii, IcU-phonla o tch*iir..phlii xcrtiflo, lii-.iniiiieiiii'. (hi iihiIIiIu «letrien « de phvsii-ii em
Wrnli IJiicarrcRnm-ic d» foru.-elinenlo dus prlucipueafobrlcanloi «-«Inmitrlrns e poisucm sempre em slocltmercadorias da primeira n,unllt»iilo, «píer fabricadas no
próprio cílaboluclinonlo, t|ticr Iniportailn»,

Ri-ccbem ordem do Intcriur paia tudo que se refiraao teu rnuin dc iii-itncin.ei.3HATmraOT. «Hihisu»
******

End. telfK

De filo pura cuma com ap
p<i«-*i«¥*õ«*M «I.- Bclini, 12" 
pcçna

Km 1'ftto nanzouck coin
bordiidos

(íttííiJIADOS
Dr. filo rnm linda» appli»

cações hnrdadatt em re»
It-vo, dc 758 por. tJ_

l|MM

200
220
220
220
220

796600

688600

598500

DE SUPEKIOI! CRETONE COM
RAINHA AJOUR

HO  78400
160 128800
165 168500
170 178800
180 198500

TOALHAS

•Z 3XÍ:--~---""*^--l>l ¦ ia»

Si

»_ uwit
;-.*TÃ^Í5Í :....!«*'. FACI

í^fe-MiPl- des
'^á^, TAI

PARA MESA COM BAINHA ABERTA150 x 100  78500
J50  9S300
150  128200
1»0  148400

w

TODAS AS CASAS
M O D E R N A S DO
RIO, AS GRANDES
E AS PEQUENAS,
.SAO MOBII.IADAS
E ORNAMENTADAS
POR

SC.
OUER V. EX. OU-
TRA RECOMMEN-
DAÇAO ? VEJA AS
NOSSAS EXPO.
SIÇOES DE MO-
VEIS. TAPETES,
CORTINADOS E ES-
TOFOS.
93,
41,

OUVIDOR,
OURIVES,

95
43

150
200
250

FHOÍlHíiS
DE CRETONE RICAMENTE BOR»

DADAS
?2 * SO  7JI500
^0 x 60  8810070 x 70  88700

OPA BRANCA

Piedade Figueiredo Mattos
*» Manoel Josc dc Mattos, Adelia Mat-«Ki-J toa. Maria de Mattos Rocha; Lrliano
I l'i*,'ucircdo, nusente, pcnliòrados, agra-

/Si deceni a todas as pessoas o.ite os acom-
panharam no doloroso (íoiiic por qut* aca-bam dc passar com a perda de sua estre-mosa esposa, mãe, madrinha c irmã PIE-
DAOE KIOUElttEDO MATTOS, e aos ami-
gos pedem para assistir a missa de 7» dia,
que será rezada amanhã, terça-feira, 30 docorrente, na egreja de Nossa Senhora doCarmo, ús 0 horas.

........... w (n.uuu.*.> uv «MS» UIIIKiaUVl |**U1«Iassistir a missa que pela alma de sua
saudosu c pranteada amiga AMÉLIA

j AUGUSTA CORDEIUO, manda celebrar
I terça-feira, 30 do corrente, na matriz de. Nossa Senhora da Sallctc, antecipando des-
: dc já scus agradecimentos a todos «tue com»
! parecerem n este nelo de religião.

Dr. Duarte Peres de Rego Mon-
teiro

(ir ANNIVERSARIO)
4» A viuva, filhos, genro, netos e irmã

?*?-iio idolatrado e iuesquecivel Dr. DUAR-
i yii PERES UE REGO MONTEIRO com-

mw Municam aos demais parentes c ami-
gos que mandam rezar uma missa em in-
tenção de sua alma, amanhã, terça-feira, 30
do corrente, ás 10 horas, no altar-mór da
egreja de S. Francisco dc Paula.

t
Julio Rota

O. Dli. ALOYSIO ,DK CASTRO rcassu-
nuu o exercicio da clinica. Cons. Assem-
bicas 85. A*.-! terças-feiras, consultas naresidência. Rua D. Marianna n. 16, median-le aviso prévio,

MUDANÇA DE CONSULTÓRIO — Dr."Luna Freire installon seu novo consultório
ú Praça Olavo Bilac tt. 11 (antiga PraçaGonçalves Dias), Mercado de Flores. Trataactualmcnte a tuberculose pulmonar por in-
jecções de ef ficada já provada. Terças
quintas c sabbados, das 3 112 horas em dean-te. Tel. Norte .*>6'.!8.

feello. As-

' de
uço írBlodner"; Piaüòsau««|J "",os,„"9.- STEINÍVU"G» Biilan-¦.•.-is .Mercedes", Gramophoncs í'Ankòr"l-ogoes, Mach. de costura "Ankér,", Mo-veis, Radio-Telcphònin — BALL1STOI -

KLEVER
Únicos represenlantes para o Brasil

SHOSlIttriStC.hthÉin
Importadores o Conimissarios — Tel. 6326

Rio de Janeiro
EKSflW-iSfli

mo* ,

28900
38900

58200
98800

vs77ci.*j*SBjf:
l' t/KfeXíí*."'!

physiononiia.

Dr. Sifvino Mattos.
laureado especialista
em dentaduras anato-

&yf% nucas, com ou sem
jfo-l> chapas on cáo de boe-•*' ca, para a mastigação

perfeita o ' "
Preços módicos, 75. Tcl. 1555 C.

beileza da
Setembro,-'31! das 7 ás

Camisas «lc dia c] ajour...
Camisas de fino morim...
Camisas de dia ricamente
bordadas

Camisas dc noite c| ajour.
Camisas do noite com fes»
tonéc.

Camisas de noite, lindo
bordado c| ajour  118800

Camisas de noite, lindo
bordado  128800

Lamisas de noite, rico bor.
r *.*»• •„•  138800•Lomnuiarocs guamecidas

com renda  128200
Combinações r i e a m e n»

te bordadas  148500
Calças bordada  4$500
Calças c| ajour.  58200
Calças com fino bordado. 68800
Calças com bordado  78500
Sorlimento completo em

porta-seios.
Enxovaes para noiva
especialidade da casa

GRANDES

Armazéns de Paris
Largo S. Francisco 19, 21 e 23Junto á Egreja •— TEL. NORTE 331

HlHRffiHHP'
mmmW AUTOMÓVEIS^ I

PNEÜSBALAO l|

¦ —* ¦

Cama
e mesa

Atoa!h?do braneo
lar. 1,50 metro 4$500

Ciuardanapos
grandes, dúzia . 10$500

Panno felpudo
branco e de eôr
larg. 1,50 me-
tro I0$000

Toalhas para ros-
to, (Alagoanas)
tres por ... . 9$000

Toalhas para ba-
nho (Aiagoa-
nas) tres por. . 24Ç000

C r e t o n e Inglez,
larg. 1,30 metro 4$800

Cretone Inglez,
larg. 2,00 metro 7$00Q

Colchas brancas e
de cores, soltei-
ro, uma  8$500

Colchas d e tricot
brancas e de cô
res, casal . . . 28$000

Pannos de mesa
com franja e
bordados um. . 25SO0O

Tipstos
(Superior qualidade)

'Jm 12$000

"HlVerda?!eira
Enniiíff®

Liquidagâol
i

de roupas brancas para-senhoras, homens e cre-í
ancas e saldos de artigos]
de outras secções.

Grande variedade dei
TERNOS E CHAPÉOS
para meninos.

Exposição no 1° andar

Superior qualidade
e todas as cores
( en f estado)
metro 2$500

(Vendas por atacado e a varejo)

SiMUI IL
Ifailieco

Casa Sn
Avenida Rio Branco 76 a 86

tvxiseii.

TAlLIvEURS
semblén 21. C.

elegantes —
5190.

Coroas
RUA G0NÇAI.VR9 DIAS

FLORES NATURAES
— Os menores preces —

2Í3Í

AO COMMERCIO
RESISTENOA DOS COPRE8 «M,

AMERICANOS" E* UM PACTO

CONTOS PARA
*^>^»-*'»'»'*»»-»»»»«---**»»-^»--'^»^-^--—— -„-lt _,

Rua Uruguayana 158 e 16C
Esquina da rua da Alfândega
TELEPHONE NORTE 1244

evigon»
TÔNICO SEM ÁLCOOL - Formula do Dr.Rocha Vaz. — Amargo Estomacal. Abre onjipetite. Poderoso estimulante. Tônico dosnervos e do cérebro.

't*m^móm0my»*M0*i*mm

CASA
LIQUI

Falleceu, hoje, ás 7 horas da ma»
nha, em sua residência, á praia de
Santa Luzia, 154. Sua senhora e fi-
Ihos convidam todas as pessoas ami-

gas c de relações do fallecido a aconipa- !•.•»»•>""'.¦¦•«»«>»¦ iur«in rcuranos cm perieito
nhar o enterro, que sairá da sua residen-1 estado, depois de cessado o incêndio, do co-
cia, amanhã, 30 do corrente, ás 7 e 30 da fra M w *•»••*»••¦«•• ««''» -- --•-

W.
Na itiadrugada de 26~do"côrícnte,"a cida-de de Nictheroy foi despertada por nm vio-lentíssimo incêndio irrompido no prédio307 da rua Visconde de Nictheroy, onde èestabelecida com uma fabrica de tapetes afirma Wichau & C.
Os documentos da referida firma e res-

pectivos livros foram retirados cm perfeito

''manhã, para a necropole de S. Joio Ba'
ptista. Penhorados, antecipam agradeci-
mentos.

Julia Fontes Monteiro
(JULHÍNHÂ)

J A familia Monteiro Júnior, eterna-
«Wí lente reconhecida ás pessoas «lüc* { companbaram os restos mortacs dc
/"•.tia idolatrada JULIA FONTES MON-

TEIRO á sua ultima ínorada, de novo as
convida' para assistir a missa de 7* dia pelo
repouso eterno de sua alma, que manda
celebrar amanhã, 30 do corrente, ás 1) 112
horas,, no altar-mór da egreja de Santa
Rita.

fre M. W. Americano, onde se achavam
guardados, tendo isso sido feito em presen-«a das autoridades fluminenses.

Esses cofres têm como únicos represen-tantos: F Araujo & C. - Rua TheophiloOttoni, 103.

Aline Jordão da Rosa

Í-'Josc 

Antônio da Rosa, sua família e
parentes agradecem a todos que acom-
panharam o enterro de sua querida
filha, irmS c sobrinha ALINE, c con»

vidam para assistir a missa, que será reza-
da amanhfi, terça-feira, As 9 horas, na egre- (.»„»,*„»« clli ubiiubuo, sem cnreiio a par-
ja de S.* Francisco de Paula. Antecipara ticipação no dividendo relativo oo corrente

Cooperativa Militar do Brasil
(CHAMADA DE CAPITAL)

De accordo com a autorisação dada na as-sembléa geral ordinária de 5 do mez cor-i rente e resolução da directoria, fi cum pro-rogados ou renovados os prasos para paga-mento das tres chamadas de capital já fei-tas nas seguintes condições:
.1* chamada, alé 80 de junho.2' chamada, até 30 de setembro.
3« chamada, até 30 de dezembro; tudo doanno vigente e com o direito 4 bonificação

de que trata o n. 7 do projecto de augmen-
to de capital j para os que hajam feito ouvenham a fazer os ditos pagamentos naquel-les praso». Toda e qualquer chamada, po-rém, paga depois de 30 dc abril ultimo, seráconsiderada em deposito, sem direito á par

MANCHESTCR
FECHADA para GRANDES arrumações_ REABERTURA amanhã ás | S ....... _ „„„. „trauucLSWU „„ tu,(.lulüpara moptagera tiksMi «oÇ«xBlwsandareS5uperiores „ AUFA,ATAR,AVE CALÇAdOS20 A DESCONTOS 30 °

Rua Gonçalves Dias, 5
horas. — Brevemente REMODELAÇÃO do EDIFÍCIO

.agradecimentos.

Irene
A 

a familia Castcllo .Braneo manda
celebrar uma missa por alma de sua
....,,,m, irit.ni-!. amanhã, 30 do cor-

anniversario do seu
horas, no altar-mór

m puerida IRENE,
/ rente, segundo

fallecimento, ás 9 1|2
dá egreja da Candelária

anno.
Outrosim, c durante o corrente anno, ènovamente admissível a troca de duas oumais ac{ões por menor numero, sendo cadaacção a trocar accelta pelo «eu valor reali-sàc?o, sem prejuízo, porím, do quc acima

está sobre perda de direito á bonificação.
Rio de Janeiro, 9 de maio do 1924. —

Rogério Au-guato de Siqueira, director-presi-
dente o thesoureiro.,

INTRAKOL
(Soluto do kola nacional fresca estabilisa-da, glycerophosphato dè sódio, de magnesio,ácido phosphonco concentrado). O INTRA-KOL preenche todas as condições da thera-

peutica moderna dn NOZ DE KOLA encer-rando deste modo todas as faculdades phar-macodynaniicas irik-gi-aes deste corpo. O IN-TRAKOL. é preparado coin a uoz dc kolafresca imincdiiitamente estabilisada, kola co-Ihida na Bahia, guardando indefinidamente
toda a sua força medicamentosa. Indicado emtodeu os estados de depressão muscular ounervosa, seja t/ual fôr a sua origem, em to-dos os casos dc asthcnia em geral e nas do-enças astlienlaantes. Modo da usar: Uma atres colbèrcs dan dn. chá no** >r„ -onforme
indicação do medico, cm um cálice dágua, ?ÍWnuo ou iene

****m*****m***t»0*^mm0m*mmm^l*m^m*^-.

Escola Pratica de Commercio"AVAL. FRE D"

Depositários:
Pinto Costa & C.

RUA GENERAL CÂMARA, 91
RUA ALVARES PENTEADO, 38— E. S. PAULO '

•mm* i-
O ALGODÃO

O mercado do algodão funecionoü, hoje,estável, mas, com os pregos um tanto me-morados.
Cotaram-se os sertões de 72$ n 199 asprimeiras sortes de C98 a 75$. os medianosde .69$ a 72$ e os paulistas dc 64$ a 72$ nor10 kilos;-

_'nífr1*»*" «*« nm Escrlptofo tcchnicoINICIO DO CURSO EM OUTUBRO
BNTRAN0TEAcceitam-se alumnos para complemento-ásturmas dp Curso Pratico dc Commercio pormeio de 3 escriplorios-modelos. Cursos espe-ciaes avulsos: — Concurso ao Banco do Bra-sil — Línguas — Dactylographia.

RUA 8. JOSÉ', 106
(Em frente ao Hotel Avenida)

mm*

OUROeJOlAS
dos Leilões do Monte Soccorro eCasas de Penhores. Compram-se evendem-se na JOALHERIA ÍNDIA-NA, Becco do Rosário, 1, esquina doLargo de S. Francisco, e Uruguaya-
na, 110. Attende-se a chamados
pelo Tel. Norte 3111.•íwa*

SELECTA

0 vencedor do Preinio "Cri-
terium"

MIUO, 29 (Havas) — O premio "Crite-

*cm "stock" 6.931 ditos.' lana Razzapadana,

Mensagem ie affecto ios cirur-
giões dentistas brasileiros aos

seus collegas chilenos
« n-?.rri Urn°? Brito- íue vae representaro Brasil no Congresso Pan-Amcricano daCreança, a reunir-se no Chile, acecitou a in-cumbencia dc ser portador do uma mensa-gem de cumprimentos c do affecto dos cirur-gioes dentistas brasileiros aos scus collegasdaquelle pais. Centenas dc assignaturas sub-
S,? CSSe doc.un,e"t«'. "o qual os nos os

ni„.» • 3 mol,vo»*' m-eço com q„e sc impoem q nossa estima os filhos dos Andes

UNICO

GARANTIDO

RIVALISA

KRÜjrfiüNTZ

Em todas as boas camisarias

Perfeitamente equilibrado o or-
çamento francez

Íl?aIS Ü ânitóíSl
f.f» « «nno de 1925 está perfoSantS^

\
; 1 -¦

DEIXA A CAPITAL BAHIANA
0 PILOTO ALCIDES VILLAR
Recebemos do piloto Alcides Villar. •'¦•¦rcalisador do "raid" náutico Rio-Maranhía-

i.^í. i .tcj5eramm» ahaixo, que procedo dacapital bahiana e tem data de 27: .
ptÜv-^í- nmnnhà- Escalarei Ilhcos e CabaFrio. Sao meus companheiros de viagem Se-

loto Vilhr.0™ SUe- Sauda?ões* - (a) «J

Inaugurado o monumento ao so»
cialista Frank

f,n?l^LIM,i2a (Havas) - Em Manheim fo!,hontem, solcmnçmentc inaugurado o monu^mento do socialista Frank, morto durante •guerra. Falaram diversos oradores que ÍO-ram muito applaudidos, H *
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AMBA Tiutn João Caetano
(Ex 8. Pedro)

Estréa no dia 4 do Outubro

HOJE ULTIMAS REPRESENTAÇÕES OA ENCANTADORA COMEDIA HOJE"AS NORAS DE Mme BRIOfflE"
Representações de "PB

^^m'l^mmmmmm^im*0mmi0t0mma_*^ii^m^Ê_*t__m____m__m_^m__i______m____*^,^g^^^^0

1.

H8 30
Comedia em verso, em 3 actos, dc poeta paulista Paulo Gonçalves, premiado pcla Academia Einsi

leira de Letras

Amanhã
TRIANOBI

A's 7 314 c ás 9 3|4
í"""" "" ","1""""""""""" '•¦"'""<•'"":'". "... «i »,,* mh. mmim „„„„ ,„„ „„„

1 w_ *u_ff_brf _3Sta..pfça (-ue Póde ser considerada a obra prima da litera-
I jura 

theatral brasileira, assim se expressou o "Jornal do Commercio", de
I o. pauio, por oceasião da sua 1- representação naquella capital:

.irinicimx

lilemtMM ,l.Zãle . 
8ao-,ou™8 P.ara louv«*; «««.obra. Trala-se, com «ffcilo, dc um Irabnllio do i

f\__r,™. 1 V P_'_!,_rro' E**criP,a cm alexandrino» perfeito-., cantantes, sonoros. «1830" I
lodn __\h___?* 

C -,í,e,I,a,,c um »,s,a"«« P-wiosi» da vida de Sã» Paulo. A intriga sc resumo I
aSu- ?_ ÍV. V.^a 

8,:n*?,e8 «,e -,,na I».««*vao comrariada, mas Icvatlu n Im.ii, termo pela bondade «* pcla I
I tuiaa do ZZC 

"UtC' V0f*l\{?]gazm ? ta,c-!í?80* -»n5o <-«- Cy**_nò no galanteio e nas desven* Ig xuras «rio amor, menos espadachim e mais apollinco...

