¦m
'**

*'

¦'

UUllclU Ua lVldlllld
Fa n d «dòr — EDMUNDÒ

DIRECTOR

mo

V-V;

BITTENCOURT

ANNO XXX

M. PAULO FILHO

¦

m:
Gerente — LUIZ AIRES

N. 11.041.

DE JANEIRO, dUARTA-FEIRA, 24 DE

DEZEMBRO

DE 1930

Avenida Gomes B*rc,lro, St «CA.

4 esquadrilha aérea commandada pelo general Balbo, tendo partido de Kenitra,
pela manhã, aiilgiii Villa Cisneros, á tarde
.040-

Os doze hyàoaviões itatlianos rèalisárãm com pleno exito mais essa etapa do grandioso vôo, tendo cobertoinfleseiscentosküometros

— A DATA DÁ PARTIDA PARA BOLAMA SERÁ BREVEMENTE ÁNNUNCIÀDA —
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ACTOS DO CHEFE DO O INTERVENTOR FEDERAL
DISTÚRBIOS NAS TERRAS DA
EM PERNAMBUCO ESTIMA O
O
Uma iniciativa sem precedentes!
VÔO
CONCESSÃO FORD
GOVERNO PROVISÓRIO JUIZO DA IMPRENSA
— no Brasil
|
-LIVRE
toma imDA ESQUADRILHA BALBO O interventor federalencias
Os contra-almirantes Thompson e Gomen- Um despacho do sr. Lima Ca*
OMinMrafo
"Correio
Baliza-se
a
etapa
entre
v iValcanti ao
Kenitra
e
Villa
Cisneros,
em
perfeita
soro exonerados, respectivamente, áe mem^
nhã, pelos pobres, 150 mil kilos dé carne,?
segurança,
tendo
siflo
cobertos
nessa
mil
etapa
bro da Commissão Central de Requisps
alÉ
de vários outros gêneros alimentícios,^
'
eseiscentos
kilometros
,;':/¦'.'.
e de director geral Pessoal
coma arroz, feijão, assucar e sal mi
CREADO O 6,1 OmaODÕiÊGISTRO GERAL
DE MOVEIS

Recebemos do sr. Carlos de
-Lima 'Cavalcanti, interventor íederal em Pernambuco, o seguinte
* ¦
telegramma:
"Riçlfe; 22' — Continuando
a
prezar' o juizo da imprensa lmparda], a verdadeira orientadora
da opinião publica,, oujo concurso honesto Julgo imprescindível
na collaboração aos governantes,
peco enviar um representante a
este Estado,- afim * dé inteirar-se
da maneira poi qüe vou orientado o meti governo* Interessa-me
particularmente o testemunho da
Imprensa, livre; sua apreciação
sobre ò.ambiente* de liberdade,
ordem e tranqüilidade que aqui
se respira, além da-maneira por
qüe são tratados o pequeno numero de presos em consequencia
da queda do Estaclsmo. Todos os
processados passam regularmente, tendo-lhes assegurado todas
as amplitudes de defesa e mesmo
regalias extraordinárias, talvez
excessivas. E' claro que custea'réi pessoalmente todas as despesas. Desde já agradeço a acquiescericla áo meu ' convite. Attenciosas saudações, (a), — Oarlos
de lAnút Çaimlea-if.".

KENTTRA, 23 (ü. P.) —(Urgente)—- Doze hydroavlões
da esquadrilha Balbo, partiram daqui ás 8.40 da manhã
com destino a Villa Cisneros.

_— isS-—. __
rosos automóveis conduzindo
muitas pessoas, inclusive os
membros da colônia italiana,
se dirigiram para o porto afim
de saudar os aviadores.
A esquadrilha aérea italianá surgiu no céo de Kenitra
em perfeita formação e, depois de eífectuar uma evoluçf.o sobre a cidade, escoltada
por duas esquadrilhas de honra do 37° Regimento de Aviagão, seguiu para o porto, onde
desceu.
O cônsul
italiano,- senhor . Valino, apresentou as'
suas saudações ao general
Balbo, que, acompanhado pelo
general Valle, chefe do estado-maior, commandante Maddalena e. outros officiaes, descéu no porto.'
Prestaram honras militares
uma companhia de soldados
morroquinos e um batalhão
de soldados francezes. Numerosas personalidades, além de
todas as autoridades militares
e civis, saudaram os aviadores
italianos, que, a custo, entre a
multidão, conseguiram atra-

acompanharam até parte dõ
território de Marrocos, De regresso as respectivas .tripulações annunciaram que o raid
italiano prosegula em excellentes condições e dentro da
melhor ordem".

Belém, 23. (A. B.) — Desde
hontem 6. noite começaram a ciroular rumores, segundo ob quaes
se teriam produzido alguns disturblos nas terras da concessão
Ford. V v ¦"
Estas- noticias Já. se acham
confirmadas officialmente. Todavia'ainda não se conhecem pormenores sobre taes, oceorrencias.
Belém, 23 (A. B.) — O interventor federal tomou providenelas lmmediatas em relação aos
distúrbios verificados nas tenras
da Empresa Ford.
' No cumprimento das
providencias determinadas pelo chefe do
governo estadual, partiu hoje de
avião com destino ao Tapajõs O
tenente Ismaellno de Castro.
Procurando Informações a respeito dos factos - oceorridos, a
Agenda Brasileira ouviu em circuios autorizados que se tratava
de um mero caso de ordem policial.

Até bem pouco a mentalidade
dominante, nas altas espheras era
eBta: ao povo, páo. Os tempos,
felizmente, são. outros, agora. O
offerece pão.
governo ao povo
Pão o outras coisas mais, como
feijão, arroz, assucar, sal, sempre mais interessante que o descaso ou a pata de cavallo.,. .
O Rio vae vêr amanhã o poder
publico, geralmente, tâo divorcia-

O anno passado, nessa data, O.
sr.- Washington Luis mandava
illuminar as ruas e despachava*
bandas de musica pelos Jardins.;,
Bra divertido, não ha duvida. Oa
que passam, porém, difficuldades,
e vêem a fome rondar-lhe
pela:!
porta, estes acham por certo mui-.;
to mala interessante o que o Mlnisterio do Trabalho vae fazer,
correndo- em soccorro da pobre-,'
za, para minorar-lhe, um pouco,/'
o soffrimento, no maior dia do
anno,
.'<;
Com a approximação do dia 25,
o trabalho de coilecta de dona-*;
tivos e de distribuição de viverespelos 28 districtos escolares, des-;;
envolveu-se de hora para hora.- -'¦¦*-.

O chefe do governo provisório Accaclo da Costa '
Pires; Mario
assignou os seguintes decretos: de Queiroz,
A CHECADA DA ESQUAAntonio Stolo e BeNa pasta da Queira:
llsario Tavora Filho, para auxlDRILHA A VILLA
Exonerando
o
contra-atailrante
liares acadêmicos
.
Arthur Thompson, do logar de de Saude do Porto da Inspectoria
CISNEROS
.
UMA MENSAGEM AO REcapital;
desta
membro da Commissão Central o sub-inspector V
dr. Francisco
de Requisições,
SIDENTE FRANCEZ DE
Ottoni Mauricio de Abreu para
ROMA,
23
(U.P.) (Urgente)
Na pasta da Marinha':
Inspector dos Serviços de- ProMARROCOS
— Chegou, a Villa Cisneros ás
Exonerando, a pedido, o contra- phylaxla, durante
6 impedlmenalmirante Tanoredo de Gomenso- to do dr. • João
5.
horas
da tarde, hora local,
RABAT, 23 (Havas) -* No
ro, do cargo de director geral do de Albuquerque; Pedroso Barreto
6 Fernando Loa esquadrilha commandada
pessoal.
momento em que a esquadribo Gomes para fiel de almoxariNa pasta da Justiça:
fe da
pelo general Balbo.
lha aérea italiana em viagem
Exonerando o bacharel Bernar- Brasil; Assistência Hospitalar do
do Borges Pires Leal de proouraA commissão que tomou a' si
para o Brasil voava sobre a
Promovendo por merecimento,
OS 1.600. KILOMETROS'FOdor da Republica na secção. dq a.inspector sanitário,
a tarefa de auxiliar o Ministério
cidade, iniciando a terceira
Piauhy, e nomeando para o re- pector dr. João Ramos6 süb-lnsTrabalho e a Prefeitura do Vdo
RAM COBERTOS COM
da 8Üetapa do vôo, o ministro da
íerido cargo o bacharel Franois- va;
Districto Federal, tem sido de :
TODA
A
SEGURANÇA
co Pires de Castro;
uma grande actividade, moimenAeronáutica da Itália, general
Nomeando
na Assistência'. a
Nomeando, na secgão.da Minas Psycopathas, assistente
te depois que o governo lhe deu .
—
effectivo,
ROMA
23
Balo,
P.j
(U.
A
dirigiu,
esde
bordo
do
Geraes: o dr. Sebastião da Silva o contratado dr. José
sciencia do que. é desejo seü at-'
pri
Valente
Guimarães para ajudante de pro- Collares Moreira
—
tender, rio dia de Natal, a' toda;:/!
S&o Paulo, 23- (A. B.)
meiro hydro-ayjãõ, ao Resiquadrilha de doze hydroaviões
O gee assistente
curador da Republica, no muni- contratado, o dr. Hüm.èrto
nèral
a pobreza desta cidade, attlnja
Juarez
Tavora,
entrevistado
do
Balbo
Madente
realizou
Geral
general
da
França
em por um vespertino, a respeito da
clplo de Rio Preto; e i", 2° e 8" thlas Costa;
ella os 30,000 pobres previstos, ou
hoje com pleno exito a tersupplentes do substituto do juiz
Marrocos, a seguinte mensa- attitude de alguns jornaes contra
exceda esse numero.
Nomeando: Wilson Lion dé
federal,\no mesmo municipio, dr. Araujo
a direcção tomada por alguns lnAs classes conservadoras e a
ceira etapa do seu projectado
para fiscal, na capital de
gem radio-telegraphica: ,
Josô Piedade da Silva Pontes, dr. Sãò Paulo,
terventores
de
Estados nortistas,
população abastada têm corresdos estabelecimentos
vôo da Itália ao Brasil. ."Ao
Bellarmino Coelho Moreira e dr. dò ensino technico
assim
se
exprimiu:
pondido ao appello da commissão,
deixar o território miar- "O
Arlindo de Oliveira Alves,- respe-í Horacio Gomes Leite commercial;
de uma fôrma expressiva. í
que', tem havido de verdaÂ esquadrilha partiu de Kede
Carvalho
'acceitar,
roquino,
rogo-vos
deiro e que, tanto alguns interctlvamente;
O governo -. federal
contribuiu
Filho, parj. inspector dò Gymnanitra hoje de manhã ás 8,40,
Concedendo aposentadoria ã sio Municipal
160.000.kilos de carne. O go-*
mais uma vez, nossos vivos ventores como alguns jornalistas,
com
de Padua,* no Estar
VT
___
_______H^_9
se
aêm
apaixonado
Manoel Tltara da Silva, no car- do. do Rio; e Aracy Sounls
cobrindo
nesta!
1.600 kllometros até
verno de S. Paulo subscreveu 600
quesagradecimentos pela vossa iso- tão. Reconheço o direito que
"
a
go de continuo da Secretaria da enfermeira de saude publica;para
saccas de café na lista do sr. JoaVilla' Cisneros, Rio do Ouro,
licita -acolhida. Durante á Imprensa tem de criticar os actos
Câmara dos Deputados e ao guarquim Tassara, que, ainda, conseDesignando José Zeferino para
onde
chegaram ás 5 horas dá
da civil de 1' classe Joaquim Ja- desinfectador do Hospital
governos, bem como de chaguiu, por subscrlpção, mais 200
SSo
nossa estadia ein Kenitra, dos
mar
a
attencão
do
cintho Mendes;
governo fesaccas.
Francisco de Assis, durante o lm-tarde, hora local. Na etapa
tanto eu como todos os de- deral para, o qué-não estiver anConcedendo reforma na Pollola pedimento do effectivo BenevenuEmbarcaram,, hontem, á noite,
O Jockey Club, por seus soclos,*
dando
de
accordo
com
o
Militar, ao capitão Álvaro Plntò to Joaquim Ribeiro; o Isaura.'Pe*: em . .': ;p£iiJò, no Cruzeiro t}o Stil, de Kenitra a Villa Cisneros os v'es?ár às riíag
programconcorrera com ; todo o pão que
.pwa: fazer ^s_ mais tripulantes da esquadri- ma, da. Beyo)u_aq. W vèriade que
Ferraz; ao cabo tambor Antonio reira dos Santos, para enfermeira, os
se
aviadores,
tornar preciso.
passaram-cobre o visitas de
srs. Oswaldo -Aranha, Juarte
lha.r séntimoriiós sempre per-, ha Interventores, que tém dado
Joaquim Coelho e ao soldado Noel de 1*. classe do referido estabeleprotocollo. ;
Houve j_ o donativo de 25'con¦¦_.__-_-_-¦.
-factos,
margem
a
certos
estai*
dos Santos Cruz, todos por inva- cimento hospital r, durante o im- Tavbía 6' okléf .Mòròlgty. qüe, ha Cabo Juby e o Cabo Bojador, ,
por
tos de réis, quantia
sufficiente
Balbo foi à Ra- to dò vvós".
reu, procurando manter polemica,
lldcz para o serviço;Os aviadores têtà. agora bat9 ministrd
pedimento d", effectiva, Màrla dá vartós. dias, íò encontravam faO _.. tlndòlpho Oollot, miuliitro para a acquisição do feijão e da
visitar
B'
o
mesmo
Luclen
alguns
possível
tâ*
' Exonerando Luiz Gomes de
Á's
ír'e
que
general
íhéià'hóíà^íóreázendo uma estação de repouso em i.5.0 kilometros. mais à per**
OU- Gloria Moreira;'
nham errado, mas a Imprensa de- do Trabalho, sob, cujo» nunplcloi farinha.
Saint, que o recebeu com ptada aqui outra mensagem veria
O Moinho
Concedendo ao dr. Ermellndo Pocós de Caldas, O,
veira, José Benevenuto do' Espl'kilos Inglez offereceu,...*:
chamar a attencão do sr. renliza-se nmnnhft a dlstrlbnlçHo 16.000
povo -paulis- correr antes de chegar a
de massa, ao mes-.;
"os
rito Santo, En .as Felicio Baptis- Lopes Rodrigues Ferreira exohe- ta
cordialidade,
fazendo
Getulio
em
gratide
Vargà_,.
de
se
annunciava
quem
fez-lhes
;*ta-festivo
que
bota-fôra.
aoa po- mo tempo em que o Moinho Flu- què o terventores são homens de imme- de gen.roa alimentícios
Bolama, Guiné Portugueza,
ta e Dirand Almeida de Oliveira, ração de medico dá Assistência a
'cidade
votos
o
exito
do
raid prosegula em' êxcelierit.è? diata cohfiança, mostrando-lhes'
O Cruzeiro do Sul deve chegar
para que
bre» da
dos cargos de ajuf.ante do pro-' Psycopathas;.
minense se encarregou do trans,
Determinado que volte ao Mi- hoje, .pelo manhã, à gare da Cen- sendo esta a ultima etapa no 'raid" italiano fosse o mais condições.
curador da Republica e 1°, 2° e
porte para a sua distribuição,
SÜ* erros dós"seus prepostos, goü
lado este dó Atlântico antes
3° supplentes, respectivamente, nisterio de Educação e Saud-- Pu- trai,' sendo;
contra,. porém,, as i discussões què, do da opinião, presentear ps POO sr.. Hermano Barcellos o os
cbin_.éto possivel."
oceasião,
por essa
do substituto do juiz federal, no bllcà, a Inspectoria de Hygiene'
bres
da
cidade,
Segundo
em numero supe- seus collegas do commercio' assu- '
as primeiras noti- por serem discussões, tirem certo
tei ta brilhante recepção aos tres de levantarem vôo com destiROMA, 23 (A. B.)-Infor- cí-*.
município de Salinos, Minas .Ge- Industrial e Profissional. ."_¦
rior
a
30
mll-.com
o
esplendido
valor
dàs aceusações.
carelro responderão pelo forneaqui recebidas, o hydrono a Natal sendo isso espera»
Illustres chefes ":revoluclonárlos.
raes; o nomeando para os refe- Na pasta da Viação JéObras,Em todo o' caso,
de- Natal de um excellente farnel de cimento do assucar.
mações. chegadas de Kenitra avião
Publicas:'
ridos cargos, tambem respectivaíicou em Kenitra pòls de uma pausa, prosegulu'
do realizar-se durante os
alimentícios, capaz de duque
gêneros
o
Os srs. Henrique Lage o Conde *
general'Tadão noticia de que o munici- é
Supprlmlndo um . logar de esmente, Estacio Amando Rodriagirá rar uma semana.
o apparelho commandado vora, * 6 ét.' Gètülló; Vargas
Pereira Carnoiro offorticerám o :
'
'
gues, Basilio Ferreira Paulino, creventé na terceira divisão da O SECRETARIO DA FAZENDA primeiros dias de Janeiro, pio e outras entidades offere,c6_ao: lhe áprouver."
Iniciativa que o ministro sal
' Os necessário.
Central do rrasil.
.
Hostlllo Souza e Ezão Corrêa;
pelo tenente Calistraci, cujo Sobre1 a dispensa dos serviços do Essa.
quando houver a luá cheia, d ceram
açougueiros desta, capital se
Trabalho, sr, Lindolfo Collor,
recepções em carburador
grandes
v... DES.PAULO
Creando o sexto officio do Bedas
missões
estrangeiras,
disse
o
não
funeclóriava a
acaba de tomar, não pôde ser re- incumbiram do transporte e disque os ajudará a navegar de honra dos aviadores
revolucionário;
glstro Geral de Immoveis no
Pelo trem Cruzeiro do Su) chegeneral
italianos.
trlbuição
de toda a carne.,
contento. Já amanhã deverá "O ftícto de terem sido dlspen- ceblda em outra atmosphera que
noite.
Districto Federal, desmembrado
Os donativos de leite têm sido
O enthusiasmo na cidade é elle deixar,
não seja a da mais/calorosa symgou hontem de S. Paulo o dr.
VINTILA BRATIANU
sados
os
para constltuil-o, do quarto offiserviços
das
missões
concertado, aquelavul tados.
A data da partida dos avia. indescriptivel. Centenas de
Marcos Souza . Dantas, secretacio do mesmo Registro, as freestrangeiras deu causa a certos pathla.
Merece,
ainda uma nota a
neste momento, a nosrio da Fazenda do Estado de São dores para Bolama será an- pessoas permanecem á beira- Ia base afim de reunir-se á commentarios.' Todavia, penso sa Possue,
guezias de Inhaúma e Irajá; - Confirma-se
capital,' um numero bastante parte o auxilio da Prefeitura, que
a noticia da morte Paulo. esquadrilha.os
estranharam
que
essa
que
pro"sem.trabalho".
Exonerando Álvaro de Mello
se
nunciada brevemente,
encarregou do transporte dos '
de
Aos
mar, observando a grande esvidencia do governo, não- têm ra- avultado
"sem trabalho" reuné-se o bataAlves de tabellião de notas do 1°
gêneros em geral e encarregou.!
inimigo
do
do
zão.
As
ultimas
A
nossa
grande
esquadra,
noticias
recebipor.exemde hydro-aviões rè.
officio do Districto Federal; e a
pio, 6 deflclentlsslma,. pois não llião assaz numeroso, dos que pas- as professoras publicas de, euxiO interventor demittè uma pen- das de Casablanca esta tarde quadrilha1
pedido, Josê Carlos de Montreull,
cèrh-chégada. .
rei Carol
tem navios de. guerra ,è multo sam os dias, numa luta atroz com liadas' pelo pessoal' que b serviçc
de escrevente juramentado do taas necessidades de vida. . E* toda exigir, fazer ao povo a. distribui- .
Aos que espalharem fal- menos material adequado.
informavam que a esquadri< ca de despachantes
belllão do 9° officio de notas des- ..Bucarest,'23 (ü. P.) —ConíirDessa fôrma, que adeantavam essa gente, esquecida da sorte o ção dos gêneros.
lha italiana tinha passado so- DOIS RELATÓRIOS DO OEta capital; a pedido, o bacharel mou-se a noticia da morte súbita
Por parte do Ministério 1o Traabandonada
pelos que mais deestrangeiros que,
municipaes
sas noticias o degre- osalém.instruetores
Carlos Frederico Jouvln, de es- do antigo chefe do Partido LlNERAL BALBO
balho acompanha o mqvimento o
veriam zelar os seus' Interesses,
bre as vizinhanças do Cabo
do
mais,
nos
custavam
'
ore vente juramentado do escrivão
Corrêa,
que vae receber,' pela
que tém
primeira sr. Adalberto
grandes sommas de dinheiro?
, 0; interventor dò Districto Fe- Juby ás 3,30 da tarde. Os avia-i
'
da 2' pretoria civel desta capital; beral, sr.' Vlntilá Bratlanu.
do em Fernando de
ROMA, 23 (A. B.)— O gè.
Sõ ò facto de serem instruo to- véz, no Brasil, um Natal dò go- desenvolvido; unia ektráordinuria
Nomeando - Hugo Ramos pára Bucareít, 23 (U. P.) — O se- deral, assignou hontem, & noite, dores radiographaram di_enactividade.
rés! pertencentes á nações ami- verno.
neral Balbo, ministro da Aetabellião dé notas do 1° officio
decretos demlttlndo os seguintes do
gas, não quer dizer que nõs nos
Noronha .. .
que tudo ia bem e que o ronautica, enviou ao chefe do
-desta capital; Eugenia Vazques nhor Ventila Bratlanu, ex-prl- despachantes
sentíssemos
forcados
municipaes: Çctacia mantel-os
Franco, para escrevente jurar meiro ministro, morreu na sua
vô.0 estava continuando/sem
disso, a argumentagoverno. dois relatórios sobre No intultp do pOr um paradel- aqui. de Além era
jiq. José Franco,. Joaquim. Thomaz nenhuma,
montado do escrivão da segunda
ção
não des- VIOLENTO ATAQUE DE A LITHUANIA ROÍvIque
difflculdade,
preciso
Uma O desenvolvimento, do vôo
Pedrosa, .Claudionor- Rocha de
ro âs falsas noticias espalhadas gostar esses paizes não procede,
pretoria- cível, frèguezia do Saque
PEU COM O VAcramento e Octacilio Castilho, paSouza, Álvaro Bragança, Alberto hora e meia depois elles che- está sendo feito regularmente, nesta capital, o sr. BapUsta Lii- porque.-se' elles se sentirem dés- ÍNDIOS CONTRA UM
ra escrevente, juramentado da
— TICANO —
não
gostosos,'.«porque
são
realRamos de Aguiar' e Augusto da gavam a Villa Cisneros.
de accordo com o plano estuda- sardo acaba de tomar enérgicas mente nossos amigos.
POVOADO A' MARGEM
mesma pretoria, freguezlas de
Costa e, bem assim dos prepostos
-Santa Rita e Ilha do Registro
removendo'
providencias,
a
para
Do que nõs temos que cogitar,
HYDRO-AVIÕES do anteriormente, sem a menor Ilha Fernando de Noronha os que primeiramente
DO RIO VERMELHO O nnncio já não visita
de despachantes Cyro de Souza ÜM DOS
.Geral de Immoveis; e Ângelo Eié da nossa remodificação, não obstante os
beiro para offlclal de justiça do
construcção
VOLTOU A KENITRA
financeira. Depois,
Pinto e Joaquim Pereira Soares,
assim procederem.
Juízo de Menores desta capital;
mais o ministro dos
então, se pudermos, contrataretempòraes do Mediterrâneo.
Junior. .
Os selvicolas mataram
Concedendo aposentadoria, a
O cheíe ,de policia tomou taes mos, novamente, instruetores de
. CASABLANCA, 23 (U. P.)
Estrangeiros.
Essas demissões, foram propôsFrancisco Modesto,, director do
outros paizes. Mas isso' . coisa
— Um dos hydroplanos itaíia- OS AVIÕES DE RESERVA medidas, menos pelos effeitos que dè
Archivo da Secretaria da Câmara
tas pelo então director dé Fazenque, por emquanto, pêlo me- vinte e uma pessoas e
se
sentirão
no.paiz,
Kovno, 23 (U. P;)r— O rompique pela re- nos, não se deve cogitar.'.'
dos Deputados e Francisco José
da, sr.. Diniz Junior, actual se- nos commandados pelo gene- CHEGARAM A KENITRA
raptaram tres creanças mento diplomático entre a Lipercussão de taes noticias no esCalmon da Gama, archlvista da
cretario do interventor e presi- ral Balbo voltou a kenitra.
thuania
o Vaticano parece imSecretaria do Senado Federal.
ROMA, (U. P.) — Noticias trangeiro.
Belém, 23 (A. B.) — Informa- minente, e devido
a um conflicto
dente da commissão organizadora Acredita-se que o regresso foi
telegraphicas
CÜega
aqui
Na pasta da Educação e Saude
Lisboa
recebidas
ções
novo
a
embaio
de Kenitra dizem que os dois
entre o clero e o godo orçamento da Prefeitura.
dc Marabá annunciam que nume- estabelecido
Publica:
devido a um desarranjo no
verno, que' deseja Introduzir o
hydroplanos de reserva da es- Uma intimação ao sr. Esrosos Índios, pertencentes a dif- casamento
Exonerando Edmundo Semeraxador hespanhol
civil e o controlo das
carburador.
ferentes tribus, fizeram ' violento terras.
ro, de pharmaceutico • sub-inspeBalbo
chegaram
quadrilha
ali,"
Llj.oo,
23
Press)
(Associated
O ex-chefe da Segurança
ctor da . Inspectoria da fiscãllataque
tacio
contra
Coimbra
os
barracões
bare
— O marquez de Torre Hermosa, rácas
nos- seus sermões,
Os
zação do exercício da-medicina,
UM RADIO DE BALBO AO procedentes de Los Alcazares.
dos moradores do povoado incitampadres,
o povo a resistir a essas
deS. /aulo foi preso
novo
embaixador
hespanhol,
conhecido
chepor não ter se apresentado ao
denominação
sob
a
de
—,
Recife,
23
RESIDENTE GERAL EM.
A Alfancivil.
deliberações do
(A. B.)
serviço de accordo com a deterCardoso, á margem do rio Ver- ~—.—: .—?:poder
TUDO CONCORRE PARA O dega desta capital
_—. . . _,
a bordo
intimou o ex- gou hoje a esta capital.
MARROCOS
minação do governo; Josephlna
melho.
BOM
EXITO
Ramos Rocha, por abandono de
governador Estacio Coimbra, por
Segundo as noticias jâ se con- O novo vice-presi(_énte
O sr. Mario Boatos Cruz, cheemprego, de enfermeira da SauCASABLANCA, 23 (U. P.)*
acto de hontem, a recolher aos Os. srs. Octavio Mangabeira e tavam a. certo vinte e uma vi—
do Conselho de ComPARIS,
fe
da
Segurança
do
Estado
23
de São -r- Um radio
(Havas)
do Publica; Nelson Bandeira de
Telectlmas desse ataque dos selvlcorecebido aqui, ás
"Um dos cofres daquella repartição, den- Arthur Lemos interessam-se las, sabendo-se tambem que oa
Mello, Manoel Venancio Campos
Paulo'no governo deposto, munide
Kenitra:
grapham
missarios do Soviet
12 e 30, dizia que tudo prosetro de 48 horas, a Importância de
da Paz Junior e Dllermando Mar- t __-___nH________H__-a-nvwMH ¦> do dè um
Índios haviam levado, captlvas,
passaporte internadohydro-aviões da esquadrilha 16.:_.0$7"0,
tins da Costa Cruz Filho, de haJlío.coi*,
23 (U. P.) — O sr,
tres
creanças, uma das quaes tiproveniente de cinco
pela Feira de Milão
if ai, embarcou com sua familia guia bem na viagem das es- aérea italiana em
verem concluído o curso medico;
nr. Bratlanu
viagem para por cento dos materiaés despa- JlflIõo>.2-,:(Associated' P_ess) —' veram os pães trucidados pelos Andrew Adreyov, de trinta e.cln.
.
"General!
aéreas
italianas,
dr. Antonio Moreira Eels, por
O
Osório",.com desti- quadrilhas
no
co annos, proletário, foi nomeâdí
j
selvagens. •
o Brasi} nãó, pôde levantar chados. com isenção de direitos Os
srs*. .'Octavip Mangabeira e
Conveniência do serviço, de subAcerescentam os téíegrammas membro do Commissario de Ins*
no a Europa. Sabedor disso o. general ítalo Balbo enviou um
inspector de saude, interino dos propriedade, perto de Mlhaestl.
vôo
e
fól
rebocado
até o porto, para a sua usina de Barreiros.
Arthur Lemos, acompanhados dos que o ataque surprehendeu com- pecção dos Operarios e CamponéPortos; e dr. Norberto Back- Hontem 6. tt»rde,' àofíreu um ata- Interventor db São Paulo pediu &s radio-telegramma dirigido áó onde se encontra.
Todos os Idêntica intimação foi feita ao membros da Câmara de Commer- pletamente os moradores de Car- zes e tambem vice-presidente do
nossas autoridades .que tosse.sus- tesidente geral aqui, agrademan, tambem de sub-lnspector de
que não suppúnham tlves- Conselho dos Commissarios do
que que lhe paralysou todo o la- tado o embai.ue do ex-chefe
demais apparelhos decollaram sr. Pessoa de Queiroz por mate- cio Italo-Brasilelra, Inspecciona- doso,
saude dos portos;
da
sem os lindos Intenções hostis Pov*o.
Designando Benlcio Josê Car- do esquerdo. Sua esposa foi cha- Segurança, incumbindo-se da dlll- cendo a calorosa recepção que em optimas condições e, de- riai importado nas
mesmas condi- ram os terrenos da- Feira de Mi- contra élles, dadas as relações
lhe offerecêram as autoridadoso,
como contratado, para mada.de Bucarest, mas o sr. Braa usina' de Santa The- lão, a respeito da participação do cordeaes que mantinham com os Cotações
gencia o 3° delegado auxiliar.
na Bolsa de
voar
sobre
ções
para
Rabat.rupois.de
exercer as funeções de servente tlanu não
des francezas em Kenjtra.
elementos das tribus vizinhas.
voltou a si e soffreu
Desembarcado, o sr. Bastos
do Hospital Pedro II, em Santa
maram decididamente para o rezinha, na importância de réis Brasil.—
—
A propósito, pessoas conhecedoRoma
um
segundo
ataque,
morrendo
anCruz; Luiz Francisco da Silva,
Cruz fò^'(conduzido 4. 4" delega122:246(663
ras da região de* Marabá e de ousul,
na
direcção
de
Villa
Ciscomo contratado para exercer as tes da chegada de sua mulher.
A ESQUADRILHA
J-otim, 23 (U. P.) — Foram
A grande loteria do Na- trás habitadas pelos selvicolas di- affixadas
cia auxiliar e ali ouvido longa- COMO
funeções do ajudante de cozinha
neros, terceira etapa do raid.
as seguintes cotações
zem que elles usam por vezes de
Os círculos políticos estão, pre- mente pelo respectivo delegado,
FOI RECEBIDA EM
do referido Hospital; e Alfredo
na
Bolsa desta capital: ,
tal
da
O
chefe
Argentina
do governo manum ardil; antes de effectivar o
O inicio do vôo foi favóreNeves de Mattos, tambem como oecupados, porque o sr. Bratlanu _r. Salgado Filho.
KENITRA
Londres,
92.74; Paris, 76.02;
—
ataque. Assim é que se approBuenos Aires, 23 (U. P.)
cido por um tempo magnifico,
contratado para servente do e o rei Carol. eram inimigos ranO ex-chefe da Segurança sexlmam dos moradores civiliza- Zurich, 370.92; Renda Italiana,
dou
visitar
o
Realizou-se
sr.
Demehoje
a
extracção
da
mesmo Hospital;
ROMA, 23 (A. B.) -,- Tele- não obstante as leves nuvens
69.50;
Empréstimo Consolidado,
dos, apparentando modos
Nomeando o sub-lnspector dr. corosos e o sr. Maniu tinha no gulrá. boje para a capital paulista
grande loteria do Natal. O pri- cos e amistosos, tratando os paciflbran- 82.07.
Genesio de Souza Pitanga Filho, estadista morto o sou unico ad- ppr ter sido requisitado pelo ln- grapham de Kenitra:
que toldavam o céo. O vento
trio Ribeiro.
"compameiro prêmio, no valor de
cos carinhosamente de
"Apenas foi aqui divulgada concorreu poderosamente par
para Inspector sanitário, duran- versario.
terventor.
2.000.000 de pesetas, coube ao bl-' dres", dizendo que nndnm a prente o Impedimento do dr. João
O
cheef
do
der cães fugidos
governo provisório lhete de numero 52.903.
que nada re- gens estão ali refugiados, e desa noticia de que os apparelhos ra o bom êxito da partida.
Ramos da Silva; Alfredo Simüro,
O sc- ceiem. Geralmentee são
bem nco- crevem o quadro horrível que demandou o seu offlclal de gablnepara enfermeiro e sub-lnspector Desapparèee mysterio- Dois primeiros secretários de italianos participantes do Crusaiu para o numero J9.253, lhidos pólos trabalhadores, qué pois do ataque
gundo
A
esquadrilha
italiana
apresentavam aipar- te, sr. Luiz Simões Lopes, viside alumnos do Instituto Benjaainda
com
o
lhes
fazem
de
•
600.OCO
de vi- guns barracões, cujos habitantes
zeiro
premió
presente
Italla-Brasll
samente
pesos.
Íegação removidos
uma irmã de
haviam tiu escoltada por alguns hy- tar o sr. Demetrio Ribeiro,
min Constant; o guarda de deque O terceiro-de 400.000'pesos saiu veres e-utensilhos do layoura.
haviam
sido
massacrados
dess«
legada Walter Braga, interinaMme. Curie
Essa • approximação é sempre maneira. ..
'numero
Por portaria de 23 do corronte, partido de Cartagena, nume- dro-aviões francezes, que a se acha enfermo.
mente, auxiliar de escripta do
2.538;
para
o
o
quarto,
feita
por poucos membros da triPuris, 23 (Havas) — Recentes foram removidos: da Íegação em
O interventor federal fez seDepartamento Nacional de Saude
de 300.000 pesos para o 29.227, bu. Mais tarde, voltam clles em guir Immediatamente
i-|..>.i«iiMi.|ii|iHil|ll|i^il|iH„l„
¦"""'"""»»"
rn
mu
ii
n
na Polônia, Berlim, para a Íegação cm Lima,
Publica, durante o Impedimento despacho de Lodz,
_>ara àquelcomo
agora
acongrandes
e
o
Ia
região uma diligencia policial,
grupos,
annuncia
de Palmyra Lopes da Silva; o
quinto,'de 200.000 para o blque desappareceu, mys-,
teceu
em
Cardoso,
armados
*
da
além
de
trinta
¦
sub-lnspector dr. Ernesto Zefe- teriosamente, da cidade a dra, o Io secretario Sylvio Rangel do
praças do Exército
lhete 22.489.
borduna", a arma predileeta da o uma ambulância que partiram
rino da Costa Thlbau Junior pa- Fellauei* Sladkowska, Irmã de Castro,, para a em Montèvidéo, o
tribu dos Calapôs, que ê seme- mais tarde em unia lanchai na
ra Inspector sanitário durante o madame CUrle.
Io secretario Carlos Taylor, e
lhante a uma mão de pilão, e qual farão a viagem até Alcobaimpedimento do dr.
A dra. Sladkowska, estava, de concedida, ao auxiliar de consulaSebastião
Falleceu o general portuguez com
a qual atacam as pessoas In- ça, prosegüindo depois em um barMascarenhàs Barroso;
Mauro algum tempo a esta parte atacaPreço por anno :'60$000 — por semestre: 35$000 e por mez : 6$0QO.
defesas. Apenas caldas as suas co a motor até a Cuchoelra do
Silveira,
marinheiro da da de Torte neurasthenia, motivo do em Lyon, Paulo Coelho Ropara
José
Maria
Almeida
victimas, elles logo as degolam Jacundá. Da Cachoeira em deanInspectoria de Saude do porto pelo' qual havia fundado receio drlgues, licença
de seis mezes,
Ll.ioa,
de Santos; o sub-lnspector sa- de que, num accesso do mal, se nos termos do n. 1, artigo 8° do
Chamamos a attencão dos nossos assignantes para a conveniência de reformarem I — Falleceu23 (Associated Press) com. um terçado, e reduzem as te o trajecto será feito algum
nltarlo, dr. Francisco Eugênio tivesse ella precipitado dó desílo general José Maria cabeças a uma massa Informe.
tempq por uma estrada, e ainda
suas asslgnaturas, antes do dia 31 do corrente, afim de não ser suspensa a remessa da folha,
Coutinho, paia inspector sanita- ladelro de Tatra, situado nas im- decreto 14.663, d» 1° <!<s feverelAs noticias do Marabá aceres- em barco motor para afinal aiAlmeida, éx-reltor da Ürilversldarp de 1920.
rio durante o imDedlmento do dr. mediações»
centam
que os moradores de Car- cançar Marabá. O trajecto total
de* de-Lisboa**
doBO escapos & lnsania dos selva- exiee Delo menos oito dias, ¦
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TRIBUNA!, ESPE- A OP-CilIIZAÇÃO DOS SERVI- BOLSA DE NOVA
— CIAL —
YORK
ÇOS A CARGO DA LIMPEZA
dos titulo* das
Cotações
pito
Ainda hontem não foi
organizada a secretaria 0 interventor estabelece novas principaes companhias
americanas
dá Corte Revolucionaria
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Revolução ou Insurreição?
Berquó)

(Urbano
Escrevem-nos:
"Sr. redactor — Pelaa grandes
M
sympathias que o Paraná seme administra,
Sutpresos, apavorados _ante' as estruetura política inadequada,
pre mereceu, tenho andado dovéadvir tiva Irracional •
c
poderão
quo
conseqüências
Mais uma vez, seria justo, hodecreto
longo
em
wr Entre os múltiplos programmas
normas
revolucionário _ qU(
ras triste desde que soube dá peAinda hontem nião ficou orgalntelllgendo movimento 'inaurreccjortal: d<! processus
P.>'.—
At
33
YORJfc
(O.
NOVA
H?êJ Idéas apparecldos nesta éra mem de espirito edede todos
."incessantemente
Tribunal
modlflcand»
nuria em que aquelle Estado se nlzada a secretaria d»
O interventor do Districto Fede»
esses
outubro, que auxiliaram- a íoçtla-, vàé
post-revoluclonria, para salvação cta; terça, além
encontra, graças. á inconsoiente Revolucionário. Oa jubas esti- ral tendo chegado- pouco depois acções du mais importantes companhias grar pbí inoonsplehfcla"¦ oü; para n mentalidade dos homens, trans.
das prazeres que te enfloram a vida,
na Bolsa desta
hoje,
tiveram
"em
americanas
no
esplrl.
ali
espdás finanças nacionaès, .umacolhia
manhã,
actuação
dos
toda
veram
reunidos
que
políticos
satlsltaçâo de interesses mêranten- formando a physionomia
o mísero ouro do rico com que
bou ga- cidade) ai seguintes cotações:
applausos tam
quo maiores
tiveram dominando até 6 de ou- gabinete do sr. Solano da Cun.i.-, das 6 horas da tarde
as
te pessoáes, bs élfliméntbs priíiridds tual da sociedade, esterilizando
-que; proscreve a Importa- elle enche o1 casa de moveis que
é
a
íàÒ
e
decreideologias
longo
doutrinas
'"'
tubro ultimo. ¦'¦«
discutindo a matéria. Voltaram, binete, assignou um
American and Forelgn Power
da torpe politicagem que nos op- velhas
não usa, de quadros que não olha,
londe ípbjectos : de luxo.
condições
nqvas
;
donde
creando
fia
4
E em conseqüência- lembrei-ma depois do almoço, e, afinal,
,
to modificando a organização dos Coropany «• %»' »• •» *'•.' 27,13 primia, tentam por todas as .ma»
Bxpllcà-se; sendo lnflnltamen- de livros que não lê?
surgem
novaa
necessariamente
com
a
insinuar,
esr
suggedo,
aem
no
tarde
estavam
a
confusão*
horas da
25,37 neiras lançar
querer
Estarias disposto, tal fosse posda SUperintenden» American Car and Foundry.
maior o numero de pobres que
secretarias serviços a cargo
rir algumas medidas què julgo organização
das
o flltisorlo e Ideologias, que constituem a exsivel, a te pri vares, cm seu pro22,12 pirito publico' com
*
* *
'dt, entravai
Jo'-de
'tadar ricos, o luxo é coisa detes- vel
cia da Limpeza Publica e Parti» American Locomotive. .. ..
o pressão exacta das necessidades a
da
Procuradoria,
susceptíveis
de
insolucionar
o
e
tua
do
Tribunal
grato,
de
uma
.de
parte
pueril- objectivo
Tenão conTelepione
Barroso
èTôpèllida pela grande inaloind
Gustavo
sr.
American
O
|
dás .tendências profundas da evodependendo,
enf
ronde
ve
o
Paraná
revolucionário,
acabada,
faculdades
cular.
e
tuas
teillgencia
de
que
desenvolvimento
problema
prompta
a
'
è
modéstia
la'a|ue'ouIUva-a
• legTapb.• -/•••¦»'-•* •» ••
177,11 *Aseguiu ser eleito presidente da ta, o cuja divida total; externa e apenas, da approvação do presiácábòtt'» té. butras luofiá- social. Assim os esplrltot
aptidão
revoltiçãp
tua
gode
para
espirito,
tomadas,
aa
Dentre
ik-rfalís'de'terra ;è: boprovidencias
'. zar esthetlcamente a vida? ,
revolucionários
Armour Company of Illinois,
Interna, ascende á enormo cifra dente da Republica.
tolices, deste jaez sÇo- dlairlamen-; verdadeiramente
Academia.
leates pará outras cultúraa.
extingue a classe "A" •• •¦ •• ».
3,00 te repètidas\, pelos ¦ _'domii)õ:
reacclònarios são os: que, longe de procurar
Do Monroe. os juizes foram ao destacaremos ,a què ^
Grande egoísta é o que tú és, B abra os olhos o illustre aca- dè '300.000 contos!
De (acto, o-primeiro'sentimento
objectiva dò
a
realidade
"qúéin Invejando
amoldar
a
desdo¦
reVoj-,.
a fortuna do- pobre
Se'¦ estivesse' em minhas' mãos Catteto submetter o trabalho fi categoria de fiscaes;. que
enfroníiados ein um
Baldwin locomotita Work*
lue. acedo lio» espirito"de
social aos sem
demico! A Academia õ ainda ca- o Indicar
alguma providencia lm- saneção do sr. Getulio Vargas, bra em. primeira e segunda cias•* •«• •» ¦•"*•*. í-21,75 iucionario desejosos de ;ver; O gó- desenvolvimento
'apu que
(novaa).»
ida do bonde é o de Indignação millionario, delle, coitado,
pessoáes o
mais paz de pOl-o em disponibilidade, mediata a respeito do-assumpto, que, entretanto, não poude tia» seu a categoria dós auxiliares do Chrysler Motora.. .. :'.' ...
16,62 verno provlsoriov adoptar logo em desejos e interesses
deantOj;,de fuma- limouslns de multas vezes não tem de
comprehendem a fa.
toda plenitude -oi'- velhos éitradl-' partidários,
eu Indicaria qUe'oi gòverriodo Pa- tar. do. assumpto, adiando para
que 03 seus mllhOes!
sem jetonl ¦_.,',
oitenta contos.--.-,-. '.
ComAirplane
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lrreverslbllldade
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a
e
dè
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a
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logares.
que
'2,5» dona»- pròççssos piipièaspna de
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Ainda mais culminante é-a lnhojo a- sua decisão.
A Academia ê,-conservadora- raná--r:deliberasse:
Quem, dlfíloilmpnte-: consegue
e pro.
pany».. •» •• •• •• • ••
nivelamento
e; de prátlollgitrchias-ppliticas, hes- transformações sociaes
do
nossas
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o
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>
todo
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é
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não
Nãb
Nãò-crear
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crear um pro.
'sem,,:perto
JÉpmpjàr
revolucionaria.
de Nemours, E. L ;
'pé.ãé
tes últlmoaíànhoB tãouiajierfeiçoaí curam .Justamente
rancor =què econômico se passarmos aos fa- mente
pêlo prazo mihimo de dois annos, requisitado jfi estfi mais ou me- cantes, e os cargos de' protocollis- Dupont
norma de acção
yjavi
*
'
: (novas)** -..•• •» •'• •• *•
dos pelos eva. Epitacio, Bernax- gramma, uma exclusivamente
Hc % ^!
uni' sõ -'cárjgá publico
em funeção, tendo havido ta e de arhiylsta.,
noa.
outrdà dqm^rem diamantes,: tape- ctos do sentimento.
aue
se
baseie
Amas o» és amado? tens uma Não ae fale mal do fascismo
JW2 des e Waslüngton, p<%queL Jntery
"essa' realidade inevitável. to.
Electric Bond and Share .,
II —' Llcenceãr, por témpp .tor! uma- espécie de designação povltes. persas, quadros e bugigangas
0
incorpora ao quà- General' Electric' Company • t-' 43,87 rogam a' sl;''mesmps(; as.valhas bre
ou tens esEsso
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uma
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noiva?
manfio
doa
dariam
um
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cada
os
soria
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determinado,
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O
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paia
por
Italiano.
procurador
partido revoluciona.
hyenas o os rechurichudos suínos papel dè umconsistir
daquella
Suaquella
Institui»
34.62
dro
dos
serventuários
tt*i-;Tn-4t4s..tómínM.:.,.»-'';,.. .-V-» - posa e filhos, constituindo o teu no
serviços
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supérfluos
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actualmente
Motora
General
(notas)..
prestar
pôde
portanto, eni
julgamento dos conspiradores,
da politicagem profissional, di.Br.' rio sd' no
E Éahl .0 tfommunlstA. que vive lar alegre-e féllz?
(pelo hienos um.terço), com, or-. ção.
do desenvolvi,
sentido
agir
perintendèáola o administrador da Goodyear Tire» and Rubber
Síúi. qualquer caso tens orga- pediu a absolvição da ara. De denado,
'¦' necessitando
OetuUo. senhor,da. ."m^defra" ;hão mento
íntimo de .'cada. pobre
dè
mais
tiverem
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¦••
que
lláténtè^nò
social,
•«•
¦'••
••
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.
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:
aqui
erá
contra»
ate
sentimento.
nas
.costas
garage, que
a desce rijamente':
seja elle. operário nlzádá a tua vida de
sob a allegação de que o. dez arinos' de serviço publico (douA SESSÃO SB HOJE
exactamente
Guaranly Trost Company of
em teu Intimo esta satisfação Bosls,
flaqueiiijB.qüaeai; jfw.-«w...w»»tr tanto oomprehender
tambem-outras
tado,
estabelecendo
íòu-Tmrguéz,' analphabpto ou le- Ha
Casatrlna
Plínio
e
revolucionaria
a
indusignificação
aa
suas
ten.
indeflnlvel'— mixto de orgulho e seu amor materno.é que
empregos é tdijepüraa ViVem a súa
f iv í«-;trado. . „...'.'' .. .
Hoje e dia de reunião do Tribu- medidas para maior efficiencia dos New-York., .. .. .. .'.- 422,00 rém
do' Já' acceita), o com a metade
de. dar & sua aotua.
altruísmo — que proporciona zira a entrar ná conspiração.
a criticar eternamente os actos -o dencias.'afim
International Harvester Comser
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deverft
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procedenConferenclaram hontem- çpm o Banco do Brasil todos os valores, pela revolução. Còm social
orientadas pelo sr. Fernandes nomeação para fiscal de casas de Guanabara o"
Theodomlro Santiago b& um amigo consultou-me se eu
O sr.
,e po- norte do Brasil a caminho de Hade cre- construcção moral,
dinheiro,
títulos
e
papeis
os
viagem
chefe
do
provisório
em
solido
e
governo
Aires
de
alprestlLima.
Minas
nomeu
Buenos
em
te de
acceltarla a inclusão do
goza
diversões, feita pelo governo,
dito, representativos de proprie- litica do paiz impõe a collàbora- vaná e flnalmento para Nova
^ *m*
e.vda
T-ministros
do,
Exterior
secrena
a
sua
gestão
exedesde
commissão
na
referida
me
glo,
legando não ter tempo, para e»ter- para Amsterdam.
dado e valor dos patrimônios, e ção e o apoio de todas as, c<isrecebi»
taria das FInançaB, no governo outlva. A minha resposta tele- zenda, este acompr.ihado do se- d-11 sé se poderão retirar
Gravei irregularidades na cer o cargo.
por or- ses. O appello dos universitários York. Em Lisboa serão
A bordo da nave mercante hol- do
Delphim Moreira. Acre- graphica foi, porém, uma nega- cretario da Fazenda de São dem do ministro a
sr.
traduz uma aspiração das mais das correspondências destinadas a
estiver
que
apôs
¦^
Rio,
ao
i»i
mi
Paulo.
regressou
do
nome
landeza
dita-se que a indicação
tiva immediata e formal.
'o subordinado o estabelecimento. legitimas, pois não esquecendo- os
Intendencia de Partodos òs pontos da America do
Tambem esteve com s. er.
a poliNão foram, portanto, verdadeiNomeação de identifica curta ausência, o sr. Mora y do ex-secretarlo reconcilia
Art. 8° — Fica extineto o Con- seus deveres perante os códigos Sul, Central e do Norte.
L!!'-f riahyba
responCarneiro,
sr.
que
Mario
-definitivamente,
ao
seu
levadas
mineira,
as
informações
ras
Araújo, embaixador da Republi- tica
selho Administrativo dos Patri- do ensino, tambem não: esquecedor para a 4o região
s. ex. é pessoa da intetra conceituado órgão de imprensa de pelo expediente do Ministério monios e supprlmldos os cargos ram os seus deveres deante da
1 tm* mm
ca Argentina acreditado junto ao pois
Agricultura.
da
Braz,
allu-as
—
Wencesláo
sr.
tambem
do
rem
procedem
A
confiança
B.)
desencadeada
a
luta
civil
3
de
Therezina, 23 (A.
da
secretaria.
militar
Fortaleza
audiência,
Vae,
em
a
recebidos,
Foram
governo brasileiro.
e Indica novos rumos na orien» sues feitas ao dr. Virgílio Corrêa
Art. 9o — Revogam-se as dis- outubro.
conimlssão de tomada de contas
vae pelo sr. Getulio Vargas os srs.
nomeado identificador, pa—
Foi
Araújo
de.café.
documentadamente
Filho,
negócios
—
Mora
dos
y
que
tação
Parnahyba
O
embaixador
de
serviço
Todas'
..
as
classes
Intendencia
do
ensino, prida
commandan- posições em contrario.
ra servir na 4' região militar, em foi recebido, ao. desembarcar, por
O futuro presidente do Insti» demonstrar quaes são os polltl- Daniel de Carvalho,
apurou graves irregularidades, Juiz
Rio de Janeiro, 22 de dezembro mario, secundário, superior, espea cidade de FortaBorPartiu
Oscar
Azevedo,
para
Mattos
.,,....„
.,
conforme
proposta
„.
te
Grosso.
,„.
Fflra,
de
Matto
de
em
ha
dias
deshonestos
cos
ao
do Café esteve
cuja responsabilidade caberiade 1930, 109? da Independência e ram grandes e salutares reformas leza em objecto de serviço, o a
crescido numero de pessoas ami-» tuto
Pi- do director do Gabinete Central
Grato pela pubiícaçãíawta fí- mann, Jullo Santiago, Henrique
Bello Horizonte, onde não vinha
ex-intendente, engenheiro
o 1°
Junior e José Eugênio 42" da Republica — Getulio Vor- do actual governo, es JEHaa&etft tenente Affonso Augusto de Al. canço. Os resultados desse In- de Identificação da Guerra, Ro- gas e membros de destaque da ha bastante tempo, a convite do ca o seu adroi~*»<- — Pedro Rupp
*>uquerque.
Bastos de Freitas.
oas, Francisco Campos."Muller
sargento Francisco de Castro
Celestino,"
'"
colônia argentina»
querito serão enviados ao Tri- cha.
presidente. Olegario Maciel:
EspectaJ
bunal
|
¦>-¦ -' -^'ü''.-. J_
BBBk<
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Bastos Tigre

O sr.- Lindolfo Collor'tem-se
exhaurido nio mister de attender
aos sem trabalho. '(
A ultima de s. ex,, que aceumula as funeções de. ministro com
as de homem de espirito, foi esta:
— Se eu encontrasse* entre essa
gente sem trabalho alguém-que
me quizesse ajudar, eu pagava,
bemi

A REVOLUÇÃO EO
ENSINO

OS TRENS DE THEREZOPOLIS
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0 SR. BARROS CASSAL NÃO
ACCEITOU A NOMEAÇÃO

HEMORRHOIDAS A PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO MINEIRO DO CAFE'

0 SECRETARIO DAS FINANÇAS DE MINAS

— nuam-ieim.-3A üe l>ezewüio Ue litói)

_a

a

POSSE DOS NOVOS CHEGAM A'CAPITAL A VOLTA DO BERDMA VISITA A CASA DE SAUDE S. JORCF. ACENSORES
A MUSICA GOVERNA O MUNDO
DE THEA- PAULISTA OS SRS. OSNARDISMO
TROS
E
FISCAES
DE
WALDO ARANHA,
fl pe é o novo hospital flos empregados da LigM—0 corpo
Manhuassu' sob o flagello
E TORNA O HOMEM MEl,p|
PENHORES
JUAREZ TAVORA E
da
politicagem
medico da Li$t e as importantes reformas hospitalares A sòlennidade de hontem G0ES MONTEIRO
Em torno da arte musical no nosso paiz eda formação
no gabinete do chefe Juarez Tavora faz troça
de policia
sobre os boatos de
— da companhia lyrica nacional -^ i
conspiração

lrJ4£ttB£jr}:;