I »nent^(£E,^^,ur",", bra8Í,CÍr° ^ q"C 8C ",e C°n,parC Cm íorn™«™ *> P™-*»* |
-'"""""""" """"' "•'"""""¦¦'" '"""¦"" «a '• »»<>»«» li- ii.muii.i.1 „„„,„, ,„ „,„

.Luxuosa e rigorosa montagem cie accordo com a época. Em "1830" estrearão o applauclido galã pa-tricio OLAVO BARROS e a actriz ROSA CADETE.

lltICIIil .llíll/d.i,,|

Dir. Art. P. MARZULLO THEATRO RECREIO
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EMPRESA RANGEL & CIA

Ía^ptTX8 &2Stí? ULTIMASí REPRESENTAÇÕES^ *^Ã's 9^-HOJE?
míAr E' mCT0Jíl0SA E MAK* ALEGRE DE TODAS AS REVISTAS

.--BB__b__ A LA GARÇONNE ___S_fgms
AO COMMERCIO

COFRES
Chegou ao nosso conhecimento (|iie estão

imitando a nonsn marca dos cofres M. W
Americanos. Prevenimos ao conimercio e no
publico, que somos únicos representantes da
marca referida e continuamos a vender por
preço reduzido. F. de Araujo & C. Hua Thco-
philo Ottoni, 103. Oulrosini, procederemoscontra os falsificadores de accordo com a leii m»>- 

KUoALlJMA coqueluche•^smern-
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Casino Theatro Pfoenix
QUARTA-FEIRA 1» DE OUTUBRO

Inauguração do chá dansante (exclusivamente fa-
miliar) das 4 ás 6 horas

Uma Orchestra e Uma Jazz-Band
Exhibição de modelos vivos com as ultimas creações de Paris expostas nelasprincipaes casas no Rio.

NO PALCO — Tres números de grande atira-cçáo — Um bailado clássico — Um numero cômico— Um canto clássico — Das 6 y2 ás 8 horas

APPUTIVO DANSANTE COM PASSAGEM DE MODELO!— VIVOS

l—-* *On-<»íiA»~— »

SANA-SYPHILIS Depuralivo e to-
nico do sangue,

CASA ROCHA
Instrumentos de Engenharia, Náutica e
Óptica. Instailações modernas para con-

certos de apparelhos de precisão
[56 -. RUA DA ASSEMBLÉA - 56^
--— ¦. i «q>^ - ¦¦¦— -.-y- DR. ALFREDO ALVES PINHEIRO
l*.£irurgião Dentista. Rua Sete de Setembro

180, 1° and. Das 8 da manhã
òite. Telephone, C. 180G.

¦tfe;—

ás 9 dn

íllcprfl<t 
¦*J'P*li!iUl"a'' — MANOEL curou-se

yiv"*ra»tlc „iceras syphiiítieas das per-
fia. cm 30 dias, com _ vidros de Luetyl e
JBstoü 11S000. — ANTÔNIO curou-se de ul-

íiçras syphiliticas das pernas em 120 dias (4
jwiezes) com 20 vidros de outro depurativo o
gastou 75a000.
i&LÜBTYL só cm bons pharmacias.

**'• » -maom ,
Doenças nervosas e
jraquesa da vontade

«raquesa physica e de idéns, desanimo
vida,'medo, indiffercnça, tristeza, angus-
, manias, sustos, ataques, etc. estômago e
estinos. Emprego local e geral dc radia*
..ultrn-violetas de Bnch e da suggeslão
Xmethodos mais modernos. Dr. Cunha* ¦** Josí 61. 3 ás 6. Tel. 4625 C.

A Directoria tem o prazer de communlcar á distineta sociedadeesln* á disposição desde já os convites para a piatéa, frizas c camarotes,a entrada a <|uem julgar conveniente.
-<S-__tStaEI_H______B_l|

carioca que |— Vedando
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FERIDAS... FERIDAS^
Quem as tem se acha exposto a um sem numero dc infecções, cujos ccrinensexistem em numero incalculável no pó das ruas. Tratai-as convehienieitíéíile tra-tai-ns rápida, radical e scientificaniente só o cónseítiiireis com a "S VNTOSIN V"poinada secentiva e antiseptica por excellencia: POS) as DORES; as COCEHVAS o°, ;l!'e,,v:|';)CIÍals,,--r-tli-s' c-ssam como P°-' encanto eom as primeiras nppllcacões

Lata. 3$500 — Pelo Correio, 4$500. Nas dnigaffas c iiharmaclas rcdido« aPERBSTKELLO FILHO & COMP. Rna Uruguayana, 66. Em' NWheròy: DrogariaIlarccllos.
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RYPE PARA INFLUENZA
CONSTIPAÇÕES

874 — 1924
. André, coinmcmorando scu
jflíí Atencia, está brindando sua* .' ^CQUi. ^'irccos etcencioiiaaQ

-.^ia^w,,eniÍ*0 f-as h««*^-
_ú_t ior"-«entos-e falta de¦****'<*¦ 18G. Dr.Lyrio Santos,1

ÍMEIASI
"Todos podem vender Meias, \ \

mas ninguém póde offcrecer / v| |as vantagens da lia

CASA STEPHAN \j [Nos preços, qualidades e va- 11 ^riednde. lj JSó vendemos bons marcas /V \qualidades garantidas. |LA\

12 Rua Uruguayana 12 sk
(Única Cnsa só de Meias da

Capitai)
¦ — -- ¦
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Palácio Glá I
.iiiiiiimiiiiiiiiiimiimii ijmim nu iiiiiiiii.il nn in ni, H

Alfaiataria
ALBERTO

As mais bem acabadas
ROUPAS SOB MEDIDA

ROUPAS FEITAS
Especini.u—> v.n casacas, smockings e fracks
Casimiras nacionaes e estrangeiras, sempre

os últimos modelos c novidades
B0 — CARtOTA _- sn _

DE
LES FALENES -**- Bailarinas

[clássicas características.
PRECI0SILLA ¦— a encanta

dora estrella hespanhola.
CARMEN MEND0SA—à'rai

nha dos couplets,
LA BENVENA — divetta ita-

liana.
LA NIEKYTA — estylista ar

gentina.
DIZY B0NJ0UR — MUSÉTTE— AIDA — M. D0LLY — HEN-
NIE LAFITTE — MANOEUTA.

ORCHESTRAS: BLUES BANDA
HARRY K0SARIN

-mmmm___mm__mgsr

NOTICIAS
A Primeira «Ir hoje no Rtpulillra — llurnn•Marhadi> nn raprclarulo

A compánlila de rcvlslii» d.i tlu-atro lidou.''" l*"*1'*>a. ilá-nos hoje, n.i llcpuhllci, asroproíciitaçôo» da revista A»
l.ui/ de Aqulim o Xn-vier de Magalhfie»,'Plparolo", inualcmln
mr Hiifí'. Vi.Iiil c
inul Porlelln. O com-
iirói de fcIçHo novn* vii(jrni,-nilissimn, t¦ iicti.r Álvaro Pc-
olra, uni dns «|ur sa-
cm fnaer o inilillcn
Ir. "Plparoto" está
Ivl.lidn em um pro->«o, do»s aetos o
ove quadros. Alím
a Álvaro Pereira,
•in*ii(i pnrle nn rc-
rcacnlaçfin at nclri-•s l.inn Dcmocl, Hcn-•ir. Costa, Ziilmira
ilrnniln, Carmcn
niiins e os adores
irijc (ienlll, .loaqulm

• Inda c Adolpho Saiu-
paio. Estreará nessa
revista, fazendo mnnumero com a nclriz Llna Dcmocl, o fes-Icjndo dniisnrino patrício, campeão du dan-sa-horn, llueno Machado.

A próxima temporada dn João Caetano
l)cspcc!c-so ninnnhú «Io lliealro .loão Cac-lano, a companhia Vlclorln Soares, cno próximo snbbado nli estreará a arandocojnpãiilila italiana de operetas I.otnliardo-(.nriimlin, qne apresentará no nosso publi-

ço i. mais moderna producção do gênero,II pneso dei campnnelli", lia anciedade
justa om turno dessa nova temporada cs-Irnnjjolra que nos proporciona esle nnno aempresa- Pnscliònl Segreto, conhecidos quesua os directores dessa "troupe" italiana, cnniirados seu repertório e elenco. Um faelosignificai ivo do vnlor dos espcclaculos dacompanhia l.omliardo-Cnranibn, é o dc qucella nao abriu assignntura, embora tenharepertório grande, mas porque sua penna-nencin aqui será curta e ella espera fazerseu cartaz eom uma ou duas operetas, ape-nas, tal a segurança do scu agrado.
A primeira dc amanhã no Trianon

Despede-se lioje do cnrlaz do Trianon acomedia "As noras dc Mme. Brionnc", qne
[ao brilhante carreira vem dc fazer naqucllebem freqüentado Ihcalrinho, pois em sevaiando de uma peça estrangeira, cila vemdc bnicr o "record" de representações nosnossos theatros, alcançando cerca dc lil) re-
presentações consecutivas, sempre com nume-roso publica, lendo sabbado c domingo ul-limos esgotado a lotação do Trianon. Paraamanhai o Trianon niinuncia as primeirasrepresentações de "iSItO", encantadora co-media do poeta paulista Paulo Gonçalves,
que nos transporta á época do romantismo
nn 1'aiilieéa, exigindo, por conseguinte, uma
montagem rigorosa, que não foi descuidada
pela empresa, tendo sido os sccnnrios pinta-dos pelo artista paulista J. Prado. "1830"
subirá á scena eom a seguinte distribuição:
pela ordem das entradas em scena: José,Barbosa .lunior; Laiira, Amélia de Oliveira;
Fclix, .loão Lino; Menezes, Eduardo Vianna;
[.nu,»Olavo Barros; Undamor, Cordelia Fer-rcira"; D. .íomiiin. Adelaide Continlio; Pau-lo, .lorüo Diniz; Estlier, Hosa Cadete; Dama
Verde, liulli Vianna; Dama Azul, Margarida
I.opes; estudante, Sadi Cabral; Tuca, NinaCastro; escravo fugitivo, Manoel Durães;
capitão do matlo, Plácido Ferreira.
O grande festival de hoje no S. Pedro

Nn ex-S. Pedro, boje, ha o grande festi-
vai em beneficio da Casa dos Artistas. Serácantada a "Cnvalleria rusticana", pelas in-
terprcles brasileiras seguintes: Lvdia Salga-iio, Dolórcs Belchior, Maria Editli Giierdoií,
Vicente Celestino, Roberto Vilmar. Haverá,
ainda (lous grandes actos dc concerto e devariedades. Esse espcctaculo lem um do.i
melhores progrannnas aqui realisados.

VARIAS
Bealisar-sc-á. hoje, depois dos espectaculôs-ist.cml.Ica geral extraordinária da União dosContra Regras.

Regressou, hoje, a São Paulo, o feste-
.iado galã cômico patririo Jaynie Costa, quenos deu o prazer «le sua visita.—- A companhia Alves da Cunha dá, hoje,a ultima representação da "Labareda" e aamanhã da "Alma forte".

ESPECTACULÔS
e_7^fm_~&'_!s___iíi______________wag/gg^

EMPRESA PASCH0AL SEGRETO
THEATRO CARLOS GOMES — A'g 8 %ÍL. Fróes — As Vinhas do SenhorTHEATRO JOÃO CAETANO - A'i I «ÜAVALLERTA RÜSTIOANATHEATRO S. JOSÉ - ,tfa 7l?e » % IOLHA O GUEDES ! I'-&l___m_____iM.M. WJÍ3S.M, ¦:„._.— éi______m- ¦-.. »•_* m m * - -
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COPACABANA CASINO-THEATRO 

'"

ÜA PLATÉA [| Empresa Theatral José Loureiro
————— ____ ____ II -*>***I*'''>'^'*'>*<W*M'" ¦¦»-¦¦¦ _._,__- »__^_-,_^r)r||___)|-||| . -n-f r m-ih-,,  ¦¦¦¦

THEATRO REPUBLICA
rn»»------,-.-............ i-i-i-i-n-iriii-w ir ¦¦¦_¦'.-•™---tiihia Porluiiupz» de Itevisla

HOJE - ii 7 3)4 c 9 .1|» - HOJEPrimeiras rcprcsentaç«.cs dn rovlala du Luizd Aqu no o Xavier do Magalhães, musicaAe llaul Porlelln e Hugo Vida1 '

PIPAROTE
Tllulo Aos quadros: — Prólogo. — üml-i-rnle. 1» - Quem lem amores. 2- — N«.Porlo; 3*. - Kntio flores (Apolhcoao). i"- Mngailne. 5" — Literatura linrnla. 0- -Casamento dc Zunsbn. 7* - Bairro da des-vcniurn. 8- _ Cancioneiro Portuguez, 9" —O amor.

c

 ,,,„ (Jumj^jgi

PALÁCIO THEATRO
"'**"*«***i^»^^ m* ¦¦*^w %

'**¦•'¦•'¦*'• c toilna as noites — PIPAROTE. I REIÇAO.
TÍli-ÍATIl.'

Companhia PortiiRuciii Alvea da Cunha.Kcrtha lllvar
HOJE -- ás 8 3|4 - HOJE

A LABAREDA
AMANHA

L'ltlma rciircsentação da

ALMA FORTE
Intcriiretnção dc ALVES DA

C0DAT1DIAS - RESSUR.

P't«

Vnlavcl
CUNHA.

lu-fcirn

r. .,",.-' --y."-*,0 ~ <:«-íititiuit abeiSa a asslgnalifrã"Onindu Companhia Franceza do Operetas. lístién, snbbado. para
I dc

•——¦—' — —-¦— i~i.n.*t*-iroylfl espectaculôs
outubro
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Theatro S. José
EMPRESA PASCHÕÃÍTsEGÍSo

._. O applaudido actor Augusto Costa continua idivertir a piatéa do 8. JOSÉ', wpreaentehíí aT^vislHa:!sa&zs1?rneourt-Men-ies' com miisi- <•«
Olha o Guedes I

-

nirituoH-i 
NUUCa 8C VÍU' "0 RÍ°'lima levista tsTo es"

0 "record" das gargalhadas!0 maior êxito do theatro!
ÍWT Até hontem, — OLHA O GUEDES ! ti-nna sido vista e applaudida por 72 426 PESSOAS !

,. ,3^* Toda a população carioca vae desfilando!SztrS:1*do s* J-sí*p- ™»m
OLHA O GUEDES!

oue caminha, victoriosa mente, para meio centena-no de suas representações.

+m__________________ZZ__l________\ , „„, ,M,- ,,,„',,- ' " —"**
| PARA HYGIENE E TOILETTE INTIMA IDa"sÊnH0RAs"" 
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E3301 CAiXA
COM
20

!.__-__*____*. PAPEIS

E_LMELLo & c- WÈmmm

i-_«^

BEBAM CAFK- GLOBO
JANEIRO
_%__}___

O MELHOR E O MAIS
SABOROSO

¦Jii-.i, _\, x, andar. í**ente. Assem-

<!í*5i__aâi^>ji gâw __m_W_%_Wjk. -

0 Gafe i Bar _______
Inaugurou hontem a secçfio de restauranteluxúos.nnente inontndn. Cozinha de 1« ordemPREÇOS MÓDICOS

{Rua da Misericórdia n. 2
;f'efronte ao Telegraplid Nacional

WplGUEZ IRMÃOS & 00MP:

HOJE  Segunda-feira  HOJE
A's 21 horns: — "O agiota do amor",|

film em 5 netos, por Hilda Woltcr. fA's 22 horns: — Ultimas exhibições
d« notável dnnsariníi hespanhola, uml
ilni inniorcs successos da temporada, ISA-I
CEUTA RUIZ. '

\ • ¦ r.-if! • K. Cr.ninroteg o baignoireg 10$.CjPiII.I.-HOOM — Diner e souper dan-,
s.-mts Iodas as noites. Quarta-feira, jnn-jtar da moda.

ÉÃ8PEL0 CUSTO"
DESCONTO DE 10, 20 e 30 o/o

Por motivo de balanço
ÚLTIMOS DIAtS !

Alguns preços :
Collnrcs onro de lei 12$Pulseiras salatite. ultima moda, s.! 3,1900Correntes folheadas a ouro  3$Anneis de ouro para creança, dendê 10?'Jrincós de ouro, desde 10$
Brincos La Garçonne '" 8SPuls. plalinete, ulüma m«i«ia ..." 6$cucravns, folheadas a ouro 4$" Bcrtino, folheada a ouro..'.'. 11$Relógio pulseira, onro de lei 78$Collares de prata de lei .,  jjgooCaixa com Rosário. '' fi$000

c tildo mais com ifrandes abatimentos.
JOALHERIA, LÚCIO & RAMOS41 -URUGUAYANA -41
ENTRE OUVIDOR E 7 DE SETEMBRO

Creanças Doentes

rEnEV^rROÉLÍ$Õ00n,^ £c.f_gft£Sé'SHlFu e *h£ma_as^_m°a a
DROGARIA BARCELLOS. *JKUUUAYANA, 66 - Rio. Em Nictheroy :_.

ÚLTIMOS MODELOS DE

Telephone NORTE 198Í

FOGÕES A GAZ ALLEMÃES'PROMETHEUS"
ECONOJHCOS E HYGIENIC03

BRANCOS E PRETOS
ACABA. DE RECEBER NOVO SOB-

TIMENTO

CASA HAMBURGO
EWEL & COHEN LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 44

I

~ '• • -¦ I , ________^__

^ _r-aM.^ ^_0 AFAMADO LIVRO:«O que toda moça deve saber
sem restricçáo antes do

casamento»
•tefcliiilil v-n-ed-'e- *- i*™es "»* «to 30 (te m,

S A NATO SSE agBBgS
ÜR80SINH0

RUA DO OUVIDOR. «6Telep. N. 1003LUVAS. LEQUES. MEIAS.CALÇADOS FINOS etcmmm- ¦-

m
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novo, a moléstia da

CAFE' PAPAGAIO
Avisamos a tmlos os nossos amigos e fre-Siiozeajque, devido á grande alta do café einmo. do dia 30 do corrente en, deante pan-saremos n vcndel-o no varejo a 4*800 «H.Lio. _'J de soiembro de ]fl24 }

BURQUES DA COSTA & Ç''
i

,.. .... -... .¦i*—J_5*

«»¦¦
Cinco novos casos de intoxicação

alimentar
Apresentando syiiijiloinas da intoxicaçãoa imen.ar, oram. medicados, pelo posto ,cen-trai de Ass stonçin: Maria Isabel, de éi,n-nos Invadeirn.residente _ travessa ka..-a-llio Alvim n. 60; Alice Góes, dc -17 AJ ,os

uZfnt ^ 
S,C,rV,'-0S úom^>™. Cotan'-

, L^ _' ,dc ll -í!nnos e Llílfi nnnió* damesma ednde, residentes todas tres áWiMaria-Ame ia n. 17. quarto n.¦'-:_'. 0 0"in*ctor,de veh culos Ferdinando Barros Fali(íc Lacerda, de 30 nnnos, morador i r

0 porto, pela manhã
"Euron^men™° Gc"0Va-' ° Pa-"-ete lUÍwí

^sj._^i,t_^__M
vapor norlc-nnicricano "Liberty Glo"„ «comvanos gêneros. •<• .

rua

sss^Ê
Caetn**^''. _i_ 08.

LOTERIA DE S. PAULO
Extracção ás terças c sextas-feiras sob a fis.calisação do.-governo do Estado->* W

o
ionarl

~ts®smàf*': v. .ÍA*»"
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Fa.em annos, hoje:
0 .menino Oscar l.lni. ile Mello, flllm il«t

Or. Tulllil.. do Mello, clinico noitn capital,
NASCIMEXTOS

. O Sr, Vicente lmn.ir.ilu o I), Laurlmla
du Figueiredo, tlvoram a ventura «le •_.!•
¦uecer o lar com o primogênito «Io t-aixil,
iuc se chamara llcinetrrlo,
_""~- Avhn-sc í'iiri«|iuvlili» o lar do Sr.¦Frederico AugiiMn da Cotia l-llli... funci-ln.
Jirlo «In Alfândega desla capital, o ilo I).
Kisolela lllhvira <. nta, com o nu. clni.iitu
de um menino, que se chamará Jo-ii Oscar.—— O lar do Sr, .lorge Lima o du mw
•iposa, D. Luiz a Lima, c. tá em festas rum

nascimento de uma menina, qua recebeu
uomo d« Maria Cnndldn,

OAPTtSADQS

Foi, hontem, levado _ pia ImplUinul, un
nutri, dc S, Joio Um.i-.ia «Ia Lagoa, ««
«penlno Sei-glo, filho do Sr. «-.«pilão Jomi_
Porto da Fonseca, funivlonnrlo initnleiptil, c
do sua exma. espova 1). I.vei-ildc l-nrla Lc
¦tos da Fonseca, .servindo dc padrinho!., o
Sr. tenente coronel Gregorlo Porlo dn l-'on-
•cca e sua Ritma, senhora I). Argentina Vai-
detaro da Fonseca.
ALMOÇOU
«¦¦_-______¦____*_

Amigos . colleg.s do Dr. Ferreira liar-
ros, váo ofícrccer-lhc um almoço jior inoli-
to da sua recente promoção no Corpo tlu
Saúde, da Policia Militar. A lista dc adhe-
•ões coni inu'a lia t-u.a Moreno.
VIAJANTES—

«Regressou ao Ilio. a
Medrado, filha da l_.xm.-i.
Ilcdrado, c que sc achava
cala. Estado dc Minas.
ESFEIUIOS

..chá-so enfermo o Dr.
engenheiro da 'Repartição d
Publicas.

—— Em sua residência, acha-se enferma
a professora 1). Adyllls Azevedo Martins du
Cunha,
voto

Effectuou-se nn cemitério dc S. Francis-
co Xavier, a inluimnfno d«> cadáver dc D,
Philadelphia de Can-alho Paes dc Andrade,
a única filha, quo sobre >-ivia, do Dr. Manoel
do Carvalho Paes dc Andrade, proclnmador
da Confederação do Equador. Ao saiinrnto
fúnebre, .causado da residenein do Sr. Dn-
vid l/e Masson, á rua Harão de Petropolis
n.* 106, compareceram os Srs, Drs. Ulysscs
Brandão, por si, pelo Instituto Archcologi-
co dc Pernambuco e i>elo Centro Peruam-
blicano; Souzn Leão, por si c por seu pne
Luiz Fclippe do Souza Leão; Carneiro Leão.
director geral dc Instrucção Publica Miinici-
pai; Manoel dc Miranda, director miinici-
pai de Tomada dc Contas; Augusto Diogo
Tavares, José Tliomaz «Ic Souza Pinto, .losé
liarbosa Rodrigues. Eugênio Comes Vieira
de Costro, Daniel IPercira de Moraes. Emes-
to Ratis de Carvalho. Euelydes Vieira dn•'«Silva, lAdolpho Carlos de Oliveira c as
Exmas. Sras. DD. Emilia de Freitas, dire-
ctora da Escola Municipal Pernambuco;
Alice Barbosa Rodrigues. Alzira Barbosa Ilo-
drigues, Maria José Farani o. sua Ritma,
mãe; Manocln Vieira da Silva, Maria Leo-
nor Tavares. Anna Katis de Carvalho, Ilcr-
minia dc Oliveira, Augusta iPacs dc Andrade.
Dcolinda Paes de Andrade, Georgina Mo-
raes, Evangcliua de Oliveira, Lconor Souza
Pinto, viuva Rodrigues Lima, c outras pes-
soas, cujos nomes nos escaparam.

'Falleceu, nn Ilha do Governador, o Sr.
Joaquim A. Costa, sogro do clinico dessa
locu-Udadc Dr. Luiz Paixão. Ao enterro, que

_jsc _V'«li_oú no cemilcrio local, comparece-
ram muitas pessoas dali c «lesta capital,
MISSAS
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Estreará hoje no [DEAL

Bella UNIVERSAL JEWEL
Interessante burloiquc roplc

ta do variedades o de artistas
cxcellentos,

Tirado
do conto

quo alciui- í<A
çou o Pre- 

™

mio no Con
curso
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) INCÊNDIO DE HONTEM, NA f
AVENIDA SUBURBANA

Foi preto o negociante Vieira
Nu tlole_ui'ln do _•>• illílrleln, proiegiilu,

hoje, o Inqui-illii _ò_re o lii.-i-iulio orcorrl»
dn, lionlem. im iiv.-iillla Suburbana 'J.llll,
iirmu. eni da seccos o niollindos do Sr. Car-
Iòh Vidra.

Pela iiiiinhã. foi i»rc_o aquelle ncgoelanjc,
rjunntlo se apiiroslmavii «ia sua casa _inl->-
Irada. Na ileh-giii-in ill.se elle t|iio duranlo
o «II», hi.iiirin esteve n%i»»t*iil•-* «Io seu culn»
liéloclriicnlo onda residiu. Snlu n passeio u
._ voltou linji. pela liinilhil,

O «•slnlu-livliiu-iilii estava M-giirailu em
SOtOOOt?. un Cnmpiiiiliiii Slella,

A policia vao ouvir us eríinrcgados do Sr.
Carlos Vieira, «-sliiiulii esle ilclldo.

enm

senhorita Jullcln
viuva Ilcriiiliiin

do-.-nle cm Sapu-

Vgostlnho Porto,
: Águas c Obras

INo altnr de Jí. S. das Dôrcs, da egreja dc
S. Francisco de Paula, será rezada amanhã,
ís 9 1|2 horas, missa de 7." dia, por alma
do Dr. Orlando Corrêa Vasqucs,« *•»

PLÜLL
.LEILOEIRO)

IO- RUAS-.J°SÊ'57
Vende prédios e moveis

WMHÍiPEN
Companheira JoI

I
BASTAM 

uns segundos para
encher dc tinta a caneta

Wahl, ainda quando, graças ao
delgado cylindro de metal, o
seu deposito dc tinta c muito
amplo.

Ha-as de diversos tamanhos,
estylo. c preços; arlisticamente

gravadas; dc pontas iinas ou

grossas. Entre cilas encontram-
sc sempre uma a nosso gosto,

~" Á <otnéa nos melhores etube-
Itcimentoi de todas . . partes.

íeone & o
f de Março, 8»
Rio dc Janeiro

jflLW I

ÁfJsJ

ARTE,
ELEGÂNCIA

BOM GOSTO

I
Silo os requisitos

quc distinguem os
Mobiliários e i
llinniiu-iiliK.iu"

RED-STAR
RUAS ¦

69 — __loii«:nlv<'- Din.
82 — l rufíiiuy.nin -

71
82

MADEIRAS DO PARÁ
Ninguém compre estas preciosas nia*

deiras sem consultar os preços barati/»si-\
mos de toras e vigamentos da casa ..
Manoel Pedro & Cia. onde existe
stock permanente

Rua Figueira de Mello 237

i

Um grande cortejo or gani-
sado na Galeria Cruzeiro e
outro na Estrada de Ferro,

com destino aos grandes
ARMAZÉNS DA CAM!-

SARIA AFRICANA
Avenida Passos 21c 54-A

para ad«|uirir lion» urllgos pelos preço» quevão aliai, o :
I Canil, as peito «Ic lllllio, iir«!-fi:is !l?S00 I
| Camisas porcaI fi-nnccz 118..00 «

Camisas percal 11)3500,
[ Camisas tricoline lisa, . 8$600 I
.Camisas tricoline llstniln, n _!8S»U0

Camisas tricoline linho e seda 328000 I
Cuecas pcrcnl, .- -1800111
Cuecas ínoussclinc, OÇOOO '
Cuecas cretone liíSOII
Capas ile Riili.inline ile _505 170?00(1;
Meias inousseliiie 183300.
Meias loila seda c\ costura 83500 j
Meias scdii 08000
Meias seda «13500
Toalha «lc rosto, _850ll
Toalha fi-lpuda de rosto, 38500
Toalha felpiiiln, superior, 58000
Toalha de lmnlio, i)*SUü
Colchas dc côres c brancas.
Tapetes muitos padrões, para ipiar-

to, 18í5l_i
c muitos artigos «|Uc c impo .sivel descri-
minar .

TOÜOS AOS XS.

21 Avenida Passos e 54-A
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ESTA 
i-iliJ.-df. esta rlvacidaclr, r.-.u enthu-

siasmo, quc ..fio * chav» rios .ccesso nos sporte
só se obleein por unia imiti;Ao aproprioda do or^a-
nismo. O uso diário, constante, da nossa aveia,

Quaker Oats
Jignifica sangue rico, energia «nuscular, reslstenda1
ao cansaço.

É o alimento preterido • adoptado por todos
os athletas do mundo intairo.

Alimenta duas veies maia que a carne • tre*
vezes mais que o arroz e e digerido coin extrema
facilidade.

O mingáu da Qutker Oats, alem do grande va-
lor nutritivo, é uma delicada o appetitosa refeição
pela nianhâ, á merenda ou _ ceia, para crianças,
adultos c conyalcscentes.

*l

-Aí

PÓAZUL
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O VEaiUDElTtO DB-íVttllllwn

UAS BAKATAS
EiTicrimcnlcK. n t-aa efflcaala

Vende-se cz\ toda a parta
r_«*«

mnm
LEILÃO DE 1'ENHOKES

D. Oliveira, H. Chile, 18: cm IU dc outubro
<lc 1921
me*-

BLEN0RRHAGIA Cura radical das
proslalilcs, com o

restabelecimento integral dn funeção sexual,
pela dialbcrniia (technica de llonlier, Paris). i
Tratamento especifico, i-npido e inilulor.
I)r. Cocio Unrccllos, cx-nssislcnlo da Fac. «le
Med. Dasj) ás 11 e dns 4 ás (I. Tel. C. .ISIH.
S. José 53.

mem
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"FRAfiOL"
O pó ideal para
frieiras, assaduras,

brotoejas, etc.

Evita o suor c tira
o máo odor.

Lata. 3$. rdo
Correio, 4$.

Nas jicrfiimarias,
pliarmaeias c tiro-
garias do Brasil.

mmm
As mulheres mais bellas usam sempre;,

pela manhã e ú noilc, a pasta dentifriei _
SYNOROL. ^^ :

ihniücli-is lívci-sliãi-p e ns canetas tinleiro Wahl scrS» Venoldaa co.u O

I üÜÍll

sconlo ile -U o|- nic oi ou ««ui.ujmw

11 DE PREPARATÓRIOS
DIURNO RUA DO OUVIDOR, 50 NOCTURNO

V.' O MKUIOli: «lueírii visital-o; procure informar-se. OCVIDOlí, 50 — I e II nu-
dares, csquiim tle 1° «le Março.

——— « mem ¦ . I

SAL HEPATICA
Eliminante, diuretico, _axativo, als?_!ino, de sae*

sodicos, de gosto agradável

í

OS MED1G0S

CREME INFANTIL
I universalmente eloginin as bons qualidades
| dá Miignesin Divina.
j /Mtcstiiilo do Dr; Pedro A. Vaz Mello,
.medico e pliiiririnccütico chiiiiico peln Fa-"culdádc 

de Méiliçliin do Rio dc .lancii-o, me-
dico de «liversas nssoeinções dò classe, etc.

rèm-pò dextrinisado, 12 variedades. Um dos 
"Attcslò que o Sr. A O. (i. linisilein.,

melhores alimentos para crcnnças c doentes). '".•. i?9'««H _ii.lc.iO nproíodo . o_eon p cie q,
Pacote no Rio, 1$200 ç «o Interior 1$300 fflgfefet Ce^eés _' 

" 
ei. le " iti-¦ Prevenimos no publico que não auginenta, ,<„ si si i «Io « • oilr s dis Inètoi.tiios o preço deste nosso «w>n»in>» ".•__«.. i„ i-v ""- 'produetopopular

cjuc'conlimin'o mcsnio.de 1010.' Será indevido o que «.-obrarem a mais.
DR. RAUL LEITE & C.
¦ mnm ¦

NOIVAS
Madame Tavares, especialista cm bnrd.i-

dos á machina, sclcnlifica á sua clicntclln
, «iuc se mudou para n rna Dona Romana 18S,

bonde Lins Vaseonecllos.
mem

«
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A BELLEZA E' NECESSÁRIA
EM TODAS AS MANIFESTAÇÕES

DA VIDA
Escreva hoje mesmo á MADAME CAM-

POS. directora dn ACADEMIA SCII-.X-
TIF ICA DE DELLEZA, quc trouxe ao Rio
400 produetos de Belle/n qnc são 40(1 mara-
vilhas, premiados com o GRAND PRIX nn
Exposição .do Centcnnrlo. Peça infoi-mn-
(:ões detalhadas de cada um destes pro-
duetos.

Use na toilette diária, Água Crenie c Pó
d'Arroz Rainha da Hungria se tem pelle
secca ou normal; sc tem pelle gorda ou Iu-
eidia úso os produetos d'Acassia; so lem
poros dilatados, os produetos Civetlc. Pnrn
lavar o rosto, Pasta d'Amendoas Rainha da
Hungria. Se tem pellos, o Depilnloi-io Ele-
clrico Radical tira-os para sempre. Etcspos-
ta mciliante sello. Run 7 tle .Setembro 1GG,'Rio. Catalogo gralis. "(St

1 mem __
DAIOQ ULTR..-VIOLETA. Pelle,
__f__n_.l\aPli-_- Cabellos, Fraqueza sexual,
Tuberculose. Anemia. Assembléa 51. li ás 9,
OR. PEDRO MAGALHÃES.

V- ¦
V:_._ .,.;._,;.. Cura radical dn blenor-
VIM Uíinarias rliagia. Tratamento das
moléstias venereas. Dr. Uelmiro Valverde.
Largo Carioca, 10, 1 ás 6.
—¦ ¦ mem ¦ —-
*r\t e autopianos. Peçam catalo-
UlOlinO «os a R. Ferreira & C. Rua
riüIlUO S. Fr. Xavier, 38S. T. V. 39G3.

médicos espeeialisliis, siibiiíeltido n totlos
os exames tle liiliu.i-hlui.-in. inclusive ratliolo-
gin, usndo Iodos ns medicamentos clássicos
lio cnso, e npeiins com iilgims vidros tio «-X-
ccllentc preparudo "Mngncsia Diviiin", for-
imilii do Dr, Poiil C. !i hilling, lieou com-
p.lctamciitc curado. O «inc nffirnio ó verdade,
soli a responsabilidade «lc mou grão.

ilio, Vi de dezembro de 10231 — (ti) Dr-
1'cdro A. V.i_ Mello.

Reconheço n firma do Dr. Pedro A. Va.
Mello. Tabellião Pedro E. Castro;?!

App. ». _.'-. S. P. n. I.(i85. 2-1)8)23.
' I e«__i-_>t}_r*—. — ¦" " ¦¦¦' ¦

Grandes prasos.•mem*"A 
UER comprar, vender, concertar ou fazer

Wtoias com seriedade? procure a "Joalhe™

Síentim", rua Gonçalves Dias 37. fone 99tC.
- ******

DEPURASE
«imellioi- medicamento contra a

> Vn,;, co.íseqiiencins. Depura o sangue*
u cliniin--* """"

syphilis'è.

i saudc.
no. Na1
osito:

. Rio

m-
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CABELLOS
UMA DESCOBERTA CUJO SEGRE.

DO CUSTOU DUZENTOS
CONTOS DE RÉIS

A "Loção Rrilhniite" & o melhor cspecifl-
co liara ns affc.çõcs capilares. Não pinta
pivi-qtie não é tintura ; não queima porque
não coiitc_.ii sáes nocivos. E' umn formula
scleii.i.icn do grande liotiuiieo Dr. Ground,
cujo segredo fo: . oinprádo poi- 2U0 coutos dv
réis.

li' rccommcndada pelos pi-ineipacs institu-
tos sanitários do estrangeiro, e nnalysada
c nütw-isada pelos departamentos de liygie-
nc do Brasil.

Com o uso regulai- da "L<i;..o llt.lh__.te".
Io — Desappareccm completamente as cav

pas c affeeçôcs parasitárias.'__• — Cessa a queda do cabello.
il» — Os cabellos brancos, desíBrados ou

grisalhos voltam á côr natural primitiva, sem
scr tingidos ou queimados.

40 — Detém o nascimento de novos cabcl-
íos brancos.

5» — Nos casos do cal vicie faz brotar no-
vos cabellos.