Oarangolo, 22 (Do correspon.
dente) — Todos sentíamos qua a
política, na sua significação mais
pura, havia cedido logar, entre
nôs, ao fllhotismo, ao malbarato
o-íifiS.
âa fortuna publica, ao facoloslsmòbi:
Empossaram-se, hontom, os nomo,
ft
emfim,
politicagem,
é
que
vos censores'de theatros e os flsmanãonlamo,
favoritismo,
cacloaes doa casas de penhores. Foi
«do Paulo, 2if (A. B.) — Os
-íina ov
truculenola a tnaohlaveuma sòlennidade simples, mas srs. Oswaldo Aranha, Juarez Ta- qulsmo,
llsmo.
brilhante, estando presentes, além vora e Gões Monteiro chegeram,
O povo, escravizado, sobrecarde muitas autoridades, pessoas como Jft noticiámos, a esta cápl- regado
de impostos,
na
gradas e funecionarios da Poliola. tal, onde foram recebidos pelos sua economia, mercê arruinado
-EBda carestia
Comparecendo quasi todos os srs. Arthur Neiva, Navanço de doa
de primeira necessiNo momento actual, parece estreita de üma ou mais pes- ou dois annos, até
nomeados, o sr. Baptistá Lusar- Andrade, secretários do governo, ãaüe, gêneros
amorãaçado.
quo. não-sé
pela prepoten- reviver, com mais arãor, o de- soas, ás quaes falta aquella
do, empossando-os, proferiu in- e outras pessoas de representa- cia dos
üestruam, completamente,, as ir4:l
governos, tinha os olhos sejo de se fazer qualquer coisa paração orgânica direotlva, pre- reverendas
''v-v ¦Ü-'''^s^SeS5Í»
teressante discurso, traçanão-lhes ção-política e social.
oiG8Q8$ffiwjv.'',''ss'3Bfâlttí&^
'•'¦'¦ ^f&í - ¦"¦ ¦ ¦is&:":"-^"'í:'*'•''¦¦¦¦"¦' :)ftv_<íí™¦'- '-&«&»)?*'"¦"<
proe profanações quo os
fitos na Revolução, com as meao programma de acção a dlzenão
pelo resurglmento da arte mu- grammatica;
empresários, possuídos somente
Cumprimentados por um re- mas esperanças do naufrago
que alcal no nosso.paiz.
Não é que um jogo simples de üe tacto especulativo,
as razfies que tinham prevaleci- presentante do "DiarIoN Nacio- vislumbra,
ao
levaram ao 'j
o porto , de
Cuida-se, principalmente, de palavras, para não mostrar o In- maior, theatro ãesta capital,
do para a sua escolha. Começa riai", o general Juarez Tavora salvação. Sô, longe,
o Luassim,
se
explica
se organizar umá oompanhta ly- teresse daquelles
dizendo que era seu Intuito,- des- foi logo falando, multo bem dis- o enthusiasmo
ha annos,
Por essa razão pferüéraftotírtiV?
que flesmon- rica genuinamente naclonai e, ae agitam sempre que,
de o primeiro momento, rever to- posto, em tom de pilhéria, dos tbu a machina com
no
mesmo
ralo
blioo,
a orientação e támbèni oSinfernal que se
dos os regulamentos dos diversos boatos de contra-revolução:
disfarçava, no Brasil, sob a de- para tanto, põem-se os entendi- de acção a oom o mesmo escopo, gosto,, que se .pervertei*' 6b% W
Soubemos que estavam con- nbmihação
departamentos' da Polida,. ad"Poder Publico". ãos em campo, promptos á acção constituído de duas parallelas: sua Inülfferertçaí- üÍstánclá'Yidb-s8
de
aptando-os ás necessidades pu- splrando contra o ãr. Getulio Com effeito, se
ém memorial, suggerem pia- a constituição de uma companhia üe tudo quanto ¦'dêvlà -'fdrmar!
dos nos- e,'
v
bllcas. Refere-se ao attlnente á Vargas. Como desejássemos maio- sos soffrlmentosa medida
nos, affirmam possibilidades e lyrica nacional e o theatro Mu- base dé eüucação
-é
não
houvesse
pfcfeiÜSfiS
censura théatral. Diz que elle è res esclarecimentos, aqui viemos transbordado, ninguém
anteolpam
resultados
nicipal.
magniíl01'
''i
se anima.mdJrtcáí;
. Meta faclllma de ser aloah- pela sua cultura
simplesmente falhe, antiquado, para conhecer de mais perto esse ria a tomar,
no movimento cos para a arte no Brasil.
Quantas 'operas n6vàs"'q nãó*
que não preenche aa condições movimento em que estamos met- relvlndicador parte
Assim, não aohamos fOra de cada na mente dos produetores caíram pòr lgriúrahola':'dii''ftiadíi
de
3
de
Outubro,
ão momento, nem corresponde ft tidos,,.
porque a elle se opporia a nossa propósito ouvir a opinião de um de momoriaes, sem pensar que vertencla dos empr'esáríos»...quâ;i
boa marcha do. importante deB num sorriso I
Índole pacifica e j feita para o mestre, de um teohnlco verda- os tres ou quatro nomes men- não lhes conheciam p valos},- ¦'.'¦
partamento.' Declara que tem .em . — Disseram-nos que nôs, eu, o martyrio, com aquelle
Caíram, tambem,ipo^.faita dif
respeito deiro, como é o maestro comm. clonados nos grandes programmãos o esboço de reforma do re- Oswaldo e o Góes, Íamos formar supersticioso
sempre tivemos Glovanni Glannetti, nome bas- mas de resurglmento lyrico mu- necessário, preparo e põr-rootú*:
que
ferido regulamento. Serft sub- a nova Junta Governativa...
"poder conBtltuido". tante conhecido a acatado, não sloal naoional, não bastam para vos outros.
chamado
pelo
nu' "I
mettido aos novos censores, pa- Bastante nos sensibilizou a nossa
Minas não poupou esforços, somente no seu paiz, a Italia) salvar a situação da arte no
Assim suecedeu oom jj «Triptyi
ra que o estudem e alvi trem as escolha...
artisnem fugiu a cance
paiz.
de toda como nos maiores centros
co" dé Puccini-, '(Débora ii
modificações que julgarem imO general revolucionário la ao- ordem, no momento iras
B' preciso, mais uma vez, per- Jaele", de Plzzetl;
ticos da Europa, autor de varias
em
""Panciuia.iaèll
presclndlvels.
crescentar qualquer coisa no viam cair as. ãynastias que' desuadlr-se
operas
e
composições
tivesobre
hyperbolique
que,
que InWést" a "Turandot?i.r.da;Pttcoi*í
O que se dft com' a censura mesmo tom, quando teve a at- festavam os estados
cas lllusões, não se constróem nl, a outraa operas,
ram
suecesso,
e
ha
grande
que
brasileiros.
théatral suecede aos demais re- tenção voltada para alguém que O mineiro, máo
tiuptsaç:"}
a sua pa- algum, tempo se encontra no castellos.
Bra
fazèr-sejum» temigulamentos dos serviços da Po- ohegava. O sr. Oswaldo Aranha catez tradicional,grado
O governo sabe que para re- porada possível
fez-se comba- Braall, onde ninguém lhe desçolyrica, vertlglnosaménté/tí
licia. A almples leitura mostra ft se approximava risonho do sr. tente ãestemeroso,
com a audácia nhece o valor ou põe em ãuviüa oonstruir é precisp abater.
em menos de 26 dias, coni SOS
evidencia quanto são os mesmos Navarro de Andrade e o cumpri- ãe um
Existe no Rio uma theoria lu- operas?
guerrilheiro mexicano. os' seus altos merecimentos.
...,:::.:. ¦.-. • elllcj\'j||
atrazados o quanto se faz neces- mentava:
Não
lhe
faltou
nem
mlnosa
O
üo
maestro
Glannetti,
ha
alo
espirito
musipersonalidade
Simplesmente
sarla
Mas,
a
sua
reforma.
íaritóstlbVm- « 1
E
esta
se
se
deram
a
esporque
JJma das ambulâncias da A. B. B. L. ¦
pois lãeou ^e fabricou guns mezes atrás escreveu, num cal qué teria o direito de conheHa mais üecôro Tb irespéíl!£Iri<$'?
fará, quanto antes, depois de se incommodo? Então cada vez inventivo,
canhões, carros ãe assalto, gra- Jornal Italiano, Interessantissi- cer das condições ém qué se olnema,
culãaàoao estudo do assumpto.
onãe um film-$;éxh'lbidct«I
que passo por aqui os ars. vão
O chefe de Policia passa a al- deixar seus postos de trabalho? nadas aE outros materiaés ãe mo artigo, no-qual rebateu cer- aoha a musica no Brasil, e, no oito dias ou mais, qúe htiftfihéa-r
Y8 problema da assistência a da peito, a dlreotorla da Light deuAs paredes altas, limpas e aem
tudo Isso elle faz, por- tas affirmações, de ordem artis- entretanto, não protesta.
tospitalização aos empregados se pressa em franquear a Casa de
ludlr á escolha de seus novos au- Nada de formaliüodea. Pois é, ac- çuerra.
tro
da
ordem
Municipal, nt*;
ângulos.
que a anda de liberdaüe. tornara- tica, oxpendidas por, Mascagnl.
doi diversos quadros das-compa- Saude São Jorge a uma-visita da
Porque? Conhecendo o passa- qual o publico, dohabituado
Passamos ao segundo pavi- xillarea. Tevê em vista, na esco- crescenta ainda o sr. Andraãe, lhe invencível, como o impeda dos
pela'?
Isto
valeu-lhe
do
uma
carta,
se
deixam
arrastar,
johlas filiadas & Light foi ama imprensa.
glorioso,
que
lha,
os seus méritos Íntellectuaes viemos saber que historia é essa furacões.
empresas anteriores,';-' pr"éujn'dej;
.
mento.
multo o honra, âo ministro da Inertes, pela oorrente maléfica, atê, duas operas
lias mais inoessantes preoecupaSão todos pessoas que, ãe conspiração, âa qual somos os
nò'tóíesmíá'
Quasl idêntica a disposição doa' enamoraes.
Os
dlai
dirigentes
de
fedes da dlreotorla daquellas emMinas,
por Educação da Italia a que está para o annlqullamento.
vlda publica, Já demonstra- chefes... Acreâlte que nos che- seu' turno,
NA"-OÁSA.DE SAUDH
oomo varias vezes;se','v^lHoqu^s
quartos partioulares.
não desmentiram a assim concebida:
presas.
V3-se que não têm tempo sufram
estar
á
altura
das,
novas
SAO
JORGE
funnoticia
Assim
a
a
devia.
Poços
ãe
Ao'fundo,
gou
Calãas.
ser,' <juapdò„essaB! $
ao lado esquerdo do
"Este ministério tomou era ficlente
palavra oraoular do ex-presidente
Os seus dirigentes aoharam qué
Detem-se *m elogios aos
para formular memo- temporadas não eram"senão,
E a uma pergunta, responde: Antonio Carlos, consubstanciado,
prédio, estão as salas destinadas cçSes.
qui?;
b actual apparelhainento clinico
oonsideração, oom o mais vivo riaes.
novos censores: Monte Arraes,
O nosso programma? E, ül- na aua
A nossa visita A Casa de Saude ás operações cirúrgicas.
uma
"façamos
cònaéquènolai..
pálida
histórica:
ieti
phrase
o hospitalar da Light, apezar dos São Jorge realizou-se na ultima
interesse, tudo quanto v. s. dis.
Mello Barreto Filho, Pinheiro rlglndo-se ao sr. Navarro âe An- a revolução,
Ninguém teve ainda a cora- grande estação no Colon,
Ao
lodo
direito,
estendem-so
antes
dé.Búaç
o
|1
que
inestimáveis serviços . que elle segunda-feira.
povo se e propoz no seu memorial de gem bastante ãe affrontar o gra- nps Aires.'.'
'f$T
ob terraços para o repouso dos Chagas,. Barros Cassai a José drade, secretario do governo: a faça".
,"'•'
A-Ajijj^st
vem prestando ao seu pessoal,
,.'
4
de
fevereiro
Montojos,
deste
anno
sobre
ve
eatuüal-o,
tem
analye
de
problema,
loupalavras
I
Qual
O
nosso
oonvaloscentes.
programma
Concluindo,
Mas, passaüa a Revolução, á as condições
A'8 10 horas da manhã, acomrepito: deíítnilBS
jiío attendia a todos os requlslvor para o sr. Pitta âe Castro, o gramma são os senhores, os proâo theatro lyrico sai-o, conhecer-lhe a causa e para reconstruir.
" ?• -,:,,,,:
politica mineira flevia soffrer um italiano, transmittlâas
panhados de representantes ido
unlco mantido em seu posto a mens que estão ao par das hoJos modernos.
directa. traçar a linha üe perfeita con—
netrabalho
1'
AS
REFORMAS
reformar.d
Departamento
âe
expurgo,
da
Publicidade
com o selec- mente para este ministerio
da
InatltútojNa«i:'f|
A Associação Beneficente dos
que,
regulamento,
dueta
pelo
completa
a
serft
regeneo
cessldaães e que sô por si são um clonamento dos homens
pelo
para
cional de Musica e âar-lhe úní:Í
Empregados da Light, cujo papel Light, tomámos em auto-omnl- que de- gabinete do preslãente do Conda censura.
ração.
programma. Os senhores são os veriam entregar-se & árdua
accordo com as suggestões ohefe
ãirector que serft nomeàãobporj i|
ta- selho dos ministros, e assegura
d* excepcional importância na bus especial da. Viação Excelsior, do DeCorpo
O
sr.
Baptistá
Lusardo
frisa
Comtudo,
isto
não
6
um
technicos,
cuja
acção
é
pertoo
melhor
refa
de Saude da Light, as' que os revolucionários
de refundir as ijossas Institítulos ou concurso,' ouLsmesmo.
vida da grande empreza não so qtie nos aguardava defronte ao
v.
a
s.
têm
as
considerações
a
do
de
transição
como
que
o
tivedos
reformas
Já
programmas.
.Todo
mundo
tulções,
a
serem
nos
moldes
direetamente,
emprehendldas pretensão de dar novo curso
do program- nelle expressas serão
e que tenha cursoj
Rio
pede obsourecer, correspondeu, Club Naval, na"Avenida
ft sabe, o.que valem estes.
tidas
ram
do
•*
Velho
Mundo.
na
paizes
preCasa
ma
de
revolucionário.
Saude
Branco.
"o
de
São
composição, 'üm, 'maestro,
Jorge
senem sentes nas discussões
nacionalidade brasileira. Se têm
plenamente, os fins determinai
se reaNão
Findos os cumprimentos, os todos que fizeram' £JPorque
êxtase
ou
que
rão
paralysia
seguintes:
.as
agua
corrente
Revolução
com
emfim,
a
escola' necessária ÍÉ
de
sua
fundação.
tes
essa pretensão, claro 6 que elles viajantes partiram
A viagem atê.ao Andarahy foi
para oa Cam- tinham qualidaães construetoras lizarão para as opportunas pro- parcial: ô uma agonia, sem & cultura de; um ' artista) "cora '
A A. B. B. L. dispunha de um plttoresca, . movimentada, pontl- :para todos os quartos, nova pin- tocarão em todos os organismos
vldenclas
sobre
o
assumpto".
ElyseoB,
fiml.i.
onde
pos
ficaram
tura,
a
e
alguns
conelevador
hão estavam reconhecimentos
para a conducção
departamento de clinica geral' e lhada de commentarios -e impres- de
afim de lhes im- versar longamente.com o coronel dlmldos deainda
Eis como nos falou o conheConseqüência gerada daa cau- teratura, historiacompletos de Uí'
enfermos ao segundo pavlmen- administrativos,
feios peccados goverem gerai (nãoi
t,té de olinioa esaécial, além de sOes orlglnaes,
prlmir orientação uniforme a ca- João Alberto.
cido
maestro
•
e
compositor:
sas
de
abandono
¦
e
lnerda,
namentaes.
to,
ajardinamento,
conSô
desae
modificação
moüo,
de
possuir uma secção de gynecolo- : Fazia uma esplendida manhã todos os banheiros,
paz de objectlvar as aspirações
— Toãos, ou quanão não quasi demnadas pelos passaüos gover- exclusivamente brasileira),1lelk
Mais tarde, ainda, em palestra allioão ão Rio Granãe e ãa Pa-o
tura
e
gabinetes
transporte
com
hospitalizarão
musical,' exe»
dos novos dirigentes. com o representante do "Dlarlo rahyba
gia,
para os
completos de cirurgia, e, por patrióticas
sol.
'.¦¦{
poderia juatlficar a ho- todos, se acham no direito de nos, que não observavam senão citação de
Estes não medirão esforços para Nacional", o sr. Oswalão
casos recommendados ou neces- de Pouco
em conjuntáf
Aranha nestldaãe dos seus propósitos reclamar üo novo governo o'seu ãesarmar as tendenolas, lmmo- ou emlsaora,musica
antea daa . 11 horas, o fim, todo o apparelhamento Insarios.
leitura
se
concretlsé
da partitura]''
que
a
obra
revolu- disse que voltava encantado oom revolucionários. A verdaãe,
ou
apoio
bllizal-os,
auto-omnibus
dispensável
o
triumenfraquecel-os
protecção
sufao
deante
para
da
a
um
parava
hospital.
ào plano, do trio ft grande parti..'
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do Tocantins
gos humildes, não se atina com as
j lhe sãb submetttdos nos ambula- Ar.iRuri.va. Una Visla era
bem flagrante» e eomprahatlvo*
Efféotlvamente, o caso merece
Cruzeiro Uo razões que determinaram ft noImperatriz; baixando
nó
excontraídos
empréstimos
rechal Pilsudski
s tortos, nos dlspensarlos? Fazer a Sul.
e
de
tão
numero
esso
No
tão
pomposo .como
do qUt vimos affirmando, apenas
com a saude publica.
ser apurado para a devida puniCatharina,
prophylaxia da syphilis consiste
meação do sr. Mario de Almeida
.Èm
Santa
terior.
difiiculdade te noa depararia — a d* a*
notável
inutilidade?
obrigatoriamente,
inclue
se
destas,
culpados,
dos
ção
.FtaKAaí, SS (O. P.) — Chegou
logicamente em tratar a Byphipnra diçtador do Lloyd .Brasllel- ' A
da divida reclamar a çollecta do lixo dos restdenclaB Nem nôs nem o ministro Babe, coordenar. Mas, para que se tenha H:a aqui
"O Paiz",
pesca a dynamite consti- os juros
o marechal PilsudsW, q«
11b... Ora, essa missão sO pôde ser .tintou* periposos
consultando-se
tpproxiratda
daa
disparidade*
aa
ro.
applipois,
sâo
sempre,
essas
coisas
despesas
%
suas
de
porque
f:.-jrt vario* meies, residindo
por
partloulares.'
tue um grande mal para a nossa vam /j7,9
confiada a medloos, auxiliados
da
sldás
tarifas,
otticioso
ca;to
hasta'
mas
accnitaen»*.
fecal
órgão
"sanitáriao
per
os
brasllelmezes
dois
Nestes
annuaes, cabendo ao Paraná Pois bem, 6 nesta quadra de arranjadas e vivem sempre em exemplo, que um artigo, quanda sui»- eoa Bittencourt dislrlcto de Sao
enfermeiros, nunca a
fauna marítima,
ilaiUnho.
ros têm tido multo que aprender. tuação decaída, na edição de 6 de
autofirias
tas"..
E' indispensável que
o coefficiente ''e 34,7 %, sem calor escaldante que o ssr=.-!ço de mysterio..,
mcttido k analyse, embora setapre dk
Uns, os exilados, os decaídos, outubro, dois dias portanto apôs o dades competentes reprimam seO caso da tuberculose ê seme*
tirada do lixo, daa casas das ruas
%¦
Bsí.
a,,
onde
mesma
a
uma*
esquecer
i
qualidade,
nat*
41,6
paga
llinntc. Quem o dl2 não sou eu, os que pela vaidade e pela fal- rompimento, da campanha revo- veramente essaa praticas selvaRlaohuelo e ouratto de 1$ e outras a 4, 5, 6 va tosa.
RAYMOND POINdos seus dispenclíos provinham André Cavalcanti,
porím, o professor Léon Ber- ta de tino deixaram, como o lucionaria, 14 se enoontrdrâ o nosempre foi Os anarchistas de La- mil réis por kilo. Suecede, nia raro. çtae •
Inladjacentes,
que
encontrar
trás
deveriam
que
gens
— CARE' —
sustenta
exda
divida
"-buia,
autoridade
encargos
Essa
entre
dos
r.ord.
escapar o bom me desse esperto cavador
corvo da
feito í.os primeiras horas da ma- hore quizeram matar o Importador manda vir o mesmo c::: ;w_
mlgos declarados nos nossOB pesque todo ò Indivíduo 0.110 fOr desao
Guanabara
Ido
terna.
tinham
os
espeadquirindo
que
estão
mas
em
substancia
mait
bocado,
—
r.hã, vem, progressivamente senGeoffrey de dc obter do fabricante, nogrosseira, afia,
codores, qüe não desconhecem,
empenhar em um dlspensario
No Estado do Rio, cón- do retardado a ponto do, nestes governador
escola do degredo e manifestar sua solidariedade ao
Voltam a pronunciar-se
—^ uma r.ducçio de seu custo, estrangeiro.
e esse dlspensario 6. tudo na luta rieneta na
por certo, a conveniência da pre—
•
Montmorency
Luis...
beta assim,
dias, . estar sendo lede um thesouro insen- forme o ultimo orçamento enr Últimos
contra a tuberculoso — o papol da Incerteza. Mas não lhes fal- sr. Washington
servação
as suas melhoras
not respectivos direitoe. Soa etafoi
de Almeida
cerrado, a anomalia de sua vado a effeito multo depois do lanáres, 23 (U. P.) — O cor- aqui,
que lhe cabe na prophylaxia do tam exemplos para estimular a O sr. Mario
satamente destruído.
bargo, comquanto a artigo nio pana ttr
em
odlb
e
seu
no
longe
mais
nem
melhores,
Telemal, deve conhecer profundamen- esperança de dias
Fartí. SS «T. PO — O sr. Riysituação se caracteriza, pelos melo dia! Em vários tialrros tam- respondento da Exchange
Laboro ln- senão uma unica, applicatia « unàcaocc^ :-.--.._ iV-;-.-..M-.-.• continua a tnete a tuberculose através de todos mestres, que Inspirem o seu pro- seus gestos de hostilidade-d cauO premio maior de hoje ê de algarismos que passamos a bem se verifica esse pernioloao graph Company em
te
determinado
fim,
seja
fôr
a
;-;
qual
anarchlstad
flradloloforma
alguns
que
lhomr, c.í?-.-:s do uma tcmporarl»
os seuB aspectos, clínicos,
mii contOB de réis, cabendo
cedimento no futuro. Não se an- sa da Revolução. Determinou doisbilhete
zeram fogo contra o governador, Hdade da substancia» catada esta oo I.a- reoufda. Açora, cst.1 tomando rcque v. s. comprar no resumir: com uma receita, de atrazo.
glcos, o que torna indispensável nuncla, por exemplo, uma gran- ainda, como director do Lloyd ao
Loterico A travessa do Oude réis. na qual Não carecemos detalhar mais;1 gir Geoffrey de, Montmorency^ boratorio Nacional de Analyses, ê matte- guüraenlo a sua aliraentasão.
"Io na Centro nove.
a creação de um ensino especial,
(B 7843). 39.963 contos
vidor
sr. Epitaeio Pes- Nacional, a reducção de 60
oará consolidar e diífündir a Ins- do recepção ao

Dívida externa
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Como se faz o serviço de combate á febre amarella na zona rural do Districto Federal
O'

«

* A Escola de Bom Suecesso
—O"

•.;-;-¦

OS 500 CONTOS DO
NATAL DA
LOTERIA FEDERAL
8,818- sorteado no Sabba- !
do, fts 15 1|2 horaa, I* feira, |
ás 14 horas j& estavam pa- »
goa pólos Snrs. Nazareth & *|!
1|2 bilhete ao Banco
Cia.,
'Lar Brasileiro",
por conta .<
de alto funecionario de um !
Banco, e outro 1|2 ao Banco ;
Commerolo e Industria de <
Minas Geraes, por conta de-1
um antigo oommerciante de ;
pelles.
O bilhete 8.618 foi vendido :
pelo cambista José Cavai- ;
llerl, ft rua Sachet n, t.\ ¦
(Café Colombo).
Os reolbos dos pagamentos, e os bilhetes premiados
acham-se em exp.oalc&q na
conhecldlssima Casa Nazareth & Cia. a rua do Ouvi»
dor n. 94.
| Bnpbndo, 27 do corren<o"*|.

100 contos

Cheques!!!

CUIDADO CÒM 0 SOL!
Os banhos de sol estão na moda, O povo oonvenceu-se, afinal,
que o organismo precisa receber1
os Influxos vlvlficadores dos
ralos solares para se manter saudavel.
I
Ha multas pessoas, porém, que
sabem
não
abusam, porque
que
o abuso é noolvo. O sol, em doses moderados, constitue um tonico, entretanto, em doses exageradas é quasi um veneno. Durante os dias muito quentes, pois,
a permanência ao sol deve' ser
curta, protegendo-ae • a cabeça
oom um chapéu de palha. Os
arthrltlcos são muito achacados,
neste período, de dpres rheumaticas, que se assestam nas juntos e que mudam de lugar. A
estas convém o uso do Hexophan
da Casa Bayer-Melster Luolus,
para descarregar o i organismo
dos uratos, nem sempre convenlentementè eliminados.

GOYAZ TRÁGICO
visão oa
caiadistas

mm

I A M A N H Ã 1

Z mil contos
DEPOIS DE AMANHA: 750 CONTOS

REQUISITEM

0 SYNDICATO MEDICO BRASILEIRO E A ASSOCIAÇÃO
PROFISSIONAL INTERNA.
CIONAL DOS MÉDICOS
0 Sexto Congresso Internadonal dos Accidentes do Trabalho
e das Doenças Profissionaes

Nata! !

filGlIÉ
250111

¦¦
¦ u.-ir^rr-f&M
::¦--¦ ^*»»j.;> suei/mm

O Syndicato Medloo Brasileiro,
¦l .¦:.'-"v.i O-XSíÓ'».?-»
sob a presidência do professor
Oswaldo do Oliveira, acaba de se
filiar ofticlaimente
&'Associação
Profissional " - Internacional doB
(10914)
Médicos, com sede em Parla, ten.
do sido o dr. Eduardo Blttencourt, que regressou recentomen
te do Europa, o delegado do Syndlcato para esse fim.
Com esse acto de alta, rolevan*da, foi designado,o 2» secretario
dó Syndicato Medico Brasileiro,
o correspondente nacional no
Brasil daquella Associação.
Quem conheoe a Importando da
Associação Profissional Internaolonal ãos Médicos, que é o órgão
consultivo da Liga das NaçOes
em assumptos médicos proflsalonaes e sociaes, pôde bem julgar
(10915)
das vantagens reciprocas. deBsa
irmanlsaçao pora o Interesso ao
estabeleciai da clasae m,edlca,
cendo o oontacto mais intimo en.
tre os médicos brasileiros e os
Alfredo José' Lopes tinha um
Alfredo, & esposa,
armara dos paizes estrangeiros.
"heguln" antigo, absorvente, por pavoroso escândalo —quecoitada,
a
A Associação Profissional InMaria Fontes de Mattos, portu- quanto obriga o amor! — apenas ternacional dos Médicos vem realtzando com pleno sucoesso con
gueza, que agora' se encontra na
FOI C»NCTDIDO.üMlANíW
— Bolas! Vft amolaro o barba- gressos em que são debatidas
edade em que, segundo Balzac,
questões de .grande interesse,
'»'
mais se accentuam os encontros do!
..- :.l».i Hh flili:.,
... .
quer para a classe medica, quer
femininos: os .30 annos.
E pOz-ae no Mangue.
O ministro da Marinha cone
a
medicina
em
sobregeral,
para
Elle a conheceu vae para dez,
deu um anno de.licença ao
tudo a medicina social. .
annos e, durante esse decurso,
A situação do Alfredo era, agoHa dois annos realizou-se sob tro-almirante do Corpo de,.Ofi
nunca tuna rusga, um mal en- ra, Insustentável. For causa da os auspícios dá A. P. I. M. o ciaes' .da Armada,', Tâiioireao)^
tondlmento toldara a tranqulli- Maria, perdera a Alda.
quarto congresso e no anno flu- Gomensorò,, para acatamento
i
"
Sem eata, viu-se sozinho. E o ente teve logar .a quinta reunião saude. .
lidade em que viviam. Elle lhe
,
Paris.
em
queria multo e ella — se. os olhos diabo da paixão pela outra, que
No
anno, em setembro,
não mentiam — não o desejava não o deixava. E ella, que não deveráproximo
realizar-se em Budapest o O CENTRO DB AVIAÇÃO*NÍ
deixava o official!
•
menos.
sexto congresso onde as duas VAL, DB SANTOS, TEMPJTOf
¦;
A principio, a historia amoroIMMEDIATO
Ha dias, Alfredo foi a Petro- questões capitães dizem respeisa da rapaz elle a guardou em polis, em visita ft sua genitora, to ft luta contra as doenças vesigillo. Não queria que a fami- que Ift mora. Foi e d. Maria Lo- nereas nos. diversos paizes e o BeAo director do PessòaOl da
contra aa doenças.
Ua e, sobretudo, sua mãe, Maria pes, que não sabia de nada, mas guro
ci
mada o ministro da Marinha'
Medico
Brasileiro
O
Syndicato
Eugenia Lopes, que hoje reside em que ainda se recordava das rela- terft de Be representar nesse cer- municou, hontem, Haver "Teaol^
Petropolis, delia viesse a ser co- ções de amizade que a prenderam, tamen scientifico, que não pôde do dispensar o capitão^tènenl
nhecedora. As mulheres, em amor, outrora, & amlguinha do rapaz, deixar de interessar ao Brasil. - Hildebrando Osório ..dá "Sllvebí"
Antes desse congresso promovi- do cargo de Immediato dó, Cesão, como se sabe, de uma sub- lembrou-se de convidar a rapatllldade pasmosa.
pela A. P. I. M. se reunirá tro de Aviação Naval, em Be
riga para participar de uma re- do
em
Genebra, em agosto de 1981, tos, e designar
A' senhora não foi difficil per* união intima com que & boa separa o referia
congresso internacional
o
sexto
ceber, desvendar, os amores dan- nhora pretende commemomar o de acoidentes
e molestlaa do tra- cargo o official de egual! pateo
destinos do filho.
Natal.
balho. Bra natural que o Brasil te, Fábio de Sft Earp.
E de tal fôrma elle, o amoroso,
Alfredo exultou. Teria oceasião não deixasse de se representar
se referia ft pequena que, por fim, de approximar-se de Maria, de nessa reunião Internacional, dada DISPENSAS B.' DESIGÍUÇ6E
'
a mãezinha cedeu,
falar-lhe e, quem sabe, conseguir a natureza dos assumptos de que
DE OFFICIAES
v ;' ".v;r " T.ÇÍ j
A "moltresse" veiu a conhecer o que tanto ambicionava: fazer elle se vae oecupar.
a familia por intermédio dos re- as pazes. E foi' hontem, ft. rua do
Agora, principalmente,. que teO ministro da Marinha r
lações que se estreitaram entre Senado, 238, afim de transmlttlr mos o Ministério do Trabalho, pensou de ajudante de ordena
era natural que. o Syndloato Me- contra-almirante Arthur Thon
ella e a mãe de Alfredo. E tudo, o convite.
dloo Brasileiro se Interessasse
parecia correr ft maravilha quando sr. Lindolpho Collor pela pson, membro da Commlssr
junto
do, um dia, oa horizontes mesclarepresentação do nosso palz na- Central de Requisições, o capiti
ram-se. O céo», dantes tão claro,
Ao chegar proximo ft casa, Al- quella reunião Internacional.
tenente Eduardo Penfold; o
alegre, agora tomava a cOr cin- fredo José Lopes divisou Maria
E assim o fez, obtendo do ml- pltão-tenente Eugênio da" ¦
zenta dos dias como o dé hon- Fontes de Mattos, que chegava. O nistro do Trabalho a valiosa col- Mattos
do cargo de delegado
chuvosos. E' que Maria dialogo foi curtos
laboi-açao e o auxilio lndlspentem:
savel para essa representação em Capitania dos Portos do Disti
Fontes de Mattos, que se pareTu? .
cto Federal e Estado aA Riò?
Genebra.
cera tão sincera ao rapaz, admltEu mesmo.
- Mais do que qualquer outro Janeiro; o capitão-tenente Fab
tira, como soclo de Alfredo, sem
Que queres? »
europeu, precisamos de re- de Sft Earp, das funeções de 1
a acquieacéncia deate, no domlciConvidar-te, em nome da ve- paiz
vêr as nossas lois de accidentes
da Commissão de
Uo de seu coração, a íl»gura sym- lha, a que, compareças & consoa- no trabalho, afim de estabelecer- cretario do
Ministério- da M
pathlca de um guapo official do da do dia 24, na nossa casa de mos um regime que satisfaça as specção
necessidades de operários e pa- nha;* o capitão dode corveta ( '
Exercito.
PetropoUs.
lherme Rloken,
Serviço do
trõea.
A velha promove uma reunião
A nossa legislação sobre acci- tado-Malor da Armada,- e o: <
Sabedor do novo romance da
"garota", Alfredo pensou aban- Íntima e fez-me o mensageiro do dentes no trabalho, ê, como to- pltão-tenente Victor de SIJ.'(i
do cargo .dó, lmmedlatp dp'
convite que te endereço. Espero dos sabem, falha e Injusto.
donal-a. Que fazer? Casar.
O' dr. Cruz Campista, corres- torpedeiro ;"AlagoaS^.'*'ÍÇf
o recusarfts.
Pouco depois, elle se fazia noi- que não
da
P.
A.
M.
e
2'
pondente
%.
Eu?
Ir a Petropolis?
vo do joven Alda Lesaio, uma
secretario do Syndicato Medico ficlal foi designado, para ex
B num sorriso, brejeira:
Brasileiro, pede, por nosso Inter- cer as funeções de instruetor
linda pequena de 18 annos, com
Pisalve,
amorl.
meu
médio, aoa médicos que se inte- marinharia da Escola- ;- de Auxili
quem, em agosto do onno passoPor que?
ressam pelas questões de acci- rea Especialistas.'
do, se veiu amíilr ante o padre e o
Ora, não sejas tolo...
dentes no trabalho o moléstias
juiz.
E deu-lhe as costas.
profissionaes que enviem os seus VAO.SER ABONADOS DB
Casado, Alfredo oonseguiu, por
nomes e endereços, & rua da CaE
Alfredo perdeu a cabeça.
SOLDO OS SARGENTOS
dias, esquecer a amante. Por dias,
rioca
n. 10, Io' andar, afim de
Maria,
detendo-a
AMNISTIAD^nv J
apenas. Tanto.assim que, mal avançou para
serem
remóttldos
ao
dr.
Becourt,
sarapaz
o
Rapido,
acabava o período delicioso da pelos pulsos.
'Marinha,'
em Parla, o ao prof.
Julliard, em
e
começou
canivete
'ÍUndaç&o
cou
de
um
O.mlnlstro.-da
dedi
sugGenebra, para a
dos colua de mel, elle, attraido pela
aos
ex-amante,
a
que,
a
rou,
os
devidos
èffèitos, t
golpear
ia,
para
mltés
naolonaes
no
Brasil
e
estapresgestão da ex-amante,
da sua belecimentos de relações entre director geral de Fazendo, quf
suroso, proourál-a, mâo grado a gritos, procurava Uvrar-se
os mesmos o* o dr. Yérsin, secre- resolveu tornar-extensivas,
soubesse em companhia do offi- fúria sanguinária. Não noimpediu
rosto, tario geral do congresso em Ge- sargentos amnistiados aadisposi»
attinglsse,
a
ciai. Parece que Isso contribuirá qúe Alfredo
qudxo, nos braços, nebra.
ções contidas no aviso n."4.714
para augmentar o delírio de Al- na testa, no com
casuccesslvas
no
de 13 do corrente, relativamenti
pescoço,
fua
fredo, que chegou, mesmo,
nlvetadas.
ao abono de tres mezes , de
gir, por dias, de casa.
Acudlu, em soecorro da victldò pára confecção de uniforme
Aida, a esposa legitima, entrou
Léo
Exercito
do
correndo a respectiva despeaaía
a procural-o. O foro da esposa ma, o sorteadoeffectuou.
a
prisão
*cãea
—
conta da verba de despesas
Ift dlase Esposei, que
avançou ao dos
de-,
entregahdo-o,
aggressor,
do
foi
traordlnarlas^ dò seu MinisteHd
alaguem. E Àida, desesperada,
distrido
Í2°
autoridades
fts
certa
vez,
pola,
flagrante,
esbarral-o em
'"¦'' i "
'¦'
ao lado»de.Mtu-ia, que, no momens cto.
Maria Fontes de Mattos foi meto, reofflrmavo, a elle, o desvoiMoléstias dos.Qlbos ->||
DO
rado, a sua grande paixão pelo dicada na Asslstenola, deinspirando
Dr. Moura Brasil do Amaral
saude.
cuidado o seu estado
miUtar.
Rua Uruguayana, .';3B-1?.;
'" deg
.'''
fts Bi ¦'.

rn CãSA GAUCaO. Chilen.3

, (Rainha das loterias)

HISTORIA
COMPLICADA

•'¦

SEnA-FHRAã^

Inteiro .,mIW!. 5W0j

Tentou assassinar a rapariga, porque esta
o abandonara — Na rua do Senado

Fracção ,»r»

0 dr. Ramos Calado, a propósito
de informações que nos mandam
Por 98000 o bilhete Inteiro
de Goyaz pede-nos a publicação
PLANO POPULAR
da seguinte defesa em causa proW&m ,^'ÍA*mW^tfQmt^isis^t^t^^''> m
9 £ Mi ii
pria:
Distribuo 6.172 promio» no
"Tenho lido injustiças suecestotal de 252 contos
alvas formuladas deslealmente peloa meus rancorosos adversários
EXIJA SEMPRE
de Goyaz e enviadas ao seu granLOTERIA FEDERAI,
de jornal.
Não as tenho respondido porfejgggj&afo^
«ssss
que aguardava opportunidade para» desfazei-as, uma a uma, pe*
Aspeoto ão pe ssoal do 1" A. Distrioto Rural de Policia de Focos
Especial, reTendo sido Informado por rante o Tribunal
dos
da
avenida
habilitando o meu nome enxova728
n.
acadêmicos,
Ko predio
chefe de turma, peb),
reconhecimento
de
larvas
espiriamigos
que
lhado por indivíduos que, desDemocráticos estft installada.a aê- lo medico do distrioto... e ain- pequenas, médias, grandes de diversos
tos malévolos espalham que abusadamente, no Intuito de forde do Io districto rural (A). En- da ha á revisão pelas chamadas stegomya,
uma falsa opinião, não se co¦contrãmos ahi o ohefe do distri- turmas do revisão da Central; tíe
c), reconheolmento do mosqul- nossa Sociedade vae mudar* mar
ram em mandar publicar, anocto, dr. Savlno Gasparini que se dois olhos não vêm, quatro, oito to culex.
ou termirçir, informamos nymomente, mentiras, que dles
promptlflcou a dar os escl.arecl- ou mais verão.
d), reconhecimento do moaqul- se
seriam Incapazes de submentos que desejássemos.
serem absurdos taes boatos, mesmos
. Quiz mostrar-lhe, em primeiro to anophellnos.
screver. '
Soubemos, então, qúe o 1» dts- logar, a ..necessidade da divisão
e),
«conhecimento
de
ovos
de
é
bem
fim
cujo
Ha tempos tem se repetido peperverso
(trieto rural vae de Amorim & Ra- da ftrea em. grande numero de culex, stegomya e anophellnos.
jornaes que eu mandara prenmos e lateralmente se estende, da pequeninas sub-seeções e agora,
í), reconhecimento dos mos- patente, e que continuamos los
depois matar e salgar Hélioder
os
até
estou mostrando a neoessldade qultos adultos, stegomya.
Eatrada Velha da Pavuna
activias
nossas
todas
com
doro Alves de SanfAnna, que
portoa de Maria Angu' e Inhaú- de revisão constante. Para que
reconhecimento
do
culex.
g),
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A TRAPALHADA EM MAT
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Como serão, doravante, cobrados os juros sobre
penhores

V. Fernandes & Cia»

ORÇAMENTO MUNICIPAL

Reducção de 30 % nas vendas a credito para effeito
das licenças

i SONHO DE OURO

Bm

A Loteria de Minas

Suspensa a publicação
de um jornal em São
Paulo

MOMENTO DE AGITAÇÃO
EM S. JOÃO MARCOS
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A ordem foi, porém, completamente restabelecida