6° — Os cabellos ganham vitalidade, tor-
nam-sc lindos c sedosos c a cabeça limpa c
fresca.

A "Loção Brilhante" é usada pela alta
sociedade dc S. Paulo e Rio.

A' venda em todas as boa* pharmacias,
drogarias e perfumarias., mem . ¦

MOBILIÁRIOS
liara escriptorios. Cadeiras com nlòlla n 1308.II. Alfândega, (iíl. CASA MARTINS.

mt*****mmmm*me*mt**m****mem**m*****Tm*m*m'***y*a

Dr. Fernando.W*^ífS^:&
rurgin geral. Diagnostico e tratam'', cirurgl-
ro das affecções do estômago, intestinos o
vias bRiui-es." Utero, ovarios, urctlirn, bexiga
e rins. Ti-nt0. do câncer, lieinóiThngias, turno,
res do ulero c dn bexiga pelo radium. As.
sembléa 27. Res. t:. Bomfim. (IU3. T. V. 1223..«._*».-«

iKMW-?>-i«TJÍWiri_B_WH_W_^_nr_iiUJ-i.y

A CASA DAS MODAS
Convida V. Jix. ir até á rua Copacabana, (iOfl.Dará uma bonita lembrança do CUT13X, gra-lis, e um lulio pequeno do novo fixador STA-COMB, por mil réis.

Banco Sul Americano 0"v|<<or
51Descontos e redescontos dò letras, enipre.-limos populares, ndíiiinistVnçãò dc liens deraiz, etc. Contas correntes limitndns, dc mo-vimenio c riu aviso nos iiielliorcs juros.

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

dos, nariz e gnt-gnhln. Consultas dc 1 ás ã
Assembléa, Gü.

•mítmtmm

CAMPESTRE
Amanliã, no almoço: colossal mocotó ú

portilguezn, especial .-ingti á bnliiaiin, arroz
do forno á Campcstre. Ourives, ÍI7. Tel.
Norle 806G. -mnm*

PARA 0 CABELLO
UM PREPARADO MARAVILHOSO

A loção "BELLA CÔR" é de effeitos ra-
pi.ci.3 c maravilhosos contra a caspa, queda
do cabello, etc. Tem a grande vantagem de
não ser tintura v dar aos cabellos sua côr
primitiva, lentamente, sem queimar ou pre-
indicar o couro enbelludo. K' usada e acon-
selhnila por notáveis médicos, conforme os
attestados ipie estão sendo publicado .."BELLA CÕK" ó suavemente perfumada,
não tém cnnlraindicHi.-ões c foi approvada
peln Saudc Publica, uob n. 2.177.

Encontra-se em qualquer pharmacia oa
perfumaria do Brasil. -__

¦ mnm ¦

«%ABOAS DE PINHO, NOVAS
GRANDE STOCK'•" '!',','A.:6 x 18. Preços baratissimos--_.// -Hun do Mcir.-.<•-A" .

¦****...,*^,x ¦ ¦....

Centro de Cultura Physica
Prol. Enéas Campelio

B. M\nRF.CAS, 3S — TEL. C. 4453
Massagens, exercido., ap.-. .relhos de g.vi .uastica,

itc. Attende a domicilio,
ínvia catálogos e preços
ia.a o inferior.

Apparelho elástico d«
parede, yõjfOOO. Pesos de-liialqucr tamanho, ele. Re- '
{ras para exercícios, ^5000
tlalterc covu molas de

Grande prédio e
terreno

á rua Ibituruna 11. 51. ^'ae á praça cm 3 dcoulubro pelo preço de 180:_K)0.:000. Pode servisto.
¦ «*e_» __________

CASA MORAES
«. ASSEMBLÉA, 107

TEL. 2410 C.

ELÁSTICOS
De todas as larguras e cores.

Altendc-se n chamados pnrn cintns sob
medida. .PREÇOS MÓDICOS.

BARATA BUICK
Carro de luxo. Vende-se á i-ua Evaristoda Veign, N. ÜIO.

A' F..A GARÇONNE
Salão Mcruzzi, especialidade em cortes dccabellos a lá garçoniip e á ingleza, gabinetesespeciacs pnra senhoras, crcaiiças c hianiçtiré.Rosário, 132, próximo á Avenida. Tel. N. 5S(i.

- -<___. ... , ajjujjfc ...

BRINQUEDOS
Castro & Waldeniar Príi .a ',:, de Novembro Ai¦«•a»

PENSÃO CHJC
PARA FAMÍLIAS DE TRATAMENTO

Lm majestoso pnlncele. com lindos siilòcsde recepção c recreio, nliigáiíi-sc confortáveise luxuosos apartomcnlos com banho privado.Rua das Laranjeiras, ,r>2_.
mnm «¦

Escola para Chauffeurs
Director proprietário Eni.. II. S. Pinto,

Tel. Villa 5,10.
Sede transferida dn i-íín I.incliiiçlo, .1S.1, pa-

rn prédio pí-dpriq » Avenida Salvador de ._,
üíll A. e I!.

Curso i-apitlo de 20 lições. Aprendei e se-
reis iiidépendciile.

HEPATI
•mreg}m>*»-m ._¦ - ¦

N. S. DA PENHA, infa'.-
livcl nos males do liga-
do, estômago c iclériciu.-m*m*. —

Essências Puras
Parn bulas, licores c pcrfiímistas

DROGARIA BERRINI
lina Buei 10s Aires, 18

-¦ mmm —
Experimenta o

MSEtfOVÍTA
O mnis prodigioso tônico

mem
Dr. AbdonLins S^Í^fi-
Dipl. pelo Insl. Os.vnl- Vaccihas autogenns
do Cruz. Ilo Lab. da contra nene, ozena,
Snude Publica o Cruz coqueluche, etc. Cnr-
Vermelha, lt. S. JOSÉ, sos práticos dc Tech-
81 — Ttít. Ccntr. 2703 nica de Laboratório.

-atem-
XAROPE PAULMANN

Poderoso cálniunle de tiiialquei- tosse ou
bròhcliitc. A' venda uns phnrinucins e dro-
gni-ins.

RIVER O calçado i|iie todos devem
usar, pcia sua commodida-
de o preços, nltns novida-
des cm fôrmas. Assem-
bli-a 40 — Tel. Ci 5477.«_»
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H OCnnUlIH regras são dolorosas |
o irregulares? Tome CnpBUlás Scven_raut 1
(Apiol, Sabina. Arruda). App. D. X. S. P. P
n. !M. íi. 7 de Setembro ns. lil è 81. Dro?;. 1
Huber c Bci-rilic. Tubo 7..000. *~ I

•iiiiMi)tiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii..!limn,Uu

n^Bè. Ç-diariafDRS. H. ARAGÃO ÍTIl^ÉS

E'BtEWdRRHAGIA ?
FAÚETBÀIXa...

Ü51 IN JE ÉtÃO CLYCÈRIN A
* ABREU S08RINHO?

ugalow. Quer construir ou reformar? Quei
Ttir.á.r. Carmo «11, sala 5 das 15 ás 17..

¦ •««)__«..

Exames de sangue, escarro, urinn,
ins, etc. RUA DO ROSÁRIO N. 131, Vtirbil

mo. át Avenida, Tel. 4180 N. Y
vacci-

i-

GUARDA-LIVROS
lliipnz habilitado ncceit.-i escriptas auilsas

Máxima perfeição. Referencias. Corrcspon.
dcnéln poi' favor á M. Rinncalana. I.avra-
«Uo n. 200.

»—^e». .

, , D. Pedro-Corroas
Segunda parada ndeanlc de Pe.tronolb

Telephone n. !)
Climn !d/>til óin rntfitin jjlfíf

Automóvel Renault Coupé L|
mousine 12 H. P.

Vcnile-sc em bom uso. üm. recentcinèutiç
chegndo da ICui-opn, pintado de novo e. ain-
«ia'não licenciado. (.'•". _75'3[Eit)-; Trala-sa
na rua «lo Ciillelo, 131 (Gai-age S. Paulo),
cmn o Sr. Soares. *

y—«sem—• ——
.

CV CIGARROS,

ií 'Vi \
->i /? \È. A /' '_A /^

¦ ¦ «i ¦ M-gOIW»-' *—••••¦ i. ¦ -¦¦¦¦ i ¦ .»\

Jóias! Jóias! Jóias!...,
Desconto de 10 e 20 o|o

A REDEMPTORA
Rua Larga-44

Alguns preços :
Correntes folheadas a ouro, desde.
Anneis folheados a ouro, desde....
Brincos de ouro de lei
Anneis com brilhantes'!!;.
Relógios para homens
Alliançns de ouro de lei..
Caixa com rosário
Collares de prata (le lei...
Puls. fantasia, desde

¦ mem ¦

_$n
!<$
7*1
22$ (i
1SS II
« ! í

__«
DEPOIS DE FAZER A BARBA ^

lave o rosto com ,>
Len.

SSP

LOTERIA FEDERAL
AMANHÃ

2 0 :0 O O $ 0 O 0..
1'or 19G0O

SABBADO20:000$000
Por 1B$000 n

Os bilhetes para essas ioterlas '\
acham-se á vundn á rua V At.)
Marco, 110.

\«

Nazareth & C

RABIODOL ....
O tônico mnis possante e de melhor gos^-O

pas drogariaíi ç bons pli90M£Í!.?t..

Rillictes sem ágio. Rua do Ouvidor n. !_.
Pngnm Iodos os prêmios da Loteria Feder
Posto de venda de estanipilhns.

60 coupons -_______¦ \\
so " :

.<__ _J»,i£»%_l

rua ?;'s§'li-áí

1 .£*: 1
-__«Aa
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l jnrií Éüa ia (lanaria
A NOITE — «cmmila-felra^SO de Setembro de 1021

'augurou-se hontem, no Meyer. a cumieiraae um orphanato para duzentas m-aainas¦«ou aceíladamcnle a 5laçonarla eicoM» o Meyer para iéde da iua nova fim-••M da aulilenela permanente, material o
2St™tt,',..,,.T"M' •,"0 »*• "W*•Monirar bom caminho no ^u destino"!?• ««rto. con» o auxilio do" nrafô
ÍJÍl!Ü%^ftM *K í?«"« lnillliil«io i.
¦¦" "• ««¦•U" brasileira, que tanto vai

do cxpreiiSo, nulo raio, nor >e irnlnr ilo
fé ?l"rlnB"',"1 d0 ,MJ° » Vi Miinbra pró-Uclora o amiga, se v/lo nbrliar. iuccuiilva-
eilçlo principal do lodo a eutectora e nnilija. se vio iinenlc, dum Centonai do creantai «pienli.im sido onlutiulm peln orpl ilmlcHavia niuolca o flores nor loii., „ im{0 r
irA'"""*'9 '!, fo,nl"M w «•coiiiprinlm.van dn» iciii ^tlioi, enchendo o ambiente
t^lW!,''"': ¦>* h"'.'" ?•» «i»" » «"ilu.-» I ilasmo culminava, tre lilillli •..!...^^^————^^—^________ ' ga taruo,

¦V^ff^Wr3'*CJ1.^nn\\\,n\\\\\*in\\\w*w*mff*\\r^ \\\\\\M*W^t rüY-m^A^IfE^^^l -hmé"vt*'**' 'wP^HPw

i

Foram aggradldos em dlffe
rentes logares...

tiveram, todos, os soecorros dá
Assistonoia.Nuo io mb» eomo ii|'..!ií..ii".im nem nunes

hlviJi ",fl 'f ^"'»"»v.ini.ii e,t»5 linhas nfi.i.. i in ohMatlo nn conbeelinoiitn das auto-iu.Uc» polfriaei ,i„. differeiitoi illalrlcloa.t.orio é, enlrelanlo, «pie t.„|„-, „,_,, V|ct|.
Sn,.h '"'"."l ,,i,fH , P PÜit0 «"«'•«» •»« •*»'
«,?i°5íin,i ¦"' rf«*.l»ei*ain o* cumtlvoi dc
2í?m"Ir.*i!S' Wf»l.«M cujpi nomes >e io-
C.na '".?. a,mUn« v,rt"«» Atiitnilo «le.M.iriics. de Jl annos, empregado no com-lerrl.i. morador 4 rua lln:ün de 8. He•x n. .11 fer di no braço direito, n donlc." mi Mi.wiml Mo.i.iiiiij o 1'oinmwclnnlo

©5 5P0
Corridas

KM 8. I'AUI.0

iiiAfWr!$&'TP4 .''iJOubviDAS PELO.lOi.KHW.I.l.'» - ,s. PACl.O SH (A. A.) -lami i" .".iiiiii.it u nguliii" aiiUlencln, ivall-lUll-lf, nn llijiimilroi.,,, pmiliHinnii, a !'H«iiiiTlim promovida nc.o Jwlwy-Club, Icmlolido icgiiliiu* o resultado dos parem i
'Jàni,,'ie",,;,I,.'.,„K''* *'»»''»" - Prêmiosi3t500< r 7001000 - l.ltin metro., Voíico-

fl mWA
¦ea —.wtsü-wm-jtsawsssMiití*'

ANHEHHO FUNESRfc
MISSAS

vtain-io nmnnliAi

Luclo Oomcí,

rnn.t em M, Duffmari em 2*. Co.isuietto; eu.o, /niiiali. rciipo, li| li:,", Pouloi sim-pin. tasaoo: (inniní; 371800." flü*1» — "Fauno" — Premiou .'1:00.')*
üa ? U^m.n - 1-000 mclros*** t 1 I II.. 1... ..  •».aiornuox ii» sapucaliy n. 114, recebeu um [¦', '," "••'"."••",-; ••••» -'. n.  cm ;i..«•iii..;iic nu ba xo ventre, no largo «In Lapai „in_,L°ro,*„,,/nlllT0"V,0\ mJ :'"• ,,0II,« *'"'•UiicbIçío da Molla, braiwa, nue conta ,*;í, |l1?,* '"«*-'»»: ifunlni, 408700.anno», portugueia. ilonilclllndn rt ru.i Santa .n,'nníiil%0iÍnT" "1!n,l.'":'i"" — Premiou réisAnna n. Ifi?. augrcdldu a iocco n.i itnrlz i,',?0S"'fO?-. I.fiflOniBtros'¦'— VoiKernmi.».. própria rcildcncln; o cocheiro J««í Mi- Sf1*..; • I !,l.'J'0: em a», I.u Gürvonnoj cm ;i*.rta Çardoio, tlc 4ii nnmii, ««uc mnr.i ú rua t íi?"Pa* ABÍMJi ní" foi contado — PoulesfanfAnna n. S7. r^ri.i.. n. •„..„"?!...... ...„ simples, 18ÍI0II; duplas. 27?noi).

ItOMin-io nnuinliAi
Bü;: ! i '''""! ',*'mlAo. d* p rs, ,_. ,„_.,_,,_,'_,. i#»

m«f«o. Foftlliou:rj;"h'on!Õ ("""

mio baldia, nas orelhai e nariz; o barbeiroDa lino Corna, dc 'J« aiíiion. rcildcnté A tra-vciia Vllltta ii. i;t, ferliln a sikw na ca-licça; 1'iuucisca Luiza de Oliveira, dc 23 nu-nos, «mc lcm domicilio i rua Nova de SAoLeopoldo n. 23. ncgridld a lucro nos la-Lios; o menino Oscarino. òe 13 mnos. fllho
i 9ff"íiA™«W»í inarlliino, residente k ruada líUiorlcordli_ n. 108 «prcscntanilo ferida I __? '.'!

f>ua iiuuhifi mi*. I 'CN SI

., nun1""" r,ivn">nh ~ Prcmlos; 3:000?o#00M-. J.U5U metros - Venceram; em
TÚoi 'tI1"' 0,!,,,-\,í,?'"ni,: °"' :'°. Malnl
«ni*%>vflí,p?' U,LWn- 1'onloi timplcs.60Í800; duplas, 10.*i51(IO.6 «pare!?„„T 

"Vll*1<!'"l«" ~ Prcmlos:

. ?T ml D •v,"1!1,,"t!«i «ni 2», Ilaslug; cm 3\
'I u. . ™.r?na'-í.fmiI0' ."'ll> M contado. Pou-

I Ic» simples, ol?: duplas, HOflOO.funçlorln no thorai ncMa mcinm rua; I le»*lmplcs, ôl?; duplas, 1105400.Lauicllna Ferreira, ,\» Silva, de 23 annos i"l&ífreo ~ "j>r. Jolú Dento dc Paularesidente o aggrciilda a navalha nn morro í-:,il_f_? ~ Vremlo». íomOO? o 2:0001000«la FnvclKi: o*..o empregado uo commercio; W™, metros. Venceram: em Io. Araboia;Anonlo Teixeira .Alves niho. dc 2fi annos,I S?"J • 9X£*Jj>. l;s!'ndas; cm .T, PaqnetA.residente A rua dn Alegria ir. 163. ferido I V™.»». ,%;2|B". Poules simples. 208200:ataca.no joelho direito, cm frente 4 casa ""J,laSi ,8?li°0.
*m «mc mora. | '*!?«-•««>- "Ilotnbiiid.i** ... Prcmlos:.., 3:000$ e 6008000 - l.flr.ü metros -Veu-

Iwil' í"1,1' l'r"r',o: cn) 2"1 Kieorròliniem .,", Codcro. Tempo, lll l';,'* Poules1 simples. 88800; duplos! 17Í500. 
'

O movi men Io geral tias uposlas alliugiiià somma de 177:0408000. Rain

mu «n mi n ,;..r ",,m.."1'1 » ••wti.ia inn- . v..„,lu..i,..
«'« il" R?n,e?,lJ *'V;'>'''T,:!'ii"* »« ,,,,«»- fiTHRROII
sbi pn rc oi ,•••,.. SBS«ll'!'los dós «lher- -7

!• parco-llirm us á.*" »'»',. ,,"rm" s'l"'ll'"los, hoje
r-Canoa. «5VeS~in»mnA; ''w? SS .Jfe "»•!««¦ Â 8. Fran

DROGAS
^Vndfi-sc «run.lr qúéHliiladc dc

|drugas, iiH-iliriinirntn* nacionac» c
jcslrangciros, tinturna, sács chimicoe, .,.,
jcte., clc, cm leilão, iiiiiirld.frira. dia I ^"i,,i,"ll,do c"\" n victoria dóM'pri

1% « 1 l.«r«, „c!o leiloeiro JULIO, i'"""" 
°S 
^!**Z£

I a rua da Lapa „. 6, onde ac vende 
' " ' " ""

;rao lodo» os niovcix, ulcnailioa. ar

ta uiitinin.
Football

tó^^^tóJiS»*»,8»»»" S Co'«JârBe '),ns d» CMU' ««vei^SS.