UM JORNALISTA BALEADO,
NA RUA DO CATTETE

SOCCORROS URGENTES
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tl—
do
appello-aue
Henry
«^
hontem,
sr7
*
do
A
mento
Saúde
propósito
deve
formaram-se.eni
ato.
â«My!5*t|Jfo
primeiras repreBontaçfies ella
"Deaw-íKSa IHJIlsa-VGKÇgU
auto
'"'-ííí*^j'*Sr;--l
do
continu*nas'^at?,:
no Recreio, dizia-se que
Quando o motorista
tre os serviços da»
zeram, as delegadas indianas &
— Stimsori —
passageiro
) ¦*3BT
Radiante Com Este
"be?
do entendimento «0 «.«•»" 10.869,' Àhtonio Pereira da Cruz
Saude. pelos tosp**e*MW «a*** i
^¦i
mm"'&iih&i'S&*«'w'(i cera
felizes
maiB
Subindo e descendo dos bondes
dos
P.) — O
um
¦ios. o da "policia MaKMto*» I •str-Aiivament» «*» orçamento da Conferência Anglo-Indlana,
.
28
Porto,
(TT.
Tratamento.
trasWnpton.
como freguez um homem
quês
recebeu
o
"
com
*<•«.
largo do Machado, o
SUbdo
e mme.
exploradores do gênero,
mulheres, mandando no ponto
secretário do Estado, Sr. Henry
e qvatro
j| itej*a»fc*>*aw «o-» «st& «endo elabo- gum" Shahnawas
pratica 6 que. ai maa
capitão Carlos Chevaller. Por que rumar para a Tijuca, elle, que es- fiscal- Joaquim Corrêa da Silva
com 'o
..ce de uma orleataí$», <8S*"*«»-flW(a8 ^j, M vistas e responsahi- barayn, elogiaram a condueta do Stlmson. annunciou que,a sua
oollaV. S. pflde de íióvo ter a pelle
o sr. Marques Porto fOra
um suspiro entregava-se hontem ft sua faina
po- radiante que teve na Infância.
*• interventor federal primeiro ministro MacDonald • na propósito de estabelecer
at» da qu» sempt» ÍM *«*»*'loàtâ*
de outros, ao tempo em íava tia^olfra", deu
a marcaçãt:
*"¦ **
WwfmW-'-' mnnríWuW borador
. habituai, de conferir
aes*» Mstricto, tel dirigido fc dl- Conferência, sendo depois suspen- litica, pedira & legação america- Milhares de moças aqui que to'
nada pelas autni&dMVf*
theatro era defezo elogiar de allivio.
no
|
que
a vei
passageiros,
na na Guatemala um' relatório mam Pílulas db Dr. Ayer, satodos os pontos da oi- do relógio de alguma
"«natação"
de agora, levantouvenoedores
B
ora tem assuo-dic-- & «Ew-íjiaF|r«{*w4a <Sa Associação Commeros
para
soa os trabalhos até fc próxima sobre os factos ligados ao golpe bem agora que à belleza da moda hi-rsteJ». ow*a|í^is-«prJate «ttlclo:
se contra elle uma corrente que^a dade onde so sentisse menos os se não havia
serviço*
conduetor...
silenciava
do general Orellana. Acerescen- cidade consegue-se libertandoInexplicavelmente,
segunda-feira;
effeitos do;a^;o.',ttMfi^:.«!«n-, do Bm dado momento, quando an«
mJStitl. •* su
_» • dozemm
«."fao «j« Janeira,
respeito dos que haviam figurado dava tocar.
os Estados Unidos dese- se do sangue Impuro cheio de
tou
SS de
que
v.a,
Nas cojim ie com-meda*
.
o
apoiou
..",'-"
auMacDonald
peO sr.
que lln ¦
notava na caderneta
no oártaz como parceiros do
na matéria ater-se ao trata- toxinas que fazem manchas ha
rdagens. por eMmptcv «««* "* | t»s Oe »*» —¦ Sxmo. «r. Serafim
Assim andt-Jttun, * »**•"• N**t apresentara um oonduotor, o fia. ,
Este fez declara
a' jam
tor
senhoras
duas
guerreado,
das
perante
iV^ÍSf^
1928,
dido
da
de
que
0B
ventre.
ao
ss
e
de
do
centro-americano
dmai»
(A.
presidente
prisão
pelle
ei- atê que, J4 refeito, _devldo
T*t*fiMiim,
|&.
jlicio sanitária
v
çOes é tSo'fortes pareceram
^as»
-quis
percebeu que um Indivíduo dq
prohlbo o reconhecimento dps go- Mme. B.M. Pires, um exem.rir.' pa*».'» cal
[entendo que ella, para. ssr veti!*- .VssKãtr.cia Commercial do Bio de sub-commissão das minorias:
las — umá desafiava atê. a que selo, o freguês
cOr preta, que tomftra precipita- .
de quem soffria quasi sembs*- firsiro. Cortines saudações.
"A solução da questão das ml vemos originados de uma revorecebido
«He
pio
haver
'
¦
nente eíttcleat* ft 4»
se'
provasse,
•
aa damente o eetribo, viajando como .
;.
¦
Oommetclal de Cepre da prisão de ventre. As toO Qe-fttre •cenia
í resultados, tena dft •)« B***
dlnhelroB que nfto procedessem
Chiado ao ceritto déüouficar "plngente", estava lhe mexendo ''
é essencial ao progresso lução.
sinas da prisão de ventre olr- lula do- Dr. Ayer ao deitar-se ,e dá honesta; paga de seus direitos mulheres
para discordar norias
da outítt^moda»^
ellas
biide
;devlam
-representação
— que umá agremiação
bolso da calça. Virou-so para'
fei- político da índia. Isto não 6 sim- O NOVOOOVERNO oulayám-lhe no sangue e destas
«**&
.x a. gente sate- <n» « es*ordenou que o mo- no
de uma semana go- autoraes
***mas jft então elle ho» agarral-o,
olasse numerosa, que se õlzia ei calmamente
de
Impurezas appareolam-lhe inan- em menos
rua
a
essa «ua, em conjunto plesmente do ponto de Vista bri'
ta rfisr *Uga
fir
!TiAbitaçÁr»is..C«Ue<íttva* <»«»
sanguo
para
O
saude nova.
•via saltado, carregando oom os
•^FRÁNGEZ —
offendlda, tornou publico o seu tbrlsta b oondustose
ohas na pelle. :AnI,„ella, cônsul- zava
ao
do Commsrclo, Cen- tannico. E' o ponto de trlsta manmora
enernova
teve
ondõ
desta
Deante
jt» se agito-aera» o* SM*.,«•*»• «Mb a
à.."66.
oou
mais
puro,
do Carmo
juízo de abBolvlçfio.
36$000 do fiscal.
toú seu' medloo qüé lhe recom^tetaBdaaWaftentft '*'«M» «(•»¦¦ t» Mtaftrtkl de Fiação • Teceprisão, de ventre o co-autor da , "Pensfto Meira í° andar.
v,
um oonduotor, .
Auxiliado por
mendou as Pílulas do Dr. Ayer. gia. Livre da
w***"* i*- tima 4» Algodão, Centro Com- tido por todos ós espíritos escla»
rosea e Lima" poderia dar por enoerrado
porem,
ficou,qlara,
db
a
ÈOte da éo>u*ãçao;
hora
pagamento,
os
sua
Na
pelle.
era
como
encalço do Iaraver
Teve o prazer de
preencríidos
a c-Mtfte ««*fc>auítria «o Sio de Ja- tecidos Indianos, qualquer que Foram
de uma creança. o Incidente, mas, houve ura accor- o homem disse que dinheiro não Corrêa saiueste,no esperto, passou o*
I» a tudo quanto s# Bt-M-àk
comb
suave
Dr.
do
*Mw*a
Pílulas
•Sofieàsâs
as
tomar
facll
parceiros
pio, maa
4a atí-»,
Ut Defesa do seja a sua comunidade ou Inte'
dquer progresso. «-.u*»
Pilulas do Dr. Ayer nas do entre ob dois novos
. .
A" i.._ _
postos vagos
pequenos confeitos, cober- Peça
para aa mãos ds vr. '
e a revfstá paaBou a ser, apenas, havia.
xi-rf** Ctaa-Mmâo • Industria de Tecia maia eivada (toa-a**»melhores pharmaolas.
não achou**.• bpm.e dinheiro
— O primei- Ayer,
s. A questão em apreço poseguinte,
motorista
O
dia
P-i
No
modesto
Porte,
23
assucar.
de
auxiliar
tos
•Ss»,
.(IÍ,
creoulo e tratou de desapparecer, '
Districto
aBBIgnada
pelo
do
—
ao w. pifcfeito
Qualquer
distri^
a d* pwgui*». • da
IMPORTANTE
do
a
a
delegacia
o
deíuvida,
'família
4
esorlpto
"f^isrü.
nomeou
correuseus olhos tinham mais
ambos, que tendo
perceguldores, ali, travaram
a propósito dos impôs- dera ser resolvida por ves • en- ro ministro Stêèg
ou calaeariav Som «*«*
pôde obter amostro de de
ministro pelle estava mais clara e ella
maior parte da peça nfto quizera cto queiiica perto.vdandq queixa
ta' com o creoulo e conseguiram tre vós mesmos e não 6 bom ini- tado Maurlce Dormarin,
Pilulas do Dr. Ayer, escrevendo todavia figurar no cartaz; o. ••¦¦ do original freguês. .. •¦¦¦» Si
ate ê egualmente a ea!» <*>*&desta
vltallzante
nomeou
sub-seoreo
effeito
sentia
das
Peosüese,
domlnal-o apfis a Intervenção do i
CMis-Wísasdo-sè que o pensa- clardes o trabalho para a constia Dr. Ayer Co. — Rna Haddock nhor Ary Barroso. Os srs. Marada da aqrte. * c-i» Th» f
Interna.
O commlssarib Sérgio, que s« soldado n. 166 da 3* companhia'
tarlb oísrs. Brhest Breaht, para limpeza
'
estai» «o «VxecoUvo municipal « tulção indiana." .
—.
Chevaller
da
capitão
e
Bccnar*»
RIO.
(8681)
horgulhada
80
Porto
o
mei
líobo,
«para
Pi
trazer
fez
quês
uma
gostosa
de dia,
Étlènne Charlòt,
j
Foi tomando
o Interior;'
do 2° batalhão da policia militar,
recolheram o que haviam esorlpto achavaft sun
'Agrloultüra;. Jacques Qtern,
ntece •Sf üm caso 4» as»- «^O*bt«*(«o«r «ma f firma de tributo
presença, e passando- que o prendeu em flagrante.
A "begum" Shahanawas appel- a
Ae accordo com
e b sr. Ary Barroso completou a mem
j
nao
de prooasaçjio como a dep- anto fta menos
eus
.'."JÇrlqúe
e
Pierre
-prováveis
ser
Marinha;
a
lhe
revletáverlflbou
a
reviBta
. Ao ser autuado na delegacia do'
do commer- lou fevorosamento nestes termos: para
tarefa", ficando' a
Actos do interventor
ataria bacrUar, o- cjNUpt, * f*- «a iacros
o tinha nlokel,!apenas uma cartel- 6* districto, deu elle o nome de
a
EducaMas
-pNsHminarniente
sua.
card
Gtaveíon,
para
exclusivamente
esassim
"Como Irmãs, pedlmo-vos; coamarella. a pés*» TBdSCBà» « «Sa, «swir&a
Gèorges Tho- federal no Estado do Rio
ar Ary Barroso-é úm companhei- ra de identidade pertencente a Accacio Mendonça, dizendo resi» •
riso d* «ata- tí*s*osr **fM vemàm nem «empre mo filhas lmploramo-vos, e como ção Physica.: Òsr;director
de eg'
***'¦
do.'Serro permanente do sr. Marques Dárlo Rodrigues em cima de cujo dir ft rua Maria José n; 44.
foi'nomeado
mê
varejo
no
o
munise
lucro
«
sUitifisti
«oe
nomeados
para
*<-*•*-•
.
capases» ps>
Foram
•.
i • conl
..
Porto; tanto oom . elle convive retrato collocou o seu.'
i|
Secreto e tambein secreta- oiplo de Valença: Atnenor Lopes
viço
um
servir
conslgaes
exlgimo-vos
<3&s
férias
mães
pôde
o
a
saaan*
«CiSHKíUj
os
processos,
lhe conhece
"fita",
fito. de
dorliiteo caso do jornalista que
Ainda
nome ê José Rodrigues o*
rio geral ¦-¦do Ministério
Seu
"modus
inativamente
das
Henriques,
base
«w*
o
Wantull
'
-¦-'
faolendi",
nefastas
«ws-tpreparo
Domingues,.
•
pwa
ingerindo
accordo."
-i
iiicos
Fér a
'"'.'
>:.».--.ajudante
;;,'.
da Costa,
' *;'•;;i_\
«d^Staüva, e mesmo Jft não sue- A senhora Subbarayan deten- rior;
scenas, a gestaçfio 'das figuras Silva e trabalha como
enctas. n&tf-pi
¦
• Osr.- Dormann ô veterano e Francisco Gonçalves
baleado na roa do Cattete que
Intervém nellas. Dahi haver de cozinheiro.
•
Josfi Esteves da
Pinto,
«ea» ma tntnskoCSes «m grosso,
Leite
José
I se sflc^otrendn^das)
o
metUdo
chefiou'
permanganato
mutilado da guerra e
pela gtaça de
Depois de autuado foi
sido contagiado
arft tnit-alha «om percenta- deu o pedido, dizendo:
*
e Euolydes Furtado, para
mesmo çq-wí*. ai^sS*
elras.
Por- no xadrez.
"Qualquer que seja o nosso grupo de deputados mutilados da Costa
X naoional Indiana da Silva, '
considerávelPouco antes das 2 horas da que se serve o sr. Marques
"**
beneficio
— - -^m^^m....*
4jS^w»"
os cargos de juizes de paz, resa***»**""»».*»""* «****¦»»
tenham
possas pauta.
nosdos
Dm11*»*pjm ^màwmmkii
um
Araújo
se
retide
Indiscutivelmente,
Laura
to,
&
Duval
rua
Armando
Câmara.
residente
nas
sobretudo
do,Io, 2", 8o, 6", 8" manhã
facultatívcv rate, o ía-woa, p» «st»*» ia-teriorss,
mais .hábeis "ooslnljeiros" de
-gênero!i chamados de credo, somos ainda indianas e se
Port»,; 28 (Havas) — Na re- pectlvamente,
71, quiz, hontem, experi» '¦exonerados rou da Assistência, seguindo, emo sob'
escasseiareia os Mf**» 4* waâas «es
Aggredido á cafeteira, pelo numero
theatro, pela selecção dos tempeunlnnos, teremos um be*lo unlãó de hoje do Conselho de Ml- e 7o- districtos, ficando
nos
um
que
de
se
companhia
policial,
Assim,
mentar a sensação das coisas te»
CarLima
ntsoesddade.
de
agradar o
Luís
actuaes,
emprega
os
para
ros
irem cota a» d«8ç«wa 4* ptíw*3i*.
que
do
Economia
' Joaquim Mendes, Nestor fora buscar, para a delegacia
nistros,'os'titulares da
trlcas e, para isso, ingeriu peque» ;
»*a«s «e negocies e futuro deante de nos."
exigente das platéas, po/
.cla. Assim. vSc. s« «cat-aa- wa «*r*«s
gaíçon
pormeno- neiro,
dl,Btrlctp, aflmde prestar de-. paladar
-ipotras noremata tto P*^«Jna dfise de permaganato de po»
A sra. Subbarayan disse que os o das Finanças fizeram
pulares. B d'ahl a profusão de
Ribeiro Ferreira, Waldomiro 6o
do com os remed&s prf?jiiJi»ws ft»
demoa
de
com
do
...
projeotoem."Penexposição
olaraçBes.
Imp-toléntando-se
rlzada
contos
viu
100
Mahumor que se
tdSSfOa
bom
Andrade,
de
toBrandão
Çlrlacó
te^acaadas- (£§^'«14*4». ««** Tenda de
de
seus primeiros pensamentos
na silo Meirá Lima", a alegria dos ra em ser servido, Salvador
Sala Armando <e• enteava,
apparelhamento naoional, tendo rinho da Cunha e Manoel Gomes
Soecorrida pela Aaslstenoia, a ¦
•
ali sa. art» 4elpw «w» I*^*** P^*^» digamos.
S5E55m
¦são lhes tadtaMKto « umK-.IM a 5» eontos 4e lacro, «m ou- ram para as creanças e para ae ja em conta as declsBes da Ca- Figueira, para os cargos de sup- sala de curativos, o empregado seus "sketches*', a vlvacldade doa Castro Ferreira reclamou ao gar-a tresloucada foi posta fora de pu.
Reappareceu
hontem
Rodrigues,
- "ts«i «asa venda de mU contos geraçües futuras e. appeilpu para mara dos Deputados e as necesAugusto
seus personagens.
no commercio
con, no Café Sulsso,
plentes dos juizes de paz, respend<£ á» .altura de- sins luares • •KMaatto, com riscos de capital
a '. aveo esperado suocbsbo em va- tarde*
Viuvo, portuguez, morador
-*©?
r_
do thesouro. ,
'
"I com
ctlvamente, do Io, 2°, _•>, 6°, «' e nida Mem
uma solução da questão hlndü- sldades relíliolar-se
iratica Jlpmee tica.
rios papeis o actor Mesquitinha
144.
S&;
dè
actividade
a
dlfficllmente
O homenzinho, ab lnvfis de traAo
superior,
v*»s
exonerados
4es
elemento
ficando
aeaproveitável
ã»
sendo
districtos,
o
caso
socos
7"
-ferimentos
a
desembala
devera
á
qué,
Aggredido
musulmana, o que
|;ií*pi!ÍBao, porím»
a discutir com
Apresentava
parlamentar, o governo requererá os aotuaes; Isaltlno Monteiro e
proventos.
quiz tentar a comedia zer. o oaffi, ficou resultando uma
"BC «sg-aaes
avsv-ev.a. deapslta ftJts iwis*s «Mfttfc
mão direita, e dissera no gênero,
dahi "palavras.
Manoel de Azevedo, depois de
siesta s»4ta***o, por exemplo, baraçar o caminho para as ge- urgência ¦ para discussão da ma- Alexandre Lenzl, para os oargos e faca na
para ter na sua carreira de ar- o freguez,
desçotinlpuladas, em famíB»» o ístaio
um
'azeda
Bm
aggredido,
ter
sido
por
de
teria. '.
discutir com Victor Toria, no ln-»
ao lado de muitos louros, troca
«n» se «atcontiam as casas com- rações futuras.
de escrivães de paiz do 2o e do
i dQtwte.comeia.a .asaissrt» «k •tt-ttta»»»
da rua do tista,
Araoy. mèlò ao bate-boca, b garçon pas- terior de úm botequim & rüa Vis» •
derrota,
uihá fragorósa
Porte, 28 (Havas) — O Conse- 5o dlBtrlctos, ficando exonerados nhecldo, na esquinaAmaro.
atacadistas de cereaes,
«"bacAlhau,
¦
ésíedjg Wusíso- q&assa.-*!* «ctrí*
de sou a mão na. cafeteira, e.arreSanto
com
b
soeptro
Cattete
conserva
COrtes,
reunlú-se
etc,
pela
que
assucar,
MlniBtros
lho
dè
conde do Rio Branco, esquina dt
3ai*««ft,
¦
.
A policia do 6o districto encon- rainha da revlàta, conquistou for- messou-a na cabeça de Salvador, avenida Comes Freire, foi ag»
ItaedtTO. Vem «U*, multas x«ss«s tewMras «m qne, -somo v. ex. bem A revisão do Código Penal manhã, sob a presidência dp che- os actuaes.
as seguintes trou,
nomeadas
da
Foram
felicidade
no
custo, mas. quando cííçj, ü -sabe, as saio-gens de lucro liquido
dada'
quarto
applausos
busca
pela
tes
em
extenso ferimento. gredido a soecos qué lhe produzi» fe de Estado, sr. Doumergue, e autoridades policiaes, para
sendo tambem produzlndo-lhe
francez
p muitarde.
pelo sr. Armando Du- sua lntervençfto,referenolas
A Assistência Municipal soecor- ram ferlmentoB nos lábios.
examinou os assumptos constan- nlolplo de Valença: Fernando
SU- oecupado
««na» vio ait-m de S e *%,
a coomerecedora de
ensangüentada,
Bãn encontra um cadáver, «sa « i«ftM4«
faca
uma
—
Vai,
ft
O
conseAssistiu
Parto,
23
dia.
(Havas)
silo anaxtfttam resultados
tes da ordem do
Villas
Falcfto nos dois reu a victima, a qual, apfis aos
Emquanto o aggressor era pré»
a autoridade que o caso peragfto de Edith
Ir j enfermo ja nas vascas 4a astftte. Res»tivos, « <jue não raro acon- lho de ministros decidiu restabe- sessão o novo ministro das Pen- veira Filho, João Naroiso
lindos papeis de qúe se Incumbiu, curativos no Posto Central, reti- so em flagrante pela policia do i*.
Monteiro e se Supp8e
Nelson
de
honSilva,
da
•
BOas
iijaas,cadáver
ôtt
eaíercta,
uma
«W
a
questão
prende
ft
de revisão do sOes, sr. Dormann..
residência,
bem
'
a
commissão
fez
muito
sua
osclllaa
lecer
Nobre,
fcs
violentas
rou-se
que
4cvUo
para
Sarah
toeft,
districto, a victima ia pensar-aa ,
Evangelista Nogueira, para ra, cujos detalhes as figuras nel- oom Mesquitinha o "sketche" do
ais Interessaria, fc hy?«s* «CBrua Visconde de Figueiredo n. 51. ' na Assistência.
No correr dos trabalhos o che- João
4o -mercado a que taes ge- código penal, cuja presidência
3° Bupplen- le envolvidas pretendem oceultar.
«tos
Gui Marticl»l «•¦¦» que justamect» a4»
Morei,
¦ü-ti-es «stão sujeitos. Quereu, por serS. confiada ao sr. Paul Mat- fe do governo, sr. Steeg, submet- sub-delegado, 1°, 2» eVicente
«*5>f
Lely
retrato,
.
Dias A's duas. horas da manhã o Br.
do 2" districto;
?>;!;•»'pflde evttars « o atwteciMMitft
"m •— f®* ,.
nelll, Tina Gonçalves, Henriqueta
*tH)*M4t «Mistc-ftlatft, applicar coefflclen- ter, proourador geral junto & COr-. téü a asslgnatu» do presidente tes
o,
na
at
da Cunha, Braulio Augusto de Armando prestara declarações 6, Brleba e Olga Bastos e dos- actoi
menor
praça
ft | tfdft maljí »pot> nâo a» ter
empregado no commercio
node
Cassação.
de
te
negocio
decretos
de
os
classes
«m
Doumergue
¦
Mendonça, Antonio Pereira Roas c«<«63ai4as toa ««ata
S* opportunamente
que esperava o regresso res Sylvio Vieira^, Stuart, Jofto
¦
tio 4üspu«s, seria uma clamoro- »¦"
meáçâo dos Srs. Breant, Char- sas e João Gonçalves Moreira, poliola,
Arcos
Rodrigues, ainda na Martins, J. Figueiredo, Nino Neldos
Augusto
de
videncias- Jfc a casta • ««Kt «a
.. atropelado
Sn3«stí(!a.
Vae reunir-se p Parla- lot, Stern e Trlcard.Craveron pa- para sub-deelgado, Io, 2o e 8" sup- Assistência, afim de ouvll-o e es- ló, Oscar Soares, Terras, Cardona
i^vlxlnhança s» aneba coataob
aba
de
effeito
sub-seeretarios,
•¦
de
demonstrar
*
Sfto
que
Costa.
caígos
victima dos autos, hon»
2
os
Arthur
ra
Outra
..
para
e
districto.
3o
a
occorrepcla.
ou era tesiMBretai 4» «attka tal orientação conduziria,
O menor Joffe, de 14 annos, flmento japonez
interior, plentes do nomeados Enfias syl- clarecer
do
'
scenarios de Raul de Castro e os
'
o empregado no commer»
respectivamente,
Foram
. ¦ bailados que Lou e Janot dansa- lho de Álvaro Jul|o da Annuncia- tem, foi
,m,
m
m
sontanvlnação. r;
—
o
caso
e'Guerra
*r.
Marinha
A
citar,
P»)
presidente,
TolHo, 23 (U.
Manoel Jesus Fialho, mora.,
quin- Agricultura,
vestre dos Santos e Antonio da
Sanâft Puüfc*. tao ta-sta
atravessar a praça cio
80 "girls" do Re}¦'
Advertida-a-{Mistos
ram com as
xem áos nossos associados que, quagestma sessão do Parlamen- e Educação Physica.
dor ft rua Senador Euzebio, 644/ '
"mlse-en-scêne" via-se ção tentava hontem,
os cargos de Uma determinação ao di- orolo.
Chaves,
para
Rooha
foi
tetso esa piatt- 4ft
Na
duvidar
quando
dos Arcos,
twío este anno pago de Impôs- to Imperial-Japonez, o Taikoku
recebeu, em conseqüência do
O sr. Briand fez, finalmente,
moço, colhido
de paz, respectivamente, do
a Influencia do espirito
as.medidas . »t<**Jbai*à4w
por um automóvel, qüe o que
4 P-refèitura a quantia de Glkal, devera reunir-se a 24 pro- pormenorizada exposição da poli- juizes
districtos do município de
emprehendedor e competente do atirou ao solo, causando-lhe íe- accidente, ferimentos na cabeça a
6o
e
Material
2°
.'dessa natureza», mas essas tm
do
rector
«to
a
S:I*>*¦**¦, teria
prevalepagar,
afim de approvar o orça- tica exterior.
escoriações. O faoto oceorreu na
sr. Joracy Camargo,
Iguassú, ficando exoneradOB ps
m-cheias da peteatçgaa. *a- <«r e critério do orçamento em ximo,
no Joelho esquerdo.
rlméntos
Itauna esquina >
mento proposto pelo governo e"
Todos os novos, sub-seoretarlos actuaes.,--.
- A victima fói
.
.,.^i.
no Pos- rua Visconde deBellico
tíiédlcada
dos
um
seja
ou
Câmara
JS:000?,
da
II' I piieanòn lua-trabalho asai» tot
medidas
legisCoelho. Apfis aoa :
membros
oaoutras
são
de Maohado
o
considerar
pnojecto,
a
pedido,
&
NOTICIAS
exonerado,
NOTAS
Foi
ladepois
aeoa-aft
to Central, .jetirandó-se
,'
1 «tóo,!despendioticv
ant-SBwnto 4» mais da 250 % ! 1
Ia ti vas.
Deputados. Os srs. Breant e Tri- oharel Nestor Gomes Oliva, do
curativos, retiroü-se.
.'.;¦- , i KeUxmente impedido aa cc--a«<4'-í<as0 ministro da Guerra declarou
*®*—
•
MATINU'E DO NATAL NO THEA» para a suá residência, ft rua SePor isso, O Centro Commercial
A sessão de abertura oecupar- card Graveron, são'• • republicanos cargo de delegado da 8» olroum—
can.
65.
Bellico
Acceatna-se
Pompeu
do
Material
nador
REPUBLICA
director
TRO
o
|!t ' |r cias .".desastres-», «u* 4t ««rio tto Oèrreaes pede a v. ex. para se-a da rotina, com a eleição dos da esquerda.
i . .
que
scripção
rjue vem faiendo
policial.
-i & bão sjuidariam cc» o atatlft «M
o
auecesso
mais
v«
da
sonomear
devera
auscultar
provisoriamente
ainda
digne
se
que
membros da Mesa e organização
Foram nomeados: Theonas Ro- um delegado dessa directoria, om no Republica a companhia Mulata Bra»
S: "i¦: 1'• mei pajreps• -deva ser ad»gto4*3 saa fere o a*sstsnpto o commercio em das commissSes.
de
sileira. AmanhS a companhia dá a sua 0 GELEIRO FOI COLHIDO POR
As mulheres indianas drigues Vidal, Josfi Ildefonso
servir de in- watinío
í < ' "ílsltas-.de jíoíicia sansíaria•» cetsas •gcn**. 4ft maneira a estudar-se
da
Câmara
actual
O
de Natal, dedicada ís familias.
da Rocha Florianópolis, para
presidente
Cllneu
Ramos,
Souza
«*»- ««a tiiroula qne melhor concicpm
relações
habitsçQfi?. A meu v-íí-.
suas
nas
. Occupa um barracão no morro
ji era
resguardar os Guhnarâes e Caiimerio Nunes de termediario do mencionado Estado. Hontem, segundo nos Informaram,
Baixa, sr.' Ikonosuke Fujisawa
, UM AUTOMOYEt ;
lheria»,uia grupo 46 »«>í5í<sã. W» í-e os Interesess em jogo. evitah- será reeleito. O partido do go- querem
os
corpos
da Favella a domestica -¦ Maria •;
grande a procura de bilhetes- para esta
** ^Pft incumhltiaB» eJKbisiWBeato do-se iniquidades que, sabemos,
Caravlho, respectivamente, para
Presepe, da
nova
do
na
figuras
As
direitos
mutinée.
seus
hontem, valeu-se dot
Laura,
'
verno, o Mlnselto, chefiado pelo
os cargos de deelgado de poliola,
Quando procedia & entrega dé soecorrosque,da Asststenola em vlN i
por artistas,
-_.Ytsttas as estailaacM ft
peça em scena, serão feitas majs
stto «tstito no pensamento do primeiro ministro Tuko Hama—
do
munici—
inferestorna
o
supplentes
Arnaldo
8o
na
rua
certamente
e
Qulntella,
2°
o
1»,
Constituição
gelo
que
coaso
M*a
«ntBt
o
de cotrçwoíw.
exsto. «r. prefeito, animado, ao
ACADEMIA CARIOCA sante. A peça, terá além' disso outras- próximo 'ft esquina da rua OH- tude de aggressão de que foi vU .
dlspBe de boa maioria e
cc ttatalho na. Saude Pufeí»*** tft* jc^trarte, «os melhores proposl- guchl,
Londres,.23 (U. P.) — Duas pio de Sumidouro.
novidades. Uma das coisas que torna veira Fausto,-foi colhido por um ctlma, a pfto,. naquelle morro.
supportará todos os ataques do
Foram nomeados: Luiz PerelConferenda
veii^ria^apenw^Sí^ltja
esse,
de
delegadas
ttrma
nma
senhoras,
instituir
eft
DE LETRAS
P»
Maria aponta,' como aggressor,
ainda mais interessante os espectaculos automóvel, hontem, o geleiro Ma¦sja&íis .
"begum" ra dos Santos, Hyppolito Antunes
partido da opposiçao, o Selyukai,
de do ordenado dsa
do theatro Republica, são commentarios
«ít,-atA<i5o «uave ft pratica, sem chefiado pelo veneravel Tsuyoshl cia Anglo-Indlaria, a
o se uamante Pedro Santos, qua '
•
ouvem, aos í ntcrvallos, - entre oa noel Rodrigues, de nacionalidade 6 marítimo e reside em Ramos,'!
Subbarayan, Quintanllha e Antonio Ferreira
se
1 actuaes do Xtep*itára*»it..\ ctosSa- ea ansmentns exaggqrados que Inuksi.
a,
sra.
e
qué
Shahnawz
...
fran- da Costa, para os cargos, respe-e Recepção de um novo
eEpectadoies, no jardim do theatro: Uns portuguesa, , com .45. ¦ annos de
Skdósy^has 'E»Wgac.ias» cora •*«*- ¦ritaos 4ft tâtar, « que, alias, a
25 de dezembro será feriado na- na reunião da commissão'de
do quadro da macumba; edade, residente a rua D. Manoel. Apfis aos curativos, sem; explicar s
de juiz, supplente
gostam mais
'•Hgi •'âbè" respectíros; <*«*»*. O pavorosa crise actual de modo cional, para a commemoração.do qulas, apresentaram. um memo- ctlvamente,
unioutros
do "N5o posso, comer aem molho",. ,A victima, que soffreu uma fe- os motivos da aggressão,. Maria
districto
do
acadêmico
de paz
escrivão
o
defendendo
principio
fiserviçc- assim restrtctc\ txaita te- a!fK!T.»i foniportaria.
randum,
'
• .
dito que se .vae popularlearidç. em toda
,
anniversario da morte do fallede Sumidouro,
rio' parletal, teve os retirou-se.
S*rvii-.io-nos do ensejo para cido Imperador Tslsho e a ascen- da não desclassificação do sexo, co do município
a cidade; outros, ainda, da linda valsa: rida contusa
'
'A-t.pUcltamente a péífelçSo xütixa,
0®0aotuaes.
òs
Deda
retlranexonerados
Liga
da
Assistência,
da
soecorros
ficando
nobre
oa'
salão
No
a «Na aj.T«se-»it4r-lhe os protestos da
segtuo,
da ' índia e sustenqUe Rosa Negra.canta no l6 acto;.'
e, como* resultado
*
ao throno do Imperador Hl- pararo serviço
'if-tíllcatía.
'
Foram nomeadas au seguintes fesa Nacional rèallzar-se-a, a 27 tros do quadro patriótico "Meu sertão , do-se depois*' de medicado.'
Um guarda jardim atropelado
nossa naals »sli>vada estima e con- ção
qúè' essa .'desclassificação
o.mu- do corrente, fts 21 horas,, a rece; ao qual índia do Brasil empresta toda a
* ;'
*
rohito e a Dieta voltara, a reunir- taridò'
para
policiaes,
4®t- ,,':-¦
autoridades
s«sottai
Commertóq.dem
seíi;ii3-;t^pit?ida>^,Cons-'
Uma eóttCitç|io. pm**»,
siit-j-AoÃo. Pelo Centro
Na praça da Republica, o guar14 >
tamoutros
Imperador
Ignacio
e
ainda
de
artista,
formalmente
sua
Bonito:
se*
alma.
pelo
Rio
do' pálz.
... . nicipio de Moraes, Antonio Josfi pção promovida pela Academia bem, o duetto nervoso "Amor cinemato- Incendiou as vestes e falleceu dà. Jardim Olympio Affonso Ro» .
M". )WL01saS3^C^-'l^^l^>^ttÍlii 0 X*fc tísl 4ft Cereal $r- Luiz dot San- no dia seguinte.
titúlçaò,
,*___—__:—_a_
Vieira de
Letras ao sr. Phocion graphico", que esquenta a cabeça dos es»
de
Carioca
fíS*. ÍW0 dot»*^<^^'**,>W«»4o 4a pft- tes jíuwttjo, secretario."
morador & rua Garcls
drigues,
Sua- Majestade deixara o casTheophilo Lutz Carva- Serpa, escriptor patrlcli?,- que, vae
¦»*»*>**>*••»
..
dos quaes arranca applausos,
Bcio .sanitária seria «Saría «Ktao
esta Cordeiro,
no Prompto Soccorro
Pires, 60, foi colhido por um auto,
Trotsky
"Lima Barre- pectadores,
residência
sua
Corrêa,
Diz-sé
Chlyoda,
para
de
Josfi
tello
qúe
Augusto
lho
e
cadeira
a
colossaes..
oecupar
.
se faz'nos quartéis» aaa «alMSAa- Mussolini e familia pas- no centro de Tokio, pouco depois
recebendo
contusSes generaliza»
'
delegado, 1°,' 2o e 3' supplentes; to", para a qual íol recentemente
; .gravemente ^oçnte
ilas. nos hospitaes, at» b*ví«» 4e
das dez horas, seguindo para o
No domingo ultimo, a domestf- das. A Assistência prestou-lha
DULCE DE ALMEIDA — A com»
Benevldes, Jeronymo Al- eleito. ;
Antonio
Villa
de
na
..
o
Natal
nas casas 4e saufcto, *te. sam
.
.
Noticias
registro,
,....,
trabalhar no
organizada
'
Lourdes de 19 annos soecorros.
edificio do Parlamento. 0 impe-, i ierilm,.23v(ir:.- P.)— de Stamr berto Quintanllha, Marcollno Coe0 novo acadêmico aerft saúda- panhia- João Caetanoparareúne varias fi- ca Maria decasada
Cem 'esèa v^ita qu* d»K»«Sa s«
e residente no
!;J^;T<MÍonia •—
rador será, - recebido pêlo princi- ainda não cojiflanadas
de edade,
lho dos Santos e Sérgio Rodri- do pelo.sr. Armando Braga,'ten- theatro apreciáveis,
.tenor
Vicente
o
como
-êxrcommlssarlo
lelta íeía mànhâ'-» t«nat«ar anguras
o
dizem"
que
tentou por
pè' Iyesatô Tokugawa, que este- bujgues dos Santos, para os cargos do a Academia feito distribuir in- Celestino, a sra. Adriana Noronha, o morro do Kerozene,
wm*&-'';-'\ les" dá ntélj» día, .-ftakaiti «isíate***está.
graveTrotsky
Leon
suprusso
f
2o
e
excursão
incendiando
recentemente em
pedé sub-delegado, 1»,
que durante vários tormo & existência,
numeros convites pará easa so- sr. Alfredo Silva,
."eHí'''&o&. vlsttsaeta weoca 4a jb»hwb, 5S (ü. JP.) — O pri- ve
i
Gentil
Unidos
Estados
titulo
districto;
o
Europa
e
noticiamos.
manteve
V
as
vestes,
conforme
ama,
pelos
annos, naquella
plentes do
lennldade.'
r.-iíij-o ministro Mussolini o sua Ia
SiagcinjÁ; efficacia.
de rei do riso. Entre essas figuras é Internada no Hospital de PromVieira de Moraes, Francisco Mo—'!.
o Natal o é o presidente da Câmara dos
mtmtm
saüssaa tamiBa e*a» passando
i ^6'podèrlá mafe sargir '¦¦--'Esteves
Emílio
justo flue se .inclua tambem a da sra. pto Soccorro, a victima teve ag- Desconhece-se a identidade da
Pares.
reira
Sobrinho,
o
«aa villa de Torlonin, onde
fflj|||'fcabnaçOes nenhum case
transferidas
de'
Repartições
Depois o imperador fará a leiPintas e Astolpho Aristóteles
gravados' os seus padeclmentos,
nortista da Arvore do
.lestia transmisswei s«a <í-»j» » leostttme•&•«*
vindo hontem a fallecer.'
Moraes, para os cargos de subvictima
supplantado pelo do turà da sua mensagem,
de
da
medico -visitante c s'jrpwí»«»i«!f- Jíital
navios
pesca
o
Ministério
do
a
8supplentes
e
í
2"
Quatro
O cadáver foi removido para o
delegado, Io,
para
-as log-S^n» seu irdc*\ e a twaps Iiresèiáo Italiano, O filho mais
. '
A policia do 25' distrloto foi
. '
necrotério
do
Instituto
Módico
Ledistrloto.
•
'mm »»è*5güsiráãr ecoa a ksíít pio» Víiho *> Ducft, seguindo os pas- E'COS DÒ LEVANTE hespanhoes- apprehen- 2"
remover, hontem para o necrote.
Educação ,,;.''.'
i
'. —
Foram' nomeados: João Pe'd»»,sueceftf» as
gal.
o prisos 4e seu pae, publicará
—
rio, o corpo - de um homem de
i*gfcabUiítail»*?
AlJoaquim
o
HES-,
Silva
"Penna*
Duarte
AVIAÇÃO
didos
DA
reira
Eadei
numero da
cOr parda, de 28 annos presumiProvisório
e supplen|ps• contra o ecntasw,atttdteA aioa- meiro
do
Governo
juiz
Vianna,
chefe
ves
para
O
¦giMd»',
de
artigo
o
—
— PANHÒLA
escrevendo
veis, trajando camisa de ruela c
^ A vlsj ta diária 4%*ft«"t-o
—A ca- te de paz do Io districto; Fran- assignou o seguinte decreto:
P.)
28
(U.
Llíloo,
«*r
4e
fundo.
calça de brim kaki, que íol enbarià^ tambem^ pc*
"O chefe do Governo Proviso"Raul Cascaes" ap- cisco Moreira de Araújo e Morei
m «*¦» m» '
nhoneira
t ' vios noríW d* todoa ce zaon4M«s
contrado morto,'Junto ao muro da
I
e
Estados
dos
juiz
Carvalho,
de
para
República
da
Manoel
rio
quatro
Algarve
de
affirmações
prehendeu «no
Escola Militar, no Realengo. .
ÍJ, t> •.'jísujeitoís'. a *}*i* tosp^tçjtft. JC*ít« Diminuiu o movimento Novas
ao
districto
2°
do
attendendo
de
Brasil,
muido
supplente
paz
Unidos
hespanhoes,
de
barcos
pesca
legista da policia
O medico
condiísésX''daria s«* ts-s» peia tal^
Rio Bonito, fl- disposto no decreto que deu or& tarde, quando pasos
Hontem,
de
sobre
'
Franco
mujiicipio
Ramon
do
- ' ta do f_yifi'. tto nw««nt*^ se asía»tando-os.
.
Gênova
de
no porto
, ,
— O mlnlsactuaes.
sava pela rua .Sacadura Cabral, constatou, autopslando o cadáver,
ao Ministério dòs Neexonerados os**cando
P.)
23
ganização
L-íboo,
(U.
.
P»ris»*ft.
se dera naturalmotivos por que não; tro da Instrucção empossou soHBtS^"a%«,ie>i:'P<>a«Isâ!'»'
m i»i
na esquina da rua Pedra do Sal, qué a morte
gocios da Educação o- Saude PuI coto tt*íjida<íe e van.ta*!3Ka in^wVGeneoo, 2S (U, P.) — O traféfoi victima do úma queda o me- mente.
o professor Azevedo
blica, decreta:
lennemente
I
sobre
bombas
c
i:t*
atirou
fsth{s*
ultiatfi
este momento,
nestes
Desconhe-se,
daqui,
....
... tio porto
,..-- -.
ga
noi- Armando, de 9 annos, filho
iHlpfi|íTsíiil''i!«19
'.
Art. 1°. Ficam desligadas do
Neves no cargo de reitor da A Prefeitura da capital
da »«* sawS*. It- ' «^ «ta» meses, diminuiu nove
—
—•
de Lisboa.
e Negócios
de Francisco Lila, residente no a Identidade da victima.
da
Technica
fq-im^fissitier
Justiça
Madrid;
Ministério
Universidade
I i .Kfurlahl^t^fp} ssb tnâSrwtt* e w> j,ftT. CC)T1io, io que pode ser con- '
n. 23 da segunda das
alludidas
Interiores as seguintes repartiLlslioo, 23 (ü. P.) — Falleceu
JOírid, 23 (U. P.) — O cómbahiana
WS ÍKftuadk vjgitançte» da atttotifet-fe Itm-Atads vantajosamente com os
ruas.'
estavam subordinadas
Hugo de Lacerda CasUMA PESCARIA TRÁGICA
o
que
çBes,
general
na
sua
Franco,
Ramon
mandante
tateaas,'Ud
S
4*
empregados
outros paizes attingidos peia
.'Si, ^fcratâifei
Armando,: que soffreu fractura
ft respectiva Secretaria de Esta- ¦
—
entrevista telephonica, concedida tello Branco.
engeO
B.)
23
—
(5t; I os de categoria caixa cira «***»*«-!| ^e-prossão econômica,
Bahia,
(A.
O goverda base do craneo, foi soecorrido 0 pescador pereceu afogado
LlsobB., 23 (U. P.)
do: Assistência, a Psycopathas,
& TJnlted Press, declarou que o
leclmtíntès federaes ft rouaSat»»»,
o capitão David Netto, nheiro Pimenta da Cqnha, hon-a com exclusão do Manicômio Ju¦»-»», tm* m
pela Assistência e, a seguir,-iri-,
Acompanhado de gula do 22''
capital
esta
programma revolucionário não no nomeou
a
dos
chegado
actos
tem
ob
sobre
Nacional;
ternado em estado graveto HosBibliotheca
fOra cumprido, por ' haver falha- para syndlcar da.. Alfândega ac- ¦bordo.do "Araçatuba", sendo re- dlcjario; Oswaldo
districto policial, íol removido pasa. pofqtift quasi tecta essa tíü*e. - :
Museu
Cruz,
de
Prompto
Boceorro.
funecionarios
pitai
Instituto
a greve geral.
iid#*6tcèèsft s*8è»M« <«*» ******* JuMiugura uma arvore ae do "Eu
--, fa o necrotério do Instituto Mode connlvencia na lntro- cebido por um representante do Histórico Naclopal. e Casa Ruy
..Mi*-.
.-¦
levava commigo — disse ousados
dlco Legal o cadáver do ourives
|
no paiz de Interventor, o muitos amigos, foi Barbosa, as quaes .passam a ser
clandestina
ducção
—
Duas menores feridas num Antonio Thomaz, de 16 annos de
32 bombas, que não lancei, por material de guerra.
; Natal em Turim
logo interpéllado pela reporta- subordinadas ao. Ministério doa
W8m»'- ¦ s;í v-'*i^ímWàda*qwe'l*íssft'*xWtfc4a'l
trafego'se
—
edade, residente em Honorio Gur0 prin haver verificado
"fazendo que'o
poHclá'psahttart»; e« Kssstttíwnl ff«»im, SS (Ü. P.)
Lisboa, 23 (U. ?•) ~ ° 3e"' gem sobre a sua Indicação para Negócios da Educação e Saude
'mediSW-deveriara.
desastre de automóvel
normalmente, si- culo"
aatss 4» m«-ft|cipe Humberto assistiu & lnaugu estava
gel, na Linha Auxiliar.
Informa que a policia ex- prefeito dà capital.
Publica.
¦
hánãó
se
tropas
as
contra
de
disse
as Investigações da
*;Uação
Segundo
numa
Cunha
que
da
gnal
da Arvore do Natal
O sr. Pimenta
fdla. coftàÈtuhKrar o raotta&ft
pediu mandados de prisão
Art. 2". São, para esse effeito,
Perevoltado".
„,
viam
de
decidida
Caslmlro
Pe*-.»
«-rt-N
estaria
e
subúrbio
horas
Hontem;
ft-tarde,'
do
24
de
policia, constatou-se que Antovolta
de
Carmo
em
wpaÇtR2p,;(f|(ttral.
«cola pubMoa
Antonio db
. orçamento do
que
do
transferidos
um enterro, viajavam em um au- nio Thomaz, quando pescava no
I'hora
o director çerat quft «impiste
)Ia4enna dl Campagna.
. Affirmou' que, depois de haver reira da Silva, director-thesourei- a sua attitude em relação ao con- Ministério ,da Justiça e Negócios
Dulce de Almeida
tomovel de praga, acompanhadas rio Muguenga, caíra no. leito da
vlte para aquelle cargo.
pesasse cU? quadtft. <
deixado a prisão, passara a maior ro da Agencia Geral dede Depósitos
saldos, indicados
os
Interiores
o
lrregulaelle
de outras pessoas, as-menores caudal perecendo afogado.
ijçommunicacSís); ftearia, »*t*«io intelligencia e perspicácia,
. ,.
Em uma entrevista concedida noa quadros annexos, das dotado seu tempo em Madrid, de Serpa, por motivo
parte
vista
i
sempre
custe
"Tarde",
de
Almeida,
Isso
lha
oommetuaas,
Dulce
fsaque
Plmen>e
desde
burlas
«Xo fari,
o engenheiro
que
Kcom toda a sesuranç» o estido
á
ridades
no districto de Chámberi.
necessárias ft .manutenção cem interesse quando se.-fas no theatro Hora, de 9 annos, filha de AntoçOes
despercebido
fugido.
estava
a
mais,
—
ambos
4»
<¦*•»*declarou
nio
um
ftstorço
as,wras
dv
Rodrigues',
residente
que
fi. rua Ba- ATROPELADO POR AUTO NA
ta da Cunha
0 com- tendo
Judas
üs6oo„23 (U. P.)
l-nltario
dbs serviços de taéa repartições,
de episódios nacionaes.
•MtcStsí'.-*»»
em t«4o • iix attenção dos chefes que o mandante Ramon Franco, entre- - Liíioo, 23 (U. P.) - Margari- prompto a prestar os seus servi- bem assim os saídos dos. créditos aTemreconstrucção
?. «íoíío* ç!'tiderat.
a malícia e o dengue das nossas rão da CambOa n. 81 e Neusa,
v-.ft.irão como uma coisa :iormal, vistado em Mafra pelo represen- da de Miranda assassinou em Fil- ços ao Estado, mormente no do pessoal, distribuídos ao The- morenas e é uma divulgadora. fel« das de 10 annos, filha de. Eurico BarI Districto
ESTRADA MOSÃO PAULO
li A maior diefteutáatie a» t*aU- òe -realização obrigatória, o seu tante da United Press, declarou guelras seu marido, . Agostinho actual momento, por estar ft búuí-ò Nacional e suas delegacias canções tropicaes. No João Caetano será bosa, residente ft' mesma rua, nufez a machada- frente db governo da Bahia um
um dos melhores elementos do conjun- mero 16.
......
do
Kça desse servtijo estaria sra aeer» bom exito venha somente rever- que partira, para o Havre, afim Magalhães, ,o a que
nO
começo
presente
fiscaes,
victima dormia.
cto que obedece á direcção caprichosa' e
collega que sempre o distinguira
to da sua distrlbuíçS», q«* «üto. wr «n favor da autoridade que de fixar a sua residência na das, quando
Quando o vehiculo corria de- A victima foi para o H. P. S
de Octavio Rangel;
o opprime, e França, e que o fará. o mais breLisioo, 23 .(ü. P.) - Devido com consultas sobre os interesses exercicio.
fronte & estação Marítima, cho-'
dispo- honesta
as
Revogam-se
preciso attendeesft ao nuww» 4» «íresoaroavèlmente
3o.
Art.
ultidesses
Manoel dos Santos, brasileiro,
esao rigoroso inverno,
Nada,
terra.
porem,
da
de cada. «ííaís»****» ae ss«4 a unica digna da benemeren- ve fosslvel.
"O
violentamente com um au- solteiro,
cou-se
JdomiclUes
geraes
em contrario.
DISCO NO SERTÃO", DEPOIS
operário, residente ft rua
5 de
mos dias, nesta capital, morreram tava resolvido, esperando primei- SlçBeâ
—.0
dos sovemos que lho cunfecia
direcção
opposta,
vinha
dezembro
em
to
in22
de
quartos das COMt lie OMUftftCASINO
DE
AMANHA,
NO
Janeiro,
que
de
-4Santo Chrlsto, 46, com fortes coh»
Explicando que não,pretende ir duas pessoas. ,;>, :¦-.:>
heroísmo...
o liiterven- de Rio'
com
do-interior
dô
conferenclar
das
ro
teresse
e
dahi,resultando
sairem
comtunIndependência
populações
da
109°
1930,
~
pm, ao dítí sa«s püvíia«nta», a «a ritao a palma do
Chegou
tusfies pelo corpo e com hemor»
ao uruguay o'u'a" Argentina pre-, Lisboa, 23 (U. P.)
sltneio.
podia affirmar 42» dá Republica.'—' GetitliO paiz pelos typos physicos, biographia e didas as duas meninas. atuação desses «dltífise tmiottft
Hermosa, tor federal. Oboaquevontade
rhagla Interna, provenientes de
de bem Vargas. ¦— Francisco Campos. ,
personalidade, emfim, dos artistas cujas
Xão se tas mister aqui, quero sen temente,' declarou qüe deseja' hoje o marquez. Torre
?»au« ea
era a sua
Ambas
tiveram
os
soecorros
da
|'planicie)T ;4' diáaw--ia
Hespanha,
da
a
coni
os
através
dos
um atropelamento de automóvel
conhecem
eni
contacto
vozes
gravação
novo embaixador
demonstra- permanecer
e-rer, predu-dtem-se
servir a pátria e nãó . transigir ¦.—-—m i»>
»; grupos.'-!"- v
Asssitencia, retirarião-se depois na < Estrada
etc.,
porde
ao
discos
victrolas,
gramophones,
governo
da
Hes.republicanos
Rlo-São Paulo, em Junto
seus
amigos
acreditado
e
a
"motivo1'
ao intereses publico.
relação
em
ip. Observadas essa» ccirssiíí«i»»ÍS*a, %Ses. O asserto tem a força
dè
medicadas.
de
um
entre-neto
o
constitue
l.L.._A,
frente ft Escola de Aviação Mlpanha, onde, diz elle, os Ideaes tuguezi
verdades
primarias.
das
um»
lítapidez
Brasileira
pssst»»!,
a
Companhia
Regional
quantu
4®*
que
DA
—-*'
pter-se-láJi ¦facíoeal
•?» ¦'.•*'f- ..-¦ -'"' 1
litar, depois de medicado na AsNO MINISTÉRIO
apresentará depois de amanhã, ho theatro
ft. çostant», -Poda a jsente o conhece. E' um revolucionários continuam de pé.
E distribuMSto
NA QUINTA DA BOA VISTA sistencia do.Meyer, foi removida i:
do coronel
puCasino, quando inicia os seus espectasecretario
0
Kequitatlva e justa das «i-víses 4e f.icto que todo o funecionario
"A
culos com a peça de Freire Junior,
para o Hospital de Prompto SoeEDUCAÇÃO
lícada tijetüw visitant*. pata n«e blico tem sentido e <experimeiita- Londres sob o mais serio
vor do violão". O entre-acto intitulacorro, dada a gravidade»de aeu
"O disco no sertão", e os seus inJoão Alberto vae ao
»*Ítudesaa'eU» s« dfsfiísrisar «e s»»a d». Este, «om a continuação, jft
S.1
estado. ,
nevoeiro do anno
¦:" lncuniTt^nKta, sem itwütr ««t «tssal- não fala, não se queixa, Quando
terpretes serão os próprios cantores dos Morte súbita de um soldado
Grande sortimento de brinquedos Vão ser recolhidos ao
A policia do 23° districto coube
Sul em avião
muito, resmunga e vae soffrendo
discos, os mais conhecidos, como FranB?i}uer'ifaua.
'^rviw-extr«taat«**nt«
''
e artigos para presentes
de Oliveira, etc.
:á. do exercito ;- .
do facto.
artuts através de todas as vicissitudes
iondresi 23 (ü. P.) — Lonfe O
Sio Paulo, 23 (A. B.) — Parte Praça Saenz Pena, 17 (Tijuca) Museu Histórico os tro- cisco Alves, Januário
supericres.
administrações
do
o
sr,
noite,
o-mais
«eteva
à
das
dtt«s
*•*¦*teve
hontem,
avião,
dres
em
"O TRUC DE NAPOLEÃO", SE»
o
Sul;
tvaiírf'dS^rti».«»vet»
hoje
para
9094)'
em denso, nevoeiro db anno. Atfi
ÇB
— RePróximo ao campo de-, instruoVerneyi secretario do
de
que srpe-te « üã «teve «sistr 4o ate que a morte o ouarrebate
NO
S.
Ibanez
**¦>•*
¦—
GUNDA-FEIRA,
JOSE'
m
Revolução
exhaurldo aqui registraram-se tres- mortes
í'-»oadtfíriv s»rvt*5» «m •»»)« ** veswjmelo da Jornada,
phéos da
nova-se na próxima segunda-feira o car- ção existente" ria Quinta da BOa
coronel João Albçrto. .
Hontem, ft tarde, quando pro»
Plãte sÁ-iparecft havet- « iies»|!í, «minas íorças pela edade e pelo tra- e. calcula-se que cerca de quitaz do theatro S. José.' fc renova-se Vista, do qual. se utilizam, para
O sr. Ibanej vae ao Sul em
da
desapparoça
em
as
Educação,
da
constante,
Uapresentando uma peça que ira desper- exercícios: diários,- és conscriptos curava atravessar a rua Salvatalho
Snuem b deteruxlna, d* s* Une
O ministro
memoníientaa mil pessoas- abandona- gozo de férias, devendo passar
á
homenagem
Em
à mais intensa alegria na platéa da incorporados no 1° Grupo de Ar- dor Corrêa, o menor José, de 1
officio dirigido ao sr. Flores da tar
ram a cidade.
irar. çíw qualquer q«e «eía o sa-1 actividade e vã se refugiar ttalfestas de fim de anno com sua
e modernizada casa de di*
•
S^riflctó; tú*3sí qu*&*to se pweumeivwt ítinòa no mesmo- posto em
foi encontrado annos, filho do dr. José Maria
Pessoa
Todo o trafego ficou desorga- família.
Cunha,, interventor no Rio-Gran- sympathica
de
João
ria
.
da praça Tiradentes. Trata-se filharia Pesada,
'—'
versões
na
«a qv.e começou a vida publi-a>
¦¦! «Ss» fc».'
se
amop.
os
automóveis
solicitou
providencias
e
do
ául,
de
^possã^eltft%w, apa!OV«$ta»3ri-«*
nlsado
de hontem, pela manhã, por solda- Nogueira, residente ft rua Buarsainete
francamente hilariante, "O
dc um
*tOe«ü<c"f»»a ite «suietação
-------- de
>- tima aposentadoria
ao, Museu um sainete*de gargalhadas', intitulado
dos. daquella. unidade, o .cadáver nue n. 43, íoi colhido por um
rbiíeríOridad» d»
toaram nas ruas durante horas.
ESMOLAS
Em respeitoso culto ft memória para que se recolham
de Napoleão".
armas,
com que o Estado fis ultimas o Os. carros de Bombeiros e ambutruc
umá praça do exercito. O cor auto, que o atirou ao solo, caupeças
do
canhões,
Histórico
ItunrctoreuKv d* s*-«s «í»;*-***!^1»
os
Pessoa,
João
Imlnolvldavel
do
»âa
Recebemos de anonymo a
Com um leve fio sentimental e vau- po fazia em decubito abdominal sando-lhe fractura do parletal o
aposentadoria quo fi de lahclas perderam-se na escurle outros objede
Indumentária
tenfluminenses,
pseax 4}eíesa; ctos p«satw*S*JIss »c- premeia;
mil
revolucionários
deviílesco na sua feição mais significacontusSes diversas.
portancia de 50$000 (eincoenta
certo um repouso, mas não raro dão.
a
K*ridaVquft.o va» ofcrisaisàa
dr. Vicente de otoa correlacionados ft revolução tiva. pelo cmmaranhado das situações e alguns companheiros do infeA victima teve os soecorros da
réis), para o Hospital Infantil do ft frente os srs. .Tunlor,
- celtar"j-bm toisa*» -r*«$j'j*»*'Cts». o tambem e desafortunadamente
vlotoriosa, afim de que sirvam cômicas e pelo píttorcsco dos typos que Uz, por acaso'por ali. passando, Assistência
Altevo
Campos
Moraes,
Municipal, ficando
de Jacarépaguá.' ****" . •
apev-w «m,os cm descanço prcp&iatqrio para
ás gerações futuras de testemu- as animam, "O truc de Napoleão" des- cota elle depararam, tendo, do depois
f peso' da*-çarsa.
VilModesto
Silva,
dá
e
*mt»
do
Valle
Elizabeth
m
À
rainha
em tratamento na resideneterno.
repouso
s~olhoírfttc« no día d« amanttS, na um próximo
no
mesmo,
se
acercado
na
seguro.
supposlção
a
exito
tina?se
occorrldos
episódios
doa
hhò
Gama
Raul de Souza Gomes,
¦
A nova peça é original de Vai D'A!- de que estivesse dormindo. A hy- çia_de seus paes.
Deixando, porém,' do lado essa
teropos,
outubro.
v.esperáika d» n**!í»w«e
Nomeação de novos mi- leia,
Bélgica ligeiramente
Bentes, Pereira Gomes, Luiz SU- período de 3 a 24 deao ilíinisferlo mada, escriptor que tem. sempre figura- pothese
fis
foi logo afastada ; pelos
Ç nào .s*t* o raais eurtaV n«a« ft «seira digressão, e voltandouinda
O
fornecimento
FeMacheu
nossos
cartazes
e
nos
Papa,
destaque
João
do
com
veira,
— enferma —
e algum saní mais pautado por «» critério te«- habitações collectlvas, devo a vlnistros pára o Tribu- nha, Garcia e Fernandes Carva- — O sr, Francisco Campos com- ultimamente .foi applaudido no theatro pulsos arroxeados
di-eer, para terminar, que
Ivavel23 (U. P.) — O cormunlcou fts repartições subordi- S. José, o que deverá repeti r-se na pro- gue que a victima perdera, symLondres,
de
depois
para
lheira,
ainda
promovem
tem
do
medico
ptomas que levaram os' passanElles o nwd*s« da hytgíene fttO- sita diária
respondente do "Morning Pont" nal de Justiça de São amanbã, sexta-feira, âs 8 horas nada» ft pasta da Educação e xima segunda-feira.
'fts
O elenco do theatro S. José,
auque tes a comriiUnlcar o facto
carwsando a p*»saaa o meri» de evitar nellas. a .pro- om Bruxellas, Informa que a ralf cia!, vae
de Saude Publica que os novos con- acaba
theatro
Municipal
—
noite,
.no
da
Isso,
de
excellentes
—
ser
acerescído
Para
de
varíola.
da
torldades do 10° districto, ao meso
«6
pagação
mas
Paulo
o
ligeiramente
exceder
"O
praestft
deverão
Elizabeth
não
tratos
nha
| cruz. ii V ha duvida;
oisessão
defesa
scenica
de
uma
elementos, fará a
grande
Nictheroy,
mais
possa
ninguém
hasta
mo
tempo
um
delles,
&waque
se
dlaq«»llte
que,
nâo
estar
I fai pAra
penler
enferma, acredltando-se que seja
true de Napoleão", apparecendo nos prin- rigia ao.
viça, de caracter popular, na qual zo de um mez, pelo facto de
<**« «J»e habitar qualquer desses fiomlcl- um pequeno ataque de grippe. .
quartel, dando soiencia
B.) — Por deverão falar pelo Rio Grande do resolvida a creação do Escripto- cipaes papeis lamenta dos Santos, Con* do
23
Paulo,
j do estlpendio do trabalho
(A.
Sito
consentimento,
oceorrido ao official, de .dia.
I "familia.
chita de Moraes, Alma Flora, Olga LouGuiomar Perestrello de Cas*
procura* manter a *r*ewía da iios, sem prívlo
S. M. acha-se recolhida aos seus decreto que deve ser assignado Sul o dr. João Neves da Fon- rio Central de Compras. 'ro, 'Maria Guedes de Castro,
Compareceu ao local o commisro, .Manoelino Teixeira, Oitavio Mattos,
*"«*t«W.o ** *»«»>«**. I»w «scrtP1». «» af0F'ar?f %**"'; j *"*U5**'
aposentos
.,..
nomeados cinco ml- toura-;
serão
hoje,
,.„„«„,
o
„
dr.
não
„lmu:,
Geraes,
,M1I..l.
Minas
AuStregesIlo
depois
daria
se
Fernando
Rwtrigues,
Sa,Jur
O
.AraripeTorres,
sfi
por
sario
Carlos
i
Oinorah
de Castro, Juracy df
o.
professor
com
a
ajuda
que
suasHaria,
que,
para andar em dí* e«**a
Câmara do plnhelro chagas; pelo nordeste,
não se
Castro, dr.
Washington d'•
*nt.r(» Ap. iima nistros para u Quarta recentemen-jQ
foi attenâido ¦—' Fot Indeferido o lu' Carvalho, Roque da, Cunha.
.,314,
„ ... de alguns soldados da 1* Compa,
obri^Àc-ees swtaws, ceas«rvar ws- de vxecinar os que aindacontra
recentemenfess(Jr
[
n
de
Justiça,
"traçad"^
UI*na
Tribunal
Oe
Castro
e
familia, Marigilio dt
torre
a Uesaba a
Joaqulm pimenta; requerimento em que o professor j
achassem* Immunlzados
o pre-' professor
d"
Faria
1&
Mbadie°
dois
r. leittã * v*tevvx vxts#ah*te
mais
a
e mae
para
de
^L^Sfe^ÍBS^
WM
Castro,
te
creada,
*er
Jomar
de'
Ameri
o
José
da
Faculdade
dr.
•
A. Austregêsllo,
egreia
... ,,. pela Parahyba
,
cou o morto que éra o soldado i dr. Felippe Daltro de Castro
,, treJ£
*m- citada varíola.
I? .compromissos cotttwkí*».
sa, "Foi ella que me beijou".
Castro, partide PalermO
enchimento das vagas qjie
Estado ão Blo 0 dr. Medicina do Rio, pedia accrescl*>»?» no**, « wvl»s
«n',a3 Sfra*s das
n. 473, Francisco Moreira; per- <:ipam aos aeus parentes e amigos
«»««
Sã»
o fal
o
limpo
>„
_
necor—oceor
£&M
e
Segunda
pre
•
na
Primeira
f
£
2_ (U. P.)
p ,
rlficaram
23
"A VIDA E'. ASSIM" — Cora o ti- tencerite.áo 3° pelotão do GrupOi lecimento de seu esposo, filho, irmão,
j g^J collet>
mo de gratificação addicional a
B' ve-cs ' atê a-<$#sar8ida si í»*»«ti- Sdías que nutro sobre este aswm- ! reuPalcnno,
de Câmaras.
.,
I
um desastre na egreja
cunhado e neto THUCYDEDES IIM
convidados especlalmen- seus vencimentos, devido ft lei luln acima e destinada á itrahde compa- natural,, da Bahia. .
j»oram
T**m
tSxx m horasTd» tw pto particular. Não serft multo
na
.delia Catena
Cas- . O* medico legista dá policia GUEL DE CASTRO, e convidam part.
"Ouro Jero-iymo de "Vae
se referir a "exercício effectivo htiia em organização,
fe MW^ •J^T«S^Uai. 5VSSSU da minha oxperien- j Santa Maria
24
k bessa",
coisa, communa de Santo Stefano Qutaa. vêr.j
algum*
tratar-se de um caso acompanhar o seu enterramento hoje,
tendo
nada
sempre
*
magistério",
m»s
no
revistas,
tem constatou
lÃiXi^»^
rl*:
^.ta" outras
corrente, ís 5 horas da tarde, saind.
-/taemp-Mk
Xe»D dat qvod non habel. neque
"m./" 1»™Z
*âffiS&& —ei Aristarcho Pessoa e o portanto com commissões parla-; gfe
do morte repentina, tendo o cor- do
com
uma
orininal
284,
cm
Polydoro,
o
Kftè!to^riMto
feretro
da
rua
General
rro'ucçãó
prcl,aco
ca7tal,C!ao?s
|
esca- Zr
^'"aBarcellos.
re- que pretende revolucionar o gênero de po sido removido para necrotério oara o cemitério de S. JoSo Baptista.
allégaflas
mentares,
pelo
reito do foro local e um terceiro icoronel Christòvão
do Instituto Medlio Legal,
ligeiro entre nós.'
(B 2776)
querente.
theatro
de
Sorocaba,
4a
comarca
m- ARTUVR IMIIASSAUY. que se achavam po templo,
\-rk to"Vu\^ í^u*"«TSk'

__m*'W$_$&_fl_n

\\m\Wm hüs9

ULTIMA HORA

m

AGGREDIDA A PAO, NA
FAVELLA

BI
m-i
Rir

EíNcontrado'morto NO
REALENGO

NOTICIAS DE PORTUGAL

V

f:

m Ifeffir^^^^Sl

UMA QUEDA®'DE GRAVES
CONSEQÜÊNCIAS

O principe Humberto

mí
m

r

m
-.,

¦¦¦¦,

m

A'MENOS DE 2$ SO'NA
.
FUTURISTA

MENOR COLHIDO POR AUTO

ULTIMA HORA

Thticydodes Mimel de Castro

f

étmm^m es szssasx:

.tÊ^rnsâ*^

__L
.

L

J-r-7-"-"
—~

-

'¦'.''.

'-J"A-;-X-y

¦ '' ¦¦¦.*.

!-:,-.-:-•;-,* ij

-.-'.

. p;

".

,

OOBREIO DA MANHÃ — Quarta-feira , 24 de Dezembro <le 1930
¦ p. JHP——^——ap—b-m

A Vida Social

JP

—¦

M Revolução na Academia

% Academia acaba ie fazer
{j,imj indecência com o «r. João do
porte. Jí»» 1929, ollo era o aecrejorio naturalmente Indicado para
a presláenda da casa. Digo naturalmente, porque P praxe, no
itio da illustre companhia, acon-.
!
filiava a «ua eleição.
Aconticeu, porém, que o sr.
'Aloysio de Castro teve de fazer
yma viagem d Europa, em com.
pxlssão do governo. O grupo dos
festeiros da Immortallãade não
teve duvidas. O sr. Aloysio. devia
tclajar oom o "crachá" de presifiente. Ficava bem. Dava um ar
e soienne. O escriptor
tnajestoso
"Terra do Sol" que esperasse.
fia
Eleito o director do Departalá os foi para
fnento áo Ensino,"garçons*
p as
p Suissa. Oa
fconderges* saudavam respeito"Mr. le préstdent"..,
Camente
Agora, ao encerrar o «eu man'dato, alguém — com certeza um
louco daquelle cenaculo d» indivifinos ajuizadíssimos — pensou
ter chegado a ve» do brilhante
frosaáor cearense. Attila. atratiessanão o Danúbio e talando a
Europa Central, não metteu tanfo medo/
As comadres, poetas práticos,
sisudos, historiadores
humoristas
-fspcrtos, romancistas
prudentes,
iptttraram em scena, Quei' Logo
fi sr. João áo Norte, o homem que
incorrera nas iras do governo disjprictonartol Cruzesl. CrimesI
A maioria declarou lealmente'
Que a Academia era conservadofa. mas, para viver èm paz e
ípiranfar empregos públicos para
es acaãemlcos ou para os filhos
lf genros dos acadêmicos, convi'pha
ser revolucionaria. O sr. João
fio Norte que fosse para o dia&o
{gue o carregasse.
E elegeram logo o sr. Fernanfio de Magalhães, que não foi da
Revolução, mas é, ds vezes, ãa
agitação.
A herdeira do fallecldo livreiro
(llves 6 uma senhora riquíssima.
O dinheiro delia, porém, não ser!bí nem para lhe dar independenfcfa...
JOAO CARIOCA

Retretas

AINDA E' TEMPO

PAEA COMPRAR O PRESENET
»-»in _**
_»*_
"tfgyJ. i »*. MU**
%_r_r91
*/__»!
Para seu
Snro?
senhora:
^-Epel^Oyy
íllhinho*
CARTEIRA3
*Zm^*>yã0*-, ROUFINHAS
COLLARES
"^T
OUVIDOR.l4t> CHAPÉOS
MEIAS
BRINDES
SANDÁLIAS

programma da retreta da bonda de
musica do Corpo de Bombeiros, a realizar-se amanhã, na praça Paris, entre
as 7 horas da, tarde s 9 da noite, é o
seguinte:
Parte, 1,' Euthalia Ferreira, "Chrjsto Redemptor", marcha;' P. Beaumont,"Souvenlrs and
Regrets", Romanoe,' e
Franz Liszt, Hungarian Rbapsody n.
6, (Le Carnaval de Pestb).
II Parte, Meyerbeer, "L-Etolle
du
Nord", ouvertprej Pinto Junior, série
de cantos populares brasileiros, (regioconstando a meama de um baile em com- náes mineiros); e
Arthur Imbassahy, "O
mémoração i entrada do anno.
Gaúcho", dobrado. Sob a regência do
tenente Pinto Junior, director da banda.

(8569)

Na legação da Polônia
Sabbado pusado, o ministra da Polonia, dr. T. Grabowsld, offereceu na séoe da legação tuna recepção em honra
do ministro daa Reiaçõeá Exteriores, sr.
Afranio de Mello Franco, t do embaixador da Itália a sra. CerrutI, na qual
tomaram parte, além daa referidas as séguintes
personalidades: embaixador' da
França, conde Dejean; ministro da Suecia, sr. Johan Gaucs; ministro da Aus.
tria e sra. Retschek; ministro da Hun.
gna e ara. Haydin de Ipolynyek; mlnistro da Dinamarca e sra. Boeck; chefe
dn gabinete do ministro daa Relações
Exteriores,
dr. Hildebrando Accioly e
sra.; Introductor diplomático' do Minis*
terio das Relações Exteriores, dr.
José
Roberto de Macedo e sra.; cônsul geral
da Itália, sr. Ricardo Mòscati e.era.*
sra. Elizia Ribeiro Noronha de França
e filha, sta. Maria do Carmo de Mello
Franco, secretario da embaixada brasiIeira no México, sr. Vilhenha de Braga;
secretario da legação brasileira em Stockholmo, sr. Djalma Ribeira de Lessa,
a srs. Czarnota-Bojarski « Wltold Stypulkowski, secretario e atuché da legação da Polônia.
Depois da recepção, a joven cultivadora do violão, sta. Maria da Gloria dá
França, tocou com graça alguns trechos
de solo dos maestros Schubert, Rimskij.
Korsako-**-, Zdenko Fibich,
Sarasate e
Edgard Guerra, tendo sida acomfanhada ao piano pelo ar. Armando Estrelía.

Reveillon

Viajantes
Está sendo aguardado com o mais vivo interesse pelo nosso mundo social, o
baile reveillon que o Botafogo Fóotball
Club vae offerecer ao seu corpo social
no próximo dia 31, pela passagem do
anno de 1930. Duas orchestraa abrilhantarão aa dansas que terão lugar nos dois
luxuosos salões do club. Feérica illumlnação. Sorteio de valiosas prendas c profusa distribuição de brindes. Será orum optimo serviço
ganizado
de ceia,
cujas mesas dispostas. nos dois amplos
salões desse grêmio, deverão ser procuradas na gerencia do club com a necessária
antecedência* em virtude do numero Ümltado das mesmas. Ingresso nos termos
dos estatutos. Traje: "soirée" e "smocking" com permissão do branco a rigor. Não haverá convites.

—®—
DR. JAIME POGGI chefe do
serviço de cirurgia geral do
Hosp. S. João Baptista da Lagõa, com pratica nos hosp. de
Berlim, Vienna, Paris e Norte
America, 2as„ 4as., e 6as., das
4
0, a rua do Carmo, .6.
' Aa
Cirurgia geral, tumores no
ventre, utero, estômago, vesieula,
etc, ir- Cirurgia plástica, Tel.:
3—1504.
(7272)

NATAL

Boas-festas

Varladlsslma collecção de Enviaram-nos cumprimentos de boasc de feliz Anno Nuvo, que retriobjectos artísticos para pre. festas
buimos, agradecidos: Credit Foncier du
Brésil
de 1'Amcriquc do Sud e Hersentes, ao alcance de todas cúles &et Werneck.
as bolsas, CASA MUNIZ,
Ouvidor69. (6662) Inaugurações
—®—
Devendo
inaugurar-sé
hoje o, novo
Oremlo 11 de Junho
pavilhão de dansas do Club Brasil In-,

Oa amigos do dr. Dorval Porto preparam-lhe üma recepção pçr . occasião da
sua chegada a çsta capital.

Enfermos
Foi' internada na Casa de Saude São
Paulo, nesta capital, d. Julieta Machado Cabral Velho, esposa do roronel Raul
Cabral
Velho, afim de soffrer
uma
operação de appendicite.

Recepções
Em regosijo ao anniversario natalicio
do professor Saint-Clair Padua, sua familia offerece esta noite, (tn sua restdencia, á Avenida Henrirpe Valladares
n. 19, sobrado, uma recepção ás pessoas
que o forem cumprimentar.

FaUeclmentos
Telegrammas de Fortaie-ta, Ceará, no*
ticiam
ter fallecldo
naquella
cidade,
hontem, d. Josepha Linhares, viúva do
coronel F. Alves Linhares, antigo politico e fazendeiro no Estalo. D. Josepha Linhares era mãe dos drs. Augus*
to Linhares, medico-chefe' do Serviço Oto**
rhino-laryngologíco
da
Polycliníca
do
Rio do Janeiro; José Linhares, juiz da
5" vara criminal' do Districto Federal;
Vicente Alves Linhares, ex-deputado federal pelo Ceará e commerciante nesta
cidade, todos residentes no Districto Federal, e srs. F. Linhares Filho e Maximo Linhares, fazendeiros
residentes
no Ceará.. Era tambem sogra do capitão
de corveta César Machad.» da Fonseca,
assistente do director da Escola Naval
de Guerra; do engenheiro Elesbão
de
Castro Velloso, chefe de districto da
Repartição dos Telegraphos, e do sr.'
Amancio
Ferreira
Gomes,
Philomeno
clinico na cidade de Fortaleza.
— Falléceu, ¦ hontem, ás IC horas da
noite, o sr, Thucydedes Miguel de Castro, casado com d. Guiomar Ferestrello
de Castro, filho da viuva dr. Virgilio
de Castro, irmão do dr. Washington de
Castro. O enterro realiza se hoje, saindo o corpo da rua General Polydoro,
284, para o cemitério de S. João Baptista, ás 5 horas, da tarde.

CAXAMBÚ
Clima da Suissa; águas
dé Vichy
Já não se discute o valor das
aguaa mlneraes naturaes. Sua
acção ouratlva e preventiva sobre as moléstias do figado, rins e
intestinos, não ha quem desconhoça. Mas em Caxambú ha a considerar outro ponto Importante:
o' clima de montanha, secco e
amenlssimo, situada a localidade
numl. altitude de 900 metros — o
que faz ser esta estancl***. Indicada
para - os doentes do systema nervoso, os esgotados, arthrltlcos e
neuraathenlcps, que poderão com
absoluto exito fazer a cura de repouso e de desintoxicação.
Accresce mais outro elemento
da maior significação social: Caxambú é, no Brasil, a cidade de
águas que maior conforto proporclona ao veranista. Nada lhe falta, neste particular: tem hotéis
luxuosos, ruas calçadas, tres trens
diários, telephonè directo para as
capitães,- serviço perfeito de correlo e telegrapho, lnstallac0es.de
radio, ete.
Dahi, .ser freqüentada pela elite
da nossa sociedade, que sempre
lhe deu a preferencia. Haja vista
o que disse Ruy Barbosa sobre
Caxambú: "Minas ainda não percebeú todo o valor da sua Joia".
"...Estas fontes verterão luz,
como de estrellas, que vá falar
bem longe, aos que sof frem, dos
suaves privilégios deste torrão
abençoado".
São nove as fontes captadas e
distribuídos pelos jardins maravilhosos do Parque das Águas: a
D. Pedro, a Viotti, a Magnesiana,
a Sulfurosa, a Belleza, as Mayrlnk, as duas Férreas. Cada uma
tem a sua Indicação especial; e
todos são estupendas no effeito
A radloaotivldade
therapeutlco.
destas águas varia de fonte para
fonte, alcançando a cifra de 43
unidades Mache na D. Pedro, a
mais rica do Brasil.
Pergunta-se, entretanto:
Pude a pessoa modesta, de
reduzidas posses, desfrutar semedo céo?
lhante presente
Resposta: '
Pôde. Caxambú tem hotéis
luxuosos, mas possue tambem hotels mais simples, todos confortaveis e todavia accesslveis a quaesquer bolsas. E a prova é que todos os annos as estações de Caxambú Bâo gosadas por veranlstos não ricos, os quaes enchem os
hotéis e se beneficiam ãas águas
e do clima como os mais providos
de recursos.
E eis porque:
Um rapaz solteiro encontra
quartoa — desde 12$000 diários
até 20ÍOOO. Um casal poderá dispender a -diária de 28S000, como
com apartamenpoderá dlspender
tos de luxo "com sala de banhos,
etc", 70$000 diários. Ora, uma
"estação"' ô geralmente orçada
por 21 dias. Assim, o solteiro pede
fazer essa estação com 252(000,
atê 420$000; e um casal pôde gastar, conforme o commodo tomado,
nos mesmos 21 dias, desde 588$000
até 1:470$000.
E assim, se pôde gosar um clima da Suissa, com águas de Vichy.

-*7

t

/XaBii^HP *ò

*fr

,f4

'•.

,'ii'tJT i

'¥'^A
. -7.'Jll,

Jt.}i*.-líH,

MM
alí*ní
rfi e;»*m*íS
• XI'-'..«;,
?iVúh
•'.. ;. vr,
lit. ilji.

•-"¦":¦ Xr.iUi:

¦¦ í*"p!

ATAI

;.
i

S _p_.i_t.-iSj
frttAj P-i.-P'M

***•- W. -r.,m

¦¦_<*_*. 5Íf|
_-.<*S 'wjlVTOÍ
ppii
, -1""!%
¦"-pM'-

&!¦

i-

faça uma surpreza á sua familia com um

-iisq

.unâBJ77!
-¦;«*¦«; «M.JP*
«'!*•> sop oft-j

Isrtli

otaêitt/SÊ

-. '>i*WMB9*tÍM|H|

RADIO VICTOR
*

;,

,ii

'¦"

asJidjs-j
¦

.'¦•>.

*,

Rhil/sS

__________m
UI) V**/»'$Hffl
TÍTff¦;'.***: ''^.'ty f>y\tt£ „«, -'•-'>>-JÍ8j
¦¦
_¦''¦••¦ :<* TOU' . ''•"''gl
..':-¦
'p.p.*p.T. .**. ;.í..'.'ítHB
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Duas vezes milionário !
sô poderá ficar, aquelle que tentar hoje o grande premio de 2
mil contos de réis da loteria
"Gaúcha" que corre para serem
vendidos pelo "Ao Mundo Loterico" — rua do Ouvidor, 139 —
os bilhetes Inteiros custam 600$,
meios 300$, quartos 160$, fracções a 80$, com direito a niais
16 finaes duplos, pagando-se
300$ por cada um como propaganda do "Ao Mundo Loterico"
— correm tambem hoje os ....
21:000$ por 2$, dezenas sortldas
ou seguidas a 20$. Depois de
amanhã — 260:000$ por 60$,
fracçôes 6$ e 600 Contos por
220$, fracçôes a 11$, com mais
16 finaes; Sabbado — 106:000$
por 10$ da Federal; em 31 —
600:000$ por 180$ e em 6 de
Janeiro próximo — 600:000$ por
200$, fracçôes 10$. (10918)
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GUIA DE MEDICINA HOdustrial, de Paracamby, no Estado do
MEOPATHIA, do Dr. Nilo
Rio; que mantém* para uso e goso dos
Esta aggremiaçao.do Riachuelo,
vae seus associados-auxiliares
um casino de
Cairo,
realizar no próximo sabbado, o 26° fesEditada pela Livraria Teixeira
tival Utero musical e desde já se pôde diversões familiares, a directoria contodos
os
sócios
familias
vida
seus
e
considerar que esta festa será uma das
de São Paulo, acaba de apparecer
melhores, pelo carinho com que foi con* para o acto Inaugural que será effectuaa sétima edição definitiva daquelfeccionado o programma pelo respectivo do ás 6 horas, com a preacnça do sr.
le livro, de autoria do dr. Nilo
Antônio Botelho Junqueira, gerente da
director
artístico
Carlos fabrica. Para maior brilhantismo da soprofessor
Cairo, ha tempos fallecldo.
Martins,
lennidade,
foi contratada a excellente
Esta: nova edição vem agora
Os Poetas Novos
banda de musica local, composta de 30
Ha já quasi um mez, foi en- nhlas de seguros havia augmencuidadosamente melhorada e au.
figuras. Após a inauguração, terão inigmentada, tanto na materia me- tregue ao sr. ministro da Fazen- tado extraordinariamente.
NATAL—FESTAS cio as dansas que sé prolongarão ati ás
Como se vê, elles mesmos m
dica homeopathlca, á qual o au- da um memorial assignado por
O Radio Club do Brasil acaba de ter
Presentes de fino gosto. Fer- 11 horas, tocando por essa occasião as
S-w
tor addlcionou mais de 200 medi- mil e duzentos industriaes, com- desmentem.
|imi fclit iniciativa, entregando á de- fnraes de alto luxo em riquissi- pianistas irmãs Haydée, Carmem e Va>
de solos.
Entretanto, bem acreditamos •
camentos novos, com na parte do merclantes e particulares, do
fclamadora Ilka Labarthe a divulgação mos estojos
recebidos directa- da Carlos,' acompanhadas
em
tratamento das moléstias
que Rio de Janeiro,1 Petropolis e Ni- que o imposto sobre a renda te-;
Um -alll»!
fit obrai novas de poesia.no Brasil, Òs mente
pelas- perfumarias Carcamentos novos, como na paret do ctheroy,' pedindo a revogação do nha augmentado extraordinária*.
iDuvintes de Radio já tiveram na ultima neiro, intimas novidades de Panas edi odioso decreto que criou a "ta- mente, pois que.em verdade as
citadas
não
enfermidades,
— OniKmana a opportunidade de ouvir bellos ris. Sete Setembro, 92
rifa mínima" de seguros.
tarifas triplicaram e quadrupll»
çSes anteriores.
vidor, iZS.
Além disso, em ambas as par
Soubemos agora que as com- caram. Um exemplo sô: as conJioemas de Raphael Barbosa, interpre- PREÇOS
SEM
COMPETIDORES
appendlce,
sobrei
tambem
no
tes e
A PERFUMARIA MASCOTTE, Praça Tiradentes 18
panhlas de Seguros, á guiza de strucções, em cimento armado,
fados com a vivacidade característica da
(10287)
o uso externo dos medicamentos, defesa, enviaram ao sr. ministro de 1|Í0 passaram a 8|8 1
e 20 deseja a sua distineta clientella FELIZ NATAL e
Declamadora; a seguir elia dirá, nas ter—«__
indicações
numerosas
o
autor
fez
da Fazenda um volumoso e comAgora, para que o enorme sa«
ANNO BOM e avisa que distribua durante as festas a
ças c sextos, versos de Leonor Posa. NatàUcios
novas, que muito melhoraram o ploxo memorial em que, com um crlflclo da bolsa da população
Carlos
Magno, Murillo
colônia
de
loção,
agua
de
todos
os
lia, Paschoal
freguezes,
vidrinhos
sobre o assumpto Já existia malabarismo de algarismos e as- daquellas tres cidades? Somente
'Araujo
'
"SOROR ANGEMOA" E "HIS- A SITUAÇÃO DOS EM- que
e Else Nascimento Machado, ese perfume.
nas edições anteriores, tornando serções Infundadas pretendem para proteger mela duzla de
Transcorreu hontem o natalicio da seassim
verdadeiro medloo da demonstrar as vantagens do fa- companhias que encontravam-!
o
tolhidos dentre os poemas dos novos II. nhorita lida Corria das Neves, que, desTORIA DE UM PIERROT",
PREGADOS EM HO- família e-emindispensável
em todos moso decreto.
¦¦-.''. '
»roi que esses artistas brevemente pu- frutando ura largo ambiento de relações,
ás portas da fallencia*.
NÓ
MUNIOIPÁIi
foi muito cumprimentada.
os lares.
Ora, em carta dirigida a um
tlicarao.
Os memorlaes ' achani-se na
Faz
talvez Impro- TEIS, RESTAURANTES,
época
annos
á
hoje, o dr. Manoel
.
Devido
Onde não houver medico, pôde matutino do Rio, «a Associação ínspectoria áe Seguros aguar'
18 — PRAÇA TIRADENTES, 20 (Esq. de 7 de Setembro)
influente politico no Estado do
Reis,
- do sr-, lnspeotorif
prla, fim de uma temporada exo seu dos Seguradores consubstanciava dando
elle efficazmente supprlr
'A Exposição dos. Cinco
CAFÉS EBARS
haustiva, ou por falta de curlosltornando-se deste modo um a defesa, das tarifas mínimas eni Este já parecer
Rio, que representou, por mais de uma
logar,
(10925) dade (o que é peor) caso é que
foi aceusado de ligações
companheiro indispensável e, fa- duas coisas antagônicas: .".;
legislatura, na Câmara. Militando semintimas com varias companhias.
Com este titulo suggestivo o escriptor'
o belllsslmo espectaculo de sex< Um memorial hontem en- ell como é, de applicar o remenas fileiras de Nilo Peçanha, o an1.°, que as tarifas estabeleciAguardamos a palavra de s. s.
não
teve
no.
Municipal,
ta-feira,
Paschoal Carlos Magno organizou a 20 pre
rio homeopathlco, a sua indicação das pelo
DE
EXMEMORIAL
UM
decreto
não
eram
supenivcrsarlanté
todo
é
muito
estimado
já está demorada'-..
em
què'
a concorrência que era do espemedico
e
Ha corrente uma interessante exposição
pharma<
poupará
tregue ao ministro do precisa
riores as de 1920;
o Estado, razão porque receberá, hoje,
As honras da noite còu»
rar.
cia, transformando o chefe da casa
ESCOLA
DA
fiat pintores Cândido Cerqueira, Edson
ALUMNOS
2.°, que a arrecadação do lm(Tráhscrlpttt' dóv' "Vlatló"- Ca-1
muitas homenagens de seus amigos e
beram, sem a. menor duvida, ao
em medico da família, no seio da
Luiz Abreu,
Trabalho
Odelli
Casteilo
liotta,
sobre
a
renda
das
comparioca",
dé 23|12|?0)v"
(10921,):'
posto
Rubertl,
um
¦-¦admiradores.
maestro Salvatore
qual tantos males surgem diáriaMILITAR
v ¦¦¦"''__-!"'-.'¦ ,i.,i.___a,a
-p¦¦ ¦¦ '
Branco e Ruy Campello. Ao local
da
Fez annoa hontem o coronel Emilio Uma sessão soienne no Abrigo
animador de primeira ordem, remente, que pôdem evitar interdos
mesmos.
Esteve
hontem,
no
Ministério
montada
num
dos
saldes
kxposição,
do
A FEIRA DAS INDUSTRIAS Egualmente ficarei multo !grato
gente resoluto e minucioso, ao do Trabalho,
Lúcio Esteves, director do gabinete do
uma commissão vehções extranhas.
Thereza
de
Jesus
Studio Nicola**, compareceram em granos
mínimos
não
escaparam
ministro
qual
Pedem
elles
ao
me enviar um. exemplar do se
ministro da Justiça.
representativa do Centro CosmoBRITANNICAS EM LONDRES seórgão,
em
jde numero os vultos de destaque
Hoje, âs 8 horas da noite, na
pormenoies da execução orches- polita, constituída dos srs. Alpara minha referencia.
PRO
RESTABELECIMENTO
p — Passa hoje o . anniversario natalibossa sociedade e em nosso meio artisti- cio do dr.
da Guerra as vanta- trai e da Interpretação do canto. berto Affonso Barcellares, secreSempre ao seu inteiro, dispor,
Adamastor Lima, advogado sede do Abrigo Thereza de Jesus,
rua
Iblturuna
n.
63,
vae
hercúleo
o
seu!
reaa
trabalho
E que
o ensejo para apresenjbo, provando com evidencia o quanto nesta capital, e ex-juiz em Minas. O anDOS FERIADOS NACIONAES Uma nota do addido 'commer- aproveito
"Soror Angélica", de Pucclnl, com tario geral; Antonio Moraes, dllizar-se uma secção soienne de
tor os meus. protestos de elevada'!
gens do decreto
ksies pintores merecem a nympathia do niversanante viajou para Friburgo, onde
rector da assistência; Joaquim
tem a familia veraneando,
commemoração ao nascimento de
drade
lyrlsmo
6
;estima
as
apreço. — F. <jarn*Jl*v|
qualidades
e
Continuando
a sua original
Fernandes e Romeu Ferreira do
publico.
QUE FORAM ABOLIDOS
i — Transcorre hoje a data; anniversa-. Jesus, devendo oecupar a tribumaticldade que tanto distinguem Couto,
n. 19.426
ciai inglez nesta capital J_onca_, addido commercial.,"
dò
conselho,
flsiniciativa, o joven escriptor organizará ria do sr. Fructuoso de Faria Costa, na' os srs. Ignacio Bittencourt,
presidente
o saudoso mestre do verhmo, não
, Ao telegramma que lhe foi, dir:
Es_a,*-«tftomlÉMã0j",í6fcM)lda; rígido
depois do Natal algumas reuniões de ar- antigo commissario da 1* circumscripção Rego Barros e dr. Henrique AnPor Intermédio do capitão Cyro é, entretanto, das melhores obras cal;
solicitando a sua lnterveiite no mesmo salão, nas quaes apresen- policialFezde Nictheroy.
drade. Para essa solennidade não do Espirito Santo Cardoso, uma do "Triptyco"; falta-lhe amblen- pelo ministro Collor, fez entrega ção no sontldo de serem restabeannoa hontem o dr.
A Associação Brasileira do -ImGarcia
do
seguinte
memorial:
a
s.
ex.
sendo commissão de ex-alumnos da Es- te mais religioso,
em
Uma carta do cônsul geral
tari oa poetas novos: Joaquim Ribei- Pires, advogado nos auditórios desta e íoram expedido convites,
mais calmo,
"Exmo. sr. Lindolfo Collor, tecidos os feriados nacionaes sup- prensa recebeu o seguinte officio
'„
franca a entrada.
do
cola Militar, dirigiu ao ministro mais próprio de um convento de
recente
decreto
Londres; ...;.'.'.',,.- n i-ty
pelo
prlmldos,
ro, Odilo Costa Filho, Odyr do Couto e da capital fluminense.
—
do
addido
da
embaicommercial
ministro
do
Trabalho.
d.
d.
Faz annos hoje o commandante
O sr. Delfim. .Carlos., Silva dida Guerra o seguinte'memorial: freiras. A impressão brilhante e
sob o nume- xada britannica desta capital:.'.
NA CASA DB CORRECÇÃO
dirão
Álvaro Ladeira. Nessas tardes
Respeitosas BaudaçOés*.'' —- Á'*'*ll- governo provisório,
"Exmo. sr. ministro da Guer- buliçosa
rector .dò.JÉnstltutò fip; Bxpçjisâop;
João Roxo, official dã nossa marinha de
"Illmo. sr. — A data da Inau- 'Commercial
que nos dá é mais de rectoria do Centro.-' Cosmopolita, ro 19.488, deu o general Flores da
inéditos aa seguintes poetisas: guerra.
versos
Promovida pela directoria, oom ra. —
no
espirito
'das
alto
recebeu, doi cônsul ge>
a
resposta:
Confiado
Cunha,
seguintes
um internato de raparigas.
Fax annos hoje d. Maria Nobre a coadjuvaçáo da Imprensa e do
Industrias
associação de providencia e de- ! "Dr. Amaro da,Silveira — Rio guração da Feira
Anna A. C. de Mendonça, Else Nasci,
;ral ,do Brasil, em tòndrçii, a •«*(•¦.
'em Hoalto commercio desta capital, rea- de justiça, com v. ex. dirige os
desempenho
foi
definitivamente
elogiar
o,
Thompson,
esposa
do
dr.
Arthur
ThomBritannicas
Temos
a
fensora
dps
empregados
Machado,
Iveta
Ribeiro,
Acy
Coemanto
Hza-se amanhK, na Casa de Cor- negócios da Pasta da Guera, uma da orchestra,
pson, engenheiro da Central do Brasil.
deveras efficlente tels, Restaurantes, Cafés,-Bara e r— Telegraphel chefe governo pro- fixada para 16 a 27. de fevereiro guinte"O ca,rta, relativa á publicai I
recç.to, uma modesta, mas slgni- commissão de ex-alumnos da Eslho, Yolanda MibielI e Cacy Cordovil.
Brasil Actüai, Xify", .«¦fríl
órgão) e das principaes similiares desta cidade, com 27 vlsorlo respeito pedido telegram- próximo, sendo que uma parte ção
(Inclusive
—
flcativa
festividade,
o
Natal
mn 20 corrente. Saudações Cor- terã logar no Olympia.de Lon- cen temente editada' polo alludldo
cola Militar, vem, com a devida Interpretes — sra. ítala Repetto
Haverá tambem uma tarde em homenado Encarcerado .
annos
de
no
Intuito
de
existência,
—.'..;;.'",:.;" •_',<$£
da
instituto:'.'.'
dlaeB
Flore»
Cunha."
appello:
o
seguinte
fazer
gem aos Abrigados da Casa dos Artisdres e. a. outra no Costello dé
N£o havendo verba orçamenta- venta,
Cortez, Guinar Bandeira Stampa, collaborar e auxiliar v. ex. na
"Tenho a honra jjle\<içqusar'«J
o
assumpto,
foram
Sobre
mesmo
as
ciastodas
Considerando
que
ria para as despesas resultantes
Bromwlch em Blrmlngham. . Sitas, a uma tarde das Bonecas,
cujos
Ada Martins, Nanlta Lutz, Ed- solução do problema dos. "sem feitos mais os tres appellos
i
que multaneamente terão logar mais agradecer á remessa do clhcpentft'
da acquisição de brinquedos, rou- ses de alumnos , preparatòrianos, méa Montanarl, etc, e dos coros
"ÔI
proventos reverterão em p.M da Assis- Os mais lindos è modernos motrabalho" e da Questão Social, passamos a reproduzir:
foram
beé
militares,
e
demais
civis
objectos
de
utllidapas
quer
duos exposições em Londres, de exemplares da ,.públlcaçãçj,„'
foram quasi. seguros e em vem por Intermédio desta expor
deloa para soirée, fantazia e es- de destinados, á distribuição
"Federação
tencia Dentaria Infantil.
que'
actual,
1330",
Estudantes
Brasil
destinados
Univera'.
aos neflciadas pelo motivo da revo-®todo caso,, homogêneos*. A sopra- a v. ex.
portes y. S. poderá encontral-os filhos dos sentenciados, o dire- lução
dos trabalha- sidade Mineira — Bello Horlzon- Interesse unlco, sendo a ExposI- distribuição' hé^ .Ipglatèrra,
que veiu em defesa da no Repetto Cortez arcou com a dores destaa situação
'ita acíf
numerosa e sacrifica- te —; Conhecedor culto mocidade ção da Industria de Algodão e a cordo com o pedido 'qúp' fip,
pelos menores pregos e melhores otor do presidio, major Nunes Fl- causa commum
Club Nacional
»ii
de
com
excepção,
Exposição de Artigos de Seda
' ".]¦'..
de um pape' da corporação em face da crise desse Estado vota memória
lho, Incumbiu ás suas gentlllsslresponsabilidade'
qualidades de fazendas
.i-M
gran- Artificial. Foram tomadas as ne- vossa excellencia.:'
mas filhas Fany e FlOr de Liz um reduzido numero de ex-alu- excessivamente dramático e de ln- actual de trabalho e suggerlr,
& RUA 7 SETEMBRO, Í80
Entre as publicações, officiaes,!
pa. de herôe inconfidência mineira, ve- cessarlas providencias para que
Nunes Filho e ao professor da mnos 2°s tenentes em commissão, tenslssima emoção. A sua voz é
"üenhuCom o ¦"reveillon" de 31 de dezembro,
Telephono 2-0846
medidas de nho solicitar appelleis junto ao estos
i
Casa, capitão HenrlqUe
Tel- que iniciaram o curso de numa- de boa qualidade e excellentemep- ra os mesmos, as
duas ultimas exposições se ultimamente àpparecldàs, 'Há
(10367) xeira dè angariarem, nò José
em homenagem ao presidente LeitSo da
emergência
reputamos
ne'
que
ma
supera
em.
utilidade
é
sentido
seja
sua
governo
provisório
commer- nidade na Escola Militar do Reamais
menos
nos
mesrealizem
ou
oaA
creação
do
conduzida.
to
serão
cessadas. A corporação hotelel restabelecido decreto 166-B de 14
cio desta cidade, os objectos aci- lengo, e
Cunha e aos sócios fundadores,
feição pratica a qúe acaba de edique se acham lmpossiblde "Soror Angélica" mereceu- ra, como todas as demais, não Janeiro 1890 Instituiu feriados na- mos dias da Feira, sendo assim tar o Instituto de Expansão Comma referidos,, aò mesmo tempo
inaugurados os salões do Club Nacional, Noivados
mols conveniente para os visllitados de prestarem exames em pel
'ultimo
Imprensa,
desvelo.
O
lhe
especial
dirigiu
um
que
pela
publico
.
se acha tantes estrangeiros, pois, espera- mercial» Os primeiros yplumiiB
pôde escapar ás conseqüências da cionaes, entre os
andar do arranha-céo
situados no
appello a todos cujas posses per- estabelecimentos de. ensino fede- applaudlu-a, muito justamente. . depressão econômica mundial. Por 21 abril, consagradoquaes
glorificação se que os compradores de todos chegados na Inglaterra, despertaOdeon, sa praça Floriano. "0 baile aeo seu nobre raes, por não serem validos nes- . O grupo de cantoras que se es- Isto, os
Contratou casamento com a senhorita mlttissem auxiliar
— òs
Tiradentes.
dos
logo a attenção publico, pasCordiaes
saudações
estaproprietários
sés os exames daquella Escola,
paizes nãò deixarão de.compa- ram
lá i fantasia, iniciando-se ás 22 horas Celma de Queiroz César, filha do indus- e cailtatlvo deslderatum.
sando es1 te consulado geral a roDesse appello e dos esforços conforme declarou o sr. director treou assim tão brilhantemente belecimentos do nosso ramo têm Amaro da Silveira."
trial em Ubá, Minas. sr. Antônio Ccsar
recer.
c prolongando-se até ás 3. A directoria- dos Santos a de d. Carolina
do
de
canto
á
escola
"Centro Estudantes Faculdade
reduzido consideravelmente o nuQueiroz ãa commissão organizadora, dl- Interino do Departamento Na- pertence
Tem esta carta por fim avisar ceber numerosos pedidos dos meaiodai está aotivando os trabalhos dc or-' César dos Santos, o sr. Renato Fer- zem melhor que qualquer commaestro Rubertl e está a indicardos seus empregados e mui- Direito —São Paulo — Confiante v. s. que qualquer membro da mos de liarte de blbliòthécàéi lnsi,í
cional de Ensino ao director do nos possibilidades lyrlcas das mero
tos
namentação, para realçar ainda mais a nandes de Oliveira, do commercio desta mentarlo, a grande copia de brinforam
além
do
mínimo possl- patriotismo mocidade, solicito vos- sua agremiação que pretenda vi- ptltuiçõès. de énslrip' «"péiisoas tri.}
* belleza da sede do novo club, cuja. ori- capital, filho do corretor Lucrecio Fer- quedos, vestuários de creanças e Collegio D. Pedro II em officio mais 'promissoras,
aqui mesmo, vel, pois chegaram
até á sup- sa generosa intervenção junto go- sltar a Europa durante a estação teressodas: no Brasil.".,'
nandes de Oliveira e de d.- Amalita F. objectos múltiplos que vimos na n.
420, de 21 de novembro de entre as nossas artistas.
pressão dos turnantes dp'descan- verno provisório sentido restabe- vindoura pode obter ingressos e
encontra par nos salões de Oliveira.
Congratulando-m.e.!^içon»jn,vos8aí
secretaria da Casa e que revela 1928;
ginalidade não 'distribuídos
"Historia
de um Pierrot", de
A
— Contratou casamento com a senho- a acolhida sympathlca, com
semanal e das férias annuaes. lecimento decreto 155-B, de 14 Ja- referencias aqui nesta Secretaria. ex. por ma_j .este flprvioqi,p|:esta-.i,\
finos perfudo Rio. Serio
que
considerando que esses ex-alu- Mario Costa, foi a verdadeira de- so
' Flcar-lhe-el multo
Helena Flores, filha da viuva do o commercio desta cidade corresAlém
disto,
augmentar
o
fita
neiro
1890,
para
si
v.
instituiu
feriados
nacldo
á obra de divulgação de, .nossas
grato
inmnos, desligados, uns como
mes áa senhoras e senhoritas presentes, saudoso corretor Eugênio Flores, o ar.
licia da noite. A musica, expresestai* geral, muitos patrões enaes. Cordiaes saudações. — s. publicar Isto em seu órgão of- coisas no estrangeiro o. agradecei)-"
pondeu ao appello da mesma comcursos no artigo 167, outros na siva, mais dq que isso — sugges- mal
a será sorteada uma rica prenda, dedi- João do Nascimento Perpetuo, do com- missão.
ou
seus
ficlal, o terei o máximo prazer do amabiltdade com que v. ex.
prepostos, quando con- Amaro da Silveira."
mercio desta capital.
Para
a modesta
festividade, 4* disposição do artigo 25 do Reg. tiva — é de uma frescura e vi- tratam algum
cada ás mesmas.
serviço especial ou
"Gustavo Senna e Silva — Pre- em cooperar comsigo enviando satisfez, o i:meu pedido,,.ie.RjW à^
só. poderão vacldade admiráveis e a interque se Inicia por ¦ uma missa, ás da Escola Militar,
extraordinário,
como
sejam
ban— Ingressos a qualquer, membro da honra de reiterar a v. ex. os pro8 1|2 da manha, seguindo-se a prestar exames nos Collegios Ml'Automóvel
"relveillpns" ou festas dl- sidente Federação Acadêmica
Club
visitação das familias e conse lltares com a prévia licença mi- pretação orchestral e mímica não quetes,
Rua Santo Amaro 114 — Mocida» sua agremiação, si v. s. tiver a testos da minha perfeita. • estima e
ter
sido
melhor,
nem
mais
versas angariam, para taes ser- de tendo sempre cooperado mais gentileza ilo indicar-me ca nomes mais distineta considerarão.,"
podia
:j
quente distribuição dos donativos, recebemos dá directoria da nisterial a não ser que se sujei- caprichada.
viços, (ou obrigam, quando pôconquistas
GUARANÁ' D CERVEJA
Festejando o Natal deste anno, realipolíticas
Casa amável convite, extensivo tem a perder todos os exames já
Nesse pequenino conto ldyllicn dem) pessoas que estejam tra- generosas
nossa pátria, ninguém melhor
consequentemente o e doloroso que é a historia de um balhando
aquelles que concorre' prestados,
ta-se amanhã, quinta-feira, das 4 ás Tel. 2-8301, 3-5802, 2-5303, 2-530 a todos
effectivo, recusando, ella poderá participar appello que
í
ram para o exito da iniciativa.
tempo passado na Escola;
que
6 1|2 horas da tarde, a festa infantil
Pierrot pródigo de amor, cada sem motivo plausível, as'offertas diversos
.(10390,
estão
dirigindo
patriotas
como
mats
considerando
que,
do
Brasil
vae
musical corresponde a um dos desempregados em.egual ou chefe actual
que o Automóvel Club
NO MORRO DO PINTO
governo provisório
militares que são, tiveram como phrase
offerecer aos filhos dos seus associados. Casamentos
condições. Portanto sentido seja restabelecido decreto
O Centro Politico de Melhora- os alumnos dos Collegios Milita- gesto; parece que o próprio pen- superiores
está musicado, cada per- se os proprietários dos estabele- numero 166-B, de 14 de
saménto
mentos,
antiga
aggremiaçao,
funHaverá
grande distribuição de lindos
janeiro
interrompeMilitar
de
res,
Kscola
dada em * 12 de outubro de 1925,
sonagem possue a sua psychoio- cimentos
deste ramo fossem
um
brinquedos á petizada, seguindo-se
Heallza-se hoje, em Petropolis, na tn. com sua sedo social situada r.a rem os seus estudos para atten— jamais a musica >*o obrigados a conceder o descanüo 1890, Instituiu feriados nacionaes.
musical
gia
Venho pois pedir vosso concurso
chá paulista, até á meia noite, em ho- Umidade, o consórcio da senhorita Edith rua Carlos Gomes n. 70, solen- derem com solicitude aos seus deA. Prado de Oliveira, ftlba da viuva nlza o dia de amanha, com uma veres visto como para prestarem afigurou tão apropriada ao texto semanal obrigatório e as férias satisfação justa aspiração republimenagem aos sócios do club,.
de uma partitura. Tambem a in- annuaes, que tanto um como ns cana faz votos continuem lncorpòFrederico Augusto Prado . de'-. Oliveira, farta distribuição de brinquedos
com o sr. Ernesto Luiz Garcia y Cos. ãs creanclnhas pobres desta lo- exames nos Collegios -_?:n obri- terpretação foi primorosa.
¦ , -.
Clara outras, a lei nos concede, mas radas nosso calendário cívico da¦¦-.__
¦ : ¦:¦¦>:;_: llílá i.-i X
__
J__
tas, do commercio desta capital. Teste* calldade, a qual terã inicio ás 6 gados a freqüentarem cursos par- Korte realizou
uma creação do
não cumprem, algumas cen- tas 21 abril, 3 e 13 Maio, 14 Julho
Atlântico Club
ticulares ou a tomarem professo- Pierrot, auxiliada magnifleamente que
munharão os actos, no civil, por parte da horas da tarde,
"sem trabalho", desta e 12 outubro. Cordiaes saudações.
tenas
dos
noiva, Sua progneitora a o major Alberto
Para este fim, a directoria da res de reconhecida competência; por Neraanoff. (Cochinet) Mar- corporação Obteriam colocação
co- Amaro da Silveira."
Realiza-se hoje, ás 10 horas da noite, Prado de Oliveira; por parte do noivo, bemqulsta sociedade está sendo
considerando mais ainda que ai- garet Read, (Loulsette) Lucy mo turnantes
o commandante Aécio de Albuquerque auxiliada por uma commissão de
e do des"reveillon"
de Natal do Atlan- Antunes e senhora. No religioso serão
b grande
guns desses ex-alumnos em ques- Dreams, Yucco Lindberg e a me- canso semanal dee férias
os demais dessenhoras, que nâo tem poupado tão s6 dependem de 4 exames patico Club, de Copacabana. Traje smo* padrinhos, da noiva, o ar. Octavianno esforços,
nina Baby Machado Costa.
empregados poderiam ter a suá si- SOCIEDADE DE ESTUDOS DE
trabalhando em prol
ra completar o curso e têm áproPinto Lopes Ribeiro e senhora, e dá noi- desta
cking ou branco a rigor..
iniciativa.
Suecesso
e
merecido,
tuação
grande
grande
alllvlada
se
não fosse pervo mr. Gregory e senhora.
PSYCH0L0GIA E PHIApfis esta distribuição a dire- veltamento das respectivas cadelmlttldo dobrar serviço aos- que
— Realiza-se hoje o enlace matrimofreqüentam;
ras
nas
aulas
associados
offerecerá
aos
que'
etorla
CONCERTO SIMPHONICO
estão trabalhando, quer nas honial da senhorita Nadyr Pereira Bra- um baile, commemorativo do seu além da freqüência
LOSOPHIA
que tiveram
WALTER BURLE MARX
ras de repouso ordinário, quer
ga, filha do ar. Bento Pereira Braga e quinto anniversario, promovendo
na Escola no anno em que' fodn d. Cacilda de Moraes Pereira Bra- no correr desta
E BIDU' SAYAO
nos
dias
de
descanso
uma
colleou
em
festa
O "CORREIO DA MANHA", certo de que correspòne outros tres
ga, com o sr. Américo Fadini. O acto cta om prol do resgate da divida ram desligados
férias.
À creação de um centro
civil se effectuará á 1 hora, na 5* prequartos desta mesma freqüência;
a
uma aspiração, não apenas do bravo é justiceiro
de
concerto*
O
symphonico
de
doexterna.
toria, servindo de testemunhas, por parte
Por Isto, a directoria do CenVarias commlssões já foram no- a commissão vem pedir a v. ex. mingo — ultimo da presente esMarpovo carioca, mas de todos os brasileiros de norte asul,
da noiva, o sr. Adolpho Jacome
de
cultura
tro,
como
medida
de
emergência
numero
conceder
a
este
a
da
lmdestacando-se
—
meadas
pequeno
tação
constituiu .verdadeltins Pereira Filho e a senhorita Regina
lança daqui a idéa de um monumento popular, no
até á promulgação das leis opeserá preqldlda pelo de ex-alumnos 2°s tenentes em ro triumpho
Martins Pereira, e por parte do noivo, prensa, que
para o Jâ consagraorganizadora pede-,
mesmo local em que caíram as primeiras e inolvidaveis
do Centro.
commissão, aa mesmas vantagens do regente Walter Burle Mara, rarlas em elaboração, Interpre- nosA commissão
o sr. Armando Fadini e senhora. A ce- l.o secretario-^ ,m,
corhmunicar-mos aos interestm
victimas da Revolução Brasileira — os heróes da eporimonia religiosa será na residência dos
V. S. SENTIRA' O
què tiveram os seus collegas cl- com a execução e bellissima ln- tando as necessidades de 30.000 sados que se acha á disposição dos
paes da noiva, ás 5 horas, e servirão de
vis preparatòrianos pelo decre- terpretação da 6* "Symphonla", trabalhadores, solicita a interfe- mesmos, ás segundas e
péa do Forte de Copacabana — para perpetuar a mede
de
auxiliar
Nomeação
sr.
o
noiva,
da
quintas,
por parte
rencia do v. ex. junto ao'pre- das
CONFORTO DOS
"Moldau",
to n. 19.426, de 24 de novem- de Beethoven,
morla de todos os que deram sua vida pela redempçãò
de
4
ás
6
horas,
no
edifício
Odeosé Mirílli e senhora, e poi parte do
Jadrinhos,
bro ultimo.
instruetor
da nacionalidade, çom a libertação do nosso povo. .',',,'
Smetana, e. (recordação saudosa claro chefe do governo para a de- on, 12' andar, sede do Club Nanoivo, o sr. Joaquim Rodrigues dos Sancretação para os trabalhadores cional
tos e senhora. Abrilhantará o acto a scEsse monumento deverá ser modesto, em estylo, nío. V. ex., attendendo a este ap- do passado!) o lnolvldavel "Da- desta
Informações
da
1"
região
sobre
commandante
o
para
O
epie
execorporação, do descanso ienhorita Juracy Pereira Braga,
demo, sem bronzes, e será o ossuario dos lidadores que
"Ave Maria", -de nomeou auxiliar do instruetor da pello, não fareis outra coisa se- nublo Azual", de J. Strauss.
programma completo dos estudos,
cutará ao piono a
manai
obrigatório,
fiel
execução
a
abrangendo a phllosophia e os
Bldú Sayão,
mais
uma vez,
E. I. M. 308, desta capital, o não tirai-os de uma situação dittombaram de 1822 até agora pelo ideei hojt trlumphanGounod, e a "Marcha Nupcial". •
lei de férias annuaes e a pro- problemas sclentiflcos,
ficll e proporcionar-lhe matricula conseguiu patentear a sua arte da
esthetlcos
, —Kealiza-se hoje o casamento da se- sargento Ernesto Lyra Junior.
te, com a rebellião empolgante que levantou os-Brasihibição
Exposições: do
dobramento
de
servie moraes da cultura moderna, para
nhorita Renée Antonni de Castro com o
estabelecimentos de ensino su- finíssima, perfeição de phrasealeiros do norte, do centro e do sul, no propósito de,
"GENERAL OSÓRIO" DE em
sr. Angenor de Souza Castro. A cerina sociedade, com
do e virtuosidade primorosa na ço aos que estejam trabalhando inscripção
da
Republica
não
quando
perior
effectivos, bem eomo a não oc- direito á freqüência da blbllounidos, arrancarem a nação do jügó dos tyrannos é"licivil terá logar á 1 hora da tar- 0
possa effectual-a na Escola Mi- celebre ária de "Semlramis", de cupação destes 'durante
Raa Sen. Vergueiro, 147 monia
de, na 7* pretoria civel, e a religiosa
os dias de theca e das conferências realizadas
bertlcidas. Ao mesmo tempo, elle deverá sjõlbolizár ia
litar.
Rossini, rivalizando com a Mana egreja do Sanatório, em Cascadura,
A
HAMBURGO.
REGRESSO
ou
descanso
em
férias,
semanal
união sagrada das tres porções em que geographicapor um grupo de conferenclstas, e
Com o devido respeito e aca- libran e a Pattl, que eram por as- sempre
servindo de testemunhas o sr. Joaquim
haja
desempregados
que
Procedente de Buenos Aires tamento a commissão pede licença sim dizer as monopollz-idoras «lo
mente o Brasil se divide e, symbolizando-a realmente,
para inscripção no curso de phsy
(8557) Ferreira dos Santos o d. Angela Ferreido
mesmo
officio
se
offerehontem,
o
que.
Guanabara,
&
aportou
cl.ologla
ra dos Santos.
e phylosophla do profesfamoso trecho musical.
A deserá o nosso Altar da Pátria, erigido pelo povo para ser
"General Osório" em viagem de para subscrever-se."
—<<)—
os
serviços
extraórdíçam
para
Luclo
sor
dos
Santos,
tentora actual do sceptro não lhes
que terá
pelo povo cultuado.
Club Naval
narios ou especiaes.
regresso a Hamburgo.
Inicio no próximo mei: de março.
Festas
fica nada a dever.
Para o mais largo cunho popular, as contribuições
transpor- Funecionarios do Conselho que Preferlmol-a, comtudo, na deliallemão
Esse
paquete
A
sociedade*
tem
fim
a
creaSe
estas
suggestôes
forem
topor
Amanhã, quinta-feira, das 4 ás 7 hodevem _er módicas, ao alcance de todos, uíim de que
"ária" de Bach, com acom- madas em consideração, como es- ção no Rio de Janeiro
tou pouco passageiros para esta
de
um
ciosa
do
Athletico
administração
A nova
vão para â Instrucção
ras, será realizada a Fesla do Natal que
nenhum dos nossos concidadãos, nesta hora de júbilo
capital e, conduz regular numero
Club Brasil, organizou paia a noite de
panhamento de duas flautas, e peramos, por v. ex. . a crise do centro de estudos livres de phsy*•«•»¦
a directoria do Gub Naval dedica aos S. Sylvestre,
nacional è neste momento que nos.permitte saldar a dlfesta, em transito.
uma
grandiosa
nas peças hespanholas tão cara- trabalho que affecta a esta cor- cologla e phllosophia, para esse
Publica
filhos dos sócios.
vida de gratidão para.com os que desbravaram ó cacteristicas, de Nin e Falia, que poração diminuirá sensivelmente, fim a sociedade procurará congre
—©—
minho que havia de conduzir-nos á victoria .final, posO Interventor requesltou da ella lnterprota maravilhosamente, pois, outras, não nos oceorrem gar os mestres e estudiosos dos
Suecesso Indiscutível e multo no momento. Esperando merecer- problemas da phylosophla e do
Secretaria do Conselho Municipal
Rotary Club
sentir.se privado do direito á copartlcipação no
sa
moderno e organizará
os funecionarios abaixo, que fo sincero. •
mos a consideração de v. ex. — pensamer.to
preito de reconhecimento aos que viverão sempre nos
1° — Uma série annual de con,m m m
ram
&
disposição
da
Dire
postos
Club,
Attos.
do
Botarjr
Crdos. Obros.,
dire- ferencias pelos membros conferennossos coiaçõrs. tendo entrado para a historia do BraA próxima reunião
ctoria de Instrucção Publica: Ce Fallecimenlos de officiaes do ctoria — José Ferreira pela
Morgado, clstas da sociedade
a realizar-se sexta-feira, 26, ao meio— Psychologos,
sil renovado.
cilia Santos, Itoberto Luiz OrtiPASTA
PARA
DENTES
lia, no Palace Hotel, será dedicada ao
N/TO
HA
MELHOR
em
exercicio;
Alberto
presidente
Educadores, professores, escrltrabalho. O sr. Lindolfo Collor, mimsgal Barbosa, Gualberto Macedo
Recebemos a seguinte contribuição:
__-. NAO CONTEM GL.UCOSE =¦***•¦
Affonso
Bacellar,
secretario
exercito
nos
Estados
geptores e artistas.
tro do Trabalho, Industria e Commercio,
Soares, Floriano Castelho Saddona
qual
BASTA UM.CEMIMETRO 50BRE A ESCOVA
comparecerá a essa reunião,
3:028$30Q
2° — Um curso annual de PhlFalleceram em Porto Alegre, o ral."
Quantia
jà publicada
ck
de
Sá,
Mario
Mello,
Leonel
oc
falarão os seguintes rotananos: F.
O ministro, tomando conheci- losophia.
.PAULOtenente-coronel, reformado, lide.
Bento
Macedo
Drumond,
da
Rocha,
. 10$0üp
.
.
Pio
José
.
Centro
do
Passos,
Oliveira
presidente
3*> — Uma bibliotheca;
CASABAZIN -PERFUMARIA CAZAUXt t oura.is
Bento de Freitas Mello e Manoel fonso Appariclo Carmo, e em São mento do memorial, promettéu
Industrial do Brasil; Scra/im Vallandro,
Somma
3:C3B$300
—
considerar
as4*
Uma
attenclòsamènte
o
revista
de
estudos
e
Borja,
o
Io
tenente,
tambem
realüm
Fernandes
dos
Commercial,
Pinheiro,
de
Associação
presidente da
de phllosophia e de critica.
formado, Darlo Oliveira Nevea. sumpto nelle exposto.
Mario de A. Ramos, do Conselho NaOi-W serventes*
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PERPETUANDO A MEMÓRIA'.
DOS MORTOS DA REVOÜpi7
- BRASILEIRA -^SHF:

11 MONUMENTO DO POVO AOS SÈÍpS'í
HERÓES MORTOS, NO MESMO LOCAL ;í
ONDE CAÍRAM OS DEZOITO 1)0 FOÉfeB ;

EM QUALQUER
APPARTAMENTO

Moveis

"Mappirt"
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CORREIO BA MANHA -r Quarta-feira, 24 de Dezembro de 1930

No Mundo da Tela
...CARTAZ, DO DIA
í: Cnuítolló—, "Noivado do Amfalado
om
8;l>lç*lo,''/i„Pa]'aj)iount,
}:.portuguez, cbm Nàncy Carroll o
SPiliíi.frl^nies..
.,
",:'
"Mascaras ida AlEliloriiilo
"Metro —
'Qóldwyn
Mayer, com
Büà".
tíllbert.-' '-'
pWnv
r
GlOrlni—.'"Suprema Renuncia",
com ¦ Edmund
P|'oxv:or1Hav..etonei.Í_owo ,. Mii.Bar e t Churchlll.
lü. Iiiij^ilo — "Ò,Caminho do Céo"
Charles Rogèrs
l<Part\ri}9§t\t, çopi.'",''
r •?í*,Odeliii'*—''"mho
e'¦Jcáir ATtliui\
!de Israel", Ju"Flli-is,
adea
com* Mao Slmon.
mJPnUúlo.Thtintri) — "Coisas de
Goldwyn
^Estudantes!1,".-,. Metro
.Mayer, ,com
' "Bessle Love o Stanley

fgmltli.,.',
W- Pajliê

j—i, .."Forasteiro da Eacòm
Charles
•
Ireocia;".1 Universal,
¦<>'' "'¦-'-'¦
¦
1'Murray.
"O Ultimo dos
Furhc^Palncc—'Movietone, falado
^ÍVergafas.VFox
4*n Jtijoflpan^o],, vçom George ', LeTVla e Luana Alcanlz. ... ,r
!¦ piiciilx' —-."^nór.áB,
Degenera,,
Hós"í*'..'., ' ,'*
- B.',J6»ê"^-CMAdorado Impostor"
Paratóouht, -còm Gary Cooper.

feioONOS^AIRROS'
Moderí ipiunílriiiike -—' "Asas
rpas",!%**•''"Vamoa Wocár de espo- com Leatrice
JisaVVJparatvuVunt.
M..ir"-:
¦Ky.)jj_jDtae .'„'?
ParaLima- —- "Burlesque",
\t:,m\
"Trií-ti.'! Kíhoubt, .corrifNanpy. Carroll.e
niiiHííiha ijá^ingança'.'.
* Mnscotté."-— "Paiz sem mülhecóm* Conrad
fires",;iProg.i-'UránIà,
'dos-pampas".
.Veidt-te.-iA' lei
""Veleiro
-de
Shangai",
^Meycrf—f
-Mayer, com Kay
Metro Goldwyn
;fo_inso_^,e,:"0 homem do marmo:.' .....¦,[<-,' ,
¦-ipè".
Nríctpnnl — ('Trlstesas da ArispitbcráeiaY'.Fox, com Jànet Gayrt.Fari» — Hua das almas perdif-'___s",'.\com. Grota 'Garbo e Audaz
.'Cavalheiro,,.,,,,,
,-'. Popular,,-— ."Broadway", • Uni"Na
Versai,'.''.com" Glénti" Tryòn e
jrramá^das.Pal-íões"..
..jfi PriteóV «w "A danBá da morte"
5; com Gortrudo Olmstoad e "Menlda,Fuzarca'^. ¦-.
'.DaBio
-Branco — "Academia de
;{rrrCadaW'>;qom rWilltam Haines e
..'¦Applausos'', Paramount, oom HeMon Morgan,. .-.;_..; ¦ ,- .

f VARIAR JOTAS
. t..íO, fSIÍtííGO SILENCIOSO", NO
Wm.P-.RIO. SEGUNDA-FEIRA — Quem
vive nüra aregião como a nossa, onde
a civiliiaíão organizou condições espe¦'-vciafcs de vida/ onde o homem encontra,
a. sua existcncia diária, facilidades
|para
¦extraordinárias,
não póde comprehender
*|senão
pqr um.esforço prodigioso de gyainastica mental que existam regiões no
.inundo ondo a vida se faz sempre mais
¦e mais difficil, onde o homem, para
Vencer as difficuldades dò meio ambiente, precisa lutar, lutar continuamente,
lutar desesperadamente.
São pontos quasi lendários, esses. Fontos, como a Amazônia myiteriosa, onde
;¦ o perigo tive em cada tronco de arvore,
em cada tonceira de folhagem, em cada
igarapé'fugidio; ponto* qomo a África
central, onde as feras, o calor, a falta
d*affua, criam sorvedouros mysterio sos,
esconderijos para a morte, ciladas horriTèls...
E ura,desses extremos distantes, onde
, a vida. . sempre mais difficil e onde o
homem'jsó vive mesmo i custa de audaííía c.Hè^força^ío'que nos vae mostrar
Paramount em "O Iinimigo Silencioto", a grande drama que se annuncia
para a exhibiçao segunda-feira próxima
no Império. Nesse film, veremos o quanto .penosa a existência dos homens no
extremo ritfrtej li onde a vida í vencida,
riá custa dc lances heróicos, de lutas dia. rias. Veremos o quanto o homem precisa
v arriscar _»e para dominar o grande inimigo .«llçíciosp, a.-fome...,
.0 film. nãò é o que se usa chamar
jBH,Om flIJC'na(u,r'a|,.'N8òí é"porque nelle
artistas, artistas per;í: ha artistasi grandes
'-'.'""-'¦-'¦'"
Has^feitos. ¦
E Ò SEU DES|5 EDMUND LÓWE "SUPREMA.
RE^
|-',EMPENHO,- EM ,
irNUNÇty".—,Edmund Lowe, esse arelegante,'cuja
distineção
é
o
seu
ptista
-liieihorf cartão de visita para um suer.eesso garantido, esta attraindo muita gen*
te ao.-.Gloria, com "Suprema RenuhMia".,-^l|,jUnv,.,doB.. aeu». melhores destrempenií'»,*'é^nüo ,_,' auá n.elhor perfòr'tela!
A' -Fox' Movietone i
í;Smauc<l*;'' na
.que produziu o fllm e o apresenta nesse
cinema'da
Companhia Brasil Ciluxuoso1
Inematogtaphioji..:.
- .' •
, .li-íí.ülí ir^_a__. >:''
'.
¦A>0JPÂTRÍA
REDIMIDA»,
UM
í,ÍFII/_i,SOBRE.A REVOLUÇÃO" — A
^revoluçaVnao^poderia^deixárde ter o seu
i, film. ,__te,_oi feito pela Grpff-Film de
H Curityba V vae ser exhibido' dentro de
alguns ftias,'.num dos.Cinemas da Com. panhia* Brasil.:E' umá pellicula, de photo. graphia niliila, de technica, impeccavel e
cujo àss'umpto Interessa vivamente a to'dos
o*,'jtófiHco»."
„, W. Ab actividades das tropas revoluciona% rias, apanhadas no próprio campo da
.iuta, ás rVaria_ phases da campanha libertadora/.aspectos inéditos e curiosos, flagrawtos;.admiráveis do heroísmo e cora*
batalhou e
' gem ^essa"'.gente brava, qué
verteJL/.sáhgué pela salvaçüo da pátria,
foram ènfclxados nesse film admirável.
Wi .0 programma Serrador contratou para
um dos cinemas da Companhia Brasil
L*b;"o publico Tem aomente qtie aguardar
a data da estréa da producção, que i o
' documento .Jtiaia importante e de grande
valor .Ulòrièo.: 5 ;.' \'.'assim
"Patna* Rediiitda",
ae intitula
;v.
o film, tem cinco partes e' não offerece
uma unica scena que não seja perfeita
-re intereasante. Amanhã, daremos, detalhes
novos sobre esse ^splendido film, que honra o cinema nacional e que'para o publico apresenta o espectaculo mais curióio destes ültmíòs tempos.
.':;;._ l'-*.í_ír. Oí_'_Í_JaO-^' .
J: CHAKÍiÈS HOGÉRS; NO, IMPÉRIO
;_— Em nlenq.espaço, tendo a vida confiada- acenas & resistência de um pedaço
de corda,* e'S' elasticidade' doa musculosl
céo e a terra, sabendo
Suspenso entre o'em'"falso
representa a
íque ura $U_o*
morte,e.que Um estremecimento, um iné
a
tanto'oe
vacillação,
_
r
queda violenta,
a queda brusca da qual, nove vezes em
da
vida...
dez, resulta a.perda
%-. E'_ assim que, nos circos, os acrobatas,.
aquelle!! que divertem o publico fazendo,
{'hos tr^pçpps,; exeroirios (de toda t especie, quaP mais arriscado, qual mais peI rigoso, qual mais atrevido.. E' assim que
VlveriÇ7ejitre:o1çépe a terra, acima das
cabeças llds-i espectadores que ás vezes
I Bão lhes reconhecem â tacrificiç, os artistasracrobatas, os dominadores das altu/ras, aqúelles voadores de nova espécie.
E' assim .que vivem annos seguidos,'até
.,.,que'.a-Wórte*'"lhes ceifa as energias ou
que"lties"fdlte"a elasticidade necessa"\
|í,até
ria aos músculos,
£
assim, arriscando a vida nas alturas, í quc. o nosso publico pode ver,
desdémlioptem,- .no Império, Charles Ro'Lukas, tres
gers.-.JéaiiJArtliu. e Paul
figuras que
grandes aátros da" tela, tres"
"No Caminho
êm
fulgéiit sòberbdménte
do Céo", o grande drama, que a Paraexhiíiindo naquelle cinema.
mount. ..está 'acrobatas,.
expondo-se a mil
! ElleiT*..
-e-os dois jovens •— .Charles Roperigos
mais ainexpõem-ae
rs
e'Jea_i'Arthur,
„8.
da, pois que mais de uma vez arriscam
trabalho
empolO
vida
pel_7aqii..'aiiior.
prg
fega bastanteí^agraüi-, bastante e, depois
espirito
uma
deixa
no
de fazer vibrar,
. eatisfíjln~immensa.' "

humildes, mas tremendas em sua triateza e miséria. O director desse film da
British-Tnternatíonal, dr. Roblnson, pro*
curou nos logares onde essa gente forma
um mundo, todo especial, elementos para
o seu film. Lya de Putti, Lara Hansou e Warwick Ward aão os trea principaes artistas; O programma Serrador
tem um importante trabalho com "AImas das Ruas" c o publico, dentro de
poucos dias, poderá estar assistindo a
esse fllm da Brltlah-International.