-*- ,lo»,".

O UMPKOXATO DA LIGA GRAPHICA
íl-í ÀrS^ií" n,en^° an eampeonuto dn
cainií ?,IA ;,«?• .'"eonlroram-se hontem. ,,o
mn! !\.°}?rm' "-s Un||,s <io S. C. pi.mcnla de Mello e do S. C. Papelaria Unia.,,

meiro, em

mai.ôcs, clc, denta Diminuiria."~~ mtm-

OS RESULTADOS VERIFICADOS vnç'^^'TIIOS Dii HONTEÀr-^AULO28 (A. A.) - O S. Bento, o valente qb^i

O edifício do Orphanatoo Dr. Mario Bhcsing e o representante da A N0ITE procedendo'd pTmlã^o
doi» «spcetos da solemnidade exterior, cendo-.iepresa,tante da A KOJTP- nrr,r„i„„i„ ,isrjmbolicu das arvores

con-
inoii

|'í
i-.

. proteger orphás innoeenlex eontra as terr-veis surpresos da sorle. Num dos pontoswais altos daquelle grande arrabalde «mcnvc, intensamente, entre us subúrbios c ocentro da cidade, no meio dc vasta proprie-
• ~' 

a r"?, ?an<suay, foi o Grande Orienteicom a collaboração de oulrns lojns,slniir-o ir.tci-nuto. com os moldes dos
rwrfcitijS no, «pio res'peita .i solide? t „elegância, o clieio ile courorio hvBicuico E'precisamente alto, saudável, seeco c Ventila-«io da.woliina e coberto de vegetação sadia«me bc levanta o novo eriirício cm cujo con-Wno, hon em, A tarde, millwres de pessoasVJas de todos os lados sc comprimiam fcsli-

/anientc, para assistir ;'i festa tradicional c
/••iiinpre nova, quc a repelição não desmerece,

Go-

p 
•"' -i'po5K-ao ua cuiiiíeir.i, niinla mais cheia

IByr 0Oooooc:^ooooooo^
Dous desordeiros presos em Suas

flagrante

do amplo palacete, reunidas cm torno doslances de-uma vasta mesa, entre crj-slncs crosas, autoridades, senhoras c pessoas dc,,n^f,""r.nuvl7'"! °,,lis''1"'so officinl do grãonestre Dr. Mario Rhering. seguido tlc ou-tros, uos Srs. Pinlo Machado, Itufinomes c Agenor dc Carvoliva,
yciiois, (".nrin.iolo sem ilislincçno. todos!ernm servidos e obsequiados de doces e•SJ!?Ií " Ã fô!"a« "° terreno .ímpio, se

do 1™ 
". cer,,"°n|» s>"inl.olic.-, d„ plagio ,de tres arvores, umn pelos maçons, outras

Imprensa.0 
f1".!"* C a lwciia l)cla

Até ó noite houve troca dc flores o pren-
k i-oH? 

',av'- '">"s clc^",cs fI»« foram 
'con-

i,nm! 
'a m'U" ps p'"' divcrsos to'-''tos ondebandas dc inusicn toc.1v.1m Incessantemente

So botenuim do França, A rna- Hom ¦¦ -•

«orlM ZSSSP*0 camP™', sul-amcrlcanoiiiarliiO, \cnecu. no campo da Ponte (Irnn-
ta' dnsiil>f rffíicinal ?,a 'V"ociaçáo Paufi".ia. o Sport Club Paulista por 1 .1 0. Ver-
tuV'^ rdiía ?"c ° eampcío de
l„S?i d.csfa,c«'In de seus melhoresmentoi, _taes como Neco, Tatu',

com uma cadeira na tes-
la do outro

a,i.i .1 !r?'!? c <:ia!,ca* 1,,c se a«*,ham'lüspcnlósndAdelaide ciplinarmenteí Assim mesmo. mV,»« «.
ta,livtaoo'1?o'\f'',t.,0-i|,or "'" "'otlvõ íutlí o teScla^p,

. 5,í- «à',A,cu, «Wreüin con, uma que. ao co^a:;^^,^t^o,1oír,^^^^^^D» r «"^ <•<''«><- O "pri-
mttm;^u í:c^^ê^ siMrrs,t

r
1923
ele-

Camba-
is-m mesmo, muito resis-oz uos ataques dc seu adversário,ntrario do scu antagonista. achn-

Antônio ItadriguiCpVôn' -ü"\rw!\. io lucir; de Souzn; Tempo: l*.:il" :t°
2íelr7^Vi,,0„ l'°'*"'- "Dr. Octavioi*o reira «ta Mello" — Vo es .1 8 remos —- .c;s,.n,,s 17000 metros. l*r.'n,io:"me,l.i-nn uc praia no vencedor, i.n I" lox.ir-

(Hnn T,..T- M°"C*VP pe»«Wn; *-" centro -
sota „rt 'iUn,r:! '"'"í" Gcor« '«•P»»1*sota prrt.i ._ Ans Arnsle n. próu — J0S0Carlos Seneie. Tempo: l*.l" Em 2^ log, r:
\ liínn 

'V.U'','l' (.C', Xl J,'> ~ Pnlrno -
«I.s s -,5fl«l»e«ni.1vo,-;.i - João Fernnn-
ontrn vn.. ** "v-M1"?" Bragança Duarte,

contra \oga -_ Valentim .Moreira. 1" cen-
A«d,,<\nS, <la Ll0l'l,a liür«L•,• 2° cem™Augusto Lopes Bcrnoccb , contra proa —Domingos Manoel Martins, sotagusto Ramos de Souzntinho. Tempo 4*.03". A

uiinarács 83, casa IVda"«t trmT°k^H
—— Serão Inliumados, amanha-.fis£':,vif„,iF»rÍMaí";

Ciilerro -i« m i.AM. i . «uib, saindo o
7 o «í ..11 l ' ras* dn travessa do Derreto

"'"'"'^ " enterramenío As 8 112 horas

proí
.1 proa — Aii-

prAn — José Mou-
liori^ "<¦'.• ".", ' "¦ 

.Pn^o'— AV 9.ütl
YoÍm n. J,Jr M"™"«re Duarte Cunha"lotes n 2 remos — Jun:

... .V,^."-.."!,,.,,,,, e o.offenditlo «.velS^ten^^-to^VS,^
jogo. A defesn du Corintliiaiis foi frn

os soecorros ,ia Assistência dõ^Meyer'

scíèLfn ,1„ tt 
<l0 

i11'" 
disSrlct0 «veramfjíndo, e nosscicnt.in tio fnclo c abriram inquérito__ ¦ iia. >

ni|iic*

lÊlíUM i
',!.. •;" 'ii""." minutos dc jogo, nífa',: Io S. Ilentn. apanhando um

, burlou a defesa do

;. O/.'chauffeur" Lúcio Pereira Maciel, mo-rador a rua do Riachnelo n. 131, e o tropeiro. . Manoel- Lopes, morador ú run Nunes Gar-«a, andavam pela estação de Olaria provo-«ando todosi quanto encontravam, dirigindo-Iíips. obscenidades.

,r m>° 'nspecjtor. do vehiculos, Mathins Cardino¦ .fogueira Barbosa, n. 14G, deu-lhes voz dc
prumo. Os dous não se conformaram, c ag-grediram o policial a murros, ferindo-o no

^, .rosto c mãos.
Em auxilio de Malhias correu o popular.losí Pereira Gonçalves, morador d rua Barãodo Rio Branco n, 17, que recebeu ura ponta-™ pc na barriga.

"' ' A muito cuslo foram os dous desordeirosconduzidos nte á delegacia do 22» districto
,,,.,«;ahi autuados em flagrante. '«'"-io

vicSimas de bondes

passe feliz.
,„.,,„ rs . , Colombo, marcando oprime.ro ponto do dia. A assistência, qncera grande, appalat.dlu demorndaniente o cs-pecado ponto do S. Bento. Continuando, o.¦>. uento atacou mais ainda e ao faltarem

| apenas seis minutos ,,nra 0 tc-mino d!ula, regista-se perto da írca penal umnnlracçao do «ga Corinlhians. Balida por
SftSkr." V '" ?c-,cr fl Gra,lc' Esle tcnla

r?«MH&í S"8 ,r,,!,cctoriai »'as o faz con,í infelicidade, marcando o segundo e ultimo

Imt p,.„~,: , ,. ",rs- 1-0(11) me-'ros. Prêmios; medalha ile prata ao ven-
çedor. 

Em 1» logar: 'Mude*" C \'. "-
c^íta^n\0,,i0:^vi0ld*v^a-"'hinõ

T-m o 4 t4.r0V.PrÔa 
~ An,'?ld0 ''creirn.

"Ifr i'n.-;„'?< ' 5 ipnreo - As 3-sn 1'onisur. .loao Borges Samim o" __ Otitri""'cr i

endem-sc, amanhã, ás 2 112 liorag. í"i",.0!Pa^;', ° s' 1,eilt0- Assin,> eoüocou-se
:em leilão, na ilha do Vianna, pclò £^^&&*#** c* se r>

em
en

Uma dellas em est«ado graveO bonde de Aldeia Campísta i*. 121 deo motorneiro David Gonçalves, regula-de nacionalidade portugueza;
,- <i0 Lavradio n. IP atrnno-""- "» "ia Visconde de Ilii.iix,. o' Staannos, fiiliò do Sr. Manoeln nm Senador Euzebio nu-l

(|!!0
me ii lo 3.438'esidente ,i rua

•tair, de cincoVieim, residente
mero .Vi.

mie\dTT\.?Tht" rnu!,l,ras »a coxa cs-!'""'''•'¦ ' contusões ffeneralisa,>.s, sendo
paru n ll,,.',,,.. i ,, i"',K'ia* f!u<! " removeumii o Hospital Habncmaiiniano, em esta-

leiloeiro JULIO, 2 chatas de ferro,
pnra 50 toneladas cada uma, 1 bar.
co dc madeira, para 40 toneladas; 2
lanchas, uma para reboque e carga

cer no próximo domingo o jogo com o BrazAtliletico, conquistará a taça Ilillor, para oprimeiro turno. "
n-.~.K,° e,nÇontro entre as equipes do Sy-no e do Internacional, venceu aquella noruni a zero. *
nn"iT >km ,Sanl"s> » Portugueza foi derrotada

para 25 toneladas, c outVa para 30 cCaS^c 53gg£g?5 pcla clcvada

#
w

¦:H.

CHA€AKA
CAVE A

soccòrrido pela Assistèricio
paru o llospiti"
i!o melindroso
ScZiiTiiir^iii^°c auf"ad°«»«>-

esquerdo. Teve Mifjuc]
Assistência.

.passageiros,
Serão vendidos pda maior of.

ferta.
um sigual em di-

contundiu no péos curativos da

Será exigido
nheiro.

Um casal de loucos

EM SANTOS
O -VnTOS OnlC7Pm.A,m SANT°S P-

\t" 7T ,;JANT0S> 28 (A. A.) — No iogo defootball para disputa do campenooto pa í
ootb„ilIr!,ri,íalÍSat? ,,ojc* *»" ° SanUsi ootball C ub c o Portugueza, dr- S. Paulovenceu o Santos por 7 x 1, nos n imeiv iiquadros e por 3 xP2 noa segundos.' U,Uh

NA BAHIA

po:— Patrão-

¦•< O BAIMANO DE TENNIS nRnnriTAiT n
As autoridades do 22- districto fe,noveramte^S*^^B^^MÍATOUem cnrio forte para a policia central „™ t'™1 A.*AAS9Ç^Wp UTIKI.ETICA. - BAPoLcia centrai, por HiA, 29. (A-«.com' 

uma assistência verdadeiramente "nota

m
Vende-se a grande chácara, á ruaAlarquez dc S. Vicente n. 328, com

terreno
_. ---, —argando-

«e aos iundos, numa extensão dc cer-ca de 200 metros para 140 mclrosaproximados, em leilão, quinta

wariniez cie s. viccnle n. 328,
«Mn3e predio ao centro, cm ler
fe 90 metros dc frente, alarga

——Pedraeiiii iipajjjji
estarem soffrcndo das faculdades mentia

«lírècnjam^^/^^-^-J^^- nato de Foo,41aII ShE^Tá ?*%%&¦o. mo.,dorá estradado ISbSl^lfeM^^^^^

A.) — Realisou-sc, hontein,
v.i n"~u—JSl<_nc!a verdadeiramente nota-

. v~- -  score" de um a zero- e
íváPlra.nW empatou com a ' e
Atnleticn, por um

If \W* ÍVÍr2r'rtá8 4 1|2 hora8' rSolei-jí «"tamcnlo, cn. leilão, quarla-fê"loeiro JULIO. 'JULIO raS" DC h>"™:-»mtm

í 0 caminltão ficou avariado
Na estrada da Penha, o auto-caminhno nu-mero j.otló, dirigido pelo "cliàiiffcur" Eil-gard Cancjo, abalroou com a carroça da Lini-peza Publica n. 202, guiada pelo carroceiroHeitor í>«>arcs, saindo o caminhão avariadoAs autoridades do 22" districto tiveram sei-encia do facto.

. Vcncle.se o belo predio apalacctado dn rua Rainha Elisabcth 169próprio para residência dc familia
. quarta-fei-lioras, pelo leiloeiro

» a un'-
...T-" Também nas corridas

I wu6, notavn-sc grande ahihtuado movimento de apostas
NA ARGENTINA

Associação

do
iiiiinaçâo c

Jockey
iiccen-

¦¦1tí

^

->

Empresa Nacional
Auto Viação Limitai

t*" Está em franco desenvolvimento estaimportante empresa nacional de transporte
. Os cscellentcs serviços quc vem prestando no

publico, eom seus confortáveis e modernos
auto-omnibus, cm viagens parn Villa Isabel
e Lnrgo dos Leões, vão scr agora ainda muisencarecidos. A conhecida empresa, para este

Tim, acaba de adquirir dn firma Willv Bor-
Svl * „C-Hí» desla l>raça' vin1e c quatro|| enlssis Benz que serão transformados cm
Botos e elegantes carros. Desta forma será
âilgtBentado o numero de viagens nas linhas
Já trafegadas com a maior commodid.itle parn
Os passageiros.

E motivo tle congratulações com ns popu-taçoes de Villa Isabel e de Laranjeiras e de
Botafogo, que, dia a din. demonstram sun
preferencia pelos aulo-omnibus dn E. N. Áu-' to Viação Lit., graças á. altitude progressista
aos directores dessa grande empresa. >

Festival era beneficio da Escola
Parochial N. S. da Gloria

MigucTIMIol:!llon16r,Pel° '-?1-'""" '.'""senhor

strücção daíbSlá^d^fei^W * i«-

Jiouaudo, 
«fíSpíla 

°e^ 
^Tce^P^UO alumnos dc ambos os sexosA comnilssão directòrá dPosta dos Srs "

v^1l9;»»cda,,,ha de l,:"a,a "o vencedor -
W '-' ,li'"1,si1" ""•'- N. II.) — Patrão —
ioi r^n'aVÍ't' 

VOga - ''"•¦"««'Im dos San-
Dn.r.» 

P'i! <i0la- v'*\- «rlando liragnm,"!,
.-•;.' ?°ta- prH -:«enrique Thomazziiii.J_7'l,c,no Rodrigues Figueiredo. Tem-po fi» parco - A's 10.10 horas — "Dr.
; «ustino Esposei» -- Yoics a 4 remos - no-
lh« !°S 

"i1'0"? mcl,,í>s - Prèmto»: medn-
S^ Ç.rat" e í'?n«- Em 1= logar: "Ita-
üjia (C. R Í-.) — Patrão — AméricoGarcia Fcrnandc6, voga _ Ans Arnstcin, sota
IS.T (,C.'»"S Rcpsuld. sota proa — Gino

r.Aòní,.ro?. 
-..•'0;lu Carl("i Sencse. Tem-4 .20 . Km 2» "An.ucrpin" 

(C. X. R.)
?», m ,. r,',or":' Fernniides Mariz. voga —
Dr. Mello Barreto Filho, sota voga Jl Jo-si Cerqucira Fillio, sota proa - Affonso
V-°,!;„r'\~ Herinann Buerlieim; Tempo:'m\ 

V.0',,"7 ,'Wrco 
- A's 10.30 horas -Dr. Mello Barreto Filho" _ Canoas a1 reinos — Juniors •- i .000 metros — Pre-mios- medalhas de pratn c bronze 

'— 
Em1° logar: "tnedina 

(C. II. N.) Patrão -Anlonio Lando, voga - - Arnaldo I* Sou-za. sota voga — Odorico C. Barreto, sota
,prT 

-r..A,li!,,!il0 1>ÍM,° torrèn, proa — Ho-
perto Silvn. Tempo: 4'.20". c cm 2°: "\rc-
thiiza*' (C. N. R.) — Patrão - Carlos Mar-
ques. voga — Carlos de Mello Bittencourt,sota voga — Manoel dc Oliveira Ribeiro, so-tn prfin — Jono dn Còstn Torres prAn —
Álvaro dc Mello Bittencourt. Tempo: 4'.24".

EM SANTOS
A REPRESENTAÇÃO DA FEDERAÇÃOPAULISTA DE REMO NAS PRÓXIMAS RE-CATAS — SANTOS. 28 (A. A.) — Na cli-

iiiinntonn nqui renlicuitln. boje, para a esco-llin do conjunto que dévotá representar a Fe-
dernção Pnülista de Reino nns regotits queahi so rcalisiirão, patrocinadas peln Confe-
iteração: foi vencedorn n guarnição do barco' Saldanha da dama", ft-.rmadn pelos rema-
dores Edgard Perdigão, Luiz Sovernl, Her-
cutano Pinto e Polycnrpo Queijo; em si-
guiiilo logar. chegou o barco '-'Internacional"
e cm terceiro o "Tietê".

Na eliminatória d.
inatlor José Ferrehn.'mm*

PKEDÍÕ
CATTETE

Vcnile.se o solido predio á roaP«lro Amcrico n. 34, em leilãoquinta-feira, dia 2, á 1 Sra. idaleiloeiro JLLIQ. ' *" l
Considerável dividendo de aa»

companhia i;
prS„°s pLÍLc^IcoT $ Stâ%&

•"iiyciKas uras por accão.
DESENVOLVIMENTO^ÕrSÊR.