' —a—

"NOIVADO DE AMBIÇÃO", DA
PARAMOUNT — "Noivado de Ambição", esse film que a Paramount está
ainda exhibindo no Capitólio) agradou
plenamente ao nosso publico por dois
motivos principaes: pelo seu valor indiscutível e, principalmente, por ser inteiramente dialogado era portuguez. Fal*
lava, porém; alguma coisa no film: que
elle tivesse tambem artistas portuguezes.
Não era que os artistas desgostassem.
Nada disso, Nancy Carroll, a estrella do
film, tem' publico vastíssimo e ella só
seria bastante para garantir u exito do
trabalho, se ao lado delia não estivessem
outros astros de reconhecida nomeada.
Mas o pubjico é sempre insatisfeito
e desejou que o fllm fosse falado em
portuguez por artistas portuguezes. ,E
eis quc a Faramount vae fazer a vontade
aos insatisfeitos. Vem ahi, para apresentação muito breve, "Canção do. Berço",,
o primeiro film feito pela marca dads
estrellas cora artistas portuguezes e inteiramente falada.em portuguez, Nelle tra*
balbatn Corina Freire, Raul de Carvalho, Alves da Costa, Esther Leio e muitos outros astros de reconhecido valor nó
'apresentação de
theatro portuguez.
"Canção do Berço" A
acra, pois, para o
nosso publico, motivo da mais justa, satisfação.
"PICCADILLY", TlUITO
BREVE
— Hontem, folheamos uma revista ame*
ricana,- o "Silver Screenl. Li vimos
uma photographla de Anna May Wong,
que, depois de dois annos de ausência,
voltava a Nova York. Um produetor
theatral da grande metrópole, mandara*
lhe um convite a Londres, onde ella trabalhava era films, para a British.Inter.
national, propondo-lhe umá temporada de
inverno, no theatro.
O seu enredo trazia uma alia cifra,
como ordenado. A graciosa chinezinha,
depois que posou para o film, "Piccadilly", super-producção da Brltish-Interna.
tional, ficou famosa.
Os produetores theatraes de Londres
convidaram-na para trabalhar noi palcos
da capital ingleza, dando-lhe ordenados
reglos. Póde-se dizer que, hoje, i Anna
May Wong uma artista milllonaria.
Entrevistada pela imprensa de Nova
York, May Wong declarou qüe não pretendia ir a Hollywood... Era Londres, a
British-International paga-lhe muito bem
e o suecesso que tem conquistado depois
do grande film "Piccadilly", tem sido
grande,
"Piccadilly" é do
programnia Serrador e deverá estrear, dentro de alguns
dias, numa das luxuosas casas da Companhia Brasil- Cinematographica. Anna
May Wúng, que temos visto em tantos
films, feitos em Hollywood, tem papel de
importância
grande
nessa
producção
onde tambem apparecem Gilda Gray é
Jameson Thomas.

—O—

"ANJOS
DO INFERNO"
TEVE
O ELOGIO DO PRÍNCIPE DE GALLES — Telegrammà recebido de Londres nos Informa que o príncipe de
Galles assistiu á exhibiçao de "Anjos
do inferno", tendo nalavrai de elogio
para o fllm e tuas admiráveis acenas.
A producção da United Artista, que
tanto agrado está conquistando, dentro
em muito
breve
catará
tendo
exbibida no Brasil. O film, que tem partea dialogadas, seqüências coloridas e o
mais perfeito registro de som, entre outrás scenas, apresenta o borabardeamento de Londres pelos Zeppelins allemães.
Hall, ao, lado de Ben Lyon e
eán Harlow, tem papel de grande IraÍames
portancia. A United Artista conta cora
o mesmo suecesso e o mesmo triumpho
para sua formidável pellicula, como o
qúe ella tem obtido em todoa os cinemas americanos e em Londres, onde a
imprensa teceu oa maiores elogios ao
trabalho. do produetor e director Howard Hughes.

_-n_

«TARAKANOVA",
UM
FILM
FRANCEZ, DO PROGRAMMA SER.
RADOR — Uma daa scenas maia bellas, onde apparecem milhares de extrás, em lindos trajes á fantasia, o publico encontrará em "Tarakanova", ura
film do Programma Serrador. Esta sequencia desse luxuoso film francês representa ura. alegre carnaval, na cidade
de Raguria, onde « pretendente ao throno
da Rússia estava
com a sua
"córte".''",-;,~";
"--•-'-¦'-'
- pequena
O assumpto ila film é interessante e
mostra uma daa phases maia tormentosas do reinado de Catharina, a soberana de todas as Russias. Edith Jebanne, nesta scena, apparece num lindo
traje de cigana, ostentando toda a sua
belleza e seus encantos. O. film, que
o Programma Serrador destina a uma
das casaa da Companhia Brasil Cinematographica, para muito breve, é producção da Áubcrt-Franco, que entregou
a direcção dos trabalhos a Raymond
Bernard. Olaf Fjord e Rudolf KleinRodge têm papeis de destaque no elenco
do film.

—a—
Ó PHENIX E O SEU ACTUAL
PROGRAMMA — Hoje, o theatro Phe-i
nlx, o templo da arte realista, iniciará
as exhlbições de mais um film do ge"só
nero
adultos",
intitulado
para
"Amores degenerados",
que é um combate áa avançadas theorias do amor
livre, theoria essa que já conta
na'
America do Norte. Como todas aa innovações, mais ou
menos aem base, o amor livre, apresenta, para os jpvens inexperientes, um
constante perigo, porque, uma vei saciados os seus desejos, o pseudo marido abandonará a "esposa", em busca
de novas victimas, embalando-as com a
eterna canção do amor, era plena liberdade.
"Amores degenerados",
que è uma
sublime expressão de arte realista, será
exhibido hoje, em matinée e soirée.

—a—
"OS MILLIONARIOS", NO l&LCO DO ODEON — O Odeon, este
anno; que está attingindo seus derradeiros dias, foi pródigo em novidades
para o Beu publico. A aua temporada
de films e palco deu á fina platéa
que ali vae verdadeiras novidades, de
valor, de interesse e de suecesso.
Tivemos, ainda todos se lembram, t
Troupe China, que encheu de enthusiasmo o publico por vários dias. Ago*
ra a empresa contratou um numero musical e cômico de muito exíto. "Os
Millionarios" formam o conjunto mais
interessante que já' percorreu o mundo,
de cidade em cidade, levando as delicias da musica e fazendo, ao mesmo
tempo, rir...
Elles são excêntricos, gozadissimos,
como poderemos dizer na phrase da gi*
ria. Emquanto executam numeros es*
plendidos, fazem coisas impagáveis,. não
deixando o espectador socegado, ou melhor, de rosto carrancudo... O publiop
é obrigado a rir, mesmo que, não o
UQ9 Millionarios" contratados
queira.;.
pela Companhia Brasil Cinematograpbi*
ca, estrearão no día 30 deste mez, no
Odeon, ficando apenas cinco dias. Elles
devem chegar da Argentina, onde alcançaram tanto suecesso quanto o obtive*
rara era Paris. Só nesta cidade elles
permaneceram seis mezes, debaixo do
maior suecesso. Charles Ahearn. é o
desse de "millionarios"
musichefe
cães...
UMA

COMEmA-MUSICAL

NO

PALÁCIO THEATRO—"Good News"
' ¦—ta—
- * —
_
é o nome de uma celebre comedia mu1 "ALMAS DAS RUAS", DO PRO- sical Que o theatro americano apresen—

O program- tou numa das ultimas temporadas. Na
| GRAMMA SERRADOR
ina Serrador,lá.annuncia' para dentro de França, essa mesma comedia musical
"um film' soberbo, onde a
tiréye
multo'
teve os seus dias de gloria, represen"
história',íe deíerivolve nas ruas. entre tada cora grande exito. Agora, a Mc
B gente' pdbrí,''miserável,'e desherdada da tro-Goldwyn-Mayer levou-a para o cl,iort__—-. —
nema, Com os seus bailados, suas scecòm habilidade, dela- nas cômicas e seus cantos. O Palácio
O^jnfmjpcíílzoii,' "gente
film,
que
lhes~]3a)ãifai ..da.
pobre. Soube Theatro está apresentando
tem o titulo, de "Coisas de estudanprocurar em cada yiella
'triste uma historia tes".
Bessle Love, Stanley Smith, Gui
e pungente.
differente,-ura drama
•'dòBsii escória, que se Shy e Ukelete Ike são os interpretes
Esmiuçou! S.í ainda.
"paredes- dos
estuesgintfra^pehir
predios ve- desse film delicioso, engraçado,
lhos,.como .que.,envergonhada da miséria pendo mesmo. Atí domingo o film perem que ae debate, procurando nos res- manece no cartaz.
_H—
M* tos, atirados ás calçadas, qualquer col"ROMANCE DE
VENEZA",
NO
SÃ que os sacie, que lhes dâ uma migalha
—
SSO JOSE'
No theatro SSo. José,
de felicidade."..
"nesse,
segunda-feira
dramas,
o
vae,
mundo,
E,
próxima,
publico
quantos
quantas tragédias pequeninas, obscuras, mais uma vez, ouvir e admirar Mau-

w?.t>-

Segunda

FEIRA NC

I*npsmo

rlce Chcyalier, o grande astro francez
que o cinema universalizou.
Para isso, a marca das estrellas vae
mostrar-nos, uma vez mais, o. grande
artista, mas num film inteiramente novo, interessante, inédito, um film que
é a terceira grande creação de Chevaher, na America.
Esse trabalho, que se chama "Um romançe em Veneza", apparecera no theatro Slo José' segunda-feira próxima.
Ao lado, o magistral encantador de
multidõesapparece Claudette Colbert. Do
film em si, nada é necessário dizer.
Ura fllm cantado, musicado, de grande
luxo e..que tem Maurice Chevalier como
figura central, é, segundo nos
parece,
um film que não precisa, de commentarios.

.JlNIMICO
SILENCIOSO

—?—

O

PROGRAMMA

DO

ODEON

—

Muitos julgaram que, por ser todo falado em israelita, "Mãe de Israel" tivease. a seu suecesso cingido ao circulo
de israelitas desta capital. Puro engano; òjpubllco, composto de membros da
colônia judaica, ,'corao tambem de bra!! eiro,t,, •Pmriou, com enthusiasmo, o
film. E que a iistoria, que se desenvolve na tela, tem o seu valor nas
próprias scenas. Fala-nos do amor materno e .este é universal, sentido
por
qualquer ente humano. Dahi o agrado
que tro film despertou nos seus primeiroe dlãi-d. exhibiçao. O programma-inclue ainda "Romance de um sapateiro"
e e comedia. "Onde está o doutor?",
que fea a platéa rir bastante.

PI

COLUMNA ACADÊMICA
AÇADRMIA DE COMMERCIO

COM UM PRÓLOGO TALADO EM PORTUGUE7
sO drama do extemo Norte onde os homens vencem.asférase a fome, onde
osjuerrein.sjeUt, ,
força seus pulsoUoO" ir
quistam a mulher^
qúe amam! .g

Serílo chamados, hoje, 6,
oral, os seguintes.alumnos:prova
• 2» turno — Segundo anno do
ourso geral -SI hora — Mathematloas, Sérgio Gaberel de Mó»
raes; Contabilidade Mercantil e
MethodOB de Classificação, Oa- Revesamento
dos lançadores
waldo Cornelio dos Santoa Faria; Çhorographia do Brasil, Rena Recebedoria do Districto
nato de Moraes Bastos.
Terceiro anno do curso geral
— ás 2 horas — Inglez, Odette
Federal
Pereira Bezerra; Contabilidade
Foi expedida pelo director da
Agrícola e Industrial, Manoel Ber- Recebedoria
do Districto Federal
nardlno de Siqueira, Odette Pe- a- seguinte
portaria:
reira Bezerra e Oswaldo Cornelio
"O dlreotor,
usando das attri*
dos Santoa Faria.
bulçSes que lhe confere o art. 52,
paragrapho 16, do regulamento
FACUI/OADE DE PHILOSOPHIA annexo ao deoreto n. 14.162, de
12 de maio de 1920, e em obedlenSubmettida & defesa das theses ola ao preceltuado no art. 105 do
de História da Civlllsasao e de mesmo regulamento, resolve deMetaphyslca, foi approvada com signar para servirem de lançadodistlnccílo em ambas, a 20 deste, res do Imposto de Industrias e
a senhorita
Maria de Lourdes profissões e taxas de consumo
dágua, por penna, nos districtos
Canelo.
Hoje, sertto chamados para de- abaixo indicados, os seguintes
fesa das theses correspondentes escripturarios:
1." districto — Leopoldo Cavaia 8* série os srs. Anselmo Chaves
oante de Mendonça; 2.» districto
e Arthur Lakschevltz,
Edgard Barros de Oliveira; !••
districto — Frederico da Silva
Souto; 4.» districto — Alfredo BIESCOLAS
cudo de Castro; 5.» districto —
Graciliano Eugênio Muller;- <••
dlstrloto — Castor Carneiro de
Freitas
Gama;
7.» districto —
Maggioli; 8.» dlstrloto
Collégio Militar do Rio Henrique
Themlstocles Cavalcante de
Albuquerque; :9.o districto — José
de Janeiro
Francisco de Moura Junior; 10»
i
districto — Adjalme de Aguiar
Reallza-so hoje, 24, ás 11 horas, Alves
Porelra; 11» districto — Joo exame de latim para os alu- sô Ferreira
Tavares; 12.» distrimnos que tiveram permissão do cto — Armando
Sotto
ministro para fazer o exame des* Maior; 18° dlstrlotoCoutinho
— Guilherme
sa matéria, aendo a banca examl- Bastos Villar es; .U' dlstrloto
—nadora constituída dos seguintes José Alexandre Seabra de Mello-,
drs. Rocha Mala, 15° dlstrloto — Abelardo Alvares
professores:
MarlO Barreto e Santos. Lima.
Araujo; 16° districto — WalOs alumnos que concluíram de
demar PessOa da Costa; 17° dlso curso deste Collégio e que ain- tricto — Benedicto de Azevedo
da náo entregaram as suas de- Lopes; 18° dlstrloto. —• Genaro de
claracSea da carreira a que se Castro; 19° dlstrloto — Erasmo
destinam, deverão apresentar ate José dOB Santos; 20° districto —
á 1 hora de hoje, Impreterlvel- Vlotorlno da Silva; 21° districto
Armindo Menezes: 22° distrimente, taes deólaragOes.
Os alumnos quo conolulram cto — Trajano Augusto de Alo 6° anno, deverão comparecer melda Costa; 23° districto — Car»
hoje, ás 2 horas, á secretaria des- los de Carvalho; 24° diBtrleto —
Francisco de Brito Themudo Leste Collégio.
sa; 25° dlstrloto — Emílio Paride Brito' Mala.
A festa de encerramento do sloOutrosim,
fica multo reeommondado
o maior e o mais escruanno lectivo no Gymnasio
puloso critério no lançamento
Santa Thereza, de Olaria dos valores locattvoB para o effeito do calculo da parte propor»
Com a presenta de numerosas olonal do Imposto de Industrias
famílias, reallzou-so, sabbado ul- e profissões, verificando-se os do»
timo, no Gymnasio Santa There- aumentos a esses valores lnheza, situado
á rua
Leopoldina rentes, sõ os desprezando bem
Rego n. 402, Interessante festi- fundados motivos.
Na revisão do lançamento de»
vidade, com a qual foi celebrado vem.
lançadores attender. alem
o encerramento do presente anne das os
alterações dos. negócios, a
lectivo naquelle conceituado es*
das firmas nos lopermanência
tabeleclmento de ensino.
cães
quaes se acham lança*
A's 3 horas da tarde, o seu dl- das, pelos
se ficam alteradas ou sue»
rector, dr. Alcides Rosa, acom» cedidas, formulando-se as necespanhado dos
professores, e em sarlaB representações sempre que
melo ao regosljo dos seus edu» taes firmas tenham soffrido
qualcandos, procedia á Inauguração quer'modificação.
de numerosas dlversOes escolares,
Sempre que Informarem os lanno amplo
recreio,
ensombrado çadores sobre
predios em que
por frondosas arvores fructlferas. existam sub-locações, deverão dlA seguir, foi feita farta meron- zer quaes ellas sejam, se os sub*
da aos alumnos, constando esta locatários estão Incluídos para
do sandwlches, refreseos e bon- pagamento, e o valor attrlbuldo
bons.
a cada parte sublocada.
Já ao anoitecer, revelando uma
O serviço do revisão do lançadisciplina admirável, realizava-se mento terá Inicio no período reno pateo, a formatura doa. alu- gulamehtar, que não poderá ser
- mnos, e com a presença dos con- antecipado nem excedido.
Attenderflo, tambem, os lançavldados, o dr. Aloides Rosa pro*
revisão
dores,
das taxas de
na
duzlu synthetlca prelecção etvtoa, mostrando aos seus dlsclpu- oonsumo dágua, aos valores con*
los o quanto pfldom o trabalho, e slgnados no lançamento do lma perseverança, pois, disse, "aqui posto predial, aos quaes, no enentrei a agir no próximo dia 1: tanto, não se clngirão s« manl»
de abril, e graças, prlnélpalmen- reatamento inferiores aos iaes.
Na organisação dos livros, atte,, aos esforços dos meus generosos e Illustres companheiros de tenderão, previamente, e oom cui*
tão espinhosa jornada, Já dispo- dado, as communicações da Insmos de uma freqüência de quasi pectorla de Águas quanto á subuma centena de alumnos, com a stltulção de pennas por hydrometros, para o que providenciará o
offlclalização dos
nossos
• exa- sub-director oomo recommendar
mes".
.
As suas ultimas palavras me* a pratica, solicitando as provi*
receram repetidas palmas. Lidas, dencias que, porventura neoessadepois, as notas de exames do rias, escapem á sua competeni
curso primário e distribuídos os cia".
respectivos
boletins,
foram os
alumnos presenteados
eom um
exemplar' do novo typo de cadernos que o Gymnasio mandou con»
feccionar para o seu próprio con*
sumo.
Os visitantes foram multo ob* Dorothea Eugenia n. 166, por . .
Luclo Thomé,
terreno á rua
sequlados pelo dlreotor, sua ea*
posa, professora d. Odette Vian- Padre Telemaco, por 8:5001000;
na, e pelo vloe-dlrector, profes- 7:000f000; Hermana Daria Welltsck, predio á estrada Marechal
sor Epitacio Ferreira.
Rangel n. 810, por
40:000$000;
João dos Santos,
predio á rua
Thereza Ollvlerl Guatta Cesconl,
Os acontecimentos de predio á rua Cândido Gaffrée numero 5.6, por 60:000$000; Euclydes Bastos Carvalhaes, terreno á
Manhumirim
rua Itaby, por 10:222?200; Inina
Anerback Lynsh,
predio & rua
A respeito dos factos occorrl- Bolívar n. 89,
por. 60:000$000;
doa em Manhumirim e que noti- Adozlnda Magalhães de Oliveira,
ciamos em a nossa edição de 19 predio á rua Aguiar n. 20, ppr
do corrente, conforme correspon» 60:0008000; general Salvador Bardencia procedente de Bello Ho- balholho Uclioa Cavalcanti, 2|10
do terreno á rua Prudente de
rizonte, Informam-nos
que não Moraes, lote 27, por 3:010)100;
chegou a realizar-se a interven» Loja Maçonica Independência
2a
ção do coronel João do Calh&o, Oriente de Cascadura, Joaquim
chefe política de Ipanema.
da Silva Ribeiro, terreno á rua
O coronel Calh&o, sogro do sr. Gutnesa, por 4:8001000;' Augusto
Rabello, esteve realmente, em Ma- Celestino de Castro, terreno no
nhumlrln, mas dias depois do oc- Recreio dos Bandeirantes, por...
3:830*1000; Joilo Avlla
Machado
corrido e de passagem em com- FUho, terreno á rua
Gustavo Ber*
panlila de suas filhas que trazia nardlno Siqueira, terreno á rua
do collégio.
Bomsuccesso, por 4:000$000; Luiz
Justiniano, pr»dio á rua Leopoln. 87, por 22:000)000; Manoel
Vae pagar o imposto da do
Ferreira
Pinto,
terreno á rua
Ântonietta, por 2:000)000; e Zulrenda independente da mira Muniz da Roma, terreno á
rua Cacequy, por 2:100)000.
multa de 20 %
— ***** tm

Os qne adquiriram
immoveis

Pelo ministro da Fazenda foi
concedida permissão & Compa*
nhia Paulista de Seguros, para
pagar o Imposto «le renda Independente da multa de 20%.
Assim resolveu aquelle mlnlstro, tendo em vista o parecer da
Directoria da Receita que opinou
que, comquanto fosse irregular o
facto da Inspectoria de Seguros,
dispensando a multa de mora nos
recolhimentos feitos fora do prago, era de justiça attender-se
aquella empresa, estendendo-se o
favor a todas que estiverem em
condições idênticas.

Sobre a tomada de contas de um encarregado
da venda de sello

O ministro da Fazenda relterou ao presidente do Tribunal de
Contas, o pedido dé informações
sobre se jã foram tomadas as
da
do
ex-encarregado
contas
venda externa do sello adhesivo
no Districto Federal, Luiz José
de França Sobrinho, e expedidas
as respectivas provisões de quitação, visto haver sido requerido
o levantamento da fiança prestada em seu favor.

EM SÃO PAULO DO
MURIAHE'
Como se deu a posse do
novo prefeito
Mitriahé, 21 (Do correspondente) — Hoje, á uma hora, .precedendo a banda musical "Lyra 12
de Outubro", regida pelo maestro
sr. José Meirelles, de Santa Rlta da Gloria, partiu de sua re»
sldencla.á rua Dr. Alves pequeno, ladeado por um grande.numero de amigos e correliglonarios, seguindo para o cartório do
1° officio, o prefeito recem-no»
meado, df. Affonso Augusto Ca»
nedo.
Ali já se encontrava o juiz
de Direito da mesma comarca,
dr.* Lydio A. Bandeira de Mello, que o aguardava afim de lhe
dar a posse do cargo. A cerlmonia revestiu-se da mais tocante
simplicidade, havendo sido procedida a leitura pelo tabelllãò
Christovão de Paula, do acto do
governo do Estado, da nomeação
do prefeito, a quem foi conterida a posse naquelle momento,
que foi seguida da assignatura do
termo respectivo, apôs o que, se
dirigiram todos para o Faço da
Prefeitura, onde teve logar a sesIngressados todos
são solenne.
os presentes que se compunham
de elementos de relevo da sociedade local, assim como dos de
vários districtos da comarca, dls»
tingulndo-se porém os dos-. districtos de Patrocínio e Santa- Rita do Gloria, que se fizeram representar, tiveram Ingresso no
salão nobre, que se achava artistlcamente ornamentado, tendo sido declarada aberta a sessão pe»
lo então presidente da Camara,
clronel Francisco de Assis Pereira, que convidou para se assentarem ao seu lado todos os
membros do directorio local assim como o juiz municipal dr. Eulallo e 6 prefeito dr. Affonso
Augusto Canedo. Usou da palavra o coronel Franoisco Pereira
que proferiu uma enthuslastlca
allocução, erguendo ao terminar,
calorosos vivas a todos os procerès da política mineira.
Seguiu-se com a palavra o pharmaceutico Abílio Lima, tribuno,
homem de letras que, em nome
do povo e dó directorio dè Patroolnlo do Murlahé, proferiu uma
peça oratória ungida de pátriotlsmo, a qual foi ao terminar, ealorosamente applaudida.
Fez uso da palavra em seguida a professora senhorita Cella
B. Lobato Silva que empolgou a
todos com
uma
enthuslastlca
oração.
Seguiu-se com a palavra o acadêmico. de direito,' Oswaldo Meirelles, que pronunciou
um discurso, que a todos Impresslonou, tendo sido esse orador o
Interprete do directorio político e
do .povo de Santa Rita do Gloria.
Usou ainda da palavra o
antigo republicano e revoluetonario jornalista João Fellsberto,
que trouxe em relevo a figura
do coronel Francisco Pereira e
do coronel
Agenor Canedo," de
quem enalteceu as maneiras dlPor ultimo falou o
plomatlcas.
prefeito dr. Affonso Augusto Canedo
longo
discurso
que em
agradeceu
aquella homenagem,
agradecendo a cada um orador
as palavras de incitamento o ca
rlnho, agradecimento este extensivo a todos os membros do directorlo do P. R. M. dò município
e disse que não devia aquella
posição senão a bondade do povo
de Murlahé, e que escolheu na sua
depositário da sua
pessoa um
confiança, assim como aos inclltos drs. Olegario Maciel, e Affonso Penna Junior.
Foram em seguida lavrados os
primeiros actos do prefeito, sallentando-se entre elles, o decreto
da reversão de seus vencimentos
em beneficio dos cofres municipaes.
A' noite houve um animado sa.
rão no salão nobre da Prefeita
ra com a concorrência da maioria dos elementos da nossa elite
social, cuja
festa terminou ás
primeiras- horas da manhã seguinte.
'

Um decreto do governo provi
sorio de Alagoas
Jfacelá, 28 (A. B.) — Atten
dendo a uma exposição feita pelo
secretario da Fazenda, o inter
ventor federal baixou um decreto, hoje publicado, dispondo sobre o livre transito dos generos
de producção e manufactura do
Estado
trasltarem
entre
que
portos alagoano, ou através do
território estadual ou pela Estrada de Ferro Great Westeirn.
Entre outras razSes qué fundementaram esse acto do governo provisório
de Alagoas, que
está sendo . recebido com geraes
applausos, destaca-se o empenho
offlclal em collocar os que trabalham em egualdade de condiçQes para a circulação dos seus
produetos.'

0 MINISTRO DÂ FAZENDA A GENERAL MOTORS E OS
DELEGA ATTRIBUIÇÕES AOS SEUS NEGÓCIOS NOS PRIME
ROS NOVE MEZES DE 1930SEUS AUXILIARES
Como ficaram distribuídos os
diversos serviços do V
Ministério
O ministro da Fazendo, por
actos de hontem de áccordo com
o decreto n. 19.505,' de J7. do corrente, mez, resolveu delegar as
seguinteB1 attrlbulçBes: .'
secretarlo-chefe do gabiAo
- ¦¦¦
-.
nete:
a) abrir audiência, ptlr despaoho ;noa processos sujeitos á deliberação do ministro,.a qualquer
autoridade do Ministério da Fazenda, expedidas os cbmmunloações e ordens, que decorrem ao
despacho, pela fôrma , estabelecida no cit. ajt. 97 de 21. de de: .'¦-¦'
zembro de 1921;
b) lançar despacho nos mesmos prooessos para solicitar o
parecer de autoridades de qualquer departamento . publico estranho,ao quadro da.Fazenda ou
para transmittir ou requisitar documentos, processos ou; esclarecimentos, sendo as communicações
expedidas nos termos do dispositivo citado, salvo a correspondenoia- dirigida a ministros de Estado e altas autoridades da Repupelo
blica que será osslghada
'
ministro da Fazenda;
•Ao director da
Receita Publica — Autorizar a assignatura
de -termos de responsabilidade nas
nos casos previstos
alfândegas,
em lei; decidir dos pedidos de levantamento de' perempçâo do dlreito de' reclamação sobre lançamentos de impostos e taxas feitas
pela Recebedoria do Districto Federal;
(
Ao director geral dò Thesouro:
a) conceder licenças' regulamentares aos empregados, ha fôrma do art. 12, n. 10, do dec. nu»
mero 14.210,'de 28 do dezembro
de 1921;
b) approvar o contrato celebrado pelas diversas repartições do
Ministerio da Fazenda, quer desta quer dos Estados, com excepção dos1 que forem lavrados na.
administração
central, comprehendldas como .tal a secretaria do
Estado e seu gabinete, a Directoria Geral e a Contadoria Central
da Republica;
¦ c). assignar os titulos de inactlvidadé do funcciónalismo civil
da União;
',
d) designar os funecionarios do
Ministerio da Fazenda para a tomada de contas de companhia e
estradas de ferro subvencionadas
pela União e autorizar a respeativa delegada fiscal, nos Estados, a fazer Idêntica designação.
Ao director da
Despesa Publica:
a) despachar òs processos relativos 6, concessão de melo soldo,
montepio militar,
montepio da
Marinha e pensOes de qualquer
natureza, expedindo e assignado
os respectivos titulos;
b) expedir e assignar òs titulos
de montepio* civil do Ministerio
da Fazenda; ¦
c) assignar
as apostillas nos
títulos dos pensionistas por niotivo de maloridade ou alteração
de nome; '
d), autorizar o desconto em folha, pela 5* parte dos vencimentos, para pagamento de divida por
que seja responsável. empregado
deste ministério, excepto a provenlente de alcance;
e) autorizar
o pagamento de
exercidos findos,
despesas, por
nos processos já julgados pelo
Tribunal de Contas;
f) autorizar o pagamento 'ou
conceder
credito, por .exercidos
findos, de despesas provenientes
de processos do montepio civil e
militar, meio soldo; pensões de
reversão, e
qualquer natureza,
aposentadoria e Inclusão em folha. da parte correspondente áo
exercício corrente.
g) réstituir as contribuições de
montepio civil e ¦ militar descontadas a mais pelos diversos mlnisterlos.
Ao consultor da Fazenda' Publica:
a) promover a apresentação de
quaesquer documentos que forem
julgados necessários & instrucção
de processo de que se derive, minuta de contratos,
accordos ou
escripturas;
b) solicitar
directamente audlencia de qualquer departamento do Ministério da Fazenda para
elucidação de questões em prócessos em que o consultor hoja de
emlttlr paracer por ordem do Ministerio ou director geral do Thesouro;
o) representar, por si ou por
funccionarlo que designar, a Fazenda Nacional nas inspecções de
saude para as aposentadorias;
d) representar a Fazenda Naolonal nas assembléas de bancos,
companhias ou empresas em que
o governo seja acdonlsta, pedindo, previamente, instrucções ao
ministro da Fazenda.
Ao director de contabilidade do
Ministério da Fazenda: autorizar
a substituição dos títulos da dl
vida publica, bem assim a assignatura de termos: de responsabilldade por extravio de conhecimentos de depósitos.

O professor Quintino do. Valle,
a quem coube substituir na ca.
thedra de portuguez o professor
José Jullo da Silva Ramos, recentemente fallecido-, fazendo o eloglo fúnebre desse collega, reque.
reu 6. congregação que mandasse Inserir na acta dos. seus trabalhos um voto de profundo pezar pelo lutuoso acontecimento, o
unanimemente
appro
que foi
vado.
do
Por
professor
proposta
Agllberto Xavier, a congregação
fazer
resolveu, por unanimidade,
'das
suas sessões
constar da acta
dè
reconhecimento
voto
uni
pelos
serviços prestados ás duas casos
do Collégio pelos professores Pedro do Couto e Euciydes Roxo,
que acabaram de deixar, respectivamente, a direcção do Internato e do Externato.
Ainda por proposta do professor Agllberto Xavier, unanimemente approvada, a congregação
resolveu mandar Inserir na. acta
um voto de
dos seus trabalhos
pezar pelo fallecimento do capitão de corveta Dlogenes. Ruys de
Lima e SUva, professor da Escola Naval.

Drama âe Paixão Violenta com LUPE VELEZ apresentado pela Universal. Segunda-feira no PATHE' PALACE
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A ALTERAÇÃO DO HORÁRIO
DO FUNCCIONAMENTO
DOCOMMERCIO
A directoria da União dos Empregados do Commercio do Rio
de Janeiro, em sua reunião realizada hontem/ submetteu á leitura o texto do seguinte telegramma enviado ao sr. Adolpho Bergamlnl, pelo sr. Manoel Figuelra da Silva: ,
"JDr.
Adolpho
Bergamini —
Prefeitura Municipal. — Como
velho trabalhador do commerdo
batl-me grandemente para consegulrmos lei que rege actualmente
o funccionamento dás casas commerciaes. Foi uma victoria que
multo custou' & nossa classe. O
espirito elarividente - de v. ex.
está sendo mal informado com
relação procedimento patrões. Se,
'autorizar
como dizem,, v. ex.
a
desregularlzação horária ou exigencias lei actual, terão os gananciosos mil e uma fôrmas exigir seus. empregados , trabalhem
mínimo 15 horas com prejuízo
saude e sem resultado para Patria. Appello sentimentos humanltarlos nunca desmentidos v. ex.
acobertar nossa laboriosa classe
tão sinceramente integrada idéaes
revolucionários contra
explorações gananciosos procuram lllaquear boa fé defensor causas povo
e para quem nunca faltei com
os meus votos. Cordlaes saúdaFigueira
ções. —' Manoel
ia
Bilva.".

FOI ASSALTADO UM HOSPI»
TAL EM RECIFE
'
Recife, 23 (D, T. M.) —• A
chefatura de policia desta capital
instaurou rigoroso inquérito para
descobrir os assaltantes do Hospital Centenário, na noite de antehontem para hontem.'
Os Indivíduos- que
tomaram
parte no assalto, evidentemente
eom o propósito de o saquearem,
estacam fardados de soldados do
Exercito è perseguidos pelos empregados do estabelecimento, fugiram, abandonando, na predpitacão com que-o fizeram, alguns
sabres tambem do Exercito.
A policia está informada de que
existem
vários
bandos de iadrões. e malfeitores que operam
sempre vestidos com as fardas do
Exercito, para darem a impressão
de que são-soldados.
.
„.
Vão ser táçnbem iniciadas bus-'
cas áflm de apprehendor armas
e munições - escondidas por partlculares, que. até este .instante
não attenderam aos appellos .das
autoridades devolvendo esse materlal de guerra.
.¦
«H l»l __»
¦

0 QUE SE PASSOU NA ULTI
MA REUNIÃO DA-CONGREGAÇÃO DO PEDRO II
O Centro do Commercio
de Café do Rio de JaA Congregação do Collégio Pe.
dro II, na sua ultima sessão, rea- rieiró telegrapha ao inlizada no dia 20 do corrente, apôs
'prolongados
debates, approvou os tèrventor do Districto
programmas de ensino para o
— Federal —
próximo anno lectivo de 1931.

INVERNADA
.... -,-,.-,.. ,;;., .;, ;.-,, ...

Nova YorkJÚ de dezembro do
1930 7— A. General Motors acaba de arinuneiar. os seus dlvldea*
dos trlmestraes para o ultimo trinieslre Se 19?0.- Comméntando,
perante a companhia os resultadòsCdos-primeiros nove mezes de
1980, assim falou o sr. Alfred P.
Sloan, presidente da General Mo¦-¦
..
torstrfí'r.r':i- .. -.'.-¦'
"As 'vendas líquidos da General Motors para os primeiros novo mezes do 1930 nos 108 paizes
em que actualmente opera subiram a 8.377.121:670)000. NestOB
operaçõec, a companhia alcançou
um lucro liquido dê réis.;......
O activo to1.627.941:710)000.
tal da General',Motors no prosente ê.de 18.^39.582:130), dos
quaes dois milhõeà de contos em
dinheiro no:bancQ,ou títulos negoòlaVels.. ..,.;•:•'..'.
O sr. Sloan af firmou ainda que
a confiança, depositada, .pelo publloo comprador'-"nós deatliibs^da
General Motors'foi mais do qúe
nunca evidenciada, ho- auge da
depressão, cóm o augmento dos
proprietários das acções 4e stoob
de 249.000. para 261.000, numero
jamais alcançado.
A communicação do sr. Sloan
sobre a situação financeira da
General Motors e sobre os altos
lucros alcançados nos primeiros
ndve mezes de 1930 não causou
surpreza'nos meios financeiros de
Nova.York,ronde .a Companhia fi
considerada pelos banqueiros co.
mo. uma das mais bem dirigidas
organizações industriaes da actualidade. Graças aos seus formldaveis recursos a General, Motors
é sem duvida um logar de marcado destaque entre as maioreá
companhias do mundo."
Entrevistado sobre a communlcação do sr. Sloan, o sr. E. M.
Van . Voorhees, rdlreotor-gerente
da General Motors no Brasil, disse: 'IConformer
"outras;. aoon^eçeurJlr ln»
organizações."Ihnumeras
dustriaes, os nossos resultados no
Brasil,' durante 1930, não foram
Isso, porém, não
satisfatórios.
A General Monos preoecupa.
tors deposita grande fé no futuro
do Brasil e veiu estabelecer-se
nesta terra em caracter definiuvo. . A applicação- de cerca do
trinta mil contos na construcção
de sua Unha de montagem e na
Installaçao de modernos escriptorios em São. Faulo demonstra a
nossa confiança. O que. podemos
perder agora será larga e seguramente compensado no futuro."
Aecrescentou ainda o sr. Van
Voorhees que não tem a menor
duvida sobre uma granãe melhoria nos negócios para 1981." .

•»..'¦'"¦¦'.

Em

prol dos interesses
dos exportadores

Allegando qúe ficraâo préjudlcados os exportadores de café,
em faae do projecto de orçamento munlclplal, ora em elaboração
na Prefeitura, o Centro do Com
mercio de Café dó Rio de Janei
ro enviou ao sr. Adolpho Berga
mini, Interventor
do
Districto
Federal, p seguinte telegrammà:
"Exmo. sr. dr. Adolpho
Bergamlnl. M. d. interventor. do
Districto Federal. Rio — Expor
todores café alarmados situação
em que ficarão collocados
pelo
orçamento
projecto.
municipal,
pedem attenção v. ex. ;'para assumpto, que. estudos feitos revêIam acarretará úm augmento de
700 a 300. °|° sobre o. Imposto
actualmente pago sem que os lucros aleatórios nessa, phase
de
profunda crise do produeto q Justijlquem.
Vivacqua Irmãos 8. A., Fraga, Irmãos dí Oia.
Ltd., Mo:
Kinlay tt Cia., pinto Lopes <E
O., Pinto ê O., Cia. Nacional ão
Commercio ie Café, Pinheiro Ladeira <6 C, Ornstein £ O., Theoáor
Wille & Cia., Castro Silva _ Oia.,
B. G. Fontes ¦_ Oto.,. Botelho
Martins é Cia., Tuâe Irmão é
Oia., 8. Pereira <. Cia., Alfreâ
Sinner &. Ola., Rebello Alves &
Gia., Rotunio A Cia.
Rio, 20|12|930."

§ toAi!AnnoNe\o!
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MUSICISTAS EM DESHARMONIA
Apparece ainda outra partitura
"João
semelhante ao Hymno '
'¦¦¦'/jj
Peàcoa"
: Relativamente ao caso do hymno
"João Pessoa", oujo plagio o ma"Walter
Shatw attri-,
estro allemão
bue ao maestro brasileiro Eduardo
Souto, recebemoB a carta abaixo,
diz audo sr Pedro Silva, que se"Tantum
tor de outra musica, o
Ergo", tambem parecldiasima...
•'
oom'as outras duas.
'
Eis a carta:
"CorIllmo.' sr. dlrecetor do
—
—
Ha
Nesta
reio da Manhã"
dias," venho acompanhando com interesse a coinpUcação que se vem
desenrolando em torno do Hymno
"João Pessoa". Logo apôs a pu-blicação da côpla do officio ende"Diário
recado a S. B. A. T... no
da Noite", pelo maestro allemão
"Walter
Shanz, fui á redacção do cltado vespertino prestar, algumas
informações que julgo aproveitasendo ali genfilmehte acoveis,
lhldo por um dos seus illUBtres redactorès que me prómetteu, fazel-as publicar no dia seguinte, 18
dp: andante. Como porém até ao
presente as mesmas nãò tenham
sido publicadas naquelle brilhante
vespertino, venho trazel-as ao conhecimento. dò vosso conceituado
diário na. certeza, de ter melhor
acolhida. ,
Ll no "Diário da Noite", deste,
i" edição, um officio do maestro
allemão Walter Shanz, endereçado
a S. B'. A. T., chamando a si
"João
parte da autoria do hymno
Pessoa", do qual se diz autor, o
maestro Eduardo Souto, em oujo
officio Julga o maestro Walter
Shanz ter a primazia daquella musica por tel-a registrado no Instituto Nacional de Musica, em íeverelro e feito graval-a em dis»
em maio, tudo deste anno,
cos,
dand. a entender, naquelle officio, qúe o maestro Souto, que
suá
esteve com a partitura dá
marcha carnavalesca Toca para o
pau, quando do concurso da Casa
Edson, em janeiro próximo passado, teria commettido um furto
musical, pois só muito posteriormente foi dado a publloldade o
Hymno "João Pessoa".
Terminou o reclamante exigindo
um aceordo-amigável, eto., etc.
como
Ora,, senhor director,
trata-se de um charivari, entre
músicos, aqui está ura nortista
na
que também deseja entrar
dansa.
ouvi
primeira
pela
Quando _
vez o Hymno do maestro Souto
achei-o - pareddlsslmo com um
"Tantum Ergo", de minha autoria
composto ainda em maio de 1925,
multo conhecido e executado em
Estados de Piauhy,
cidades dos
Maranhão, Ceará e Bahia. O thema é o mesmo, como poderá vossa
senhoria mandar confrontar a partitura dò Hymno "João Pessoa",
cora uma parte de canto da minha
citada composição sacra*, que junto remetto a v. S..O motivo musical é o mesmo, differença apenas de compasso e andamento.
Quando verifiquei a semelhança
da musica do maestro Souto, com
de
estylo
a minha
partitura
sacro, fiz ver tal semelhança aos
meus amigos dr. Costa Andrade,
ex-direotor da "Revista dos Estados" e Emir Silveira, da Estatistlca Commercial. Entretanto nada
reclamei e não estaria a dar este
pequeno "cavaco", não fora o officio do maestro Walter Shanz.
Conheço innumeras composições
do maestro Souto, musicas de valor, como tambem algumas do maestro Walter Shanz, que tambem
considero um artista, no seu genero,. julgando, quer úm, quer ou
tro, incapaz de se aproprUr de iragmentos de partitura de qualquer
collega para conseguir nomeada
Plágios disfarçados e roubos au
thenticos andam pelo Brasil, 6.
rodo, notadamente de musicas do
norte, que aqui surgem com assignatura de autores outros e as
vezes deturpadas quer na musica
quer nos versos.
Leonardo Motta, o famoso es.
orlptor cearense conhece."Pinlão,
Plnião", musica alagoana,
que
aqui surgiu e foi gravada em dls
cos completamente "assassinada
Nada quero para mim, sr. director, apenas desejo demonstrar
com estas declarações ser multo
commum a semelhança de Idéas
em composições muslcaes,
em
phrases de quatro, seis e oito cora.
passos o as vezes até em períodos
de 24 oú 32 compassos.
Como poderia o maestro Shanz
jsurrupior ps. oito compassos do
meu "Tantum Ergo", musica esta
inteiramente desconhecida do maestro allemão?.
' Sem mais, senhor director,
queira
aceitar os meus agradecimentos,
antecipados e crela-me de vossa
senhoria. --» Patrício Adm" e Cr0
muito grato —¦ Pedro Bilva, èx-representante da Sociedade Brasilel*
ra de Autores Theatraes e Agen.
cia Internacional de Autores."

DI NICTHEROY
A reunião de hoje, da
Alliança
_ Reallza-se, hoje, âs 10 horas
da manhã, na respectiva sede, â
rua Miguel de Frias n. 178, em
Nictheroy, a convenção. promovida pela Commifisão Executiva da
Alllahça Liberal do Estado
tratar, da situação política para
oom
a escolha dos prefeitos da maioria dos municípios.
• Nessa reunião tomarão
parte
representantes dos 48 municípios
do Estado que estudarão a
melhor formula a ser apresentada
ás autoridades, para a splução
do caso.

Para resolver a crise do trabalho em Pernambuco

A bordo do cargueiro allemão
"Woleweld", chegado, hontem,
de
Hamburgo, a Policia Marítima
Impediu o desembarque dos clandestinos Mario Garcia, e Domin. ,
gues Garcia,

Recife, 23 (A. B.)'— O alUclamento de trabalhadores
os serviços de conservação e para
restaumção das estradas de roda»
gem, como medida destinada a
resolver a crise dos sem trabalho, tem tido franco exito.
Até hontem á.noite Jâ se achavam inscriptos no posto de alistamento
localizado
no antteo
quartel da Brigada
Militar 634
homens, dos quaes foram mandados 54 para Caruaru, 33
Bezerros, 66 pára Russlnha,para
84 Dara Goyana.
H"
De conformidade cem as
primeiras
providencias
adoptadas
pelo Interventor federal,
serão
atacados immediatamente os
serviços das estradas de Caruaru'
vertentes, Bezerros, Bonito,
Russinha,. Gravata e Itambê.

~=

¦".'

Dois clandestinos impedidos á
"Woleweld"
bordo do
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PELOS CLUBS
A PRIMEIRA B A MAIOR BA.
TALHA DE CONFETTI, NA AVB.
NIDA RIO BRANCO — Promovi.
da pelo Centro de Chronistas Car*
navalesoos, será realizada no dia
81 do corrente, em toda a oxtensão da nossa principal artéria,
uma formidável batalha do serpentinas e confettl, que constitui*
rá o maior acontecimento do 1930,
o qual terminará, deste modo,
com a população entregue ás lu.
diverti.
tas' incruentas do seu
mento predllecto, na maior o malt
significativa do todas as bata.
lhas. Serão armados diversos co*
retos para bandas de musica, ar.'
tistlcamente engalanados', haven.
do um palanque especial para oa
promotores do grandioso prelio,
que ha annos não é ferido no
Avenida Rio Branco.
O Ci, O. C. emprega todos oi
seus esforços afim de que a des.
pedida do anno seja um pretexto
para o' inicio dos preparativos
das lnegualavels íests com que
entre nôs se commomora o ln.
comparável carnaval carioca.
Aquella instituição de jornalla.
tas appella, por nosSo Intermédio,
sooledades, no
para as grandes
sentido de se fazerem representar
nas suas enthuslasmadas passea*
tas.
_._..:

MAIS DE-OITO MEZES
SEM RECEBER YENCIMENTOS!
0 professorado do municipio de Itaocára, Estado
do Rio de Janeiro
As professoras publicas do mu*
niciplo de Itaocára, Estado do Rio
de Janeiro, ha mais de oito mezes
não recebem os seus vencimentos,
Este simples enunciado deve bai.
tar, para que se possa ter uma
idéa das necessidades e vexames
por que vera passando aquellas
modestas, mas prestimosas ser*
ventuarias do magistério publico
fluminense.
Certo, o interventor federal, dr,
PUnlo Casado, tomando conheci*
mento da suppllea, angustlosa que,
por nosso intermédio, lhe dirigem
as afflictas educadoras, não deixará de providenciar, no sentido
de remediar a situação de penúria
das obscuras dessiminadoras da
Instrucção primaria.

Sociedade <|e Estudos de
Psychologia e Philosophia
Communica-nos a commlesSo
organizadora:
'"Estando em organização esta
sociedade, para. o estudo da phllosophia, da theoria phllosophlca
da psychanalyse é dos problemas
sclentlficos, esthetlcos e moraes
da cultura moderna, e devendo
começar no próximo mez rie março, no amphitheatro de uma es»
cola do centro da cidade, os cur»
sos e conferências do professor
Luoló dos Santos, cònvldam-se as '
pessoas Interessadas a tomarem
conhecimento dó programma
completo dos estudos' e a Insere*
verem-se como socios no edifício
Odeon, 12° andar, âs segundas e
quintas-feiras, das 8,30 ás 5,30 horas da tarde, numa sala do Club
Nacional, obsequlosamente cedida para '. este' fim,"
¦*¦ tm* w»

Para

abertura de vultoso credito

O director geral do Thesouro
pediu providencias ao da Secretaria da Camara dos Deputados
no sentido de ser restltuldo ao
Thesouro Nacional o processo
transmlttldo
aquella secretaria
com o officio n. 22, de 21 de agosto ultimo, relativo â abertura de
um credito especial, n& impòrtanoia de 1.260:6681812, destinado a
oceorrer ao pagamento devido a
Meirelles, Zamith & Comp., Leitão & Rios e Dias, Tavares &
Comp., emi virtude dè sentença
judiciaria:

A industria diamantiferá
em Angola
relatório
da Companhia
Do
dé Diamantes de Angola relativo
ao exercido de 1929, extrahem-se
as seguintes interessantes conelusoes:
De 1921
a 1924, inclusive, o
'
Estado recebeu de participação
nos lucros da. exploração £444.591.
Te dividendos, no mesmo período,
o Estado recebeu £40.000.
Devido á abertura de hovas explorações o volume de cascalho
tratado, augmentou de cerca de
14 °1°, ou sejam mais ou menos,
33.000 metros cúbicos. Parallelamente a producção de diamantes
ausf..ientou de cerca de 81 °|°, tendo passado de 231.511 quilates em
1928, para 311.903 quilates em
. '
1929. .
As operações de prospecção effectuadas na Lunda, em vários
trubutarios do Luembe e na região do Alto Quanza, apresentam
perspectiva dlfterentes. Emquanto quo no Alto Quanza os resultados se mostraram desfavoráveis,
na Lunda foram promissores.
'
r Descobriram-se novos depósitos,
cuja capacidade, ainda não calculaãa de maneira satisfactorla,
fura, decerto, augmentar sensívelmente a cifra das reservas de diamantes.
Nesta região, para as necesslda»
des da alimentação do seu pessoal
a Companhia cultiva uma área do
terreno de 1.301 hectares.
Em 1929 foram adquiridas pela
Llamang â Companhia AgricolaPecuária de Anglla, .8.961 cabsças
de gado vaceum. O numero de caheças existentes nas explorações
da Bunda em 81 de dezembro - de
1929, era de 3.893.
No mesmo anno.a Companhia
recebeu da Europa 1.467 toneladas
de carga, entradas parte por via
Matadl, parte por via Loblto. Contudo a tónelágem transportada por
via Loblto, tem augmentado consideravelmente e tendo a augmentar sempre cada vez mais, por ser
mais vantajoso ó trasporte por esta vla['tanto para a DIamang, como para a economia da Colônia.
Qs lucros líquidos do exercicio de
1929, attinglram a Escudos Ouro,
549.144J52 (£122.032-2-4) tendo
distribuído dividendos na importancia de Escudos Ouro 450.000
(£100.000).
Con-o se verifica pela prospera
situação da Companhia exploradora, a industria, diamantiferá em
Angola rèvela-ye ?m plena pulanfia. A producção nos quatro primeiros m..es de 1930 subia Já a
101.000 quilates, contra 97.000 em
egual período de 1929.
Ar Diamahg com o fim de Interessar o publico angolano na sua
actividade, comprou em Londres
um lote de acções suas que distribuiu pelas praças de Angola, e quo
fqram rapida.iente adquiridas.

\J

i

DA MANHA — Quarta-feira. 24 de Dezembro de 1030

CORREIO

Escola Royal; 1 interessante;Bulesinho, de mme. Alberto'-'J3aa«í;
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—,0,0 Ame
— A's
America —
Ame\
,
Vista
Bfla Vista
xx America
8° —
A'b
9.85
-r»-*r
9;85
-m-i
M
rCarlos
Silva
BOa
de
rCarlos
Silva
11
n
¦
do
Grêmio
sede
na
**
fit-Xu
^l»-IIi^
Infantil
,tl
lTlinA
8°
|
Tm*»»
Vm-l
"^-o*
12 saquinhos de1 bálás; ÜO' srçfS*
— 240
— Jurespectivamente
/rfS )X\ a4ZSmzJ__ Tini
Bôa Vista,
Vista, respectivamente
240 metros
rica xx Bôa
metros rasos
rasos —
Costa —
Ju- rica
Junho, â rua 24 de maio, n. 208, Franoisco
HlliIllB Costa
I
II T IO
ilr
^
•
¦ 'Al'A
Gonçalves . WMft, fláS
///IkfVU}
fl /]W* BM fãUl
collocados, •
segundo collocados,
ee segundo
1
I I
Venls;
U\ü
primeiro
Kil
venia;
primeiro
na estaçSo do Riachuelo, a rea- Confeitaria Moderna, 'nò Meyer, *íf
l\lfl
fri
XZZmmm
\\
'
•Sw'
*¦"A*-*^.>
^
JA.
JUL JL <7
—
—A's
—
—A's
dois
distanciado
distanciado
doía
pontos
l/ZaíffiKil
U/JVÍSrB
JfMSl
Dr.
Fernando
aquelle
9.45
9.45
9o
pontos
Dr.
Fernando
1
H
I.J.
Hll
8o
recebido
o
tem
UfiUn
llzar-se amanhã,
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disputar ob
os 20
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II *Vw^^*ll* tÔfS^ vWui/ '¦¦'-'•' inestimável concurso das fami- 8 sabonetes, do p*t\ármacèutlcoi§
deste, vão
da Sllvá1
Silva"—
Distancia — deste,
Gonçalvea da
Gonçalvea
*1 ohooalhoi;*'
I'"1
JI wS*
,
nao terminada
terminada. .
. *—
da partida
finaes da
? lias e do commercio, que desde sr. Alberto Lopes:
| Infantis fortes;
fortes;
finaes
partida não
, '• Xs B ^_V^ U
¦__
.a
bébé, do Br. Oscar* Rosas;
O America.está vencendo por
10° — A's 10.00— Arthur Mono Inicio acorreu generosamente â para
8 cortes de fazenda, da; casa.
"Sr. chronista do "Correio da
teiro Neves — Distancia — Ju- a'x 2.
enviando presentes que
iniciativa,
A- DIRE•
ESTEVE REUNIDA
'òfferecldos
"pERRY-OliUB
, No .caso do BOa Vista, tornar-se
Serão vendidos a preços especiaés o om Prestações
. .
como lembran- Abdu Assis, á rua" S4dé Maio,
Vénls;;.'"-,. *
'Jos
serão
Manhã". SáúdaçSés.' — ^enflo a
CTORIA DO
no
Riachuelo; 2(00, do sr.
durante o men das FESTAS
11° — A's 10.16 — Cyro Rezen- de vencido a vencedor, estará emcarreira ganha pelo.nieu cavallo
çá do Natal de 1930, as crean- Antônio Vianna; 1$000, tto. sr.,'
'dá
dos subúrbios.
de — Salto dé vara — Juvenis; ratado o certamen,
clnhas
pobres
VARIADO SORTIMENTO EM TODOS OS TAMANHOS
Convocada pára 8 de' Janeiro Ibérico causado vivos common,.;')311vf|r
12" — A's 10.15 — João de DeuE • Magno x Central — Os tres iniConforme Jâ tem sido ampla- Veríssimo Henrique
tarios por parte de alguns joruma assembléa geral*
Dias Martins;!*
Sr,
Luiz
2|000,
do
REPRESENTANTES"
—
referido
nutos
finaes
match,
do
distribuição
a
Footbail—
noticiado,
Candlota
mente
(Sô para
naoB, em virtude da má porforOndlná 11
A contagem ê de 3 goals para
os Infantis até 12 annos).
será feita a partir das 3 horas Varios retalhos da* sra.'RetalhosJ|
mahce que produziu oito' dias ánReunida em sessão, hontem, a tes;
cada team.
Segunda parte (ã tarde):
da tarde, pela commissão de se- Marques de Oliveira;
"umsí
ho Jockey-Club, sou forçado
senhorita
Lourdes
Luz;
directoria do Derby-Club resol- a vir esclarecer os motivos do.
da
*. ¦
*
*
—Carlos
;'
nhoras e senhoritas, que está asEd
13? A's 3.00
- ...
menino,
da,
sefjl
veu:
.
rouplnha
—
para
D.
CaD.
sras.
Relay-race VAE REUNIR-SE O CONSEFaçanha Mamede
fracasso anterior, todo proveniensim constituída:
OASA FUNDADA EM 1868
manter as penalidades Impostas te de um factor
>
MoUpi
umai
nhorita
Nair
Oliveira
—
Pinto,
Pereira
Antunes
12
Turmas
mlxtas'—
rollna
LHO
DELIBERATIVO
Infantil
que foi publico
Rua Evaristo da Veiga, 20 (proximo & Avenida)
pelo starter,. de Suspensão por' e a que esses mesmos jornaes que famoso modelo Inglez "Har- annoa, 1 infantil forte o 2 juveEvelyna Fonseca. Lima, Camllla lata de blscoutos e 1 camisinha, V
DO BOTAFOGO F. O.
Phone 2-4019 — 2-403O
(9364)
duaa corridas ao jockey Alberto hoje criticam a vlotoria de meu
Cabral;!
Arlinda
de Sâ Frdre, Maria de Lourdes da senhorita
nis;
Feijó, que montou o. cavallo ca alio poderiam ter dado publi- tley", fôrma larga, duas gas—
—
Marques Leão è Paulina Vianna, 2$000, do sr. Manoel^'Gomes";^
Clube de Re14'
O presidente do Botafogo F. O
A's 8.16
solla
dupla,
em
chromo
Warlock;
peas,
—
Souza ,
do
sr.
AraJoão
de
3$000,
Carmo
•
do
—
Maria
—
ddade.
senhoritas:
Final Cam- convoca os membros do Conselho
Flamengo
Ibérico, na quinta-feira
Novisgatas do 'interno
Toles á 4
11°
multar em 50$000, os Jockeys anterior á corrida do Jockey, sof- preto ou marron, de 36 a 44,
— Laranjeiras x Deliberativo, a se reunirem em slmos pareô
ripe,' Osmárlna Fortes, Carlota Amorim; GS000, de um*içarldo<.;
— "Derby-Club"..
peonato
CarGomes
(Boyero),
Celestino
Gabriella so; 4S000, de uma caridosa; 10$, í
*
freu na pista um accidente, o
Lins de Vasconcellos,
sessão ordinária, no proximo dia . 12° pareô — Toles â 4 — Aberto
Botafogo;
melo Fernandez (Rlbatejo), Al- que me Impediu que o pudesse
Bezerra Martins, Juracy de Mel- do Café Apollo; 10$, daiPadá-if
15° — A's 2.30 — Imprensa Oa- 2 de janeiro de 1931, na confor- âs classes — "S.. A. Cotonlficlo
berto Feljô (Azulado) e Lydio de "apromptar" no sabbado e aguar—Juvenil
e Sylvia ria das Famílias, na estação do'"
Gulmarrâes
¦,
lo e Souza
x Bola Verde;
riooa
midade do art. 40 dos Estatutos, da Gávea". ¦.;*.
.;
. !',--',
Bouza (Tea Service);
dei até domingo para resolver soRiachuelo; 5Í000,'-'da"' Fadaria"
Teixeira Pires.
16' -7 A's 6.00 — Uma vez Fia- letra b, afim de ser tratada a seA Federação Náutica da .Lagoa
multar em 60$000 os aprendizes bre a suá apresentação.
A commissão promotora do fes- Yolanda; 2$000, de um caridoso;1 !*
Vendo
... — Entrega dos premios guinte ordem do dia:,
Rodrigo de Freitas dirigida pelo
todos os mengo
Não
é
saldo,
temos
K. Ferreira (Tiririca) e Nelson que os ferimentos por elle recebitlval recebeu atê agora os se- 6$000, de "Taty e Tatá^.jarlos,,
das competições aquáticas e te,ra) eleição da directoria para o capitão Armando Magno da'Silva,
Pires (Franco) • e em 100Í000 ò dos não tiveram conseqüências n.<meros; é mercadoria rece- restrgs.
presentes:
doces de Petlta, SylvianOqlréWBM
gulntes
blennio
de
1981-1932;/
olubs
pelos
continua
prestigiada
jockey Alberto Feljô (Thesouro) | graves, resolvi apresental-o, mas, bida especialmente para esta
25 Caixinhas de saborosos bon- 1 lata de blscoutos da "Casa Npr<
Foi fixado da forma abaixo inb) interesses geraes.
Lagoense, Jardinense, Piraquê e
mandar pagar os premios de sem o. trabalho
de
fabrica
importante
não lhe pude grande venda.
da
bons-,
a
dicada
o
numero
de
alumnos
que
24 brinquedos do-Osbar*'
INSÇRIPÇÕES
Audax Yachí Motor Club,' clubs
"Andaluza", de tlsta";
accordo com as papeletasdo Juiz dar, no sabbado, o cavallo faltou
UM RÔCO-R6CO NO BOTA- estes que constituem a força ma- serem admitidos em 1931 nos dl- Café e Chocolate
de Souza, e Jesé Soares* Brito;}"
de chegada.
firconceituada
no final, da carreira, esmorecendo,
FOGO
Na secretaria ei com o dlrectoi
20 vestldlnhos el par dé sapa*
xima dò' Bport náutico na Lagoa versos Institutos militares .de en- propriedade da
A directoria, tendo ouvido os e o Jockey, multo prudentemente
ma Martins Filhos, ft rua dos tinhes.de lã, de OUyler.AulérjjS
sino;
dá secção, acham-se abertas as
das Garças.
*
de
jockeys Alberto Feljô e Cárnielo uma-vez. que era então .impossível
dúzias
ÍS;
tres
n.
Andradas,
Escola de Aperfeiçoamento, de
Um grupo de associados do BPinsçripções para todas as provas
38000, de srá. Flrmlná Sçhúb
Fernandez, que montaram respe- ganhar, não o sacrificou inútilOfficiáes — Infantaria — Cate- finos sabonetes- da firma Campos nel; 4 gorros, da "Casa Ama
tafogo F: C, obteve da sua diacima, sendo gratuitas.
oüvamente Ultraje e Vulcain, ri- mente.. Ibérico. ainda
— coronéis 4, tenentes- Heitor & Cia., proprietária da zonas", no Meyer.. : — «íj.- ;*
tem no
B
CATÁLOGOS
rectoria
PEÇAM
gorla
promopermissão
para
solveu, pelas declarações presta-? quarto o ourvilhão dlrdtos doacoronéis 6 e majores 2; oatego- Pharmacia Campos Heitor, ft rua
ver, no proximo sabbado, dia 27
UM CONVITE A TODOS OS
Todas as pessoas* que*i-Offèr
das pelos referidos jockeys, consi- trizes dos ferimentos qüe .recebeu
ria A — capitães 86 e l°s tenen- 24 de maio, n. 26, na estação do rem algo para o mesmo festival,
um
retumbante
e
ASPIRANTES
do
corrente,
2$000.
mais
a
reclamação
Pelo
Correio
Improcedente
derar
~.
de
sapatlnhos
—
2
Rocha;
* do e. do accidente teve a commissão
pares
Categoria
tes
18.
Artilharia
B
formidável Réco-Réco, para ser
naturalmente convidadas
AUDAX YAOHT-MOTOB
apresentada pelo proprietário
de corridas do Jockey-Club pleno
—¦ coronéis 2, tenentes coronéis 3 para bebê, da "Casa Chiara", ft ficam
Havendo grande Interesse do festejada a victoria do campeodistribui**
e
apreciar
a
asslstil-o
OLUB
cavallo Vulcain.
4
conhecimento. Não tendo a care majores 2; categoria A —-. cá- rua Dias da Cruz, no Meyer;
Club,
de
1930,' brilhantemente
em apresentar nesse dia nato
Alem das resoluções acima, a reira do Jockey-Club trazido néção que serft feita exclusivamente)
(6046)
e l°s tenentes 12. En- cadernos, 2 livros de historias, 1 pela, commissão de senhoras
o maior numero possivel de seus conquistada .pelo "Glorioso".
Reune-se, hoje, as.8 horas a dl- pltães 24 —
directoria, resolveu convocar uma nhuma * conseqüência má, pude
Categoria B — Co- caixa .de lápis e 1 brinquedo, do senhoritas dessa iniciativa. - * 'M
aspirantes, para uma solennldaPara essa festa, que é tradl- rectoria deste veterano centro de genharla
assembléa geral, que deverá ser continuar normalmente o seu ehde
exclusivamente flamenga, o cional em qúasl todas as socleda- "Yachting", para tratar de aa- ronels 1, tenentes-coronels 3 e sr. Américo Gonçalves, proprierealizada no dia' 8 de janeiro pro; trainement, e se pesado se achaDepartamento solicita o* compa- des sportivas da cidade, sãp ccn- sumpto urgente e de interesse so- majores 2; categoria A — capi- tario da Casa Judith, no Meyer;
ximo, e que terá o fim especial do ya, é' evidente
sõ
que
poderia
1 caixa de sabonetes, da Perfutães 9 e l°s tenentes 8.
"autorizar a directoria a realizar
reclmento de todos os que tem vldadas' pela commissão promo- ciai.
adeantar no seu estado e Isso
Escola de: Cavallaria — Cate- maria Meyer; *2 duzlau de copos
trenado footbail, basket bali, athle- tora as turmas dè todos os clubs
Estão sendo intimados a comas despesas resultantes ao rom- tambem disse eu ft commissão do
PAULISTAS tlsmo, natação e os demais sports, da Amea, afim de que compartlgorla B — coronéis 2, tenentes- cólleglaes, dá conceituada firma parecer ft Inspectoria ãp Vehi»?,
pimento pêlo Jockey-rClub do* ac- Jockey-Club e que esperava ago- A SITUAÇÃO DOS
&
Clá.,
R.
Nunes
proprietária
J.
majores
2;
dategecoronéis
3
e
no corrente anno, domingo 28 de lhem da alegria dos botafoguenresponderem palas ln*
culos,
cordo relativo ft distribuição dos rá de meu cavallo uma optima
apparelhos fracçõespara
ria A — capitães 18 e l°a te- da fabrica de filtros e"Senun",
Marcada uma nova reunião do dezembro, ás horas dás provas e ses e se estreitem assim, mais
que commotteram, oá
dias de corrida entre as duas so- actuação no Derby-Club.
ft
filtrantes" Fiel" e
nentes 9.
O. de J. da O. B. D.
motoristas dos autos-seguintes:
especialmente, das 3 ás 6.30 horas ainda, os laços dé camaradagem
cledades."
Escola de Applicação do Servi- rua Figueira, n. 287, na esta-,
E assim aconteceu. O que, não
Melo fio e o bonde ts* Pt");T820,i'i
*
da tarde ^ — Este aviso extende-se e cordialidade que deve existir A TAÇA SAO PAULO TENNIS
3 gorros, 1
'
ço de Veterinária do Exercito: ção do Riachuelo;
Estacionar em. logar não, peiv
O ROMPIMENTO ENTRE AS posso, * porém, é pSr annuhdoa
Está marcada uma nova reunião mesmo aos que não estiverem lna- entre os sportlstaa.
Paulistano
o
O.
A
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—
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para
de
1
e
— P. 4002 — 4682üi
bonet
oceorre
com
par
l*s
de
Aperfeiçoamento
do
Curso
nos*
CARIOCAS
que
Jornaes
SOCIEDADES
DUAS
O Rêèb-Réco terá Inicio âs
"Casa Rayon", ft mlttido
do Conselho de Julgamentos da crtptoa nas provas.
da
creança,
tenentes
10.
os. meus cavallos, principalmente
Excesso de velocidade ¦•**-¦-ÉS
será
realida
noite,
6
O
e
a presença do as- 10 horas
— A Taprincipal
B.)
23
Paulo,
DesporSão
de
no
(A.
n.
200,
Brasileira
"Correio
Cordeiro,
Escola de Applicação dò Servi- rúa Archlás
1217 — 1837 — 2727 —18209 **-»f|
da de factos .que se verificam em pu-' Confederação
Como um leitor do
zado nas antigas dependências do
plrante.
ha
melo, de fa—
ça São Paulo Tennis, que
'í|l
olub campeão, sendo a entrada multo yem sendo disputada nesta ço de Saude do Exercito — Cur- Meyer; 6 metros e Lopes, ft rua 14250.
*
ManhS" suggere as bases para blico, conio o accidente soffrldo tos, para a próxima sexta-feira,
dos
da
Casa
zenda,
Ibérico.
capi*
de
Aperfeiçoamento
so
por.
Recusar passageiros — F. 2704/
O ULTIMO JOGO DO CAMuma fusão •
feita pelos portões da rua Gene- cidade, passou a obedecer ao re*
ás 8 1|2 da noite.
.157 e 159,
—
ns.
— P.* *
Cordeiro,
Arohiaa
de
tães
16.
ae
signal
Applicação
Curso
Despbedtenda
PEONATO
ral Severlano, mediante apresenAgradecendo a publicação desNessa reunião, que esperamos
gulaménto da APEA, emquanto
no Meyer; 1 boneoo da Casa Sa- 241 — 1234 — 1869 — 6649. 4m
tação da carteira social do club não existir a Federação Paulista aspirantes 10.
Recebemos de um leitor do tás linhas, subscrevo-me ao seu
n.
Cruz,
da
—
discutido
rua
Dias
será
lomão, &
8091 —,
6430 — 6682 r— 7082
O campeonato de footbail deste a que pertence.
Correio da Manhi a seguinte car- inteiro dispor. —< Francisco Bar- se realize desta vez,
de 8870 — 9051 —11850 —18069
de Tennis.
*>.
131, no. Meyer; • 10 latlnhas
o parecer,do dr. Luis Jordão, so- anno, multo embora plenamente
ta em que se suggerem as bases roto." ¦
Haverá fogos, musica, eto.
Disputada pelo systema de éllmarmelada Leal Santos, da firma
13142 — 14020 —_14426 — O. 2291tj
".
*
para uma fusão das duaa sociebre o requerimento Interposto pe- decidido, ainda não está termina.
tnlnatorlas, ao certamen concorreproprietária do Armazém do avó,
do. Devido a uma' annullação de
SPORT CLUB BRASIL
dades de turf desta capital:
da
capios
n.
todos
d"'O
Cru»,
collegas
da
râm
rua
Dias
çhiüs
quasi
OS CONCURSOS PATROOI- los nossos prosados
com filial á
"Sr. redactor do "Correio da
partida, no proximo domingo, terá
Este anno toNADOS PELA A. O. D.
177, no Meyer; 1 corte de fazenGlobo" pleiteando o cancellamen*» mos oceasião de assistir ao ultimo Assembléa geral (8* e ultima tal de São Paulo.
Manha" — Conhecendo o Intena competição oito
maram
parte
da, da srta, Célia Pires de Mello;
convocação)
resse; que, este Jornal toma. nelo
to das penalidades que foram im- encontro official do anno, travado
6Í000, do sr. Álvaro Gonçalves
grêmios que apresentaram 32 duentre os teams do America e do
turf,* venho, na (jualldadô dé sooumprldas
sendo
pee
femininas.
24
estão
simples
e
Leite, soclo da ílrnu proprietaFluminense .
cio effectivo do Jockéy-Club e do Os concorrentes qne oecupam postas
O presidente do Sport Club pias
o
Clüb
Athlotloo
foi
vlctorloso
Ó
ria da Chapelarla Brasil, & rua
as principaes collocuções
Ia Associação Paulista.
Ao ser suspensa a partida, com Brasil convida os sociós quites
Derby-Club e ainda tendo em
Podem-nos os organizadores do da Carioca, n* 7; 1 automóvel
Paulistano.
multa consideração a convenlenComo complemento dessa medida a retirada do Fluminense, vencia para se reunirem, em 2* e ultifostlval em beneficio dos traba- (brinquedo)
e 1 chocalho, da
estft
Em varios dos concursos quo
O Club dps AdvogadPB,
da da fusão das duas sociedades,
ma' convocação, no proximo dia
lhadores de jornal, desemprega- srta. Eldra Pires de Mello; 3 examinando o
tendente a restabelecer a paz no este por 3 x 2.
O TORNEIO INTERNO DO
projecto dos BsAssim, uma vez reconhecida a 29 do corrente, ás 8 horas da
lembrar por vosso intermédio a sé realizam sob o patrocínio da
informonosso
dos
convidar
por
ISABEL
VILLA
da
1
retalho,
e
tatutos da Ordem dos Advogadss
Associação de Chronistas Despor- meio sportivo brasileiro suggerem nullldade do
a todos ob membros das com- vestldlnhos, 1 toca
seguinte solução:
jogo. será elle dispu- noite, pára a assembléa geral,
Em proseguimento do campeo- dio
missões encarregadas da dire- srta. Sylvia Teixeira Pires; 1 Brasileiros, elaborado* pela. doUtã
dlstlnotos don- tado domingo no campo do Ameri- ccnvpcadá para eleger ps mem1°) As duas sociedades se fun- tivos, com o resultado da corrida áquelles nossos
nato de tennis, que ora ae reali- cção desta sympathica festa para sabonete da Pharmacia Nery; commissão do Instituto dos* Adas
oecupam
do
ultimo
domingo,
dirão om uma sô com a denomlbros do Conselho Deliberativo za no. Villa Izabel Footbail Club, a reunião
frades, a realização Ce uma série ca Footbail Club.
Rocha vogados. ;'"-'" " iyy
que sé'realizará hoje, 16*000, da sra. Cândida
nação da veterana dessas: Jo- principaes collocações os seguinde tres Jogos lnterestaduaes entre RENUNCIOU O* PRESIDENTE que terá de funecionar no trien- de accordo com a tabeliã, Serão ás 8 horas da noite, na sede da Freire; 5$000, da Alfaiataria Futes concorrentes:
ehama
Para esse projecto,
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nio de 1931-1933.
levados a effeito, quinta-feira, 25 Associação Brasileira de Impren- turista; «000, da "Casa Fiel";
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2°) A nova sociedade JockeyDO OLARIA
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dará
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vogados, pedindo
da As*
revertendo a renda liquida em
.9 horas — Primeira turma -r za e Silva, vice-presidente
de balas, da Leiterla com a máxima
urgência, BUggesAcaba de renunciar ao cargo
para se resolver deíl 1 saquinho
grandes premios um com a.do- "1 —A. Corrêa .'¦'. .
café, da
Erianl-Lourlval x Lacolla-Renato. soclaçlo,
154—246 favor do resgate da divida externa
chlcaras
para
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Olvear;
ultimas
me*
sobre,
as
nltlvamente
estudo
tação egual ao grande premio'Jo- 1.2 'aí.
tõeB para o competente
de presidente do Olaria, o sr'. HoZézê-Móacyr x Nerses-Maia.
2Ç000, da sra.
158—246 do Brasil.
dldas a tomar para a realização "A Nacional";
á commissão re-.*;
ckey-Club*'ef.com a denominação fia— H*.'" Campista .
rado Verne.
8 horas — Terceira turma — da festa, visto como Jâ se encer- Adelia Carvalho; 1$000, da sra. encaminhamento
140—240
caso não'
de grande premio Dr. Frontin ei "'4 -r Olavo Bahia. .
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o outro com a dotação egual ao
— Segunda turma —
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Sãp oo seguintes os ohronistas condensado do "Armazem Sen- queiram reme ttel-as directamente
sião de dizer, é das mais* nobres, e nos se vem destacando nos sports
.7
horas
147—235
B
aquelle departamento..
grande premio Cruzeiro do Sul
136—235 merece o apoio das supremas au- exercia tambem ha multo as fun- Mareei WlUcs em viagem para Eloy-Canarlo x Bento-MUton — que constituem as commissões:
— C. Carvalho . .
8 aventaes e
com a denominação de grande
Pela Confederação — Dr. OU dos"; 2 camlsolas
cções que ora abandona, sempre
o Brasil
O Intuito do olub é collabor
182—229 toridad>.3 do sport nacional.
— Avelino Dias .
Otto-Dodoca x Pedro-Edgard.
da menina Maria Ametouca,
1
dr.
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Castro
Santos,
veira
promlo Derby-Club, em homenacom o máximo interesse pelos pro146—227
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Raul
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e
e
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num
aliás
do
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comprehende,
Não se
gressos
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136—226
íO —Alfredo Ford .
Pela.Amea *— Dr. Celio de Bar- Lima, Io secretario do Grêmio 11 nesse trabalho de grande Interes.
..
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140—225 momento como este que o sport
roa, Luiz Vianna, Baptista Fran- 'de Junho; 10$000, da srta. Jean- se para todos os advogados.
8°) Os actüaes sodos do Derby- 10}»-. W. Santos .-.
FESTEJANDO A CONQUISTA da França Mareei Willes, recebeu
' Ha
e Netto Machado.
co
ne Lárdy; 1 lata de blscoutos, do
pontps referentes á dlsclplt*
recentemente uma decisão da 12*
Club passarão a sócios da nqva
paulista esteja divoroiado da com*
, DO CAMPEONATO
Pelo club campeio (Botafogo) "Bar Flora; • 6 * vaslnhos de flo- na da classe e limitação ou prohi- |
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sociedade mediante uma syndican•
brasileira.
-pela
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sportiva
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DO
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NATAL"
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cia feita, ppr uma commissão comNo intuito de* festejar a conquisSantos, Argemlro Bulcfto o A. P. res,
"Parreira
dé 'ratdos" de L"" logar
tete direito a umá indemnisação
em cases comp o dos funcoiona-;
—¦• 1 lata dé biscoitos da
de Carvalho.
ta
do
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de
footbail,
posta dq egual numero", de mem- .bdro;
pelo
PAULO
DE
S.
de
Cardoso;
Moraes
Rèallzâ-áá^ârfSnli^tftnk ffrándé
Pelo Fluminense — Dr. Aloyslo do Minho"; 1 brinquedo de'"' A, rios públicos, órgãos do Ministebros dos actüaes aocios do Jo- (320$090),
Botafogo, um grupo de sócios do de 12,000 francos.
ratdos de duplas (333)600), Air
motocyclista pela cidade, Tavora, Adauto de Assis e dr. B. Andrade & Cia; 4 brinquedos, rio Publico,, delegados,dt._policia"'
ckey-Club e Derby-Club.
alvl-negro promove para o proxi- . Ha dois annos
caso escandaloso
passados, por passelata
Um
"Bazar Império"; 10 saqul- e congressistas, que'merecem* pon '
Rail
Gonçalves.
e
oldes
Sanches
de Castro.
Leite
Club
do
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4°) Os sócios do Derby-Club
mo dia 27 dò corrente, um grande esta mesma data, Mareei Willes organizada pelo
* Pela Prefeitura — Antenor do de
"Bombonlere derado estudo, máximo,
Brasil.
"reco-reco",
porque
soacceltos
nhos de balas, da
aue não forem
para
nas dependências a.ngio Paulo, 23 (A. B. )— Um
Antônio Velloso, FllTAÇA A. C. D.
de balas, de preciso não esquecer nunca qua
soffreu um accidente de automoA partida da caravana será ás Magalhães,
cios da nova sociedade serão cpmDrumond e Manoel Lourenço Gaby"; 1 saquinho
lar
daqui, na sua secção spor* tlgas do Club.
jornal
*á**íuft*MáJoão Pardella; 1 sobanete da Joa- se está legislando para todo o
pensados do seguinte modo:
de Magalhães.
A entrada se fará pela rua Ge- vel, o somente agora teve fim a 6 horas da-, sedèvaçtual,
tiva de hoje, diz que, como no
¦'_*"/:.',r*y "].'*;':
Figueiredo; 2'vestldlnhos de
rlz e Barros'- 183•;"BJf; çraçá^ía
a) terão o direito de frequen- 1—O. Ribeiro ... 137—228 Rio, em São Paulo tambem ha neral Severlano, é são wnvldados acção
quim
"Waldemar Guimarães; 1$000, da .paiz." ¦"','.
cauintentou
contra
o
que
...
131—228
H.
Camara
¦
—
Bandeira.. ,-X'X-- ='-• .'»,"''
"suls- para a festa todos os Jogadores
tar o Hippodromo Brasileiro com
Verdadeiramente
"Casa Daln"; 2 vestldlnhos e 1
136—225 escândalos
— Samuel Babo .
sador dos seus ferimentos.
Na praia do Arpoador será Qfduas senhoras ou menores na trldos varlóa clubs que tomaram
131—218 generis" em materia de footbail
— O; de Barros .
associados e suas
rouplnha, para menino, dá srata.
buna especial e receberão uma lnO pugilista francez, porém, não ferecldo áos
a
no
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dia
do
na
ordem
parte
Agora
está
Souza
.
128—211
P.
—
R.
o
Jenny Lopes; 1 saquinho de bademnlzação em dinheiro de 3:0008
Terão ingresso * esse Jogadores, assistiu ao termo da demanda familias um saboroso chocolate
12
— A. M. Dias ... 110—188 facilidade com que um juiz offipor exemplo; ou
O sr. José Américo, ministro las da Confeitaria Previdente;
de haver mediante a apresentação da car- porque se encontra em viagem qual em attenção ao sr. Abradepois
da
APEA,
ciai
Costa
.
.
117—187
João
—
Para conhecimento 8osrlritéres-.
transferir
reclame, da r'iarmacla
idéa
de
autor
da
Augusto Pinto,
b) terão o direito
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hão
do
sr.
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da
Viação,
a
do
um
club
teira
social
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que pertenrelatório
111—174 feito seu
— C. Klunge . .
denomlnar-se-â "Chocolate Çhan- Lucas'-¦ Blcàlho, Inspector de por- Popular, á rua Archias Cordeiro, sados, o ministro da Guerra,deo seu titulo nas condiçSes doa
para o,Brasil.
descèrem»
dirigiu,
.
.
104—171
procura
— G. Ribeiro
Jogo que
da ga* clarou que fica supprlmlda, nò
estatutos do Jockey-Club, isento
A presente Informação foi co* tecbler".
tos.rlps e canaes, visitou, hontem n. 212, no Meyer; 20*000,
O "reco-reco" será Iniciado ãs
100—152 truir os effeitos desBe documento
10 — J. B. Amaral .
da taxa de transferencia.
Como nota original, cada asso- demoradamente as obras de pro- lante meplna Elena Motta Du- corrente anno, a segunda parte
franco10
horas
da
noite.
despreslhlda
na
revista
sportiva
a
si
mesmo
*
demitte
se
e
matricula na
do
Derby6o) Os actüaes spcloa
'no
dado deverá lr munido de uma
do cáes do porto des- mont, filha do guarda-livros sr, do concurso para a
*
Records — De pontos em vma tiglando-se
conceito de seus
¦chicara ou caneca para seu uso longamento
za, "Match".
1 vestldlnho, Escola de Estade Maior, excepto .
Club que tambem o Bâo.
Dumont;
Oscar
'fle do Jo- corrida
deixou
ex.
segundo
S.
ta
capital.
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Rlbel1,44)
Oscar
collegas e demais desportistas.
(media
assumptos tatransckey-Club terão dlrdto
O itinerário será o'seguinte:.
transparecer, saiu satisfeito por 1 touca e 1 collar de fantasia, a parte relativa a
em 1» logar, réis
O Jornal, diz ainda que o caso ê CONSELHO DELIBERATIVO
realizada de ao* Praça da Bandeira — Mangue —
ferencia do titulo nas condições ro; de ratdos Amaral, e ratelos
viu, tendo sobre o as- para creança, da srta. Eglan- otices que será
tudo
DO
AMERICA
que
B.
J.
de
3201000,
frade
um
corar
pefazer
de
'
Jockey-Club,
do
¦ '
dos estatutos
/
Visconde ltauna — Marechal Flo* sumpto trocado idéas com o tn- tina de Castro, filha do profes cordo com' o art.". ,21 dp' regula-.;
1025700, J. B. Ama- dra.
Isento da taxa de transferencia, de duplas,
, P-.'.'™, riano — Avenida Rio Branco — spector de portos.
sor Alberto Castro, director da mento vigente.
do
arti»
na
forma
O
presidente
.-¦¦'."¦';
—
— Tunnel Novo
6°) A nova sociedade, tendo* em ral.,
Beira-Mar
o
com
91,
combinado
SANTARÉM
paragraCONCURSO
go
NO
UMA NOITE DE ALEGRIA
— Arpoador. A volta Se*
consideração os serviços prestapho 1° do 93 dos estatutos do EL AJEDREZ^ AMERICANO Atlântica
FLAMENGO
dos ao turf pelo dr.- Paulo Fronrá pelo Leblon — Jardim Botanl*
— Carvalho Ribeiro, 7
os
membros
convoca
logar
permaclub
Io
o
Hiptln, fará transportar para
¦
Da firma carioca, L. I. Stas- có — Voluntários da Patria —
E' grande a ansiedade da familia nentes, fundadores, beneméritos e
podromo Brasileiro o busto que se pontos.
effectlvos sin, estabelecida . â rua Gonçal* Salvador de Sã e praça da Ban*
2' logar — J. L. Costa Pereira, flamenga, pela realização da bri- grandes beneméritos,
do Derby-Club,
acha no prado
Pelo ministro da Viação foram
ves Dias, 46, recebemos e agra- deira.
Medeiros,
collocando-o no local* mais ade- Octavio Ribeiro, Oscar Joel, Al- lhante festa com que a directo- (100 sócios eleitos) o assistentes decemos o ultimo exemplar cheO. S. Jorge,
despaohados, hontem, os seguindo Flamengo encerrará as re (membros do conselho administraria
quado. O dr. Frontin será eleito Ricardo,
REUNIÃO
DO
CONSELHO
xaSmith, PlUta, oom 6 pontoa uniões do corrente anno, sabba- tivo), para a reunião ordinária do gado da revista argentina de
$es requerimentos:
presidente de honra da nova so- berto um.
"Bl Ajedrez
DELIBERATIVO
Americano",
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que será drez,
Fernandes Madeira,
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direcção
MENSAL
competente
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do
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ter o finado contribuído
a eleição da directoria, conselho
mar, local amplo e de grandes pro- ção,
'Grau, nosao collega de "La Na- Conselho Deliberativo do Moto
V. Silva ft Cia. — Assembléa, 84
consultivo e conselho fiscal nas
para o montepio apôs a sua apo- ARTIGOS PARA CREANÇAS J. R. Plre«- & Ola. — Aer»,, -.82.
na presente estação, rece- feira, âs 8.30 horas, na sede so*
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¦
do
Brasil.
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— O. S. Jorge». .
|
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condiçSes estabelecidas pelos esornamentação
—
uma
berâ
Setem- Ferrogloblna. 'f. .',*!„ ;„• ¦
PnraUo du* Creança»
O numero a que nos referimos
— A. Machado .... 11—19 e original.1'
ordem do dia: - ,
tatutos do Jockey-Clüb.
Seya & Plerré — 8. Pedro, 72-1»,
134.
Engrada Moraes, idem, Idem,
EM S. PAULO
bro,
9—19
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—
—
pp.
Eleger o presidente e o
a).
as
Bymnn Rinder & Cia.
Infelizmente, sr. redactor, esta
„ Had.
Afim de supprlr lacunas e inA Amerlcan-Jazz dirigirá
O campeonato annual
10—16
— 0. Medeiros . .
ARTIGOS PARA HOMENS
do 1 O sr. Stassln, fez acompanhar
',, ..* ,",,,'.:
Lobo, 80.
das secretario para as reuniões
questão de fusão tém sido enyédansas que se prolongarão
São Paulo, 3 (A. B.)'— Nume- correcçSes da prova testemuhhal,
-7.
uma circular
com
Um- .Brasil
este
íascleulo
Moura
— O. Ribeiro . . ."". 10—16
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—
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attestado idôneo, nos O Cnml«clro
a apresente
,¦'{_%
presenciou
9—16 10.30, até alta madrugada.
— W. Santos ....
guayana, 37.
que desejarem rosa' assistência
b) — Entregar os diplomaB e aos enxadristas
e muitos vêem
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do
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.—,
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mara, 89. ..'...
do campeonato annual de moto- cações em juizo.
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«ale*
— Ary Guimarães .
o Jockeycampeonatos internos, disputados
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e suas famílias,
Mlnorntlvns. "",'•';
,H, ¦
cyclismo, ao qual concorreram eleV
Leonor Lansen dá Costa, idem, Cin. Brasileira do - Bleet.
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— Samuel Babo.... 10—14 aos associados
1° Março, 88 Sabonete Encnlol.
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ria semelhante proposta se não 10 — P. de Moraes
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12 (dezembro) o a reapeotlmero
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do
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São
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da
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tivesse vantagem* e sé não visse
Em caso de não se realizar esta
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Desde o inicio a prova Off errePereira, Idem,
Rita
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DESINFECTANTEg;
Centro Loterico — Vetere & Cia.
em primeira convocaprincipalmente o Interesse eleva- com menor numero de pontos.
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podendo
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José,
FREITAS
Margarida São
O presidente do Derby-Club sem
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A classificação final foi. a se- idem. — Habilite-se
condo Rio Branco, 499
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Campeão de 1930 — Kurt WiNão seria* mala razoável que
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Deliberativo
a
Conselho
147.
—
diariamente,
5-1.863,
Branco,
para
Terceiro logar
para
P. Guimarfie» EV> ft Ola., Ltd.
Guilherme, cido.
aesembléa do - Derby-Club para
1* pareô — Canoas â 2 remos
Cosa dò. Placo —" Chile, 29.'
cesso, a seguinte directoria, que
Estivaram hontem na pista gra- thesouraria.
Rbzarlo, 71.
'
"Dr. André de com "Arley", em uma hora, 18.
uma combinação neste sentido? * mada
Ignacla Augusta de Almeida, Sonho Ouro —Galeria Jruzelro, 1.
da Gávea,
no proximo anno — Novíssimos —
o
club
hippodromo
regerá
do
minutos,
0
e
segundos
e
2|6.
FUMO SE CIGARROS
—
N&o 4 segredo para ninguém Umbu,
—
8.
Rua
idem.
a
certlPereira".
Chile,
Idem,
Faria
Ola.
lad,
Si
um
L.
de
Oosta
Apresente
Presidente, coronel João José
que montado por
A ULTIMA FESTA DOS ASPI— Sachet, 26. Grande Manufactura.de Fumo»
—
Cia.
4
remos
&
6,
y,
Fernandes
que accordps sempre se fazem, trabalhou a distancia de 2.200
nascimento
de
Moacyr.
Yoles
dão
de
2°
r—
—
pareô
Almir
Vice-presidente,
DE Araújo
'Carvalho
RANTES FLAMENGOS
'
'¦'.*-"'. *:'-:
Veada,
principalmente quando o Interes- metros, sendo esperado nos 1.500
Tlhocò, Cenrft Comnierclnl e Ind. Ltda. —
Francisca de
—1° secretário, Franoisco Junior —* "Manoel Fernandes".
¦
Maia
1930
Buenoa AlreB, 184.
Lopea gá & Cia. *.,.
se 6 de parte a parte.
Idem, idem. — Hablllte-se na fõr3° pareô — Cahpas â 2 remos
— 2' secretario, Armanmontada por
Varese,
metros
por
Tavares
"Club
—
Mesmo que não qulzesse assim J. Salfate. Os últimos 1.100 mei
de
Reás
decreto
classes
ma preceltuada pelo
n. BANCOS e CASAS BANCARIAS
FABRICAS DE CERVEJA
Como vem acontecendo na an- do Florio'— 1° thesoureiro, Clau- aberta
proceder, por que o presidente do tros percorridos
de
fevereiro
com evidente
alcançar Um grando dlonor Monteiro da Silva — 2 gatas Lagoense".
Será um dos numeros mais ln- 8.607, de 10 de
Danço do llrusll — 1» Março.
Cia. Cervejaria Brahma — Mari'
— Canôe — Junior —
Derby não reuné uma assembléa vantagem pela égua, foram co- nós, promette
4'
"Na1866.
pareô
—
Severlne
Pe
1» Março, 67.
a festa Intima com que o thesoureiro, Manoel
Dnnco Mercantil
Sapucahy, 200.
"Capitão Armando M. da Silva". teresaantes, dos festejos* do
geral e não pede o parecer da bertos em 73 segundos. Enygma suecesso
Ermezlnda Jardim Freire, idem, llanco Boavilta — 1* Março, 47. quez
do reira — Superintendente Ernesto
tal"
no Jardim
Zoológico, o
departamento dos aspirantes
•
•5°
mesma para a proposta do Jo- pilotado
INSECTICIDAS
pareô — Yoles â remos — "Grupo das Pastorinhas" sob a Idem, — Prove nâo ter o finado Danço ilos Funccionarios Publipor Ignadlo de Souza Club de Regatas do Flamengo, en- Carneiro — CommlsBâo fiscal —
. ckey-Club?
coa — Rua do Carmo, 69.
legítimos,
tambem galopou 2.200 metros, re- cerrará as suas actividades no cor- Tenente José Noronha — Francis- Junipr— "Dr, Llndolpho Coller". direcção do popular artista José deixado outros filhos
«ünlc».
90.
—
Brnnllciro—
Ouvidor,
O Derby-Club poderá ter a cer- glstrando
Lor
—
8.
A.
derradeiros
4
remes
os
Canpas
&
ou
reconhenaturaes
6°
legitimados
pareô
para
Florentlno.. ,
anno, pela qual reina lntelso co Guarlno e Ernesto Vasconcel- "Botafogo
— Ou- IMMPNISAÇAO DE MOVEIS:
teza de que o Jockey-Club, na 1.100, 70 segundos.
Os demais tente
nada Snl America CmiHnlIsnçflo
Foptball Club".
As "Pastorinhas" farão a aua cidos e que a habilitanda
enthusiasmo, entre os Jovens ru- los.
.___
vidor, 90.
proposta que fez, de modo algum exercícios que foram em numero bro-negros.
7° pareô — Canôe — Aberto ás entrada amanhã, no Jardim Zoo- percebe dos cofres públicos. —
*
Cin. Mntn-Cantm s. a. — saci
visa prejudlcal-o e que, com a limitado, careceram de ImportanCAMBIO E PASSAGENS
classes — "Club de Regatas Bo- lógico, âs 7.30 da noite e até ás Complete, ainda, o sello, para os
José, 13.
AINDA O CAMPEONATO
;_____;;:
- fusão, os. sodos do Derby terão cia.
Assim é, que para dar um mequelrâo do Passeio".
9 horas deliciarão a assistência, documentos apresentados.
Av. fifo
F. Moneró & Cin,
recldo repouso aos que ali praE
TAPEÇARIAS
MOVEIS
—
a lucrar' e multo, e que o seu
—
6,
remos
8°
Yoles
Jogos de domingo proximo
pareô
Branco, 49.
com seus bailados e cânticos caos sports mais favoritos
presidente, o dr, Paulo de Fron- Uma nova pensionista para o en- ticaram
Mappln Stores — Senador VerNovíssimos — "Dr .Adolpho Ber- racterlstlcos.
CÜTELARIA FINA
tin receberá, do Jockey-Club ae trntncur Fernando de Azevedo dos cariocas, cujos optimos rerul¦¦¦*..
<
guelro, 147.
AMEA
gaminl".
NA
José
Florentlno
apresentará
as
tados são jâ patentes, organizou
homenagens que lhe são devidas
—
—
9° pareô
Canoas & 4
Aberta "Pastorinhas" com toda a soV.' & «lio. — MACHINISMOS EM GERAL
Lula Hcrmniíiiy
"Araraquara",
"4
entrado o programma abaixo, que será ões—
pelo seu mérito e- pelos benefi-,
Pelo
Dias, 61).
Gonç.
de outubro".
No as classes
lennidade e com a mesma pompa
America x Fluminense
"correio
no campo
turf; de dobrado domingo 28,
cios prestados ao
Ucrm Stoltz & Cin. — Av. RIO
10' pareô — Yoles á remos — de outras eras; é uma tradição
" de Frontin que hontem no nosso porto,, chegou re- da rua Paysandú e está dlvldldp em campo
da rua Campoa Salles.
aéreo
'
66174.
"Audax Yacht
O dr. Paulo
.Branco,
—
Alegre a égua Mechlta,
~'_PERFUMARIAS
Porto
Aberto
ás
classes
do
erro
juiz
regional que merece ser conserJogo annullado por
"abra a queBtãó", procure se.ennaquelle duas partes, reallzando-se a pri
'
adquirida
centemente
Cie. Gencrnle Aeropoatnle — Av.
srs.
do
Carmo
Diniz
Os
Darcy
Motor
Club".
Rangel.
vàda.
Diogo
tender com o Jockey-Club e terá turf pelo sr. Carlos Elras. A re- meira pela manhã, e a Begunda
Rio Branco, 50..
e Octavio Peatana de Aguiar, ha
Coty — Riachuelo, 1D
prestado real serviço ão turf e á presentante da elévage argentina â * tarde.
afastados dos seus cargos COMPANHIAS 7\
pouco
reservaestão
ultima,
Para a
nossa capital.
Detenção,
tiveram
na
Casa
de
que desembarcou em boas condiDE NAVEGAÇÃO ROUPAS DE CAMA
sõ ções, já está - alojada na villa das, umá homenagem especial fi
não
Se asalm
proceder
ordem de reassumll-os, em virtuExpediente do director:
na
talvez
uma
solennidade.
como
e
serviço,
entraieste
do
Imprensa,
cocheiras
E MBZA, ETC.
—Paul
hlppica, nos
' prestará
Requerimentos
J. Chrls de do ministro da Justiça ter at- Lloyd Brnallelro — Praça Servulo
iinnic
de Parla — Tecldoa
Notre
Diurado.
salvará o Derby de uma morte neur Fernando Azevedo,
qual participarão elevado numetoph Company — Pague-se.
tendido a uma solicitação da comem geral — Ouvidor, 182.
lenta, mas , fatal, e, ainda, não
ro de jovens rubro-negros.
Insçripções — José Francisco missão do inquérito nomeado pa- COMPANHIAS
—
Uruguayana, 96. ¦
A
Nobreza
o
sim
—
dei"
chegae
Paulo,
definitivo
S;
deagostOB
de
Restltua-se.
Edith ra apurar
terá grandes
de Lima
Eis o programma
Procedentes
lrregularidaCONSTRllCTORAS A Capital — —Av. Rio Branco.
Monteiro de Barros — Restttua- des naquellepossíveis
ram hontem dois cavallos
ta esperada festividade social:
prazer de ter contribuído para urn
apôs
Pnrc
Royal
Largo
presidio
que,
S. .Franse.
-¦ ¦¦».,"
final honroso è glorioso .para amPrimeira parte (de manhã):
CIA. Iniinobllliirlii
Nacional —
cisco.
*
-,*\
Empréstimos dos EBtados: — ouvll-os, considerou justa a sua
Conforme antecipamos chegou
bas as sociedades. ,
—
143.
jo _ a'b 8.80 — Custodio Josí
A
Oriental
Andradas,'
Quitanda,
90J92.
'Ou
N. 39 — Indeferido o pedido. Nu- volta ao Bervlço.
Cin. Inininhiliiirln Kosmoa —
Podem os sócios de 'ãe
I'nri|iic Imperial—Av. Passos, 32,
t ambas as hontem da capital paulista o po- do Carvalho — 60 metros roaim
— Nfio comportando o
24
mero
se
—
foi
desclasslfl87.
vidor,
certos
que
P,
ficar
Mnrclrn
tro
Carinho,
Rua
do
Costa, 8.
que
sociedades
Infantis atê 12 annos:
terço a consignação indefiro o
Oln. liras. . Immoveis e Conalra
a fusão se fizer nos termos mais cado para Begundo logar ao ga2* — A's 8.40 — Oscar Ballala:
SANATÓRIOS E CASAS DF
pedido.
cçfle* — Àv. Rio Branco,- 48.
ou menos acima enumerados lu- hhar o ultimo premio eliminatório — 80 metros rasos — Infantl—
Pede
fiança
Pedro
Cartas
SAUDE
crarão o Jockey-Club, o Derby- corrido no hippodromo da Moôca. .fortes;
CASAS DE CALÇADOS
nha Ruiz — Cancelle-se a carta
Club, o turf e também o doutor Juntamente com o filho de Klep*
Sllvlni
de fiança.
ile
1'nlinjni — PalmySnnntorln
30 _ A's 8.60 — Dr.
~
Av. Hassos, 120.
Cmin Gulomnr
Uno
Frontin.
Pecúlios — Deoéleclana
ra — B. Minas.
pèstone chegou Turyassü que se Are. Cavalcanti — 300 metros
Cnsa Af.nmor — Ouvidor, 56.
Snniilnrlo K. Comprido,
de Senna, Eplphanla das Chagas
Os agradecimentos e respeitos achava ha tempos em São Paulo. rasos — Juvenis;
O ministro da Guerra declarou DROGARIAS E PRODUCTOS
Mello, Leopoldina Alves de 011do — Vosso constante leitor."
4» — A's 9.00 — Dra, Anni.
TERRENOS E CASAS
veira, Amélia Bastos do Nasci- que as porcentagens pagas pelos i
Um cavallo definitivamente atos?
— Altura — Infan
PHARMACEUTICOS
Leite
Teixeira
A PRESTAÇÕES
mento, TComeu Balster, Rosa Cie- offlclo.es que oecupam prédios na
tado dás pistas
A PROPÓSITO DA ULTIMA
annos;
12
até
tis
Maria
Silveira
Soares,
MmiiltiHtro
Phenlx.
mentina
Villa Militar, devem ser recolhiVICTORIA DE IBÉRICO
Antônio il.i Silva Snllca — Rosa— A's 9.16 — Arthur d<*
—
Amélia
Clau
5*
José,
74.
S.
Fnrln
Dantas
de
Castro,
Cin.
Ue
&
do
dos aos cofres do conselho admiFoi definitivamente arredado
rio, 109, sob.».
— Altura — Infantis forUrnn.-iti» ft Cin. — 1° Março.
Elpidio Luiz de
dina Machado,
Como o entraineur do filho dc èntralnement o cavallo Bocáo, Carvalho
Araújo, Virgínia Cyrino do Espi- nistrativo dos respectivos corpos, Sabonete Gexay.
VENDAS A PRESTAÇÕES
seu
offerecido
propriecompetir
a
conservação
aos
pelo
a
qué
explica
quaes
performance
Le Temps
MnitilMíin lie Scott.
rito Santo, Francisca dos Santos
y> — A's 9.16 — Austrlolinlano
tárlo ao sr. Flores da Cunha,
de oito dias antes
Euzella de. Souza Couto e Palml- dós proDrios que lhes estão af* i\ n. iiniiiiKdi & Cin.-1° Março. A CniniH-iiMuinrn —" Ramalho Or«
—
ra-'[
metros
100
Pereira
Carneiro
— Cumpra-se, fectoa.
tlgâo. 20*2»
Cia. Chlmica Merck—S. Pedro. 136.
Do entraineur Francisco Barro- aguarda embarque para Porto
.(66.06). ra Brlggs de Pinho
sos •— Juvenis:
Alegreeo recebemos a seguinte carta;
«ggoi

,„„ii,,mh,i„m„i<»ii, ...... .••«......«...oo...../

AS BICYCLETAS

de fama mundial

vOl itslO ODOlUVO IV ar. *

O NATAL DAS CREANj CINHAS POBRES DOS
SUBÚRBIOS, NO GREMIO 11 DE JUNHO

A generosidade das familias e a collaboração
do commercio

ISNAKD ék Cia.