VIÇO POSTAL AME-
RICANÔ

«OVA VORK, J3 ,'A. A 1 — rtmpjloi Poit.il dos .Estados-íjuldos-9
C^r,l'.°mmissii0 de íeèlihicos èCen ral para estudar a 'praticai»
stnbciccimcnta de um se™po,dos tsiad0S L1ni(,0s pan 0*pV°

Depar'

prelimina - ana
...... '. UI"« >'nha que seaté ft Argentina.

Esse serviço ser combinado com
dê í„\.í; 

l:xlsíl!,,,cs « com as co.uc navegação
a vnpor.

^endese, amanhã, ™« lw;.4 horae, pelo JLLIO," Icilseiro" o
Üann0rí0^ ?-rcdÍ? á rua-P- Mari^ni
reto.

Este

172, esq. da rua Menna Bij

predio acha-se vago.

eanoes venceu

Vendem-se os bellos prédios á rua
Dias da Rocha ns. 25 e 27, em lei-j-^
lão, amanhã, pelo leiloeiro JULIO.mtm

mz morrer
foi salva!

"-¦* i

bebendo iodo e

,, ,. a Escoln, com-
na c Mn'nm.1 piT-0 Cacta,í0. Manoel Gui-

gado nesse fim o produeto 
'do 

fcálh-al P
"Vrmmm ¦

¦Safou m ^esaffeelo a ffcos
d%revol.yer í

A menor Maria da Penha, com 18 annossolteira, moradora por favor com D. Annn
Çiiiolina á rui, I). Anna Nerv, ,, W>Tiha. alguns dias alimentava a idéa do súid!

Assim sendo, burlando^ vigilância do DCnrolina, Mana tentou contra a cxIsleScJa
fc^S?.0- U-n.,a»dose„de W°r Chamada a AS:

fora de
soube do

sistenciu do Meyer, poz n'raparÍKa
ficto° 

° " P°1ÍCÍa d° ,8° clislr,'cto

'

aai»

DUAS POR DIA
Uma ao almoço ontrn ao jantar, é a dose• indicada nas eBícnçidades do estômago, fi-- gado c Intestinos; prisão de ventre é n enusnde innumeras doenças, livre-se tomando PI-LULAS VIRTUOSAS, Pilultis de PapHina ePoitopbyliila. yidro 25500. Rua do Rosário 172¦ "l ' ' i mtm- _

POR UMA CARROÇA
a* Colhido que foi por uma carroça, na ruatvo Senado, teve os cuidados da Assistência'y--i.tr menor Romeu Eixh, dl!16 annos, residente

, i nía acima n. 113..A. victima recebeu con-tusões num pi.

0 criminoso removido para a
Detenção4,

Rápida c brutal foi a violenta scena de
sSSdo,n"^.S.e. ^-rmí.0"' >!<*' MlníS de
noticiou
Siibbado, na rua Silvn iM.moel, e que A NOITE, com os detalhes que lhe oérmilllno adeantado da hora. Prostrnntó „ H o dcrevólver, o seu desufféclo, no qual vibrar,nn véspera, umn bofetada, Juvcnu! I o rNgues (ta Miranda foi pfcso e levado , att »

-«.-^ ri''1*,.''--' I «i

W^V^ '•' ' J*
£;J wm>j0r^'i4;y:: ájnir--

delegacia (Ia run dos Arcos, ahi sendo aíiunilo em flagrante, cinqunnIO n sun viclimarnllccia no posto ,l„ Assistenma da prnea d,"Republica, donde o cadáver 'teve 
reniíScno

pnra o neerolerio do Instituto Medico Ic«í)Juvenal Miranda nno negou o crime. Con-fessmi-o inleirniiionta, deliilhando-o com ml-niicias, sobre?altaí|o que só atirou conlrnJosé Antônio da Sflva por este ter feito un

Miranda hontem á tarde, foi removido
para a Detenção, com a competente nota dcculpa, e o cadáver dn sua desventuradi vilctima, depois de sir autopsiado, dadoã sennltura no cemitério «e*S. Francisco XavierJHnr: **ipti-.-ji

BAGATELAS
Ultimo livro de Lima Barreto.

Nas livrarias e na Emp. Romances Popul.re,«ua do Carmo, 35-1»
** ¦ —'

AG£?.!PIU m ME^0R COM UMP0NTA-PE' NO ESTÔMAGO'
f,.íiiin n„v,.duo ,Dl.ogo de *»'. pop um motivo

p pmmmmo rdj°™;
ficou desacordado. «enio, que

li? Jli'fMdido ,cve os «oceorros da Assislen-
ntadfJayPfÀrrrM^i^>r^,a^"'-
autoridades ,1„ 22» dist, icta f" 

aCÇ<,° d:ls
"' '¦-—*—i^Smm*%mm.m~n^____.

0 "Europa" conduz muitos
migrantes

r.íY.Ü J,rimeira!« horas dc hoie, aportou ii
nSenta d°e W1''6 italian° ^?S
'le costume AGl2Si*i e p0rtos de <*«llá"e costume. A unidade mercante Italiana

im-

^4
eu o estado sanitário foi ver ficado
^c„*S?Ude do Porto* transportoS pouco1lassageiros para o Rio. e conduz grande numero em transito para Buenos Aires amaioria immlgrantes italiano" '

^Wi-1.,4 ^¦«" -5«. r— ..-iif.aáfc.» MBv

POUDE SER RÉÁLÍSADA -1 A SUÍ REAL
^•HIAOJDEFINITIVA NA PRÓXIMA QUIN-- BUENOS AIRES, 28. (A. A.)noticiáramos anteriormente oencontro de football «mtre o team uruguíiyocampeão das Oíympiadas de Paris, c bn
dí.niSn,fiheifK,n?d0 

d.a Associaíir'0 Argentinade Football, eslava despertando o maior In-teresse nns rodas desportivos e mesmo fó-ra dellas, calculando-se que a concorrênciaexcedesse de niuito á que ordinariamenteassiste as grandes provas. A cspcctiitiva, po-rém foi excedida, pois além du lotaçãocompleta do "Statlium" da Boca, houveuma invasão que. foi impossível ii policiaconter A onda humana que penetrou hõ•Stadium 
pódc ser calculada em 70.000

pessoas, chegando até dentro do campo de
jogo. A policia empregou os maiores esfor-
ços por afastar os espectadores do campo
de modo que não tolhessem os movimentos
dos jogadores. Tudo, porém, foi dobaldo. Aocabo de cinco minutos dessa situação, osuruguayos deixaram o campo, sendo acom-
panh.idos pelos argentinos. O jogo foi, poissuspenso, com desapontamento geral. 'Os membros dus directorias das associa-
çoes argentina e uruguaya de football, fi-xaram paru a próxima quinta-feira a renii-
sçao definitiva do esperado encontro entreo "scratch" 

portenho e o uruguayo, ven-cedor das Oíympiadas dc Paris. Ficou taim-bem resolvido qne se fixasse o numero dasentrhdas a serem vendidas, afim de se evi-lar que aíoiite'ç,i o que aconteceu hontein
pois, como se sabe, uma multidão calcula-da para mais de 70.000 pessoas invadiu ocampo, impossibilitando a reallsação doencontro.

Excursionismo
^CENTRO EXCURSIONISTA BRASILEIRO.—. Conforme estava marcado, realisou-sehontem. a excursão para moças, promovidapelo Centro Excursionista Brasileiro, com.grande numero de associados. A ascensãoao Corctfvado foi executada, obedecendo aoprogrnmnia, isto é, percorrendo todo otrecho de subida da ladeira do Ascurra atéo cimo, sendo a volta.sfeita pela rua AliceV excursão foi iniciada' ás 7 lioras ria ma-nha, chegando os concorrentes, ao ponto fi-uni. As 5 horas da turde, tendo permanecidopor longo tempo nas Paineiras e no Chapéo(je So . Participaram do salutar empreben-

mS?" Vs ?,uu' Iris„Sa.ntos. «ulu* Snntos,Maria Wacri cubag Marina Tavares, Laura

\ Mcli° e,.S,r?- viuva T«vares. e Srs. Jayme
Úffi Xff Bie'e^«u»tayo «enschel!\lfrcdi> Christino. João Paredes, Wander'•y Mello Dr.Glberto Lustosa, João Gre-

H VÉ
leio ie nei

, 00 BONDE AO sMAo saltar dc um bonde nu pracir V? aàvembro o empregado do cometo RnL_pho Fernandes Bor"cs dc aüí^T • "0<*V
dente ,', nia Cnnf^&"'„^fc;*? ™f
«mn queda, ficando feri, ò cili vàri'^n,a ,(,tído corpo. ¦ T ,a«as partes

Fernandes teve os soccnrllL \ V

Prof. Godoy-Tavares ^#»o, pui,
betes e, por seus nroces/» 

'_",.S,'1«,ins,"'dia-
testinos^Àv. Rlo%Srn7°mT e,il" ^
^5.mcnos,!ui,,tas.I»kt^a^?^.« 

'

Falleceu um dos sócios à\%^ò-z
derosa fírnià^-uS'

O JULIO,, convida a sua amável Q "RjHján"

10 o Sr°VT 'F°nr,,2n8 <V-&*Ç'«#£¦ aqiit yÉ
IS ! 

£ero?à 
íirn^ &H.^ fe^ fIU i clima do uma embolia ecrebrai.™" "' ^>> '

' "~ ^-niir' ':«

freguezia para o grande leilão dc 
" 

Pro"""!?" , f*™ 
™**M P?ra O Sul

bellos c bons moveis que fará, am*]**™»^^
um regular nu-nhã, ás 4 horas, a ladeira do Pei-1i ÍLan"rri? 

"Bi]1b*á«:>- com „„,-„
xo.o „. 5, residência do ill„s& ' *™$ ^™ZfâW^m®^commcrcianie H. Calborn, quc sc ^v^o[%^tn^^^retira para a Europa. '"^ «""-'-¦ uas conai

Tudo quanto ali existe é fino c
de gosto, sendo que todo o mobilia-
rio foi feilp por cncommenda na
Casa Mui pie de S. Paulo

i
çoes sanitárias.

lcm

Spaüa vencedor, por pontos, do
hollandez Van Devèer *'

MILÃO, 28 (U. P.) — O bòjfeur"' *O catalogo foi publicado, hon-' dcTviS De°55rM"nCCU PÒr po,It'os f'-^
n, no "Jornal do Commercio".  

"',- 
m,m j 

"'*'¦'' 
_;A ladeira do Peixoto, começa na Projecta-Se Um OnCOUtràrua Indiana

"íÉÈâ§^ÈÈSíÉSÉl

por um irem, faf-
no hospital

veS"Xtt£ *%* *-^ «tra.
Fcrrn Tonimi ÀLn ",¦',.'.*¦- ¦ estrada deiiSIlipii
pi.í id^^fècSSlS^i

Tstr£^^''"'àè'^
morrbaKÍaac„dS,ieva,,erna cs<"lerd« « ^

br£aed°emn^!rdnÍrrCÍat?0' *™"«olÃ$ de côr
onítasVSgado no commercio, t!nha 43

O J, n„fC C rcsidia & n,a Goyaz *.'"260. | dos; cõ
á tarde 

«"'f1™™»»» , effectuo„-se h.'ntem,'! 
"

VieV ' ce,nl,CM0 de S. FranciscíPíí

com o americano F
NOVA" YORtf, 2'S tà.<V$i±i«Io matches de box ífx., tót-~projectando & realisaç*)'¥entre o argentino Luis Vi-Pred Fulton, nobro. ',.
"' ¦-? __w^-

As economia cio¦ :. ' }'i£

.A.) —-O'"-BAHIA, 29 (A.
hia" diz: ¦"Mantendo seus p.ropo'sit«as despesas iiiutcisi x
rcnIJsoii; com as alt
Hclal, uma ecOno-
tos de réis anh1"'sados elerairair,
para 8.304 hor
tenas delles cc
rie "prcr.Vnar

&nt n^mmVwlô:"^. «j d?^^'

gibej

•' kiiáià i. 
' 

«" PÁ ¦¦ - **.
?•J11**'.'** * -íí,;,**^;. - r£t4àí¦asm



É^fe%9a-í3ViirfiÔ fle Setembro de 11)24.
Av Âf AMTCf IlltfM 1**9 ™VE CORAGEM PARA 5 

'L « -¦¦-U-.-r-.. li -sa

lllll Iflll.l lUKr.l ln 2 Ã.*á :'Ç"i!,!-'''- Ki' n?»»hfl. no cerni- ¦"-"•» J*., M* ~-.~-ww~~
• • * \fU Iflilil lilllLÜ h!JÍ.^..:SA0 '.rnin-iscoXdvIei-, o corpo do r"-^-^^;£Tr^J" ~-"3T

:i
«woiM pnr,, „ iiuhin o* rurnu» nu-iMlMiuniloM «loa i|iu- loiiibulc

r«>» pelu Irguliiludo
eimiai" »»í/'*Pr„2? (A- A.) — Polo vnpor na-ci my ijaB^.( „i.|u(,i|llc,|,(e „,„ sanlos, «c-

lí .í.",'1 s\° «'nmeiiwo xavlcr. o corno doaeivenlurndu Aulonio Munliú tiuliodo une
CAo eslraordlnm-la noticiou, matou-so atra-

•I. I»Al!J
1114I «lí

"."HKlfcnlill,
'aiiiHiTiiH d

imru o Halila. ns corpos em•»s surgentci Mè "
Oscar I terreiro,

ieiitnr dn

«fe""'

>»lni Sllvú,
os Sanlo* p•elru,»' mortos'O 1'niiibntluni denoiliidanicnteforças U-iiueie.
Us corpo* Híriló íicõiiipnnhn,;»'w ilii l-.xe:viiu, cnjiltfiü Di-

puc-i lta>losri>i>ll iuc dlr! •
dn fxhiimnyilo dos dcnodii'IUC .IHtll-UCllllll íi |.„,V1I |i„||c|M|*•Tor occiislflo "

'oanlos, sci-Ao prestada

Severlno do
Manoel .Mv«s.cai

soMiidii .lu-tí dos SsiUia To|-ii-- «itii.i- .);. I.lborilíno qimn<
nu lado das

os pel

trililin.iil.i-,
tllnr.

O llle-
Itoit.-!-

lu os ti aba-
os mililares

.. ilu Uuhln,u embarquu dos corpos pnrn¦¦¦¦••'- honras militares d
pelo coinmuiiilo du rctfKío ml

Õiísmcnlldos rio embaixador Souza
Duntu». cm I'ari«

-,; PAUIS. 27
J.urnacs dado
veruo do llrnsil

VÊM ***************'

Êr^ 
""V ' ^ H

**\\ *********** *****Ê***\^T

'- 'IBtepeãffifai 
r*.m*\ÍM^SÊÈlMii íl^niiiniiiÉM^ia

* •' i 
*

\'Í%* ' *V ji ^.1.- :' <•''.- .*''

Uma grande obra do fra-ternidado ac organiaa
em Montevidéo

Como a sociedade uniguuva
acolho a idéa de um cò-mlté 'destinado a promo->ver um melhor estreita-
mento de rolantes entre

os dous paizes
no 6 il io dti iioni-.-, da louncáó "
capital unia ivunlfio dns uiciiideslni|uo nn sociedade

io llrnsil nesla
iijòs de maior

\t\$*WMtâ
melhor çqnltç destinado a promover um

,1/unho,
(A. A.) •— lluvcudo algunscurso n noticia do quo o go-. estava a.ibraços com uma,«ova scdlçfio uo Paraná, o embaixador ür.

m,.nii„ i""""' ;«"•*«»"•*• ^«na ca ta de«lmeiillndo que lal acontecesse.
•-,„í» . • :,rf,,|,nl°" nuc iicmcUianto, noticiapo passava de pura fantasia, sem fun-

Ar. lumciilu algiini, c.neciesccntoii que os uu-
tlIm",,.lnnr""K'-',u 'í->n«lc»closa confun-'•/» 

n. 1 
'"s:""n "",' »"¦¦<¦'.»* fugitivos sedl-¦sioso!, tli s. Paulo cslao tendo seguidos,cum o Uslndo do 1'nraná. «vuuiuub,

As positivas affirmnçócs do Illustre di-
\tTl .a.„l"',,,,,,.eir0' «*AlandS cbSsSto aiierllh-a noticia, prbdunlrnm a melhoriiipictsao nao só civlre os niembros da co-lonlsi brasileira como em todos os círculosmio tem iiilcrcsscs nesse paiz.
t'nm coiifcrcnciá cm Silo 1'aulo so-

I»rc a |icrt»oiiulMu<l«: do general
foljguuru

íd'. \'*Y-0' :" ÍA- Á-l - No l-yccu do
;; f % Lurní"u «le Jos^s, o capitão .loa-
Jjulni Iheopompiy de Godoy Vasconceilos rca-li^ou liontem .' pcrAuic grande assistência,nma con-fcrcricia s6b:c a personalidade doM\ general Tcrtullano Potyguara.Compareceu avultélo numero dc familias• ?bH5. mci,llai,,;!i- notaiído-se entre os pi-cscn-icíseos Srs. capitão Marinho Sobrinho, aju-; ¦paute de ordcns^lA Sr. secretario da Jus-
Jiça. c Luperçio Chata, auxiliar dc gabine-te-do Sr. secreta rio ila Fazenda.

il4*HcSTO?*n a MniHios o commnnduntc' do forlc dc Óbidos
r;.MA>UOS, '2'A IA. ,\.) - A boi-do do pa-. .fiicty Cear,!' ehegon'. a família do Dr.-i.Icutherio, ollieial.de gabinete do governa-«lor cm exercício. -

mti 
"TV" C^«oii n bordo do mesmo paquete.Jlevidainente acompanhado, o caplt3o Bas-..tos tfunes, que cominandava o forte de Obi-

(flWll.-fe.W depois de ser apresentado ás
fV-Autoridades .-militares, .foi recolhido ao
tó.'ju.artel du 27° dc infantaria.