NOS INSTITUTOS MIUlAKES
DE ENSINO

38P0

0 numero de alumnos a serem
admittimos em 1931

69~Rua São José-69

Yachting

Footbail

INSPECTORIA DE VEHICULOS

Tennis

PELOS TRABALHADORES DE
JORNAL DESEMPREGADOS

A próxima grande festa sportiva em beneficio

0 Club dos Advogados e o projecto dos estatutos da
:.,,;..
*9rdem

0 ministro da Viação esteve
em visitas ao cáes do Porto

0 concurso para a matricula I
na Escola de Estado-Maior i

Box

Motocyclismo

Xadrez

Requerimentos despachados
pelo ministro da Viação

Estabelecimentos e produetos
que se recommendamsl

Remo

Um grupo de Pastorinhas no
Jardim Zoológico

Funccionarios da Casa de Detenção que voltam ao
serviço

O LEGITIMO

LEITE DE
MAGNESIA
tem a marca de

n

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Os alugueis pagos pelos officiaes pelas casas que oecupam
na

GRANADO

I

NSo se deixem illudir petos similares.

-.. ~ . .! _-

¦¦•.-¦f.:m

.'•ifisaif

4o

¦

CORREIO BAMÀNHÂ — Quarta-fetra y& de Dezembro de 1930

Transferencias e designações de officiaes do
Exercito

¦/-..

Ev^isto Ferreira da. Silva, funcciònãrio do Ministério da
I
jA#íe81tum, •èòím 36*áhhos de idade, deu o primeiro ataque
^epJí1^tlçoe^i|-í.-?jd^íunhp;d.e 1922 — em 1926 tendo se aggra£va.dp o seu estado, íoi obrigado a pedir tun anno de licença
'^¦^fidó
'ftesta época seu medico assistente o'.Dr. Antonio
Ferreira
dá Silva, tio do enfermo, — em 1928 dava
|Pires'^
^Ev$is£í!iié,;5 a 9 ataques por dia , estando completamente
$àt4ss\ifòti.'.d.p'seü',empr'egò,;;-f-'em 16 de Janeiro de 1929 pasí.sou o.doeiité-a fasçer uso do ANTIEPILECTICO BARASCH,
|Berit|o.\"*iüfe. neste mesmo dia deu apenas um ataque, e no dia
tlT^bis anjeáçós, —- no d(ia 18 o enfermo passou completamenor manifestação epiieptlca, manten|ine^sbaa^sem*i^
;!do.5»«riesáltíatuáç&b atè lioJe, e em perfeito estado de sau¦ ü^-^-jflç.eifi*que.assigna a presente declaração.
>¦ .:•
IÜoi?da;Janeirol,26 de Setembro de 1930. . '
A,
'¦'
Evárisfo Ferreira da Silva
a'deçlar«íão supra.,
;¦' .'^Confirmo
á ,4,; ':,M br. Àntonk» Pires Ferreira da
Silva.
á1
c0*>ANTIEPILECTICO
BARASCH
é
vendido em todas as
|.
|ph$macias e drogarias do «rasü om vidros grandes e

r«iNs & cia. ¦
'

Í*Ç?áp%sí^*;Wvs!','^*'.:'**

W.

RUA SAO PEDRO, 114 — SOBRADO

(10414)

IfíFORMACÕES ÚTEIS Á LEOPOLDINÂ £ OS
"'^¦¦Wqa^en-tòs

¦

. NOc.f.írHESOURO' NACIONAL —
li: Pagadoria seri pag» hoie, a fopia
lha dor Montepio' civil, da Viação, de
" *

|N àiZrbr.Cí

-*.-¦¦-.':•

VENDEDORES DE
JORNAES
Uin officio á Associação
Brasileira de Imprensa

NAe-SREFEITURA — Pagará-se hoje
§,
'as
'colas,folhas- das guardiãa, serventes de estitulados da Carta Cadastral, diairistas e "titulados do Theatro Municipal
Ao presidente da Associação
e Ilha da Sapucaia.'
Brasileira de Imprensa foi ende-

; GUARDA CIVIL .

ft

D; Serviço parao'fioje:'
'..¦'
V- UniíorflW^K.r .'¦'¦ ¦- - "'..'¦•
— 'Prlrneiro
i;,- Dir^SftÇSO-CçMral''segundo
fincai
^{IscfalçgUacôUr-^Duafie^e
L:\ReynaTuo**Magálhães. f.
Regula, »ral.-.— .'Primeiros fiscaes Do'Ribeiro,1 Jdsé Castilho Bran^mingos^osè
¥'<lão, jAizQvceio Carvalho, Edgardo Santos
Spda- Silwt. e segundos fiscaes Rocha Go;¦ mes ©Magalhães de Almeida.

*

. SERVIÇO POSTAL

: A ^Repartição dos. Correios expedirá
malas pelos seguintes vapores:
KHoJèil-i • • ni . .
^"Deseado", para Santos e Rio da
•Prata, recebendo' impressos, até 10 ho'objectos
para registrar, atí 9 hojj-as; '¦
ras; cartas para o interior da Repu*
blica, até': 10 lJ2;.idem, idem, com'porte duplo/até 11' horas; cartas para o exterior. da „ Republica, atí 11 horas.
"Massilia",
pára Sanios e Rio da Prata, recebendo impressos, até 10 horas;
objectos, pira ^registrar, até 9 horas;
cartas para o interior da Republica, até
10 113; idem, idem, com porte duplo,
atí 11 horas; cartas para o exterior da
atí' 11 boras.
1Republica,;
"CàríHóepôke'*,íjv-v
para Santos, S. Fran¦
cisco,"*;'Itaiállí, -Florianópolis e Laguna,
'recebendo
impressos, até 11 horas; objectos para 'registrar, até 10 horas; cartas
ipterior da Republca, atí 11 1|2;
para e, 'ídem,
com porte duplo, até 12
idem.
. . .vébora8'ta
,,,,,, , , -..,
tf:-. "W^f*ípiiht' Bahia,.Tenérlffe,' Usboa, yigóf Boulognee Bremen, recebendo
'impressos,
até 6 horas; cartas para o ln*
^terior dgjtép.urblifa. atí 6 1]2; idem,
idem, com porte duplo, até 7 horas; car.tas para o exterior da Republica, atí 7
¦horas.fl|(y"fp t rr- ¦ • ¦; -. .
"Itajubá",
P.ara .Victoria, Bahia, Ma,
í-ceià V..Recife, recebendo impressos, até
¦'5 liotas; cartas , para o interior da
Republica-, até 5 1|2; Idem, idem, com
porte duplo, até 6 horas. .
,
; Amgnb^;., -., .,y- . .
-'; ."Aniu|iji';.?Ç.nç;vol.ei", para Santos e
portos, cia.sul,, recebendo Impressos, atí 5
horas; objectos para registrar, até ,18
da
jjwramtejjSfei cercai para o interior
com
iRepumÍcijr',áté,f5,' 1(2; «idem,' idem,
. V
dupUè^tff.í:hbraslr.
jpòne
"Araraquirj",
para Victoria.'Bahia e
;*.'".
''ÁRecifçi.jfççébc-ldo'impressos,
ate 4 horas;
"registrar,
até 18 horas (d&
objecto^' para
24; cattas'para o intefior da.República,
até 4Ái|2; Idèm, Idem, com porte duplo,'
::«•:¦*¦-.
«té-5">He>rai,
'.'POLICIA

m.

MILITAR

. ,
Jí.'Serviço-lpira*"
'Sf bojei •
Unitofme
(kaki).
¦*¦ Stíptriór 'de dia,'major' Costa; officiai dc ília* ao quartel general, capitão
Callado; medico < de din, 2o tenente honorario dr. Mendonça;, medico de promptidüo, - .4" tenente dr. C. Rodrigues;
pharmácéutico* de dia, 1».tenente Aguiar;
dentistarde dia, 1» tenente graduado Cas-itiienio de dia, acadêmico Muniz;
' tro;
ronda.com o superior de dia, 2° tenenteCampos; guarda da Policia Central, as-guarda
.'piiante««Warioj
"1» .tenente Partocarrcgô; da Amortização,
guarda da.Moeda, 1*i Scereirite Raymundo; . guarda do
Thesouro, 2°. ,tcncnte Antenor; prompti*
dão no quietei general, aspirante Olympio; ronda especial, três sargentos do reauxiliar do offigimento dé cavallaria;
ciai ele dià aò 'quartel geheral, sargento
de1
Araripél1*''enfermeiro
promptidão ao
'general, 'soldado Godofrédo;
muquartel
sica de piúmptidão, a do 3o batalhão de
-piquete
ao
infantaria;
quartel general,
tlois cornttciros do 2o batalhão de infantaria; ordens á Assistencia do Pessoau,
duas praças da companhia de metralhadoras; iliolocyclista de dia, .soldada Leite; guarda cdo Supremo Tribunal, sargento Periir ae cabo. .Velloso; guarda do Pa*.
e cabo
lacio. da Justiça, sargento Almeida
-j,.:- .. «,- ' ..
Carvalhçwrj.r
';
.;_, ««NOS, CORPOO
'Diju,,;—,j(íd'l°-,batalhão,
capitão Astolplio; ep(.20 batalhão, ¦. Io tenente Djalma;, sa 3°,. batalhão, Io tenente ValenJBm;'0go '4o batalhão, capitão Guanaba,'ra; noi Sf, batalhão, ,1°. tenente Orlando;
no ij batalhão, . capitão Carneiro; no
| régimepto^lc cáv'állaria,( Io tenente I'1Aze'te-*
.•'«do'l
flOTeginiceitei. dé cavallaria,'!
'ínenteyiipvçao;
ho. corpo de serviços au*
-xiliarii'''ajpirjinte Lúcio; na** companhia
r.de'
' uieWalnadoráà, aspirante J. Azevedo,'
PromplISãò"— No 1» batalhão, aspi*
¦rante 'Jlclirao; no 2° batalhão, 2o tenente
batalhão, 2o tenente Jaca..Blarico*..,uo,3°
'
2° tenente Pierre;
randíi'iSio 4* batalhão,
'tejnente
.Sobrinho; no.
S"
batajfepj
,'nó
JJ
rrÇí0''b'atalhSí, aípirfntè' Ulha; no regimen*
Sto de ca^aJÍ*nrria,;g'', tenente Mattos.

re&ado o seguinte officio; "Exmo.
sr. presidente da Associação Brasllelra de Imprensa: .
, Os abalxoa assignados, modestos auxiliares da imprensa, vendedores' dos Jornaes desta capital
nos subúrbios da Leopoldinâ e
nas cidades fluminenses de Petropolis,. Therezopolis e Friburgo,
vêm expor a v. ex. a sua angustiosa situação ante as exigências
descabidas da Thé > Leopoldinâ
Rallway. C Ltd.
Os signatários, além de pagarein integralmente as suas passagens, são obrigados ao pagamento do frete, d peso, das folhas
que transportam,- como se fora
outra qualquer mercadoria.
'Ora, a Central do Brasil, a Sorocabana, a São Paulo-Rlo Grande, a quasi totalidade das companhlás de estradas de ferro do
paiz, émflm, e a própria Light
no Districto Federal, isentam de
frete os jornaes que nella transitam,. sendo que a Central do
Brasil, ainda concede aos jornalelros o abatimento de 75 % em
suas passagens, Este grande ônus
a que são obrigados, lhes Inhtbe
de vender os Jornaes naquellas
cidades aos preços desta capital,
quando em São Paulo, por'exempio, são vendidos com o mínimo
acerescimo de preço. E', pois, para este facto que os signatários
vêm solicitar a valiosa lntervenção de v'. ex., certos de que unia
acção bem orientada e a influencia de que gozaes junto a administração da Leopoldinâ, consegulrá a isenção pleiteada, multo
embora continuem os conduetores de jornaes a pagar as suas
respectivas passagens, como é natural.
* Confiados no* Interesse que, petqijiajfl v. ex., àn|a,just^-c^usa
tecipam os > seus agradecimentos
respeitosamenmui
e subscrevem
te. r
Attenclosamente aguardamos a
resposta de v. ex."
_at»att.»aa.».*»..*......*...tt.n
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0 novo director da Faculdade
de Medicina de S. Paulo

São Paulo, 23 (A. B.) — Reallzou-se na Faculdade -de Mediclna a ceremonla da posse do
professor Sérgio Meira Filho, recentemente nomeado director desse estabeleclmnto de ensino superlor.

,A suspensão dos descontos no A "variante" de Poá, no ramal
. í|nisterio da,Guerra
de São Paulo
CtoTitabllIdade o

Ao.-,,álípb't<jr*de
mlnííteo da Guerra deolarou que' A directoria da Central lo Bra.,.'.!_ suàpensão doa descontos deter- sil mandou avaliar a despesa pa'tf mlriaíia:.W:avl80 639 deV';<í6'no- ra a conclusão da variante de
-vemífçajJtiltlrae?, abrange òs aue Poa, por ser seu pensamento Inau. forátíiieltòs"nos vénòlmentos do| gurar quanto antes o trafeço na'•-'•
mencionado • mefc.
quella linha.

ji37)j)

"FOLHETIM DO "CORREIO DA MANHA"

tÈfXUNEy D U BOISGOBEY

lifiâPilMETE
W- VERMELHO-

aôiasS

"Correio da Manhã")
(Traducção para o
PRIMEIRA

Erà''pfeeiso, pois, ter grande coragem para viajar, ou ter multa
necesstdafte.de chegar de pressa.
Sõ 'diligencias
por" esse motivo se preferia
a posta, porque
ás
pmiòiic.= nó; corriam scnüo duas
ao passo que o
hora,
léguas pòr
carro-correio chegava a fazer duas
e mela, c mals.
Foi.i-jéo .qüe Ijvou. p- conde RenatoAtoMar a*'posta, ancioso por
te**roln*i**.,.o negocio de BrOUKge,
quando eíocleliu emprchender viados ultimos dias do
gprrr-em um '•"'
mez .ele liiáiov
Comp tc.nips dito a propriedade
era''t**y}ly,lí'ji .mns no.diu seguinte
ao do-éricontro no Tlvoll, com o
Irmão,.'podlu-lhe autorização pam
vendel-a; o quo Fablano negou
icrminàntemfente, pondo-o ao par
¦'.¦ Wil^ Ssiblà a respeito.'da esperta

PARTE
Octavia, e das assiduldades de
Márcus, o secretario do pae delia.
M.ts Renato não lhe deu credito, e a fraternal entrevista quasi
acabou em conflicto.
10' que is apaixonados, os namorados mesmo são assim.
Quanto mals lhe atacam a mulher que amam mals elles se enloüquecem por ella.
Tanto o general, seu tio, como
o visconde, seu mano, so conseguiram obstlnal-o,. mals ainda, nos
seus propósitos de casamento.
Achava que Hie estavam armaneio uma verdadeira conspiração para o fazer desistir, recoríomlo-se a vis culumnlas.
Renato,' portanto, não ia a Santonge, vender o castello de Brouage, e aa terras adjacentes, mas
sollclfnr das autoridades compe-

•¦*"¦'•
¦....,..
;.--:¦ -¦¦>¦¦-

'¦'^Ê—t—_am
''''$mmi$>'''"~''

C0LLEGI0S

QUER ASSldNÀR

Curso de Revisão
OràKKKchi^ arffgój

Escola Superior
de Commercio

spcrírc
O ministro da. Guerra, asslsnou
os seguintes actos, transferindo:
Na arma de Infantaria — Os
capitães Carlos da Rocha, de ajudante do I batalhío do S* (Pelo*"> proetirmtto T A Vfi, i\\}_\
tas) para a 6» companhia do IS*
TWW/ll
regimento da infantaria (Ponta
* Estão abertas as Inscripções
bio • VM/
Grossa): Gastão Augusto Grune//7:W^^/yb--^^^oã4*jiíio.4e*94-—
f V F\
wald da Cunha, da 5* companhia
pára o curso de revisão destinado I» (sem effectivo. Santa atado a preparar candidatos ã maria), para ajudante do II bata•*•••
tricula no Curso Geral.
IhSo do 9» regimento do Infanta, Praça da Republica numero to
rlã (Pelotas): Alcides Rodrigues
— Telephone 2-6250.
de Sousa, de ajudante des» ba(IU!)
talhiio e regimento, para aludan-gramma figura a celebre "Missa
te do I batalhão do-mesmo regiSolenne", de Beethoven'.
mento: Josê Nleodemos Monteiro
C com.nentarios serão feitos
Curte e remetta a formula abaixo, acompanhada da respectiva Importância, para o
de Barros, da 3» companhia do
pelo professor Luiz Heitor.
11» regimento de infantaria (Sto
seguinte endereço: Sr. Luiz Ayres — Gerente do "Correio da Manhã", 'Avenida GoJoio d'El-Rcy) parn a l* do U>
mes Freire ns. 81/83.
batalhão de caçadores (DlamaaAS IRRADIAÇÕES __ nOJB
tina, sem effectivo); Manoel Innocenclo de Camargo, da compa'-—
Radio
-NUAUS*. •'••'«» •'.*» « • ••••••
Club
to•*••
Rua São Pedro 242 loja
Atterrndendo a crise x-teial, fona
•-'•¦.'# t • t • • • •••••••••
nhia de metralhadoras mixta do
das as marcas, a longo praio
(Onda de 820 metros)
reduzidas õs preços até 31 de dezembro
6» (Ipamery), pan a S» elo Sl*
(bem legivel)
sem fiador. > Aluga.. Troca.
35O$00O
e 400(000. deu z-imubatalhão de caçadores (Recite);
para
* A*s 10 horas — Radlo-jornál do
Concerta-se Radio. Machinas
mentos de 6 peças, novos, modernos e
Othelo Rodrigues Franco, da 1*
20 metrns do Bslnea.
Escrever.
.
Contabilidade,
a
independentes,
de
companhia do 4* (S. Paulo)-para
IAJLAIj. •••••• • • • aaaaaa_aaaaaa a. • • •«-«-.*»,.• ••¦••••••*••
Radio Club com o resumo das noetc. Ruá S. Pedro 242, loja.
rio. Rua' Marechal Cantaaría n. 152,
a companhia da metralhadoras
ticias dos Jornaes da manhã. - ,
¦
(E im)
chamados.
.
4-157,1
Fone
Edificio
Urca.
mixta do 6» batalhão de caçado- De 1 ás 2. — Programma _
(9593) .
res (Ipamerjr); Edgard de OlivalBOXAUU» • « • • « * * •••• • • « • » • • • • •• • ••• •'-*« • *,•.,•¦• <¦ • • • •
discos
selecclònados.
*
ra, de ajudante do'III batalhão
Das 4 ás 5 — Discos eelecclo(8664)
do 4» (Quitauna), para. a 1* comJunto remetto Rs. .....Ç......... para uma assinatura por ....... mezes. i
nados.
)¦
Aluga-se uma casa nuMIadi cota
panhia do 11* roglmento de In—
6
bom quintal, 2 quartos, *> salas, cosi.
Das
ás
fantaria (S. Joio d'El-R«r); RU6,30
Radto-Jornal
nbá, \V. C, banheiro de agua Quente
debrando Sarmento, da companhia
do Radio Club (secção da tarde).
e fria, quarto para empregados. Trata,
de metralhadoras pesadas do i*
Chamamos a attenção dos nossos assignantes para a conveniência de reformarem . Das 7 ás" 8,80 — Discos seleese 4 rua José Bonifácio, 86 Petropolis.
regimento de infantaria. (Quitan- suas âssignaturas, antes do dia 31
cionados.
Despachos
director
do
suspensa,
hão
do
corrente,
geral:
ser
afim
de
a
remessa
da folha.
749'')
na) para o quadro supplementar;
(E
Das 8,30 ás 8,45 — Radlo-jornál
Luiz Carneiro Vianna — DeEnedtno Virgilio de Carvalho, da
do Radio Club para o interior do ferido, a partir do 3 do corrente.
1* companhia do M« batalhão de
— Exigências feitas:
palz.
caçadores (Florianópolis) para a
mola, haverá adoração do menino
Na 1* secção —,¦ Olympla Alves
Das 8,46 âs 9 — Discos classi_ do 2» regimento de infantaria
Jesus,
— Satisfaça a exigenreceberá
de
que
prendas
Marinho
-,
COS. (VUla Militar); Antonio Carlos
seus adoradores. A' melar noite,
Das 9 âs 9,15 — "Saber dizer", clá. *3»
Bittencourt, desta companhia •
terá
missa
do
O
coro,.
está
gallo,'
Na
secção
Francisco Prlsregimento, para aquelia compaourso facll e pratico para todos. co Telles Dantas— :—
sob a direcção da distineta proPague o seiExecutamos c reformamos qualquer
nhia e batalhão; Manoel Jacintho
Recltaçfies
trechos
de
de
e
prosa
fessora
d.
Alice
Tavares,
não
da
certidão.
modelo. S. José, 59. Tel. 2—5038. |
de Almeida, da 1* companhia do BXPEDIENTB DA CATHEDRAL tem poupado esforços que
versos e a pedido a poesia de Lutz lo Na. 4*
-i
—
o
secção
Joaquim
de
para
(E 7816)
27" (Manios), para a companhia
"Oração de Santa,
Guimarães
. METROPOLITANA
maior exito da festa em honra da
¦
Paula Machado (Gymnasio Leode metralhadoras mixta, do 10*
Therezlnha".
padroeira.
poldlnense) — Compareça
para
batalhão de caçadores (Onro ProEstao correndo pela Cathedral
Nos dias 25, 86 e 27, exposição
Das 9,15 em deante.— Pro- esclarecimentos.
to); os primeiros tenentes Llnneu Metropolitana
os seguintes pro- do presepe e continuação nas noEdital*—Sr. Victor Hugo Theogramma variado do studio do RaVende-se por 500) para desoecupar
dos Santos Lourival, do S» ba- clamas de casamentos:
venas.
doro de Jesus, professor do 1* legar (com pequeno
dio
Club.
defeito); tem
talhão de caçadores (Victoria),
Gilberto
No
Teixeira
Leite
dia
28,
reallza-se
da
SUa
Curso Popular Nocturno Masculi- deira, queimador a gas, dois mandriscaK,
grande
para o fi* regimento de Intenta- va Telles e Stella Maria Lebre festa da padroeira, com majestoO Syndicato
Profissional de
do
no
26°
dlstrloto.
blok com tres bocas. Tratar: Rua Fem.
ria (Caçapava); Cyro Peiàlgto d* Seabra; Z* tenente Antonio Jun- sa procissão.
No proximo dia 28 — SextaPeritos Contadores, em commisPeço-vos enviar até o dia 23
Telles, 184, -sobrado, S. Christo
Souxa Ribeiro, do S* (Villa MUI- queira Glovannlnl e Maria Audos directores feira — Grande concerto do stu- deste mez,. á sede da Inspectoria, seca
O vigário,- 'padre Aramls Ser- são constituída
vão.
(E 7811*.
tar) para o fi* regimento do In- susta da Rocha Zelguags; Josê
dio
do
Radio Club, pelos prof es- o expediente relativo aos mezes
o a commissão de obras- do Cícero Ferreira( Edgard Maria
fantaria (Caçapava);-Joaquim de Decio Cavalcante e Deolinda da pa
templo, pedem aos catholicos da Jacobina e M. SUva Lobato, es-' sores violinista Oscar Borgerth- e de novembro e dezembro do corCastro Junior, o Annibal Barreto, Silva Gonçalves;
'
-.
Pedro Pinto localidade enfeitarem a frente de teve, hontem, 6. tarde, no palácio pianista Tomaz Téran.
rente anno.
do 8» (Crus Alta), pam o t* • U*
e Odette Martins; João suas casas por, onde passará a do Cattete, onde, em audiência,
Districto Federal,
de dezemregimentos de infantaria respe- Mandarim
'*" • .20
Baptista
Vianna
e
Tolanda
levando
Corhonrosamente
procissão,
bro
de
1930.
. .
ctivamente (Caçapava « S. Joüo rea Braga e Souza; Ignacio Lago o andor de N. S. de Bomsuo- foi apresentar ao dr. Getullo Var- Radio Sociedade
inspectora
A
escolar,
Honorlna
d'El-Rey; os segundos tenentes de Sousa o Luiza' Carvalho de cesso.
Alugara-se salas & rua da Assembléa
gas, chefe do governo proviso- (Onda de 400 inotrts)
Senna de Oliveira Gomes.
Walesteln Teixeira de Mendonça, Souza; Luiz de Camargo e Esmenumero 70. Trata-se na loja.
rio da Republica, o seguinte me'.•¦•'¦¦
(10917)
dp 27* para o* 4* bataihto de ca- ralda Ferreira de Araujo; Álvaro
—
—
mortal:
Ao
meio-dia
Hora
certa
J .
çadores (Manios e S. Paulo); Pinheiro Vieira
"Exibo.
Amarante e
sr. — Trabalham nos Jornal do meio-dia — SupplemenAderbal Paulo da Faria, do t* Vvonne
Araujo Lima; Joaquim
domínios da Justiça do Districto to musical até 1 hora.
para o 2* regimento de intenta- Pereira dos Reis o Emilia Ferel»
A's 4,55 — Transmissão em raFederal numerosos cidadãos que
ria (Quitauna e Praia Vermelha); ra
de
Manoel
do
Rego
Figueiredo;
exercem a profissão
Edmundo Cavalcante Dias, do 22* Costa e Georglna Pereira'; Álvaro
de peritos dlotelegraphla do programma- a
contablllstas. A esses cidadãos ser executado no studio da Radie
para o 2* batalhão de caçadores Pinto da SUva e'Ignez Alves TelEsteve,, hontem, â tarde, no
Um predio com grande armazém t
(Fortaleza e Nictheroy); e os se- seira; Albino Gomes e Justlna
são confiadas
pelos srs. Juizes, Sociedade.
tenentes
commlssionados
gundos
A's 6 horas — Hora certa — Ministério da Fazenda, uma com- bons commodos no 2o andar, próximo so
ai/.-ogados, etc, as peO
ministro
da
Guerra
pretores,
Rodrigues;
Heitor
Braga
o
Maria
proviAssociação
Brasileira
do Porto. Trata-se «om Luis Ha*
missão
da
Cies
.lonns Antônio Cardoso, do 13* Alves; Luciano Marques Carnet- denciou sobre os seguintes
Jornal
da tarde. Supplemento
paga- ridas relativas a questões liga(E 8398)
batalhão da caçadores (Jolnvll- ro e Florlnela Maria de Azevedo
do Pharmaceuticos, que foi apre- chado.
mentos: 750$, ao 1° tenente José das directamente á contabilida- musical.
le) para o 5* regimento de Inten- Boucas;
a
um
memorial,
sentar
pedindo
—
¦
Eduardo*
de
Souza
PItanA's
6
Previsão
do*
tempo.
de
commercial.
Lopes
ex
Bragança;
23:474)700,
V.
bem
sabe
&
taria (Lorena), • Francisco For- ga.' e Maria de' Lourdes Corrêa dé
A's 7 — Hora certa —; Jornal' equiparação, para os effeitos de
dos serviços
tunato, do 22* batalhão da caça- Mello; Bernardino Ferreira Gen- Viação .Férrea do Rio Grande do «'transcendência
dos produetos estrandores (João Pessoa) para. o 1* dro e Adalglsa Ferreira Goulart Sul; 33$, á mesma; 61:260$400, &. dessa especialidade nd urdlmen- da noite. Supplemento musical. sellagem,
Aluga-se quarto com ou sem mobilia,
geiros aos nacionaes.
regimento de infantaria (VUla e Alfredo Silverlo de Araujo e mesma; 840$, ao 2° tenente Sa- to das provas sobre as quaes têm Discos.
em casa de conforto e socego, com li*
—
8,80
berdade.
Rua Santo Amaro n. 116 —
Militar).
A's
Programma
especial
assentar
muel
de
os
de Oliveira Motta; 80$,. ao
Julgamentos das
Telephone S—2728. (E 8403)
Na arme; de cavallaria —- Os ca- Olivia Rosa Affonso.
tenente coronel Octàcilio dé ÓU- causas. Pois bem, esses cidadãos de discos.
—
Alberto
Barbedo,
Edgard
pitaes
A's 9,16
Ephemerldes Braveira; 780$, ao 2° tenente ] com- que atê agora trabalharam anoO CULTO DE S. JOSE'
Cavalcante de Albuquerque, Homlsslonado Nelson Feljô; 902$, nyma e désagregadamente, des- silelras do Barão do Htío Branco;
racio dos Santos; Nelson de CasCLUB DE ENGENHARIA
Notas
de
sciencia,
arte e literaAluga-se o sobrado da raa do Cattete
Roje, quarta-feira, dia consa- 98$, 692$ e 3$60r.\ & Empresa de protegidos dos mais comezinhos
tro Senna Dias, Bernardo Josí
n. 65, completamente reformado, com
Teixeira Ruas. Mlsael Cavalcan- grado nesta archldlocese ao pa- Navegação Sul Fluminense; .... princípios de lei e de direito, que- tura.
SÜA
boas pinturas e todo o' conforto moderno.
sr. Lupercio Gar- (CINCOENTENARIO.DE
te de Assumpção, Bdgardluo de trlarcha São .Josê, serão celebra- 574$736, & viuva do sargento aju- rem consubstancia:* as suas res- , Palestra
"Coisaspelo
Tem fundos para o Becco do Rio—
do tempo antigo í—
,FUNDAÇÃO)
Azevedo Pitta, Alberto Dias dos das missas ein seu louvor, dentre dante àsylado Joaquim Manoel ponsabUIdades e as suas preroga- ,cla
(E 8405)
Chaves no local.
Rua".
Santos, Raul Per«lra da Mello, outros, nos seguintes templos:
Ildefonso
de
tivas
Almeida;
300$,
numa
áo
2*
organização
de
A*s 7 horas, ná matriz dè S&o tenente reformado Francisco
A's 9,30 — Aloysio de. Castro,
A Directoria e o Conselho DIArthur Heskot-Hall, Raul Beclasse que terá pqr
Ciefinalidade
João
Baptista
da
Lagoa
e
no
tim Paes Leme, Luis do Simas
mentino Malagueta; 1379795, ao regulamentar a profissão, legitl- da Academia Brasileira dé Letras, rector receberão quarta-feira, 24
Enéas, Benjamin Pereira, da SU- Santuário do Coração de Maria, capitão
da Radio do corrente, das 6 ás 6 Jtoras da
Nestor. Penha Brasil; ..... mando-a e autorizando-a dentro á convite da directoria"Oração
Tijuca, aluga-se por tres mezet
va, Adherbal de Campos Silva, do Meyer.
Sociedade, dirá a sua
do tarde, no edifício social a Ave- ou Na
-mais, uma bela e pittoresca casa,
A"s ? 1|2 horas, na matriz do 460$200, ao 2* sargento Raymun- dos princípios que a têm adopta- Natal".
Heitor da Fontoura Rangel, Dor¦
124|12C,
os.
ns.
Branco
nida
Rio
bom
clima,
bem mobilada, de preferencia
vallno Couieirat de Araujo • GI- Nossa Senhora dá Conceição o do Magalhães de Souza; 137$795, do até' hoje, como que desperConcerto no studio • da Rádio cumprimentos dos sócios e das a casal estrangeiro, preco commodo* In*
llath llrurah-f Florim, todos do S. Josê cto Engenho dè Dentro, ao capitão João . Bonifácio da cebldos de sua. importância; que- Sociedade
formações
do
te*
com
o
concurso
pelo telephone 8—5074,
cânticos e communhão geral. Silva Tavares, ao 1° tenente.Ar- rem, numa palavra, officitlizar
pessoas que desejarem fellòiquadro ordinário para o supple- com
(E 8418)
mentar: Maria Fernandes de Al- Bm seguida, haverá reunião da thur Carnaúba, ao 1* tenente o serviço de perícia contábil no nor Reis e Silva, Mario de Aze- tal-os por .esta memorável data.
vedo e orchestra da Radio Só-'
meida, do 1* esquadrto do 4* re- devoção e benção do Santíssimo Jandyr .Galvão; 1:750$000, ao sar- Fórum, sè tanto for exeqülvol.
22 de DezemRio
de
Janeiro,
-,.:¦.
' Provada a cumplicidade da es- ciedade.
gimento da cs.vaUaria divlsiona- Sacramenta
bro de 1930. — Paulo de FronA's S horas, nas matrizes dc génto ajudante Jonas Henrique
Programma
rio (Tres Corações, rara o 2* do
Casal deseja nm' sem moveis, com pen»
tin, Presidente do Club.
T* de cavallaria
Independente Santa Thereza, do Engenho' Ve- de Medeiros; 640$, ao 2° tenente cripta nas- fallenclas e concorem casa de familia, nos prozimida(E 9156) sSo,
Orlando de Carva- datas irreverentes para com os
1* parte — 1) Bela: Ouverture
'A
(Livramento); Gabriel Paiva de lho e do Engenho Novo e na ca- commlssionado
des do alto da Tijuca. — Cartas para
lo Freitas; 1:500$, ao capitão re- Códigos,
traidor da sabedoria espagnole — Orchestra. 2) Pon-' ASSOCIAÇÃO
Lima. do 2* esquadrão do fi* (Ale- peila de N. S. Auxiliadora.
BENEFICENTE Süva neste jornal.
(E 84?6)
A's S horas, na matriz de Jaea-, formado Raphael Piçto de Azam- dos Julgadores e multas
vezes chielli: . La Gloconda — Clelo e
grete) para ajudante do 4* regi- rêpaguá.
DOS EMPREGADOS DA THE
mento de cavallaria lndependenbuja Netto; 172$205; ao tenente- amoldavél aos
Interesses
—
dos
Mar
tenor
Reis
Canto,
o
SUva.
TRAM_E",
JANEIRO
BIO
A's 11 horas, na matriz de coronel Walmer Augusto ila Sil- aventureiros de todas' as
te (Santo Angeio) para ajudante
castas,
Brusselmann: . Grandioso —
WATT, tlGHT & POWER 0°:; ¦*•' Fura e limpa, vende-se ' tonelada
do 4* regimento de cavallaria In- Nossa Senhora da Salette, com veira;. 127S236, ao major Raul claro que á organização o regu- 3)
Orchestra. 4) Glordano: Andréa
LTD. -E. COMPANHIAS AS meia, à rtia Aristides Lobo n. 144. —I
dependente (Santo Angeio); Ru< cânticos, communhão e benção do Poggi de Figueiredo; 137$795, ao lamentação da classe de
—
Chenler
dl
ali
azurro
peritos
Un
spaSantíssimo
Sacramento.
SOOIADAJS
bens do Refeo Barros, do 2* esTelephone 8—3916.
1° tenente contador Augusto Josê contadores — a exemplo do que zio — Canto, tenor Reis e Sllvá.
(E 8445)
quadrão do 2* regimento de caDe ordem do Sr. Presidente e
vaUarta divisionario (Jasuario), MATRIZ DE S. JOÃO BAPTISTA de Souza; 172$, ao tenente-coro- se. dã com os avaliadores e ou- 5) Napoleâo: Romance' — Or- de accôrdo .com o Art." 39, Canel medico di*. Getullo Florencio tros collaboradores da parte con- chestra.
DA LAGOA
pára o 2* do 1» de cavallaria Inpitulo X, dos Estatutos desta Asdos Santos; 327$100, á Clá. te- creta da' Justiça — marcará um
dependente (Boqueirão); Oscar
.
Intervallo,
*6) .
sociação, convido os Srs. memde Barros Amralak, do quadro . Durante o corrente mez, serão lephonlca Brasileira; 210$, ao 2° beneficio máximo prestado
2* parte —
ás
Massenet: Leu bros do .Conselho
Deliberativo
supplementar para o 1* esqua- realizados nesta
matriz os se- tenente commlssionado Antonio instituições, com egualmente le- Erlnmyes — Ballet — Orchestra.
alugar por* \ftis mexes, num
drão do 4* regimento de cavalla- guintes actos:
airro burguez, dois Quartos amplos
Oscar Fernandes; 820$, ao tenen- gltlmar uma. profissão para a 7) a) Cardlllo; Core ingrato; b) (art." 38°, seus paragraphos e Srocura-se
—
-.alojar mobiliário. Quem tiver fa*
Hoje, 24
Dia dé abstinência te-coronel Carmerlq Goridlhi; .'«.. qu,' se exigem *
ria divisionario (Tres CoraçSes).
reunirem-se
alíneas)
a
no
propara
—
Nutlle:
Mamma
mia
Canto,
qualidades e code carne. Natal dos Pobres do
No Serviço do Veterinária
pelo telephone 8—5523.
áo 2" tenente commlsslona- nheclmentos espçclaes., O legis- tenor Reis e SUva. 8) Casadesus: ximo dia 27 do corrente, râs 14 Ca offerta
¦
« -. ¦ >;."; *., (E 8441)
O major graduado Joto Telles Dispensado de Nossa Senhora de 120$,Mario dos Santos;
630$,'ao lativo do outrora foi sempre sur- Song — Orchestra. 9) Flotowí horas, nò escriptorio da Asso.
.Villas Boas, do 2* regimento de Lourdes. Missa do Gallo, á mela do
2o tenente commlssionado Anto- do * aos appellos feitos
-"¦¦.',
nesse Martha — M'apparl — Canto, te- ciação Beneficente, â Rua Macavallaria divisionario (Jagua- noite, flà matriz.
nio Baptista e 750$, aó 2° tenente sentido e nos próprios domínios nor Reis e Silva. 10) Albenlz: Ca- rechal Floriano 168, 2° andar,
rão) para a Carta Geral do BraAmanhã, 25 — Dia dé Natal. commlssionado
'José
Aluga-se bom, com fogão ¦ gu, ba*
Corrêa dos do judiciário
sil (Porto Alegre); e o 1* tenen- Dia santo de guarda. Horário de
nada se fez atê prlcho iCatalã — Orchestra. 11) para approvação do relatório an- nhèlro
demais commodidades para fa*
te Alipio Benedicto Cerqueira de missas como nos domingos.
Santos.
agora.
F. Manoel: Hymno- Nacional — nual para o exercício de 1929. milias. eRua
Tra*s-éS
—
Castilho, do S* regimento de ca*
Plínio S. Pinto, 2o Secretario. tar na loja. do Cattete na. 78180. 7811)
O' Syndicato
Orchestra. ,
Dia 18
Profissional
4",domingo
do
mez.
dos
vallárla divisionario (Castro), pa Communhão .geral das crianças
(E
- (E 8442)
Peritos
Contadores,
communira o 5* grupo de artilharia mon- do,-Patronato-e dp Cateclsmo, na
cando a ,v. ex.- a sua organi- Radio Educadora
DERHY-CIjUB
tada (Curityba).
missa elas ?1|2 horas.'Natal dos
zação dentro da lei n. 1.637, de (Onda de 360 metros)
Anjos
Vende-se, typo armário, quasi nova,
de'
Caridade
aos'
seus
na
de
Classificando:
arma
arpo5
de
de
1907,
janeiro
venia
pede
ASSEMB_B'A GERAL EXTRA- em perfeito estado. Prec^j módico. —
filharia — OI* tenente Renato bres.
..
—
entregar
2
3
ao
estudo
Das
ás
Discos
variados.
pára
e
ao
—
RUA
paPAYSANDÚ', 186.
Dia
80
Missa e communhão
Tavares da Cunha Mello, na 2*
.ORDINÁRIA
trocinlo de v. ex. o magno proDas 6 ás 6,46' — Discos * solec(E 8439)
bateria independente de artilha- geral da Guarda de Honra, ãs 8
blema
cionados.
da regulamentação prçflsria de costa (Marechal Moura). horas. Natal.das Senhoras de CaSob proposta unanime da Dlslohal de cor.tabilidi.de, especialDas 6,45 ás 1 — Boletim noti- rectoria
Na arma de Intentaria — OI* ridade aos seus pobres. Reunião
convido os Srs. Sócios
isente no .'aa concerne á Justi- ciopo.
tenente lguatemy Graclllano Mo- da directoria dos escoteiros. _*
Aluga-se uma quasi nova. para fimireunirem em Assembléa GeDis, 81 — Missa de acção de
reira, no 7* regimento de infanDas 8 ás 8,30 — Discos vária- a se extraordinária,
ça, c tesa') jã se declara á'dispona Sede So- lia regular, á rua Figueira n. 20 A, SSo
ral
taria (Santa Maria) e o 2* tenen- graças, ás 7- 112 horas. A's 6 hoslçâo do governo que em tão boa dos. ¦
Francisco
Xavier. Trata-se no n. 20.
—
ciai, quinta-feira, 8 de Janeiro,
Te-Deum e bente Jullo Resende Rubin, no 2T* ras da tarde
Das 8,30 âs 9 — Discos. hora* cuida da rsauração do Bra(E 8428)
batalhão de caçadores (Manios). ção solenne por todos os* beneflfuturo, ás 6 horas da
proximo
—
'_-'
9
Das
8,30
ás
Discos.
sil
todo
e
para
servi¦_____
qualquer
Designando: no Centro de Pre- cios recebidos durante o anno.
(B 7830)
fim
de
autorizar
tarde,
o
—
para.
Discos;
Das 9 âs 9,30
ço referente á sua especialidade
paração de Officiaes da* Reserva
Das 9,30 em deante — Trans- á Directoria a realizar as despee para qualquer suggestão oú
— O 1* tenente Hermenegildo de FESTA DE NATAL NO MOSTEIzas
resultantes
do rompimento
Casas mobiladas em magnificos pon*
missão
de
da
Radio
Edustudio
collaboração de \ ordem technica
RO DE S. BENTO
Oliveira Carneiro, instruetor perJockey-Club do accOrdo re- ton em Copacabana e Petropolis. — Inem prol de suas
manente do Curso de Cavallaria
justas aspira- cadora de um programma de or- pelo
formesi
Phone 7—4512.
Hoje, ás 10 1|2 horas da noite,
chestra sob a direcção do maestro lativo á distribuição dos dias de
desse Centro. .
çflés.
(E 8432)
No Departamento do Pessoal da terá Inicio o Officio de Matlnas
Álvaro Pinto de Oliveira com o corrida entre es duas sociedades.
v.
ex.
receber
Queira
os
votos
Guerra — OI* tenente JosC de, que serão cantadas o' terminarão
Rio de Janeiro, 23 de Dezemconcurso da sra. Lucia Devora, e
o
Syndicato
que
formula
pela
Sousa Carvalho, adjunto da fi* à meia-noite. Em seguida haverá
grandiosa tarefa do saneamento de violão executado pelos srs. bró de 1930.''— Paulo de Fronmissa pontificai e officio de Laudivisão desse Departamento.
Grande variedade em caderadministrativo que .fofa causa Mozart Bicalho, Aloysio e Sylvio tin, Presidente. (E 7805)
No Deposito de Remonta de des, também pontlficaeB. A's 8
nos para pintura e armar.
O . Interventor, attendendo ao da revolução armada e será a Quintella.
'10,15
Monte Bello — OI* tenente Adall horas da manha, missa solenne,
R. S
Completo
sortimento de estoDas
âs
10,25— Intervallo
Dlnix Moreira, secretaria e com- e *s 10 horas de novo missa pon- requerido por Souza & Comp. maior conquista da revolução pa«OIiUB GYMNASWCO
jos e outros artigos próprios
mandante do destacamento desse tifical. A's 4 lioras da tarde, ves- (Casa Colombo) e outras firmas clflca. Rip de Janeiro, (aa.) — nò qual serão transmlttldas a
PORTUGUEZ
Deposito.
para presentes.
peras pontlticaes é benção do SS. que exploram confeitarias, arma- Cícero Ferreira,
presidente — previsão do tempo, hora certa e
No Deposito de Remonta dè Sacramento. Para os officios da zens de
PAPELARIA .ATLÂNTICA
e casas para M. Silva Lobato ( 1» secretario — notas de interesse geral.
ASSEMBLE'A GERAL ORBr.ruory — OI* tenente Augusto noite, distrlbuem-se cartões de venda de comestíveis
Rua da Assembléa, 70
frutas, permittiu que as Edgard Maria Jacobina,. thesou.
DINARIA
Hyppollto de Medeiros Filho, com- Ingresso na portaria do Mosteiro. os estabelecimentos
Mayrink Veiga
dessa espécie reiro."
(10916)
mandante e secretario do destaA
de
hoje
á
noite,
ate funecionem, amanhã, 25, e em 1*
partir
(Onda de 260 metros*
camento desse Deposito.
De conformidade com o Artibom, a commissão estará de de Janeiro proximo, até ás 2 hoNo Deposito de Remonta de anno
1°
dod
Estatutos,
convido
os
A Radio Sociedade - Mayrink go
Campo Grande — OI* tenente retiro e não receberá, portanto, ras da tarde, mediante o pagaSrs. Sócios, em pleno goso dos - Com todo o conforto moderno, diverJosé Publio Ribeiro, secretario e visitas nesses dias.
Veiga transmlttirá, hoje,- quarta- seus
tamanhos e pretos. Alagam-se i rua
mento da licença de 100J000.
direitos, a. se reunirem em sos
commandante do destacamento
felri:
das Laranjeiras numero 371.
MATRIZ DE BOMSUCCESSO
*
Assembléa
Geral
Ordinária,
na
desse Deposito.
—
Das 3 ás 4
Discos selec(E 6836)
sede sodial â Ruá Buenos Ayres
..No gabinete do ministro da, cionados.
As festividades da padroeira
281,"ás
21 horas,.para a seDas 8 âs 8,16 — Discos selec- n.
Fazenda esteve, hontem,. uma
_
na sua. toilette
guinte ordem do dia:
Intima use
commissão da directoria da As- cionados. .
Decorrem com o maior brilho
Srrfkflnnrí)
¦^-eiiuuia
De qualquer estylo, 'por pretos' bara*
Eleição
do
Conselho Delibera—
Das 8,15 âs 8,26
Oração de
sociação dos. Despachantes AdúaAGERMOL as festividades em honra á prote»1 executam-se; 4'lrua S Carlos nu.
prevenUvo seguro. Delicioso, ad- tectora das senhoras, a virgem • O Inspéctor geral dos bancos neiros, que foi solicitar provlden- Natal, pelo dr. —Mario -Bulhão, ' tivo e seus Supplentes para o mero 49. Telephone 8-1897.
blennlo de 1931-1932.
de Bomsuccesso.
Discos.
Das 8,25 ãs 9
stringente e perfumado.
clàs acerca da
modi(E 9123)
Ao novenas quo precedem á proferiu o seguinte despacho no ficação de lei, projèctada
Secretaria, 24 de Dezembro'de
Das 9 horau em deante —
regulam as
(E 5024)
que
do
sr.
Gemlniano
requerimento
"Hora
festa,
terá
logar
no
grande
que
das.gran- 1930. t- Luiz dc Carvalho, ViceTransmissão da
ftmcçSes
dos
despachantes
de
dia 28 do corrente, têm sido con- de Lyra Castro:
"Junte certidão da partilha, modo a conciliar os interesses des obras muslcaes" em c_o pro- Presidente em exercício. (10828)
corrldlssl.nas, não sendo de ese do commerclo.
perar-se outra cousa dos catho- discriminando a somma corres- destes
>m tm* m.
:—''
IIcos da parochia, que têm sob a pondente e destinada á solução
Tudo que seja ouros -velhos caide
sua jurisdicção a capella da Ir- do passivo do espolio e despesas
da boca. Rua Quitanda n. 174/ segun*
mandado
de
N.
S,
de
Bomsuccesdei
andar. — EDUARDO.
Foram licenciados jata. trata- so e
a de N. S. da Mercê, esta Judiclaes, bem como .a que . lhe
7
(E 7837)
mento de saude, pòr 3 metes, de
couber por meação e a que porRamos.
Wlllser dos Santos, auxiliar da
O sr. Olympio Rodrigues Vianventura lhe tenha também cablNo
dia
84,
será
solennlsada
a
Fabrica de Cartuchos e Artetada nova Imagem, offer- dc por suecessão, sendo certo na acaba de transferir o cartório
ctos de Guerra, e por C mexes, benção
Vende-se um projector e uma carne*
tada pela firma Irmãos Bernar- que, por ordem do Ministério da do. 2", officio do Registro Especial
ra cine Kodak por preço de oceasião;
Antonio José Ferreira, remador dlnl
& Filhos, á matriz, em tama- Justiça e Negócios Interiores, de Titulos e Documentos, da rua
tratar,na Praia da Flamengo nu*
para
do Serviço Central de Transpor- nho natural, havendo missa ás 8 estas ultimas quantias acham-se do Rosário, 76, para a rua do
POSSUIR
CADA LAR DEVE
DOIS
mero 378, com o sr. Walejemar.
tes do Exercito.
horas. A' noite, ás 11 horas o BOb interdicto."
Carmo, B7.
I7M7I
(E 8455)
•

-

...,__

_—

¦¦;;

0

-Wil/í

.'

àfer em brtnqi
zhn'- -

;

Correio da Manhã?
...*..*..*,........,.„„„...............,...,....,.».„...,...

,

Preços: Anno, 60$000 — Semestre, 35$000 - Mez, 6$0Ò0

SEM

'FIO

ÃNNUNCIOS

RADIO ? - só no n. 242

APARTAMENTOS

Verão em Petropolis

Na Instruccão Publica

TOLDOS EM LONA
CORTINAS E STORES
GRUPOS ESTOFADOS

Um memorial do Syndicato Profissional de
Peritos Contadores .ao
chefe do governo provisorio

Machina vulcanizar

ESCRIPTORIOS
E CONSULTÓRIOS

0 MINISTRO DA GUERRA
PROVIDENCIA SOBRE
PAGAMENTOS

Uma commissão de r
ANGRA DOS REIS
pharmaceuticos no MiAluga-se
nisterio da Fazenda
RAPAZ

DECLARAÇÕES

CASA NO CATTETE

Casa para verão

QUARTO GRANDE
APARAS PE LÃ

Nestes tempos de àlugeis
díffi ¦;>
APPARTAMENTO

CASTANHAS
PORTUGUESAS

VICTROLA

AOS MELHORES PREÇOS
DO MERCADO. RUA DOS ANDRADAS, 169 - Tel. 4-2073

CASA

VALÜGA-SE

Ar, confeitarias e armazens nos dias de Natal e
Annó Novo, pagando
uma licença especial

PRESENTES PARA CREANÇAS

APARTAMENTOS

Os despachantes aduaneiros nò Ministério da
— Fazenda —
O sr. Lyra Castro e um
despacho do inspéctor
—¦ de bancos —

Toldos em lona e ferro

Dentaduras velhas, Ouro
Compra-se

Licenciados pan tratamento

Transferencia de sede
de ura cartório

tentes a partilha judicia], visto
o Irmão se recusar a dividir ami.
gavelmente.
- Como nio tinha camngem, e
tendo que escolher, entra a dlllgencia e a mala-postn, optou por
esta, que faiia a viagem eni quarenta e oito horaa, emquanto a
outra levava dois dias • tres noites.
Correu, por conseguinte, ft rua
Rousseau, e partiu a 1$ de maio.
Márcus
embarcftia a 36, trcs
dias antes.
Nesses tres dias, o conde empenhou-se em obter sua licença no
Ministério, o que s6 -conseguiu
com bastante trabalho, porque estando sclentes, os chefes, da rusga
tlolle com o tio, lhe dlfticuitaram
tudo.
Teve que explicar aonde queria. ir e com que fim .
A Carbonaria possuía adeptos e
auxiliares por toda a parte, e b
principe Cantaz&uro, sempre bom
Informado do que oceonia no Ministerio do Exterior, soube logo
dos propósitos do >conde Renato,
propósitos esses que, como t claro,
constituíam um perigo para o thesouro dos Irmãos do "Alfinete*", o
para a pseudo baroneza, sob a
guarda de quem o dinheiro estava.
Resolveu pois estorvar-lhe a
viagem.
Os preparativos da partida Dieram que o conde não abrisse a
sua correspondência, de maneira
que. ao partir, levava na carteira,
fechadas ainda, varias cartas, entre as quaes a da orctessoia de
sua prima.
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No primeiro dia de viagem tudo
toi muito bem.
O cocheira era amável e sympathico, e os pontos perigosos, onde de preferencia operavam os
bandidos, foram transpostos - sém
novidade.*
Passada a segunda noite, e ]&
na estrada de La Rochelle, depois
de feita a quarta muda desse dia,
a mala-posta descia a galope um
decilve multo accentuado, o que
alarmou o empregado dos Correios.
Interpellando o postilhão, que
lhe era inteiramente desconhecido, pediu que moderasse o andamento, dizendo-lhe que, se connão
Unuasse assim, a carruagem
'
tardaria em virar.
O postilhão, novo no officio sem
duvida, não ligou, contentando-se
em replicar.
Deixo isto por minha conta.
"Não tenha medo.
Mas o certo é que um minuto
apôs, a carruagem virava.
Projectado do seu logar, Renato
toi cair entre as patas dos ravallos, mas teve presença de espirlto bastante para não se mex«t e dizer ao imprudente postilhão.
Ajude-me a sair daqui para
f6ra!
O postilhão, porém, como suppuzera o empregado dos Correios,
devia estar bêbedo, porque, em
ves de attender ao pedido c1q concie, esporeou o seu cavallo e ftisligou os outros, como se quizesse
quo os animaes esmagassem o eranno do viajante-. •

E se tal não suecedeu podo se
dizer que foi por milagre. ., .
O homem deu'tão forte esporada na IJharga do animal, que este,
fazendo, grande esforço, corcoveou,
arrebentou os arrelos e saiu em
•
disparada louca.
Illeso, e livre! de perigo, Renato
poz-se logo cm pê, acudlndo ao
empregado do Corerio que jftzla
por terra, a deitar sangue pela
b6ca.
Recebera um coice no peito e
par--'- estar morto.
Não podia ser mais critica a aituação dp conde.
Sozinho, porque para o séu desUno não ia mals nenhum passageiro, não tinha a quem pedir auxllio naquelle profundo valle deshabitado, *
Para cumulo de infortúnio, não
sabia onde estava.
Fatlgado das duas noites dé via
gem, adormecera antes da ultima
muda de animaes.
Bepoz o cadáver sobre um dos
eexins do carro, & beira da estrada, e, deixando o vehiculo com as
rodos para o alto, depois de verificar que não se arromb&ra a caixa da correspondência, subiu a
encosta, por onde tinham descido,
pouco antes, tão desastradamente,
convencido dc que a estação da
muda não deveria ser longe.
Não tardou a encontrar dois
gendármes a cavallo, que levavam despachos, e communicoulhes o suecedido.
O nome do Brouage, multo conhecido e estimado na região, o e
nspecto. do conde, Inspiraram con-

fiança aos representantes da lei,
que o deixaram regressar á Surgeres.
O agente da muda era também
hoteleiro e estava ná cozinha a
falar com um sujeito de. quem
Renato hão poude ver a cara, porque elle se retirou A' sua entrada
O agente praguejou, lamentouse,.amaldiçoou o postilhão que deverta estar bebedo, na certa, e que
o faria talvez perder o emprego,
Deplorou multo a morte do emdos Correios. *
pregado
* Reqato deu-se a conhecer e pedlu-lhe meios.para continuar viagem. para La Rochelle.
Ào caber qúe era o sobrinho de
um Par ie- França, o homem fez
lhe uma reverencia até ao chão,
mas declarou-lhe que sô no dia
seguinte lhe poderia arranjar
conduecão/
Acabou, porém, ante os reiterados pedidos do conde, em lhe alugar um dos seus cavallos de pos(a, e uma sella que um vizinho
emprestaria. .
—. Bom!
"O senhor tome as providencias
precisas
''Eu vousobre tudo isso.
escrever o meu depol.
mento pára o juiz de paz, e se se
tornar necessária a minha presença, avise para casa do sr. Tourás ,meu notario.
— Como ?
"O sr. conde tenclona ir a La
Rochelle falar com o notario Tourâs ?
"Não o encontrara.
. '.'Passou hontem por aqui com

ther/víoMetròs
para febre
"CASELLA LONDON"

a senhora, com destino a Paris, e
não voltara dentro de um.mez.
Esta noticia contrariou lmmensomente Renato,* fazendo-o modificar o itinerário.
Não Irei, então, a La Rochelle.
"Vou a Rochefort, ás minhas
terras de Brouage'. *
Depois de grande palavreado,
arranjou-se um cavallo de sella
Bom.
"Agora dô-me papel
para escrever, e depois mande ensllhar o
animal, i
"Faça' o favor de me mandar
para o Hotel de França a minha
maleta, que deixei lã, na malaposta.
Recebel-a-ft amanhS ft noito,
sr. conde, disse o hoteleiro que
carecia estar multo satisfeito com
tal solução, tão satisfeito que até
parecia haver-se esquecido do
desastre oceorrido e da morte do
hemem do correio.
Depois talou ao conde num outro viajante, um caixeiro de commercio. oue* ia também para Rdchefort, e partindo a mesma hora
aue- elle, mas o conde não quiz
companheiro.
Galoparei ao sair do Surgcres
desse
para ino afastar, mesmo,
tutro viajante, e evitar, assirm a
sua companhia, clisse quando entregou ao hoteleiro o seu depolmonto escripto pnra o juiz de paz.
E, como tivesse alguns minutos
ainda de espera, poz-se a pensar
cm Octi'via murmurando comslgo:
Não ha duvida, ella ama-mo.
O hoteleiro avisou-o de quo es-

tava prompto-o cavallo, e o conde
disse-lhe que deixaria o animal
ra taberna do Grâo-Pachá, em
Rochofort.
Depois, montou.
Era um cavallo bra.o, por domar, forte, mais de estampa rude
e feia. • •
¦ O conde • pagou generosamente
ao hoteleiro e partiu a galope.
Era. preciso ser bom cavalleiro,
como elle era, para dirigir o bicho
Ao fim de vinte minutos. Renato ja lhe conhecia todos os defeltos e qualidades, comprehendendr
que não tentaria desobedecer-lhe
convencido de que nada conseguiria.
Ao chegar a uma encosta, voltou-se na sella é avistou ao longe
um cavalleiro a trote.
¦ — Deve ser o tal viajante.
"A trote, não níe alcançara.
Emquanto subia a pendente a
passo, lembrou-se das cartas que
trazia comslgo e abriu-as.
Leu o rasgou as primeiras cinco.
, sservou para ultimo uma de
mulher cuja letra não conhecia.
Era a da Ingleza. a preceptora
de sua. jirlms, da qual jo. tomamos
conhecimento no Gabinete Ne*;ro.
aS.'.o ccetumava rcccibcr cartaj
femininas.
ctacia sô lho escrevfr*> uma
vez, tres dias antes dn sua partida em viagem; e um slinpios bMliete, com duas pnl.-uras appims
que eram estos "sou tua", biíhete'
•-.
elle guardara preciosam-nle
junto ao coração.
A. epístola de miss Tufton surprehendeu-o grandemente.
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CINEMA

Nunca lhe passara pela cabeça
que a prima o amasse, a não ser
como elle a amava, Isto é fraternalmente.
Lendo com attenção a carta da
exaltada ingleza não pOde deixar
de se commover.
Depois a momorla recordou-lhe
vários incidentes, vários pormenores, cuja significação so agora
entendia.
" —:
Pobre menina I
, "Como deve ter soffrido I .
"E, agora, como reparar este
engano, como cural-a 7
"Uma fatalidade realmente!
A seguir, para se" consolar, comparou a prima com Octavia, é
convenceu-se de que Antonleta
jamais teria a energia, a vontade
da 8*.:a amada. ¦
— Oral*
"Gosta de mim
porque tul o
primeiro, que ella viu, quando veiu
do convento para casa.
"Maa não ê
paixão a valer
. "Depois, na edade delia e com
a ef;,; íção que recebeu não se
ter apaixonado.
pOde
"Symr-athlzou commigo, lâ
por
-:tlalquer rnotlvo, e
poz na Idéa,
j oru * é rica e eu pobre, que tu
il-fria casar commigo.
f_;à fngíezn, pnr sun vez, vuggeriu-lhe
coisas romanescas.
•'Fncilmejite
" ) meu deverlhe passara.
ê, no entanto,
,
d- ngní.il-a de uma vez.
"Q*iar,clo chegar a Rochefort
vou escrever a miss Betsy, causndora de tudo.
XCoutlnila)
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«Ü . - ; sj. j.J$240 « ismfa
-'_;•'' , .,
x aa • a a *10*370

-(RIO)

Europa -, -Sul a
Leste. « .- ¦
America do' Sul,
África — Oesta
•.Np'1*»» •¦ «
Cabotagem
Sul „ B _...