> Rchabiliiado o direetor do Serviço!' de Águas c Esgoto»
•MAXAOS. 20 (,A. A.) ^0 governador em'excrçfcio; coronel BarhosT, s-ehabllitando u'cpgíiihcii-n Crespo Castro, direclor do ser-viçoadc águas c esgotos, para o exercício defunções publicas, pol-o, entretanto, cm dis-poilibilidaiic.ll>

GaVndo, o suicida
vessundu o coração com um tiro de pistola.O desventurado, quc ha tres tuezeii soffrlade horrível tuberculose, deixa viuva o filhos,tendo o„ funcraes saldo du proprin resldcn-«a, rnn do Catumby, PO, com o cunscntl-mento do delegado auxiliar de dia.No cartório da delegaclu do.-S» dislricto.o facto fieoii registado, além do que foramouvidas pelo respectivo delegado, as pes-soas <la família do infeliz barbeiro, quc pre-eipltou oó seus dias, assim, tão traglcu-mente.
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DIAS APENAS

ESTARÁ'

TERMINADA

m

SOMADA
O-Ú, coxtea, vê L

Wi

NY
as, Pannos, es-

ugas, cravos, c
chás da pelle ,

NFALLIVEL

^sopj^njlo véhdiam chca-
¦:¦&. .^vallo^ílieio '",¦¦:

'lu^^Wladdv-fJíbrantosVdo 21° districto,
l£ffl5^ífe,W?FaréÍÍ«Su:»» no Tanque, Olym-'¦S¦fym'£iíPPs!i•.•inpradeir á rua PWèira Guedes

; f^nv-abS,^ Djalma Massa Porto, morador ii
»**Wli*-:-'.&W}faiS}olanieo "•-.'2.0itnò momento
sP^-Wcciso qmiiydo vendiam..iiih'1 cavallo buo
ft^^.-inanliaramMla mesmo prt'-.itni.«*A...«,.A •*

Liquidação
Annual

CftSftYQRK
Assembléa, 22 a 26

TODOS DEVEM APROVEITAR
ARTIGOS PARA HOMENS

ROUPAS

CAMA E MESA
TOALHAS

1'rugiiay e o Brasil.
an\\J,'ul,na'U\ dcs5a/eunlão excedeu os pro-gnosticos mais optimlstas, havendo a cila
mm,f?rCL,,ri0 ",als de «""a centena de c é-lentos representativos dn política, sclcnc a,literatura, commercio c Industria uriiBiiayosvr^Zi\-Tw!ima[iti dc v™™$

ílJssa reunião foi presidida pelo Dr. JuanA. Hucro. ex-ministro das llelaíõcs Exterio-ies, o secretariada pelo Dr. l.uiz Cnvi'lio r».minislro dc Estado, c pei^^fc^

liil0|'^ü k p"lavj'a ° S,r' Gasl5° l'a''anlios do
'.a'?08*10 fIc n««oclos do Bra-

¦e\\ n f, 
'i'un'ff to", como representante do

ai Lp • i. ?í-liifoSa° ecm nue Imvln atten-
•i? h so '• ,a?'"' W ¦¦¦<- liavia sido feita

»r ILi? é .organisador, para quc aqucllaprimeira reunião sc realIsasse na leoacAo
sliu-uloM de amizutle tjue uniam os dous pai-
fieUn mív! ", "^"''¦•¦¦do o seu apoio aohello moylmeiilo de approx mnifâò iniciado,aeçrcsrentando poder Interpretar, com 

"as

n,cí.Tdo<1!;f."L'"bí! du I»,«»»"^«r o sen i-me o do povo e do governo brasileiros.Un seguida, o,.Sr eoininaiidantc Mulleraps-Heis procedeu á leitun, da exposição dc
MAieWi l1."-0 

l,,,l'^io»nran, os 7„°c fidoreitia htlla idea c os fins a quc sc propunhamdemonstrando a necessidade de sm i Un^
íl«n «•,P0Ca d.e conl"->d""entos de toda or-
non ,fntre 

°i dü,ls, Paii!ts' afim de ser feitapor um modo mais; estreito c effcctivo a
h^in, n 1i),"-ox,n:i'ía?- "bordou o Sr. Mui-
x*Íu. . cis «íÇntrpviata concedida pelo Dr.

I S^* Presidente do Brasil, a um I, jornalista urugiiayo, na qual S. Ex. dissera
i-o !!fn0n^n,|"'íí,cnt,ia ™m° «P bra.silairo-
¦hriiS?n •" Lr"«.»1,.v.I|e"> um ui-iiguajo;no Brasil cujas pátrias tém idenliuo destiiiohavendo lido uma hisloria
e fin"' (|o"""-"--a('Ur a u:r ° wanlamciito ;
pela

LunvMo Marwllo Tupyitain*
Ini-IMgartl Aromei.

A Miii.-Mii Hrasilclrii eityllsada, um nrodu-iioe>. InspIradlMlniBivdc Marcellò Tiipyiittm-bfl. o mnestro cònipusltnr patrício, cajunnia .cremi „,, Burona. è admlravelmonto
jileipi-eluiliis pcln dlsllncto lenor brasileiro-.ilgard Arnnleu, vao ser de novo apnlmiilfda

pelo publico carioca. Ainnnhí, t\* O iim-as dn
?t ¦• "?. ,hM<> fl0 Instituto Nacional doMusica, l-.dgiird Aranles executar*, «compa-nliado, ao plano, pelo feu autor, ns >erfulu-tes prodiiefues ifo Marcellò Tiipyuambil, quetím versos rio ilirferentes poetas:1« parle — l'mi!0 Sctilliiil. "CaneSo";
I;rum; sei, Piittl, "Caneii.» niiprliil"; 1'lnvloI |Ia.,SIIvolra. 

"Sm-milii": Corria Júnior,
I l illcn : l.nurliiilo dc Rrlflo, "AVIhln

Carlos Mntil, "Suvnaln"; Jull"Moirei- du iiiiiur",
[ ü- nnrte • Anua 

'.\mclin 
Moíidonoa, "Sii";

.larluis Pontes. '•Ciini.-riu dlsereli,"'; llonaMUo Carvalho, ".Vn paz do outono!': Clcome-nes i.ampos, ¦¦¦

os ;
inlusso,

fAÇAÜTEKANDO, O PATRIÜO-
NIO ARTÍSTICO DAS

EGREJAS
A™-»,*, *,*¦**•*

Uma circular dó Vaticano esta-
bclecendo providencias a nc*

rem praticada! Í *
ROMA. 98 (ü. P.) -í rj>crct..r1í>\d#liMueJo do \»tlcaini, cardeal Oiisparri, eu-

ylon uma circular ads blípõa sobre u pru.loçcilo do patrimônio nrtlitlco jlns egreja».Nua i-iiiiueni-l.i iiuniincloii a creneflb deumn oomnilMao central da Arlo Sagrada ad-«do a ehiinccllarlii do Vallcanu « pediu aosDirectores de dioceses que nomeassem com«missões especlao» dcutlnailas w Inventaria^os objectos tle arte das suam-ospecllvai vare-
yalienti-iii n neceuldade do maiiior a Ira-iiíçoo ecelestastlcaí de promover « culturaIK-ii

i. • conferohclns
assumptos mie'•"lios Riiurdailf

iihnni' ai bellaias artes,
publicas nos teuip
so icflr.nu As pivi

por melo
os, sobre
losldades

Eslrellawdo os laços de união
entr© os êpmrm chilo-

nos e brasileiros
FOI ENTREGUE*'aOS¦ TECEL

DA COMPANHIA CORCOVAD
A TAÇA OFFERECIOA PE-
LOS OBREIROS tíO CHILE

Como transcorrem u Holoniuó-^íta

cMn-Bamont., <ic 
"rclis^s "íní;o'"ü 

o!hôs»lXme^i!p!lil,,-"?5,0 ¦"**" '""' !"'
i-atr*. "Versos cseríptos nnnrela ; ülesàrio Slnrluiino, "S.-tudadc"; Ma.:rio Eugenia Celso, "Os versos que tu mi-'Inspiras : Álvaro Moreyrã', "Pobre Plerrot"i- "Pobre CiÍBa".

i8i" ,»n>1S r>M*rio Andrade. "CaneSo ma-rinha • Oiillhernic dc Almeida. "Idjllo
M,íVi0 .!. •i.'!c.l,."ar Tavares, "Trovas"; M«.,nottl dei Plchia, "Amor"; Paulo «oiiçalvcs.'Canc«o triste": Apleclnu do Carmo, "fiau-,
çuo da nuitarra".

UNHO PURO
ince to•lircclamenle da fabrica ao freauí

MVIDS FRÉRES
lUo Branco, I14-I". Tel. C. 1902

***\*i ********-^Lw **%**^ 
^^*m*\.

¦OH m* *M *w ma*mu^tmm
^K***m*-***llmm\—lT '_^ *¦••*- — - **•**, . . . ^ ^*tt***\*%j3mm\\*\^Ê\\\\w *.

(Io sabbado ultimo.
l'ol uniu feslai .,i, jíuitn sl«n|f|fad|d'-wí

üiernilos du Coíiifnliln tlc l-l,r<ào 
"Teol"

in. çorcovndo realisou. nnte-hontcmí'Vnj
í.„iííile* " '"•' •l"",U,n «"lanlco, Hi.parnnuliei o prcsenle nffcreeliln pelos np^nrioaa seus follu.jn-, ,,!„ |},-Mi|. rcpt-i!-

pela referida 'soeleduilirt.AC.oitmar**
...... imlorid-Meí, nas péa---as lc seus rcprcsciilniilcs ufflciaejtWsr..onUmlxaibr do Chile, a,;»n,p„,,!,ado d\% «d.miliiar c nuvnl Junto * embai»ada«do

illcni
seiilodos
eenuii us nossas

dc
. _.il\

dido:
palf «plgo noslaTcapllai; os"inlemleu^m*ncslo f.aree*. I-. (i«v.-,. Al vis «iarvâlho. Ed.

Av

SABONETE

IOORLY
ARIA

RUA ü
TIltÃDENTES, S(i¦KLGLAVA.NA 

N. It

Nao ha melhor.'
A venda cm todo]

o Brasil.
LOPES
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KIO

O CENTRO ACADÊMICO FER.
NANDO MENDES DE

ALMEIDA
A festa

8 o 8 CVLINDROS EM EXPOSIÇÃO
— NA —

COMP. COMMERCIAL E
MARÍTIMA

AUTO-OERAL
neneriletino t n 7f csq. da Avenida

iltilnm a romnilssão que ter. culrega d«of-Irila; representanles de Rrande iif.líei^ da
uut^':T, mC í'1""8' »,l"»-'!«»»> tuinillas •iu ii it os t-avalhcirps.- -,, ' ;"residiu n cciímonla o eeprrsfntaBU'd» •Hepubliea. que llnji» à sua 

* <
roconial^BasUrao-

*-

i eus
lios

„¦ « comnium. Em sl-juida, passou o. orador a ler o regulanieiitceomi.u , quo procurará propajjai-,
,hs »- « ' ICl" ,llVr° u, Pc,as ^'"eiv«-

íBSSt ,,"ais.""\P1° conhecimentoliteratura, m-tc, sciencla, clc, enaltecerda
o culto dos grandes homens da America di-
ilüfe0?- ,í,oriAoá de "'«sos antepassados elos estadistas da actualidade, fnicr propa-
%**t^ Cro ,.do J?l«wnWo comínercia eda producção lUei-aria, fomentar o estudo doeommcrcio o da cn«enharl«. com visitaclprocas de professores e estudantes,nar i-cpresentautcs em todas 

"ãí"cãpUaeTda
ic» c adoptar disposições para fazer

propaganda ãs demais naçõus

Locatelli cidadão genovez
._GE\OVA, 28, (Havas) — O prefeito dacidade commumcou a concessão da cidadã-ma ao aviador Locatelli, que i hoje espe-rado em .Nápoles, de onde scguirA para üe-•a, devendo rcgi-cssar immcdiutamculo anov

Roma.

ex.

npatibaraiif'' Ha inesiuocm. Jacarépaguá.

DOÜS.;í»EEMIOS DE

ÍMÁIIHã
'- 

:¦-'/¦ //¦'¦¦¦*¦

M:Êim&r''
CENTRO

fi,.... -1--H

W*.
ü*r '

**¥¦¦'¦

Wwi{i

LOTERICO
—•¦'¦ii 'i ¦

R. Sachet 4

iiEM(Mpi!)()ivÕ^<RAID,,
LISÍÒA-MACAU Im

Ks festas '«mi 
jMilf ontes assumem

proporções indescriptiveis ' 
\

I.I,SBOA, '28: 
(A'.. A.): —. Aa^fifttas mie se'¦¦f realisajn^cm, Milfontes; por. motivo do lín-

^'çainentoi-da-. pedra fu'nda.ment'ar -domoníí-
. inpntoíjjqiirc.vyac' jer . origido--'em • comniemò-

Mçuítóna' travessia, entre Üisboa-Mâcáo, as-
juitjjeni./proporções'¦ iri'descrip,t»^eis.; A,.pre»

.*seiiçií;/q8Í|ÚçltòÍ!,-;>Iocalidaáe»- iltra aviádofes'-Sár^içntO ^do^-Béirás;..^; Brifeb Paes '-augmen->

^t«j-,ó:'ciitlrtiM&sm6; du.'..ptfpula^ip, dando -cau-"•¦sfl -li^JnanifestSaÉSqsijÇieliicáiitesí4 . 4 ¦'•"''
í^^í-erécií ay.ipes iparfení ,^ío ,iyir.-.fo'AjMdgía;;pâra'partilhar das-festas.- '

-25 CONTOS
Da Loteria do Estado do Riò,

traída trás-ante-hontem
VENDIDO NO

tENTRO LOTERICO
B. SACHET. 4

DUAS EXONERAÇÕES NA ACTUAL
I ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA

£?/íSi\S d0l ?'r- íovernador" do Ç,Udô e oonseilheiro Alexandre Góes, do^dc iwpe-ctoç das, obras estaduaes. ' ^

ÜiPrecisa de dinheiro ? 
*

A linturaria Alliança dá cm dinheiro no
í»# en«5c«« .«>« roupa, o Valor ggR. -\1sconde-tRio Branco,-88. "— '--"- ~

da

r ALASTRO
HENIX'.mm / .i^f ***'**.*¦ <»

MCIlTRAPa
ÉX(8TE'HA-

pO ANNOS

^Tel. 5551 C.
A'S"CASAS COMMERCIAES DE*

. Ia ORDEM,

^Amcrica.do Sul, e fará parti d^mesmaW
Rio dê Janeiro e outra de í-a.oc ,°„I.„~ ao
dadas-c classificadas de 1» ordeni 

n"
: Sua distribuição será profusa 

'e 
crátiílr,,nesta capital, nos Estados c Estrangcfro•^m.nistraçâo A. Kicciulli & Cia! 
"'Ru>

Central 73.
B. BELLAS."

Ramalho Ortigão, 9-sala 2. Tel******.•

"wStifV'!/' ,'•!, "M '¦"¦ •¦,.8üttlffi
cíis à^. amahhã I |JillÉ

********* ,

A REUNIÃO DA S.'M 
,. ARTES'í>o dia 2 de outubro pro*iino, realisi «

Bra:S^^L*°frè dt*' sffede
-iii - ? . ¦¦pellas Artes, para tratar Haeleição do jury.da expüsfçffo de Petronollse da eliminlyão definitiva de vários gs

Ao Monopólio ria Felicidade
U- AMANHA S

í PRÊMIOS DE 1

100 CONTOS!
•M. SACHET, 14

s rc- I
desi

(-> .oi, ti ininr> rm iiiiiol .... ...... i i .
America
extensiva a
americanas.

«ue li0mtlVnnf0Íta, PC1°, Sr- MlllIcr d°s «eis.
c^ V?n Â aialmf0 movimento iniciado
^l i Brandc e-\lt0- <oi acolhida pelos
...^sa^s^^'"1^ 1W "artc da **

doA S!r' 
° Dr' ^lberto Conrado, cônsul

em „, ,; Pr<"'«neiou eloqüente discurso,
n- ^ml/ |Z Cm re,0VO os la«os de tradieio-
™mí de l'ue.une.m os dois paizes, assim
ir3íí&S c°.Pyc**}ouciti dc serem envidados
lod7rela™õeV™1 

d° "m n^°* csl"«a«'«-

i.wi',Ã,lfi?' d'?sl8"ad.o '«ni Comitê Executi-o Provisório do qual. ficaram fazendo par-
ãéná í' 

Jna" 
i111!0™0 Buero- como* presi-

ine?mf vPv- Lt"r Caviglia c ° Sr- Was-
«ímíS«íPttí"í?rjC0,no ^etários, c umacomm ssao de horfra, constituída pelo, Drs.Juan /loi-rila de San Martin, Bernardo RietCorrêa, Luís Alberto de Herrera, Juan A.
Sra,m'w'- a !?2ar ^''J1"1- *»ltól«nó Viera,Srs Jose Uattle y Ordoíiez, Júlio JL Sosa,Oastao Paranbos do Rio Branco. TristanItiet, Oscar da Porctuneula, Arnoldo Viega*tia Cunha, Eduardo Ferreira, Hcctor Co-mez Carlos Roxlo; Luii Supcrville, Ysinaòl
Kl'??*' Jay,i1er df, V'an^ Augueto Nery;Drs..Manoel Otero, Felir. Poleri, Pedro Man-
íl1?1' t RJiosi Aljaôelro Gallinal, AsdriÁatüelgado, Carlos Travieso, Rodolfo Mezze«VCláudio Williman, Eínllio Frugoni, Leoneb-\gujrre, Hugo Antuna Dardo, Regules Du-'vimioío Terra. German Roosen, HorácicSAlaldónado. Alfredo Navarro, Srs. Castello«ranço, José Savedra, Octavio Morato, JoséAguiaivGuillerine West, coronel Siccó, Jo-se B. Gonionspro, commandante-Muller doslieis, coronel Lyons, coronel Olavc," eoin-mandante Galcano commnndate Saanz,íl'1-ancisco Roa, Drs. Alberto Conrado. Da-mel Garcia Accvcdo, Z. Barbagélata e ou-tros.

Ao terminar a reunião, o Sr. Gastão'Pa-ranhos do Rio Branco offereceu uma taçade cha.mpagnc ás pessoas presentes, sendeünessa oceasião levantado um brinde ao Bra-sil, pelo Sr. Luie A. do Herrera. A seguir
pronunciou algumas palavars o Dr. Juan A.Buero, ex-ministro das Relações Exteriores,
que entre outras coisas disse quc durante asua ultima viagem á Europa oflvira íalarmuito bem do Brasil e que então sentira amesma emoção que um filho experimenta aoouvir dizer bem da/.sua própria mãe. Essa
phrase foi coberta por uma prolongada sal-va dc palmas.

JUrai grupo de senhoras de destaque na so-ciedadc desla capital enviou uma formosissi-
ma "corbeille" de flores á Sra. Paranbos
do Rio Branco.

Entra as adhcsõcs recebidas pelo Comitê,destacam-se a do Circulo Militar e Naval,Atheneu de Montevidéo, SociedSde dos Au-tores, Circulo da Imprensa, directorias desociedades brasileiras, /ministro das Rela-
çoes Exteriores, ministro das Industrias, As-sociação Rural, Federação Rural, Câmara
do Commercio, Liga da Defesa Commerc(ait

Obteve, pois, essa primeira reunião do Cdemité empenhado em promover o estreRamcff-
to de relações'entr o Brasil, o Ürugiiáy,
um grande suecesso, nclla se tendo repre-
sentado a política, scieiyila, literatura, com-
mercio, industria, exercito, marinha e tudo
o que mais distineto tem o Uruguay. Os
organisadores.do Comitê declararam mesmo
que foram excedidos de muito os prognfsti-cos favoráveis que faziam o que demonstra
a ampla e franca acolhida qtfe teve a idéa,
ora cm vias de realisaçSo. . '.

A próxima reuhlão,-.roallsar-se.-i, confor-
me já foi deliberado, nó "Club Brasileiro".

Prof. Aastreg€sUo7Co,1sultorio: Rua

commemorativa do seu
T anniversario

Foi unia fesla que se revestiu de muitoencanto e animação, a quc realisou, hontem.o Centro Acadêmico Fernando Mendes deAlmeida, na súde da Academia dc Commcr-cio.^ a que pertence.
Cnm assistência distineta enchia o salãonobre da referida Academia, onde leve lo-

gar n sessão solcmne. Esta, aberta pelopresidente; do Centro Acadêmico, Sr. DarcvPereira de Miranda, foi presidida pelo pro*-fessor Dr. Cândido Mendes, direclor da Aea-demia e presidente de honra do mesmo Cen-
! tro de. estudantes. .Vs palavras, com quo opresidente deu inicio ú cerimonia, seguiu-seo discurso do orador official, Sr. SalvadorCanizo. que enalteceu a memória do Sr.conde I-ernando Mendes, patrono da soeio-(Jade desses esforçados jovens. Muitos ap-plnasos mereceu n oração do Sr. Caruzô.Ainda fizeram uso da palavra os Srs. JoãoGonçalves Carvalho o Martininno Chaves c.finalmente, o Dr. Borja de Almeida, em cie-«ante improviso; saudou brilhantemente osjovens da Academia do Commercio, cmnome do Centro Acudcmico Nacionalista, ar-rançando grandes applausos.

Lm seguida, houve dansas, prolongando-scestas, muito animadas, até ás 10 horas danoite.

Saldos da Fab.-iea dc Todusos Sanloí, em'cortes c em
retalhos. 'Itieophi.'o Oiloni,

jjjj. _1°._próximo da Avenida,
FOI REMOVIDO DE CURVELLO

PARA SITIO n
SáWmTíR iMh^)' •' lSeryl*0 "Peòlal

,da A NOI Tb) — Foi removido destn cidadepara-:SiUo, o agente da Centra) do Brasil,
, nhando a contento geral, as funeções de seu
çargov.tfcssc neto, praticado jieio Dr. S. Pau-! Io, sub-director do trafego daquella via fer-rea. causou desagrado á,população, que iá
?£?!&&* • v,a, C0"sc«"Wo « aninillação dntransferencia do mesmo funeciona rio, coíi-Nervando-o como encarregado du estação lo-

O embarque do Sr. Corrêa Nctto ieve gran- i d"
de concorrência, notando-sc cntr<> os ~"mesmo compareceram rcpresèntantcias as classes socia.es c dade numero de fami

prcsidenle du
ulrelfn o Sr. Criiíhàí»
do iniciada « j-oiinlfio, após * eeiwtlluleáo •
jia mesa direetor», o presldcntf-dfu èw-lavm ao Intendente Garcez, iiifcuijibl/ònelos

ÇOUofflg dc passar ás miVos des opera-un t«tnpmihia Cnvovado o mimo-dos
«^fif7Líichl.,í,,,0S-, r'"<: '••olsl.Me, mima .rica'• artística t3<;a dc prata. JUiilossosi mereceu o rcpresontniit
r.?"«5fali a i|ucm so scgilluo lir. Ilaphacl Rlttlicln
nome dos homesageado
de lliia^cns lielln

| mo pelo pai
: iner.sainenie no auditório, como o dtniomira.-am cahalmnnte iií fartas palmas que co-1 «param as ultimas palavras do orador of-iH-ial.

l'ala:ani. ,i|i.j^, os Srs. Celso Gama, cmnome dn Çaixn Bcneficciilc do .lardim Bota-'nico e do Ifortu Floa-st.-il; Xelsou dc Caslro.representando a S. C. do* Gravatas e Ghu-vero di- (furo e o Sr. Ilobcrto Pires é*Unia recebendo todos muitos applausos.O embaixador chileno proferiu tambem" el-fium.v; palavrav, manifestando a impres-sup que lha causara a festividade c e.-ttci*seus agradecimento* pelas palavras

*

applau-• dd Districto
¦•om^jn» palqvra

para agradecer era
. Sua or.-n;âiv chet»

e -puluvi-as dc cnthnslas-nosso amigo, agradem im-

w'

iiaiino
carinho
referitim á

líiieerrndn
pcln banda

das. ac
fazendo emn
altas hr.i-as

maio

eom tj,;o us oradores todos, sa
Sua pai iia.

ji sejíão, que foi abrilhantada
do musica da Colônia Portu-liycram Inicio as dansas ilnnnjiolí-s-oii de uma orchestra jazz-b&d,

l-.ie a fesla sc prolongassbutii
sempre debaixo

nio;
que ao

es de lo-c da iii)prensa e grau-
,,i,- .- ,, ms, A sCnhorilá Zczi-

^O.f,forece,1-Ihc «« rainalhelc de flores na-i

mndriigada,
ria e an-ininçí

> ¦*******.****-» ¦¦

JERSEY DE SEDA
Echarpes, tec, Preços da Fabrica. ConcalresDia», 13, Io andar — Tel. C,3937
C0^Í1^E!NCIA DE ÜM DIPLOMA.

TA BAHIANO SOBKE MATHL^
MATHICA E PINTURA

n,^1 V9 (ÍV- iO - ° illu:^ diplo-mata bahiano Sr. Vianna .Kclsh, secretariuda nossa legação fin lfaya, actualmenta
?l?w« f1".-?1'. ".? Iflni- bri,h«nte conferen-tia no Instituto Histórico da Bahia, fazendo
jeitoso estudo sobre as bases da mathemati-ci c da pintura, e determinando leis positi-vas soofe a distribuição do3 cânones.A conferência do diplomata patrício este-ve muito concorrida, honrada com â presen- 

'
ça do Dr Góes Calmon, governador do Eilado e altas personalidades de
político e social. *****

.UlfStZS,

|Loíeria doEstado düRíol
I AMANHA I

30:000$000 I
Inteiro 2?IC0 - Terço 800 réis I

TERÇA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO i

60:000$000I
Inteiro 4J800 — Sexto ?800 i

^VEXDE-SE 
EM TODA PARTE |

'Mr- '*3l .lirkK* tU WOC j*.3=4ijrK ;.-.
Antes dc comprar, veja os preços da casa
Orlando Rannel-83, Assembíé», 35

&*¦ ¦

Rotisseríe Progresso
1'RKÇOS RAZOÁVEIS í^U — LAHGO S. FRANCISCO -

!-«;¦ *

"RANCISCO - II rf<

UM (.OI.O.NO. EM S. PAULol MATALM ADMINISTRADOR DK *
FAZENDA

Bollclnj de Ribeirão Freio communfeou %neiogiulo gorai <|iia na noite pns-..-„la >ha flzcnda;Gorrcgo de Umcira, o colonoMathctis astiassiiion o (lios dcadministrador Ângelo Marquequestões íutei»,
 ¦ *)** i. ___

CISCO
ver ¦

1

a pi si mm
AAfíua dc Colônia preforila--

iü
QUER FICAR FORTE?

ARSÊNICO IODADO COMPOSTO

RAIOS X E ULTRA-VIOtETÍJÈÍ#'
xrataincnto moderno c indòlor dos ,eei».nas ulceras, furunculos c doSças da*KWio.tograp nas (raios X) em domicilio. qStnasecuo de Carvalho. S. Josú 33. T C ${%%

o grando tônico c o melhor fortiflranú a

 vp. Vidronoas pharr.-cias.

i OiR4MAL UGANDO*BORBOREM*l
r,i ffiWSl™, Y,( PARAipBA

ente designado oMIia Vi do-outubro m-o-

uosso meio

A semana demographo-sa-
nitaria

-Va semana de 1 a 2Q'de sete

m
si.mo para
nha .ferrea
Ilananeirus

- prosei- inaugurado o ramal da li-.*,,entre Borbprcmâ o u cidade á*\~

Sto
o

NA LAMBERT
Pó COTV I LEGITIMAS

Todas LÂMINAS
aa côrcs I GILLETTE
RUA SETE 92

9*
Enfermo o presidente de

Sergipe

caram-se no Distíici

ARACAJU, 28 (A. A.) — Desde lerca-feira ultima, achava-se ligeiramente enfer-Graccho Cardoso, presidente domo o Dr.
Estado.
¦ S.,. Ex.,.que já entrou cm convalesceu
ça, tem sido muito visitado.*****

.Vs S horas., Telep,

íí iBBERDO
de Setembro, 211,

_C.J995,
das Águas de Colônia

j* è ti Rainha. ¦
Perfumaria Lapenne '<
Rua do Theatro,^

iganü 6 milhares
1 toda parte

Digestões difficeis te e,è,Ções Para P Senado
Câmara estaduaes "pau-

mt)ELò,NÁ
*.l GRANDE

— -S.erá inaugu-
op escolar mo-"'irende" 

neste
conatruir

Methodo hoje empregado
para as facilitar*

. Sfãó multas as pcUsoas QjjteVsoffrem do e»-itomayo. sendo a causa as mas digestScs.acI-de«, dores, peso depois das refciçôes.i,ctc.
Estas attestam ijne com o uso do blcarbona-
^» diterizado têm colhido admiráveis- resui;lados.; Muitos médicos têm' constatado qne.o dito-'1)icarbonato esteirado allivla o esto-mago,, fazendo, desapparéeer a ^hyperacldez
que írtita e 1nflartmâ"a tnucosa do estorna-
go. W por isso muito aconselhado, agradável
e sa^No nosso,paiz deve ser proenrado obica^iato esterixado- m vidroa bem fecha-dna^eelies-e njloíénf fcalxáé%« oacotea de•«"preço.''%» ... ,«¦-»»

LOTERIA DE MINAS
18.000 bilhetes

80 % BM PRÊMIOS

AMANHA

cnilii-o verifi-
b£etim-dü-S^de'«^651 Stn°-
41 n-seidofmn^í,08 r\ W -obitüs- K*i

iaemaSl0CstSa' 4 tl" büs"ita« S e
ene-f Síílf8 ,ca.usa.cl!1rs P^las principaes do

parotidito infecluosa, 1

Pyorrhcá:$í0!:;,nu'il10 suraiiiida
..TMs^acirico PVOI,, appr;I • — Mulioer.-buavte, Gou.;. Ilius,irada Ilosarul. 3", 5» o sãlibados;

'coift-i.b.í•pelarei'
Mil 

*en«

3.

i.-i uma; mycoses
respoctivamente.

V CONV EMENTE SABEIt qual ., situaÇâodos Bancos, Empresas, Companhia e t\tW*
íi t\n.%Vmaa' Co"?nlti"> a "GAZETA
--.a ' li"1 ,PubIica semanalmente oquadro com o Capital, Emissão; Valor En-tradas. Fundo de Reserva, Ultimo -DividendoVencimento», Juros e Ultimas Cotocbem como «u Títulos Federaes, EstadMunicipaes. "Ei °

mm 1 00*
CAMPEÃO LOTERICO

3S Rua Sachet 3S &';#¥'•$

m
***** z.

Funda-se, em Santa Crur, o Çé&tro Progressista e Literário %*¦-]¦',' 's

Çpíri o fim
ênvolvlniénto

de trabalhai
das

cm proL düfiáes-

oes.
naes e

ZALI
O JIA1S ADHERENTE *
„_  O MELHOR Vô DE ARROZ

Inteiro 30$000
, Vigésimo 4 $500
VENDA EM TODA À PARTE

MAIS UMA SIGNIFICATIVA
HOMENAGEM AO ESGOTEI-

RO ÁLVARO SJLVA I
Baden-Powell offerece-lhe seu
retrato e autogra|ho,.que serão

entregues solemneniente
.suado geral britannico o seguli
1 n,l^0"o^5do.ug#a tiitaunicó.

I neiro, ¦2Í»4p;>eftmbro 
At VAU.

"'.yiiuiaiu nas seicncias e e.tra«'v,i»ãh« ' • V
Centro Progressista e. Literário . aiiÀU»,ni*i$> "
como presideiites do bonra o S? . Trlíc 

"ff'• 
/

Leio, direetor da Instrucção Publica a rS* llio^esario.de .Mello, deputado ícdelll 'If'
:\ nriineira dirccloria do iinr.M.n-li.*. 1

-Avenida Isabel n."fiY, Ma^nl
&mmp^:"* p^à* ¦¦&¦¦
cuja sedo
ndcaniado
«uin.ie nwdoi presidente. Dr. Xicola Santo» 

'
v.ee-p.-ei,,dente, Serapliim Mouliuho Pel-e4ri; I- secretario, Alfredo tfayn 

";j)hi,%W

felntof,i?:^1?« "o.Souxí JuniX'th&:

W

soureiro, Antônio Franciscodor, Francisoo da Gama
tliecario. Aruainl Gliágas

¦oXi ihft
'.mia; p?ocurs•',¦ücucrra, c ¦¦"-••'

A»

'. 
j& -

wã
,h\

Hstas
-.;S.' «ãP AV) - ¦Realisaram.se
hontem, epnforifle se achava annunciado aseleições para, o preenchimento dás vasasdesenador.e*d*mitados estâdnaes. sendo o se-
pinte 0'Tesultado ali asora eonheeido-' '"

,- Para senador, 'Azevedo Júnior- *>S l.riVOtOS. •. __¦ d " ' 
;, .

;.iPa'ra députado^í ¦pelo-jl" districto P^-.Wira-de.Queiroí, 9.640 vetos: pelo- SÊdlS-tricto; Flaminio .Ferreira,-.3.745;,Meios 7»districto, Eugênio .de X-íma.ilOlO votos; v e
gelp ,8^. dislricto, Benfó; 'de ~ ' "

5-vôtos, ¦ & \ S£i |

0 Americano F. C„ de Pará, foi
derrotado pelo Internacional/

de Bello Horizonte
29 (Serviço

con-
seguinte officio :

Hio da Ja-
,a' fionráMcípefU,-';"^' ^'"^ ,Sr'-

^uio 
deOnformar 'a^úrV *' ° ^

va, da »«oci*ção dc V. S mm „-,. ,posse dc.uni retrato -'--"«'-,0 C-slou de
Pojrell, o_f chefe dos

I — Tenho

mm,;;y^*--1 '$:*%%* m$
•Saàip\:io "Vi-

a!

A^íOlTm(Mi°aÍ),i'!"'' ^Servií° especial- daa i\uufc) — Reahsou-se um match PnirÂo Americano F. Club, recen"èmente funda-
Hnvl^í^ ° Intern?ciona' S. C." de BelfoHorizonte/quc saiu*vencedor por 3 x %-.Antes de.effectuar-se o encontro hSnv»disputa de diversas provas desporiivas, eraque. saiu vlctorioso o Rremio local '

.' lim honra, dos visitantesrealisou uma, sessão ¦¦solcmne

Álvaro Sil
de Sir Robert Badcn-escoteiros, assieiiadò

A
ras
lão

por clle, "fe
de dal-o
apreço pòr

Prio Sir Robert, o de.ir a pé até o iClíile.
ras do pro-

\ entrega do^rptdiier^feít" &£de ijuaru.-fe.iri '*\* 
de outubro „o «n

Í?^"?X,? -da ESreia I"f-'Jeza, á rua Ev^nstoda Veiga ns. 8 a 12 < *
Espero que Álvaro Silva sefa acomnairdo por umlalstaçàmentò de cerca de Kcoteiros de "sua 

urr—i- ._.„crcn tle 1j
conlrarão no salão

o
, e deuie cm sua.sede. Na. sessão, usaramlâ 7a'lavra, entre outros o.-^-'-*-- --•" S?..Pa-

es-i"•?. nopa, que se en-
«eorodaÇão é;um ^Tumiladrío^r

um baír

ia. Macedo.,^aced^e. José OSglCK^a^r
Os players da fcapital offereceram™ ,«tnlâ^â^èliiS 'S&Ml

sentes,.
°" ' ¦¦¦ -" 1
^Í5i; % *¦

. ,_.¦* ....- ~i.-J r**\. ¦. .

•lub d«i, in.ii-jc5P"aI' °»ereceram- ac.mn üesta localidade uma tacaLvaiiAaJ**{¦*¦:ueta de br^Ze|ç outrfs *X$3'f^

Sf t
¦<i\L

o e most^r pela siia píeS,T^Sque tem pejo maravilhoso f*\tn*rl?™ÀW°coteiro iiipão."Esçcrq,,-pois, 
a sua

ae um cs-
resposta para

I Amanhã I
^B^ I^H <**%*-*¦'¦•***** ' *****W é/K'"

¦Loteria do Rio Grandel
M Vende-se em toda parte I
^*\m jBr.'

 ^m m
ror alma dá irfãe de um joK

naliita

*""""" 
^T0 '-Plra "Presentar aitor -ie minha »,i;„,n . ....

Aproveito ,i»
V. S. osprotdstár
ftideragão'. —. (H.) ?8 minha estima

üsul gerai,*i
econ-

NOITE fCiVri2! (^'W^i^-É- Afrln'vri.i — A.^PJJtado Corrêa Lim^yltfa.
rin à?%rmídaãê 

6,í».-homenjísem á i,tóo-

rio
hora

/ itó"^onçav mae•do.jqrnalista DÍ ILdc MSndonçaí- celebrou, hoje,' ás '8 ffifilorax-na egreja matriz, missíd^ufíi-aeio!
fiSá .^*:m&;* cerimoniaiIifiiosa fo.i ihtfUa «Paç.ôi^íifíi

t&i ~w* i f
H.J,.

¦ --... zJiÇ

*é 
í-p-/' ¦*"**¦, ¦