468
2.829

t.n
Maceii Fair . .-. i.4i
American Euliy WAdling. »,_..• 5.28 5.36
American Future»,
, p«m janeiro. . a l.l* 1.31
Future».
American
. para março., a ,c 5.24 I.»
Future»,
American
_ par» nulo . . .. S.'if , 1.48
Future»,
American
5.48 5.53
, par» julho .- . .
J.,687 . pisponivd brasileiro, , bãxa
da 8
bãxa
»¦>
<•
' ..
pontos* .*:
Disponlvd americano, baixa de 8
262.649 pontos.
• Termo americano, baixa de 7 a 8
ponto».
Feriado» nesta prat» noa dia» 25, 26
e 27 do. corrente.

a %, dee. 2.316 «158000
Dita» Popular, 4 %
88*000 86*000
Dita» do Minu Ge* ,
raes, 7 % . . . 705*000
5 %, port. . li .600(000 500*000
Ditu do 1:000*000,
E. Santo, de rei»
—
1:000*, 8 % . . 700*000
Municip., de lb. 20,
•
•
650*000
•
•
§
port.
Ditas nom. «-^ «. « 630*000
Dito de 1906, port. 142*000 1398000
—
140*000
Dito dq 1914, port.
Dito de .1917, port. 136*000 135*000
Dita», de 1920, port. 135*000
Ditas decreto 1.335
4 (Lasca) . „ . ., . 150*000 149)000
Dita» decreto 2.097
—
(Ligo») V . . . 160*000
Ditaa decreto 8.94*
—
....
160*000
(Lagoa)
Ditas decreto .1.999
160*000
.
(Castello). . .
Ditu decreto 1.550
-s.
(Castdlo). . . . 176*000
Dita» decreto 1.93J
(Lyra). . . . . 190*000 .186*000
Ditu (titulo» defi—
nitivos). . . . . 1908000
Dita» decreto 2.093
(Av. Atlandoa). . 1703000
(Lyra). .... i90$oeo 186*000
Ditaa discreto 1.622
Ditu decreto 1.623 1308000 120*000
Ditu' decreto 3.264 149*000 145*000
Ditu ds- Uberaba. .
808000
Ditu de Petropoll» 140*000
Ditu de Pelotas, d»
—
1:000*. 8 % . . 950(000
Ditu de Bello Horizonte, de 1:000*,
7 *...„. . 750*000
Bancai!
Brasil. ...
. . 395*000 393*000
Portugue» do Brasil,
•
*
» • •• ' 948000 90*000
port.
Dita» nom. . . . 95*000
Ditas com 50 %. . .38*000
Mercantil
do Rio
de Jandro . . . 500*000 480(000
Funecionario» Publicos •¦•¦¦• 50(500 45*000
Commercia] da. Rio
¦do Janeiro ,'x ^ 135*000
Commercio • '•%%•••%. m
loolõoo
Econômico •
• • 6ÕI0OO 40*000
ComfaaJUu dt Ttcidot:
Corcòvado ... ,
30*000
—
Petropolitana . .'.,
90*000
—
Manuf,
Fluminense
8*000
— .
Prog. Industrial. «
60*000
Conf, Industrial, . , — •.
25(000
—
Brasil Industrial. .
215$000
Ctmp. âe Stgurot»
*
Argoi Flontlneiue* * .-. «¦¦.
2:500»
•*¦¦
Previdente* a •'«"«
1 2:000»
—
Integridade. .-. „
1158000
Varejista» . . . .
1:200» 1:000»
Comp. de B. dt Ferro:
Minu S. 'Jeronymo
76(000 74*500
—
Victoria a Minu. .16*000
Contpankiat divtrtut
—
Docas de Santos. , 240*000
—
«^.
Ditu nom» •» • «
Docu da Bahia. .
22(000
19*000
C. Brahma. . . „ 430(000
.—.
Tema « Coloniza.
.....
108000
5*000
_«Io.
B. Diamantifera. .
2*500
1*000
Águas de SSo Lourenço. ......
330(000 .'. —,
Dibtnturtsi
Docu de Santo». . 173(000 170*000
Mercado
Municipal
203*000
Docu da Bahia. . 105(000 100*000
Bellas Artes. .' *
208*000
Guanabara ..'»*¦ '•• 206*000 200*000
C., Brahma* • •
1:000*
Fluminense F. C.
65*000
Prog. Industrial. "».
150*000
Hotéis Palace.. . .
150*000
Tecidos Corcòvado. •
170*000
Teddoa Bom Pa*tor». • • •', ..m • 200*000
Nova America. . «, 1:000*"
—
C. Portoalegrenie.-.
140*000
Teddoa Alliança.
155*000
Conf. Industrial.
160*000
Usinas Nacionaes. . ' ¦'— ¦ .200*000

f
,. ;<
.yíilo 'de'janeiro, ism' 23. iÍe''ae»embfo
''
'd»4'l?30J'."-,-,
Somma do» em.
4-.*4-'.\'.' ¦", ",".
"1
•-,.Movimento do dia 22: - : ",í .
barquea , ...:.,',:""f2W^Í'^'-EStAfTlSWCA
¦ l :' i* .- Consumo
local
¦BUnjUX'... 'l,v, ss.:. Saetai" \.
diário. • m,q
.
Tel* Leopoldina!
Existência hontem I»
Da Mina» . „
996
ras d» tarde.. ..
996
. Pela' Marítima»
Da Minu . . •
2.971
Da Sio Paulo. ¦
1,289
.4.260
Regulador Fluml.
nense'
3.467.
.
LIVERPOOL, 2J.
(Rio).
'¦
?<«, Flum. (Nt«
Fechamento! '
(UIO.
ctheroy) ...
FechamenBti»
Uegulador Espirito
Bontem esse mercado funecionou,
Io Mtonot
. Santo • • • <
Fdturea.
333'
Camara Syndical doa
desde o inicio ati. o' encerramento dos American,
trabalhos, completamente paralysado é par» jaiidre. . . S.13 5.21
Reguladores de Mt.
nas » . ...
Future»
com as cotações em condições nominaes. American,
7.431
. ;¦ '^^w^tioréfj;'.'..^ | Armanaa
i Hoje, a maioria doa bancos encerrará
8.23 5.81
autoria».
para março. . .
"mim
• ¦ expediente ao meio-dia,
c^0::pn^^v_»0'''çi--i«:cii
Abi
¦vMÍ
American.
Future»
* a BL
MOVIMENTO
;*0d/» A'«sta f
3,35 S.43
p-ra maio . . .
'•*¦
'.
SlLondres .¦
4'57)64>4 27IÍ2
DO MERCADO American Future»,
' Taxas de Tabellâs
" Nova YoVk.. >.4> .'.-Totais se ¦ V »' fcSf
5.47
S.S5
10*155
.
.
10*295
_
_
.
julho
Sacro»
para
¦•¦Parlj."".-: . >,-;' ¦ .t40-'-*-"4-fi05 Entrada»
Nictheroy,
Mercado: affrouxou depola da aberpor.
Stock anterior. . a-» » •' -289,957
"Buenoa Airea
eonlorme lista do salda» >
(pe.
ASO d/»
tara. Os altistas realizara negócios.
:
«r,. outò).; ¦;-,..
do Regulador ílumlnena»
. Deado o fechamento anterior, baia»
MOVIMENTO. DO DIA. 22' .s
5 d " Buenoa Aire» (pe.^
¦ 413118»
londres* _ ¦
de 8 ponto». ,,-UUo), >d«t» dat».' _4í«iV
'
(49J87O)-(48J000)
«?' papel)..,»!'•",_¦
J»430
Feriados nesta prat» nos diu 25, 26
_
Entrad«»i'
'
.
1499
••Portugal.
" $397 a
¦
-'
$464
f»1*'..'^
•
_
¦¦„
.17.017 De Pernambuco. _ *, _ ,
7.000 e 27 do corrente,
J.lf Total* « *,¦ %_
• 10*155 a.' 101910 "ítala. . „ i. .
',
lima York, .
$540
13;990De
Macei*
.
-.
—
.
» ;
»
4 " Syria. . *'.«
.'Canadá
n »« ¦ 10)290
Idem o anno passado.
_
.4 1.748,
- '' 10.841 De Sergipe, a, ¦' a k ¦
NOVA YORK, 22.
A' vista
" Paleatlna; 71-1 "
Desde 1 dd mea. . .- -m * ' 266.799
Fechamento!
Londres. ¦ ¦ .... 425|32 a.'481184 P Allemanha a K«
'.rr* ;.'2$4«0 Média. . . <'. '.'¦'¦% _
.:i2.127
"..H4t FeeSamen'"
a
22.738
.
'
'
»
"
'
(50»196)-(48?4!
,
Canadá . fe,»''¦'i Wv
'¦'».'•
Desde 1 do julho. .',„ K 1.690;934 rx
«o aotcxlof
132.157
1 do mes. ¦ ¦ 4
Desde
140! ¦".Montevidío.;,
., 1400 a; •"
•¦«.,¦.' •• ..•»•
Parla. ;a*
4— ¦:'. Wttl .Médía..^^- V «'»•' »\
.
9.240
'
Ulddllna
'»
7.137,
k
American
.
.,
.'¦.*,.**¦
.
Saldas.
...
.88011
,
«99Sa
-1$H9 Idem o anno
¦
¦¦ ¦*-*
Suissa .' a, _
• 9.85
«i
:,'ü
,
.
^Hespanha
i>
;
_
_
1.5374.401
9.80
passado.'
a
Uplánds . ....
119.256
Desde 1 do mel. s »
Allemanha a, _ ¦'. ¦ 28448 a 88470 " Suissa - • • B
—
—
2*003
Future»
.-jVI
304.538 American,
Stock actual. á ai aa a 1
45394 a
8541 *,. Hollandaü- S''.V-a
Itália. -, _ *' ¦ ¦
::4$154
- 9.75
w.'i
w'
9.68
SUBARQUE»
í'-"'-.: •-».
para jandro. . .
,
.8478 "Slóvaquia . _,.-*-:
$460 a
Portugal, ia * ¦. a
-!-.•
. $306
American. Future»,
'Hespaijia' » . ¦« 18110 a 18130 • Suécia
'
•;
COTAÇÕES
2*770 AmerfA ;ío lloria
;*-..
» «. „ »',;.( Ijna
5.94 10.02
para março. . .
Bélgica, (oura) » . 18435 a 18446 .;Noru«s». 'M _ *i!07iír*í
Por 60 kilosi
?—l I.2Í770 Euroija;,•',¦•',• -. '.' 13.-43S
American l Futuree,
'.Bélgica
$289 "Dinamarca, _
8287 a
. (papel) . „
. Nominal
,v ¦ >»H<ft
,r*\ .-.,í$t;o 'America do Sul
Brant? eryatal. • _
H.
. 10.29
.
10.21
maio
..
930
par»
108200
a
10*340
"Japão (yan)- _•¦....
Nova York,, ¦ _ ¦'
«».
Nominal
Crystal amarello *.»
e-iftv,iW«ía
•
África. » m , ,
American, - Future»
7ÍÍ42-'
" Rumania. . ¦
-7 ¦ .«*'.. uiljiOSS Ásia.--.
Canadá''.''*' _ a. ¦ 10(340
Nominal
Mascavinho • a ¦ k
. ... 10.47 . 10.51
« '
julho
v-Vé
"Chile. ,^, .,,."•n '.:¦/¦ím
-j»-..-¦ ¦ ii; J. 475-4
i-í
^i,
Nominal
3» jacto a. • àiatíüsí
1*360
arcado: melhorou, mu . tornou »
Sra
Buenos Aire» 4 (peso
. —..!.;;¦' .H465 .Cdbotagtm'
Nominal
S»S00 " Austrji.j..,,. «¦,... '•—«,
Mascavo « » x - at
baixar, devido t pressão dos operadores
i ¦,9»Pd). ,.;' a-. .' ¦, Sí40ja,
*,Bélgica,
¦¦
¦*?*¦;
,ac:^riv
18442
(ouro)
do Hcdge.- Oa altistas realizam nego22.002
Total.
'•»:.
iBuenos Airea (peso 7$700
" Belglcá (paícl).,
~; .:¦. 8288 Idçm. o anno, st/.y¦
..,'.';; '..ri.
,, ouro)* i m- m m
S.30S,
passado, _ .
ASSUCAR cio».,88614 Desde 1 do racz. _ » _ m
Desde o fechamento anterior, balia
Montevidéo. a. a* x .7*600 a 8*000 Valea ouro, por 1$. ...
281.236 MOVIMENTO PO
...,..' EXTMaÍAS,;..,.
TERMO
A
d» 4 a 8 ponto».
Desde1*! dõ' julho.'.",- {¦¦, 1.680.373
Suécia . a a, aa a 3*780 a 2*785
-Noruega; * *, m ¦ 28770 a 2(775 Caixa matriz. K 4,. 4 53164 I :.,:j^d Idem o anno passado. ¦ si 1.436.796
IJ
PRIMEIRA BOLSAI i
¦
Dinamarca. » a n 28770 a. 2*775 Bancaria. ..',.. .. 4.27132
Stock. . . ......
258.166
a Da cot. • .NOVA YORK, 23.
,V.
ItOBtíAB ,.'¦:.
Hollanda, .'•'>'» 48136 a 4*170
Menos consumo 4 local doi
«nttrisr. Abertura!
5*140 a 5*142 Libra» . (ouro) ,"«,-;«-, -, 'S .*_.'.
dias 21 • 22. . « » ,
1.000
Por 60 kilo»
Jsplo (yen) . ¦ |j ¦1*260
HojotoFechamenLibras .(papel) _ _
51*500 Existência. . ......
rr
-..'..-'*
Chile. . «-¦'•¦
.257.166
iMtrtar
N/C.
Dezembro.
$065 Liras .(papel).
., «, .',,' —;'.
American,Future»
Bumanla. . •¦ a •
Idem o anno passado. » .
':i*7ó
304.197 Janeiro .
33*000+2*000
35*000
'
.
$308 Escudoa (papel).',.¦
.
9.58
9.68
Tcbeco' Slóvaquia., a i $307 a
22
i-.•**-'.
a
28
do
PaUta
cot»
36*000 34*500+1*900
para janeiro.
(de
Fevereiro
" —
Francos (papel) • a
Futurea
Austria . . . . .*, 18465
rente. mea). •"• . . m
18160 Marco'.
38*800 36*000+1*500 Anierican,
—
Pesetas
.
«
(papel)
5*6*4
março.
9.86
9.94
.
.
la-.oosto mineiro (novo).. »
para
. 4*567 Abril, ¦
**'"&>."fito.
S/v. 368300--2*000
Dollar» (papal)'.'.'-:'?,.'.' '¦***'•
futtuts^
S/v. 36*200+2*000 American
Maio
Relchsmarfc (papel). —
Londres, n¦ "a' "á "a 4 49|64a 9 59|«4 -Peto»
"mam-'
para mata . . . 10.1$ 10.31
Ainda hontem essa mercado . funecioVenda»! ¦ nio¦houve.
argentino»
(paAmerican
(50$361).(48$763)
Future»,
calma,
em
detcom
nou
firme.
.
Mercado!
procura
'
'iá;. :1405
,.
posição
-"
a
$409 i pel).. .»,._¦.
Paria, m _,-¦'¦
tltulda dé interesse a muitos lotes na
pára julho . , . ,10.36 10.47
Mercado:
eommereio
de caracter nor^
taboá. ;'Nas
horas
foram
reprimeiras
SEGUNDA
•- -¦
""•-' BOfcSAl¦>
Irados ' negócios de 2.223 saccas cá
Da cot, mal, devido 'is noticias de Liverpool.
y.
O»
altistas
realizando
negocio».
estlo
tarde de 3.508 ditas, ao preço dc 17*
anterior
Desde o fechamento ¦ anterior, baixa
4 Por «0 kiloa. por arroba do typo 7.
8
»
11
de'
.'pontos.
Dezembro ' a »
'
Janeiro
COTAÇÕES
•*,"'..';.;: ¦.';;„..;.!'''."!,'!
RECIFE, 33, ,
Fevereiro
'¦) ."',:;¦;.',',"',",
. santos,,, is,',:
Por erroti»
Hoje
Março
Anterior
¥;.*
Mercado.
¦ J JtÍ? 1* ".'«"*
. . . . Estavd
Firme
Abril.
m, *>'¦*- » ¦ 19*000
'S
y-V'T»pe-vjü
18*500
.
Preço
.,,
Maio. . .
por 15 k».;
: Estado .
:: .ts_riur:;.-"
Typo 5. x . >•
18*000
, Banco»
n
Banco»
sorte,
ve»
Primeira
funecionou.
Não
.'#>;'¦
Hora
i
>.": Typo 6;'* i**« *
olferecldaa
compram Dollar
aacam
».¦ •17*500
dedore», . « . .
mercado
Typo 7„ * « »
Primeira «orte, aoa*
k 17*000
LONDRES,. 23.
-- i. *»P9.:o.:. «•¦'ss'»'
radores • « * .« 27*000
x 16*000
278000
Hoje
Fechimen'7'nova
f nlradat:
to anterior
YÒRK,:ai«,
Deade
hontem,,
em
;
¦ 10.25 i.D.|
'
'
hi.
10*110
Nio
4J1|«4
,
Fedbamentot.,
•
Estarei
:;.'¦'.;
i.7|64
•'
|
j
Abtftur»! .
éaçcude 60 Id!,'
Assucar par» entrega
' 'i
• '•'.¦;. ff-r _ rlOÉa V »' • . • *
. BbJ». Fechamen.
1.700
1,000
em dezembro . . 7/3
',"'';"'
to
anterior
De«de
lVde aetea*
io»ifo., N8o há."•.
4 7|8
Assucar para entreg»
Indeciso
4 53|64 I
; 4.40 p.m,
Contratei áe Rios
bro
;
próximo
pas*
I em março. . . . 7/6J4 7/14
- Cafi par» entreg»
aado. em
Aasucar para entrega.
¦ era dezembro . ,
7.20
.7.05
de .80 kilo»,
56.600
54.900
7/7}4
Z/7H
.
em
maio.
.
jf
Cale para. entreg»Bstportaeãci .
...
..
entreg»
...
Assucar
par»
4 em março. , . .
5.85 5.83
P»r»
Santos,
fardo»
¦'.
N|cot«
N|cot,
.
em julho. ,.
vmnMA
Cá{6 para entrega
de 180 kilo» . .
Nada
100
do Brasil
5.66 5.66 Assucar
em maio < . .'.
Pára Liverpool, far.
base
96
%
com
.de
4 doa de 180 kilo»
Ca*í para entrega
Nada
N»d»
embarque» f u- '
em Julho, . . ,5,55 3.56 : pará
'-'
*|
—J
Nominal Para outro» porto»
furos. ...... a . Nominal
| ,||
...._--;¦:
.
Estável Estável
Mercado. . ". . ';
d».
Europa,
fardo»
í
Mercado eatavd.
¦I Desde 40 fechamento anterior, alta
LONDRES, 23,
(
'¦
Nada
100
Desde o fechamento anterior, alta ,'de 180 kilos . .
¦ Anltrior
aHwrliir»!
de 2 a 15 pontos e ¦ baixa parcial de
Existência em sacca»
de 1 1|2 a 3 d. 1 .
parcial
1
de
80
kilos.
ponto,
,
10.800
.
9.100
31132.
4.85
5|8
vista
4.85
$
»
LONDRES i/Nova York, I
por *
'
*
NOVA YORK, 22, f
h. 92.76
L. 92.75
«/Gênova, 4 vista por £..
Jr?:_ljjl
NOVA YORÍ_,'23. 'J ;
'.*.
Fechamento!'
P, 45.40
P. 43.60
£..
visu
a/Madrld,
4
por
. Fechamentos
"¦'
' a/Parls, 4 vlstn por £;...
.
-r.
.
123.59
HOJ»
FechamenF.
123.59
V'.*
"JSí
Hoja Fechamento anterior
a/Lisboa, 4 ftata. escudo»
to anterior Assucar
EioVlOBÍ/'
Eso. 108 1/4
para entrega
por £.
do
Riot
Contratos
em dezembro . ..
M. 20,37' .
:
'
¦ _Í álfflertim, 4 »l«U por £.'...:"'.M. 20.37
-l-»
JJ
Cafi para'--entreg»
•
Ft, 12;06
>
pára entreg»
i/Asterdam, 4 vista por £0,.".Tt., 12.05
em dezembro . -" 7.13 7.05 Assucar
em março.. . ,. 1.24... ; J7i.2s
F. 25.00
¦?, ¦•'.,* ««/Berne, 4 tül». por £..';/; *.; 25.00
;
<
Cafi para entreg»
• .4 «/Bnuseílaa, A vista, por *
F. 34.76
F. J4.76
par» entreg»
'
.
¦j'-"'l.'32'
5.83 Asfuoar
em março. > . .5.87
•' LONDRES, 23.
em maio . ;- -. . 1.32"'.I"
/ ,
.
entrega
Cote
liara
'
Atltirlt* 7
para ent! cra
Holt
FVcAomíiilo:
5.70 S.66 Assucar
. em maio«' t , .
1.40
. em julho. , • . 1.39'
Cafi para entrega
'
entrega
Assucar
para
$4.85.S|8 • $ 4.85 2132,
«/Nova York, 4 vista por £
lONDRES
5.56
5.55
em julho. . ., .
"
1.48
setembro
.
•
era
í.
92.16
L.
92.75
,áttát.]£xíVA,rw**m
£..
a/üenova, á viata
15.000
15.000
do dia . .
'«/Uádrli 4 vista por £.V" i-P. 4SÍÍ0'' - P.45.40- ¦¦•'
' Vendas
- Desde o "fechamento anterior, alta j Mercado estável.
.»
INFORMAÇÕES E COA VijvüS '
•Am 4 a/Paria, 4 trlata porpòr H.i.i'"- •'Ti"123'.i5'9.
Desde o . fechamento anterior, baixa
' F..123.5» '
oom
e
baixa
il.
de
o Addido Commeroial,
de
4
1
ponto»
ponto. parcial do 1 ponto.
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F. 34.76
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i/BruxelIaa, 4 vista, por £
•
Cafi para entrei»
Assucar, para.entrega
•"
«/Amsterdam, 4 vista por £' Fl.' 12.05' --F1.12;(ÍÍ
!
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212
era"
211
março.
H
em março........ . 1.23.. 1.24
Kr. 18;10 .Kr. 18.09
I/Stockholmo, 4 vista por £
,"-. y.*r'
Cafi
'.,«.'
'-.;¦
para entrega
Assucar para entrega ' ,;.
Kr.,18.16 . Kr. 18.ÍÍ .
' em maio.
i/Oslo, á viat» por £......
. 198 ' • 197 \i
„
' «/Copenhagen,
18.16
em
maio. ¦'.,. . 1.32 1.32
18.16
Kn.
Kn.
£
,
á vlst» por
,*>
Cafi para entreg»
Assucar par»-entrega •''
¦'¦ NOVA YORK, 22.
em julho. . , . 191 191
¦ 1.39
em
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ífo/«
AlUtfitl
julho. -4'. . 1.40
¦
F«*ímrri»ol
Cate par» entreg» ,
•' ¦ "¦'¦¦ ¦'-¦ '¦ CORREIO AÉREO CONDOB
Assucar para entrega
MERCADO OKTRÍOOÍ!
186 ü . em setembro
em setembro ... 386 54
.1.47
1.48
.
518
$4.8S21|32
,ti
Fecho á» 18 bônus
14.85
«/Londres, td., por £....
N. YORK
2.000
Vendas . . •-. . ¦
4.000
BUENOS AIRES»'.22^ ::>-:.'. :.
Desde'o fechamento anterior, baixa
«/Paria, tcL, por
c 3.92.87 a 3.93.00. ,
18
.
n«Bl»trndoa
áa
horaa
Mercado,
estável.
Fmtiammtoi
,-*?<r i.'.
.
e alta parcial de 1 ponto.
c 5.23.75 e 5:23.75
a
,* «/Gênova, tel., por
Desde o'. fechamento anterior, alta
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. aülNTAS pan
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RECIFE/ 33....
'," «/Amsterdam, td., por tl.,
'
o SUL
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'¦¦.P. «/Berne,
entrega
em
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e
19.42
mercado:
hoje,
an19.43
e
QUARTAS para o NORTH
fevereiro. . . . : 5.62 6.03
'.• Bruxellas, tel., por F. ai
HAVRE, 23.
terior, firme. Vo 13.97 s 13.97
' •
. ••) «/Berlim, td., por F......
Para
entrega
em
Fechamento)
HERM. STOLTZ & Cia.
Prtcoi tt 18 *í/o»V
c 23.84 o 23.84 .
i
tel., por M..,aa.
¦Hoj.
marco. , . ,, .
5.71
Anterior
: 6.12
Usina, de. Ia: hoje,' n|coiado; ante- Avenida Rio Branco, 66/74
••
Para
entrega
entrega
Café
em
para
rior,- 8*500.
Hoj» AtUtriM
NOVA, YORK, 23.
. maio. . oa . - .
.' ... . 212 a
S.89 6.24
em março. 'entrega
211 « . Usina, .«! hoje, nlcotado; anterior,
'
Mercado, as • • • Accéssivel Estável
Cafi para
n|cotado. ,'.'.':..'.", . 1. ... r
^$4.65518
$4,85 21(32 C
N. YORK »/Londr»».td., tM &....
Uiapomnl — Tjrpo
em maioY,',. • . 198 H
197 Ü
Crystaes: hoje, 5*875 ' a ' 6*135; an3.92.87 .-.,'¦
c 3.92.87
.*> - a/Paris, td., por F........
'
Barleta. para «
entrega
Cafi parr'
terior, 6*200 a 6*375.
5.23.754
o 5.23.62 '}':'¦ o
»¦
,•
t/Genova, tel., por
...e-10,65.
Brasil. . . * .
6.05 6.30
era- julho." . -. . 192
191
(8276)
Demerara»! hoje,
5*375; '. tnterior,
•>
.
o 10.61
'
./Madrid, td„ por
'
Chicago— Preco por
Cáfi pára entrega
,
V
n|cotado.
. ,
e,40.29-".'.'
''. ,''. 0,40.27 ';'-,
." «/Amsterdam, td., por Fl.a
bwheii
..
187
em
setembro
186
li
t.
J4
3* sortci hoje, 4*625 » 4*875; ano.'}9,.« ''.'•¦
c.19,43.
¦V
- 4.000
«/Berne, td., por F. ¦
Para
entrega
"IHl
do
dia
em
3.000
.
Vendas
4
H
terior,
4*625.
".¦ Bruxellas,
13,97
e
td., por F....a.
deiembro, . . .
Mercado estável.
76,62
76,87
Somcnos: hoje, 3*000; antrelor, nio
«23.84 '_¦ 'o 23.84
-a
.•
«/Berlim, td- por
Para
entrega
Desde o fechamento anterior, tlt» cotado. -.'.-;'..
em
'"
março..
.'¦.'
.
Anltrior
1
1|4.franco.
do.
314
79,37
.,
.
»
79,37.
Bruto» seccos: hoje, 4*600,» 3*000;
s
Ho/# .
M.RIS, 23.
'"'! ' anterior, -4*600 a 5*000.
'!' -LONDRES,
"" '"'F«c*«mrt«»»
O mercado de Titulos funecionou hon23. >'
Entradas:
Ál-FÃNDEOA
F..Í23.60:'
#.123.60-:.
'
tem regularmente animado, tendo aoi/ímint, á ^ita por £....¦
Fechapiehtot.
PARIS
Hoj»
Anterior cusado' negócios desenvolvidos sobre os
•
Renda do dia 23 3o corrente mexi
F. .133.37 F. 133.25
»/Italla, á viata, por 100 L....
Jcsde hontem tm
F.,270.00.. -F. 271.50
vario?
., .*
papeis em evidencia. As Obri- Em ouro. x¦,' * x » . ¦ 315:276*847
(/Hespanha, á viata, por 10(1 P.
sacco»
d*
60
>F.'.2S-.4S
.
j
.
Em
F.
25.45
de
1930,
estiveram
564:930*643
do
Thesouro,
papd..
4
vista,
por $..
A _ . _
.»
gáçes
»/Nov» York,
Disponível
Hoj. Ant
kilos. ....
24,200
4. 30.800 mala-firmes'o ficaram com compradoN/cotado F. 494.2f
f
«/Berne. á vista, por F/S....
Desde
1*
de
sé*
_1
Total.
desperoutras
nio
8SO{0.00.
As
.....
8801207(490
rea. a
BUENOS AIRES, 23.
' ^iiiirto» tembro proxi-'
Hojt
taram interesse, o mesmo suecedendo Renda de 1 a 23 do
mo ¦ pastado,
Preço do typfl 4, anperior,
corrente mer. ....
de bancos, companhias e
7.3191640(312
com
,0»
papeis
sacco», de.'. 60
"debentures", em evidencia, como M vê Em eguil ptrioúo dt
Santos, prompto para emJuenoa Airea (/Xondr»»,, t»x« tdeí*.
kilos. .
d,36 13)14
barque. .•¦'', . . .•'",' . 40/6
,- 1.966.700 1.942.500 em íeguida:
1929. .:....
d36:5|8 :
.12.920:219*380
phloa, por J ouro, t/compra......
Bxportoçiot
Preço
do
Differença a maior em «'¦¦—.
typo
7,
Rio,
tc
egr».
prom>»**
Montevidéo i/Londre»,
o Rio do
:ia'36 7ja
1929. « - . • ... . 6001579*068
d S_6 li|16;.
pto pira embarque. . . 26/6 26/6 Par*
'
VENDAS
íiontevldéo «/Londre», taxa tdegrasaccos
' Janeiro,'
Apollcti:
phica, por $ ouro, t/compra...... ,
de 60 kiloa. .
Nada
. 36 iis;
9.000 Diversas EmlssSe», da réi»
, phica, por $ iüro, t/veiida..a.......
'fluenos
Para
Santos
«io.
1:000*.
port., 3, 4, 5,
Aire» '( «/Londrea, taxa tdegr» d 36 3|8
co» de 60 U* '
á:36 afií^B
695(000
SANTOS, 33.
10, 50, 50, a. .... .
ouro, t/"nda<
. pbica, por
. loa. »" . . .
N«da:
4.300 Ditaa idem, 6, 11, a. . .
696(000
.;,. .Fechamento:
SAIDAS DE HONTEM
Esi.dj' do mercado! hoje,. fachadoj Para outro» por.
20,
Ditu
idem,
3,
9,
IS,
Para Cabedello e escs., vapor nado4o
698*000 nal "Campinas".
anterior,, feriado) mesmo dia no anno . to» do.«ul
a.
15,
......
100,
Brasil, saccos
dõ
Thesouro
Obrifracõe»
passado,'eatavd. .' » ¦
Para Porto Alegre e esca., vapor nade 60 kilos. .
Nada
7.000
N. 4, disponlvd, por 10 kiloa! hoje,
900*000 cional "Aratimbó*.
(1921), 5, 25, 30, UO, a
Para
outro» porse_terior,
fechaao) mesmo
fechado)
dl»
2, 7, 10, 21,
Ditaa
(1930),
Para' Amsterdam • escs., vapor hol.
'
to»
do
norte
do
na anno passado, 33*500. a
33,'50. 217, a. . , '..
845*000 Iander "Orania".
Brasil,' sacco»
N. 7, dlsponivd, por 10 Uio»)'boje,
Dita»
idem,
60,'
a.
846*000
.
«
Para Recife e escs,, vapor nacional
Nad»
l.f fechado} anterior, fechado) meamo ü:a de 60 kilos, .
4,000 Dita» idem, 100, a.'. . .
'fdnitrkf.',',,
847*000 "Sio Amazonas".
Para a Europa,'
Hohlf .'.:"¦
no anni.passado, 30*500.
8,
23,
Dita»
Idem,
30,
40,
Porto Alegre » etc»., vtpor naLONDRES, 23.
saceca da 60
,?ára "Itabcrá".
Embarques! hoje, 48,986 sacca») an100, a, . . . . * ,-.-.-,
850*000 cional
Taxa tfe deuconto»!
kilo.. . . .
Nad»
Nada Dita» idem, 20, a. « a »
terior, 31.096 saccas; mesmo Hia no
652*000
•
Para Hamburgo e escs,, vapor' alie.
Para o» Estados
;»*'"
anno passado, .44,647 saecas.Ditas de 500*. 1, a. -. .
422*500 mio "General Osório".Co Banco da Inglaterra..,...,..,-.*..
Unido», saccos
21/2%
Entradas «ti á» 3 borut hoje,
Ditaa Ferroviárias, 3, 40,
Para
Belém e esc»., vapor nacional
Do Banco da França,... ........a S.-i:l_'.%r,:'
•;-,
60
kilo».
de
Nada
.
Nada
6 1/2 %4
43:043. saccas) 4 anterior, Ü604 saccas;
50, 6Ç, a. . ; . „ ; .
900(000 "Itaimbé".
Do Basco da Itália... ,......l.
'
6% ÍS'' %
MuniciPu.t:
mesmo., da no anno passado, 25.457 Para .0 Rio da
Para
Buenoa Airea e eses., vapor
Do Banco da Hespanha.......•••...¦• .
Prata,
saccos
¦.•<-..,..>.'S¦': .4
Ueéai ¦',¦ ¦'j: J, irí
Decreto 1.535, port., 30,
norueguea "Villanger".?'.
Do Banco da Allemanha.............. .
de
.60
kilos.
.
Nada
¦
¦
8.O00
2
mè:%'i
honteu;
Existçnel» ide
^ÍJ/M.*''
50, a... .. _»s » _ .
p»r» embar
150(000 . Para Porto Alegre e: ele»., vapor naEm Londrç», tre» mere» ,.......,
era
duesi hoje, 1.164.837 saccas; anterior, Existência
Estaduaes: ;
cional "Piave".
sacco» de 60
1.170.780 saccas) mesmo dia no inno
Rio
10,
7Í*"
a.
86(000
(Popular),
>
¦
Em Nova York, tre» meies..........aa
'
"r,
kilos. a V .
854.800
810.600
saccas.
1.114.547
Bancos:
(lassado,
. dftmbloi *
'
'£..
3*'.7t •'¦
Saida» par» a Europa, 32.893 sacPortuguês do Brasil, port.,
. F. 34.76
Locdre» «/Bruxdl»», á vista, por
L. 92.76
oa».. .
L. 92.75
50, a.
90*000
Cenova «/Londres, 4 vista, por £.M.
P. 45.35,,.,
P.. 45.55.
Mercantil da Rio de Jane!.
VAPORES ESPERADOS
Madrid «/Londres, 4 vista, por £...
"
.
L.
75,?4
PÁÜLÒ,
23."
S.
L. 75.04
480(000 Liverpool e escs., "Deseado".
. ro, 60, a. . «. » ,„
Gênova, «/ Paris, & vista, por 100 Fe».
1 Entrada» do café!
. . ..
Companhias:
t/venda,
4
vista,
«/Londres,
Lisboa
Bueno» Aires e esc»., "Weser*, . 24
/
Em ¦ Jundiahy, pel» Estrada Paulista!
Docu dé Santos, port., 100,
,E»ei.';W.(H!.'
Esc 99.00
(Rú»
Buenos Aires • escs., "American
'
•100;
boje,
20,000sacca»;
dia
anterior,
a.
;
._->
Í40*00|
.
t/compra,
4.
Lisboa «/Londres, 4 vista,
Legion». ...
Esso mercado funecionou hontem éra
. ... ....
24
Ess. 98.7»
20.000 saccas; mesmo dia nu anno pasEsc 98.71'
por £•»••••«*••#••••••••••••»••*
Manáos a esc»., "Campos Salles" . 24
posiçlo calma, com negócios escassos e
sado, 20.000 saccas. ...
"Massilia". .
VENDA JUDICIAL
Bordeaux
escs,,
e
o»'preço»
inalterados.
;f'-'JJf_...','.,
. 24
. Em S. „ Paulo, . pela Estrada Sor»
Laguna 4 e escs., "Aspirante Nascicabana, etc: hoje, 12.000 saccas: dia
Banco doa Funecionario» Pumento"
.'. . .24
17,000
saccas;
anterior,
mesmo
dia
no
MOVIMENTO
:-i^
.,
blico»,.
270
"Southern.
acçüea,
a. .
45(000 Nova York,
Cro»s\ , 25
anno 'passado, 15.000 saccas.
Belém e escs., "Rodrigues Alvct*
7J DO MERCADO
Total: hbje, 32.000 saccas; dia an"Campo»". . . .
'.
Santo»,
. . ,„
'LONDRES,
OFFÜTAS
Fardos
,terrlora ,37.000 saccas; mesmo dli no
21.
Buenos Aire» e escs,, "Krakus". .
anno passado,,, 35,000 saccas.
Stock interior. _ . ,. .. .6.501 ¦ AfaHeêsiBordeaux e escs., "Bella Isle".' .
títulos miAsiLEiuor
Vtnà.
Comp. Hamburgo e escs., "General ArtiMOVIMENTO DO DÍA ¦ 23
INSTITUTO DE CAFE' DO ESObrigações do The.
'Anltrior
'
gãs*. > • ««.,,,
, -, /
'
TADO
Hol*
DB SÂO PAULO
souro (1921) .. , 910*000 895*000 Porto Alegre e escs,, "Bocaina" 27
FEDÉRÁESt
Entradas!
"Commando
Rio
de
Ditos..(1930)
Janeiro)
.
.
852JO0O
850*000
(agencia
.
\
Pessoa, a. ¦ « ¦ • ' , .• — Ditos Ferroviárias. . 900(000 895*000 Porto Alegre, e escs.,
78.10.0
79.0,0
Funding* 3 %¦••••«*.••¦•••«»•*¦¦••!
Boletim de entrada», embarque» e exis- De JoSo
.
dante Ripper*. ..,-.,,, .
Maranhão. . a a . '.,a!
66i0,0 ,
65.15.0
'.
Novo Funding, 1914..................
Ditu . Eodovs.,
tencia de cafí na praça do Rio de. Ja- Do
710*000
Rio Grande, "Ubá". ......
•« . % , „
Do
Ceará.
38.10.0.
.'54 Empréstimo de port.
"Camámu'*x
Conversüo, 1910, 4 %................*. I 38.0.0 ..
neiro,' em 23 de dezembro de 1930; ; De Natal. .
1903
732*000
.
,Nov» York e eses.,
.02.0.0
455 Federaes, de 1:000»,
, . s , _ » ,
102.0.0
i
1Í08, 5 %,••«•*«*•#*»•*•¦••*•'•••••#«
estabelecidas — Estado de
Porto»
«ul, "Anna". . . . ,
' SãoQttotat
•Í_ %'. . .' . .' . 630*000 400*000 Gênova do
"Conte
Paulo, 1.335 saccas; Estado de
e escs.,
Verde"...
Total.
,
1,209
,
Uniformizatlai.
Minas, 11.016 saccas; Estado do Rio de Desde 1 do mez.
de
ESTADUAESt
Bueno» Aires e esi»,i "Slérra CoW
10,498
1:000*
doba*.
' . . . ,
Janeiro, 4,006 saccas; Estado do Eá- Saidas. ... . ,. .
.711 Div.. emissões, nom.
60.0.O'
60.0.0
¦ plrito . Santa,. 334,, saccas. .
Districto Federal, 8 %......aaa.aa...
Buenos Aires e cscs,. "Darro". ,
82.0.0
.10.110
82.0.0
4. Pela Central do Brasil, 1,363 saecas, Desde 1 do me».
Bello Horizonte, ' 1905, 6 %...........
' 5.999 Dita» pért. . . . 697*000 695*000 Londres e esc»., "Highland CliiefStock
actual.
.'.
67^,0.0
70.0.0
de S5o_Paulo e 3.075, dc Minas; pela
Hio, de 1:000*000,
Estado do Rio,
%, 192/...,.,,
tain". ...........
29
'iiíLj
'IS.O.f"
Leopoldina, armazéns geraes do ComEstado da Bahia, empréstimo ouro,
mercio de Cafi, armazéns geraes de Vi1913, 5 %..........,.....,......
COTAÇÕES ;
ctoria, armazéns geraes Mineiros, ar— Tjpo Striáât
. mazens geraes Carioca, armazém cernes ''£. Pibta
TÍTULOS D1VHRSOS
'¦ tono». Por
10 kilos
da Metropolitana, armazena geraes de
,
Brasil Railway,.Common. Stock, 1* Hy23.0.0
23.0.0 <
Typ»
3.
..
.ia'.
~
31$500
São.Paulo,
respectivamente,
330, 3.604,
potheca....;..a...................
' — ¦' 30*500
Typo 4. ....
.
230,
1.317,
25,
1,586,
de
Minas;
584,
Bhuillan Tractlon, Light & towcr Co.,
'
22.12
—
20.87
fibra
média
Sertões:
peloa armazéns regulador RR e autoriLtd., Ord........................
134.0.0,
134.j_.0..
_».. 28(000
zados EA e .LI, respectivamente, 3.498, Typo
S. Paulo Railway Co., Ltd., Ord.....
26*000
21.0.0
Leopoldina Railway Co., Ltd., - Ord..;.
; 75 e 433, dõ Estado do Rio, e pelos ar- Typo 5. ... — . ...
21.10.0'
Fibra mídia
Cf ardi ¦
mazens geraes- Belgas, 250, do Espirito
Dumont Co.iée Co., Ltd., 7 V, .%,
-ítpMAI SEM KEOBIO E TEHE1S
Typo
3.
.
.
.¦Santo.
o.io.o
.-.
'-.
27*000
0.10.0
Cura.' Pref........V..
A
CONFHtSIAÇAO
Ai. 25*000
Typo 5.. a'-. » ...
¦ ¦-:'-¦'¦ ¦
RESUMO
0.17.0 ,
0.17.C
St. John dd Rey Mining, Ord.........
A* renda nas Farmácias e Drogarias
Fibra enrta — llatltn
Saccas
1.13,9 4
0.13.1
Ria Flòdr Mills & Gianarics,' Ltd.....
Typo 3. . -. .,..'.i'. •.. . s.W .26*500
:, Total das entrada» do dia
7.2.6
Bank oi London and Soutli America
,7,2.6 .
—4 .24*500
..
10.0.0 .
16.370 Tyw>
; 4,23,., ..
10.0.0
Mala Resi Inglesa.,- Ord., Inltgralisads
—
F^ro turt» — Paiilitta: ¦
lExistencia anterior
dia
TÍTULOS ESTRANGEIIHOS
_
Typo 3. .....
'-"'
••
••
257.166
~
*•
••
••
.
*•
Empresilmo de Guerra Britannico, S $,
'20..
20J.131 Typo 5. . . . . .
a«.
102.17.
•• ,•• ••
; **a ,
103.1?.*"
Agentes no Rio de Janeiro: José Constante A O. Ltda.
>K^ 1929/4»«»«* t •.*•«»••••• t «•••. * •• *•
57.5.0
Consola,, 2 54 .%'... aaaaaáaa.aà
37.5.0
'' Soturna gu
*W?A DEj" S, BEDHO, 3S.a» — -. — -.__. Teleplione 3-2230
LIVERPOOL, 21.
102,25
273.536
Rente Frariçaisi; 4 %, 1917,..........a
102.25
- Anterior
Embarquat
Hoje
85.95
Resta Franttise, 3 %:.......... i.
85.60
Mercado. ¦ * . «,
Apathico -Estável
RenU Francaise, 1918 (Integralizado).,
Europa — Oeste
101.7C
J01.70
Pernambuco Fair.
Re.nte Francaise, _ ,Çi.u..a._.._.s_*o
101105
101.05
3A673
. S Norte* a ¦
(9903)

'¦:.,

.

\iJS--l-.

"..<J

Hontem, an marcado foi «berto tm
-wndlçõea estáveis, vigorando pano íor,
«cimento do cambiaes a taxa de 4 27|32
d. e para * compra daa letra*
'é
'4' de cober71.8,', d. '"
tura apbre Xoõdrei. »'de
«br» Nova York'.a de'10»150."
'Durante ò dia, ò mercado accusou oi•uma firmeza, obtendo-se saques a
4i'27|32 e 4 SSJ64 d. a collocação para
libras a 4 57164
"d.i papel particular,'em
a «m dollar» • >W"Ç- .....
Ko encerramento dos trabalhos, dei'gamos
o mercado. em posição fraca, eom
ncadorea a 4 13|I6 d. o dinheiro para
ai letras de cobertura aobre Londres a
4 1111128 d. e sobre' Nova York a
101160.
,.f"
.
e O Banco do Brasil. manteve para renessas'e cobranças a tax ada S d. .'¦¦¦¦

'«V. • • ^k-2--> --*•
Ssir.'":¦
_,'_
i,.'. fí4í"i'í,..'454*

Sulssi
8*005» Í2Í020-Bélgica V"
(ouro)? *'/»'í
Uf4J , . iL™
ft* ,,...1*38}.ij,
Bélgica' (paptl) ,'m\
h_*f.
Porthri. sm.T/Mu
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*. K«po«ot — l)a lfac'&«
I
Medicina do Rio. Beencetou Casa, Mineira
;'¦ .Tua ¦ . Vlocon
o Borvioo clinloo. Praça Floria;*
.' :-.' IsTe, -'JM
i?S
Itauna.!;!47ítf.
Itauna. -147. ifi,
1,4.,
BO' 23. ¦ 3"o., Oue. «Sab. 4 bl.
fe Tel. S-4.010.
_ tvys&s m apE^s^-:'^
MOLÉSTIAS DB SENHORAS Kotel -Avenida — O mais'joentj.
¦'':'.; doãtlo. Knd. Tálagr. jja^M
B CREANÇAS.
OS MELHORES .OAtffiS J
üir. Abelardo Alves de narro» —
R. Condo Bomfim, SOO, (8-3225). HÁ I.A I1KAL. — B" o tnelhor. SM
Res.: Árauloa, 69. (8-3660), 3'»,' eadbra Cabral, Uj-l». |§jl-6*W
4's e 8's, de _'As I.i,
¦¦

i,t..7i.J. *

TUBERCULOSES B D. DOS
PULMÕES
Dr. Heitor Aehlllea — Prat dos
Hosp. e Sanatórios da Dinamarca. Assembléa, 01.
Dr. Joilo Monteiro — Prat..
Hosp. Europa. UruBT. 208, 4 hs.
Dr. Arnnjj doa Santoa — 3*8, 5"s,
e sabb. dás 15 s 17 hs. Carioca
n. 48. (2-1525 e 9-3723).

Entre as amigas
hà algumas qtie sSo in»
vejada» pela macieza e
belleza da cutis, conseqüência natural, de
uma hygiene acertada.
Nos paizes quentes o
uso diário do famoso
SxtBontte ds Aftidofi
tio indispensável como
o comer ou o dormir,
porque limpa, mata os
micróbios e estimula todas as funeções cutaneas, proporcionando.,
por isso, saude, bem
estar e belleza. Experi»
mente o uso diário do

Sabonete

de

Afrido

WÊLmB
1-

(7853)
29

Amsterdam a eaca., "Flandria", ,.
CardlH, "Wetbury"..
. . * .'
sul, "Etha". a - %
Portos- do "Lage»".'....
•.-.'. ,
Tampicò,
Buenos Aires ' e.' esc»,, "Ia Conua". .. . . ... "Giulio
. > ..
Buenos Aires t escs;,
Ces»re\ "Almeda*
Buenoa Aire» e esc».,"Hollywood"
Buemi» Aire» e escs.,"Bilbao".
Hamburgo e escs.,
.

VAPORES A SAIR

30
30
30
30
31
31
31
31

,

Porto Alegre e eres., "M»ntiaueira" 24
Bueno» Aire» 'oe escs., "Massilia" 24
escs., "Deseado" 24
Bueno» Aire»
24
JoSo Pessoa e escs., "Itajubá".
Laguna e esc»., "Carl Hapcke".
24
Nova Yòrk e esc»., "American Le- '¦
gios*.
»
24
Bremne e esc»., "Weser*. . k
24
Laguna e ases., "Venus*, . •
24
Iguape é escs., "Pirahy*. . .¦
25
Bueno» Aire» a esc».,. "Southern
Crosa", . . ......
.
25
Recife e esc»., "Araraquara".
25
"Annibal
Alegre
e escs.,
Porto
Be?
25
nevolo". ,
Recife e esc»,, "Itaflba". . . ,
26
Porto Alegre e escs., "Itacava",
26
Belém e escs., "Manáos*. . -,
26
26
Manio» e escs., "Baependr*. .
Porto Alegre e escs., "Itaqulcé" 26
Buenos Aire» e escs,, "Gen. Artigas»..-.
....
. ... '- 26
26
'e . , "Itaituba*.
esçs.,
Imbituba
.
Havre e eacs., "Krakus". . ,''.'¦:, 26
"Belle
Buenos. Aire» e escs.,
;Isle" 26
Buenos Aire»,
e eses., "Conte, Vor*
QB • ,• ' •/. •• • • • • • ,»:>.« 27
Bahia e escs., "Alice". . . „'. 27
Penedo'e escs,, "Itaquera*. . *
27
Tutoya e 4esca., "Piauhy*.-, . . .27
Porto Alegre e esc»,,' "Caplvary* 27
Macáo èeses., "Portuüal*. .:'-.. .27
Sio Francisco e escs,, "Laguna" 27
Liverpool e esca., "Darro". . . .28
Porto Alegre e escs., "Itaperuna* 28
Porto, Alegre e eacs,, "Itapuhy" 28
Buenoa' Aires e escs., "Rodrigues
Alve»'. . .-.'; . . . ... .
28
Nova Orleans e escs., "Campos" 28
Bremen e escs., "Sierra .Cordoba" 28.
Buenoa Aires e escs,, "Flandria" 29
Bueno» Aires e escs,, "Highland
aieftaln". . . ....
. . .-29

MÉDICOS
Or. Lola Ramos — Cons, Conda
Bòmflm, 800. Jles. 685, (8-18*8).
Or. 1. Mnlncnetn — Carmo, 6 (esq,
d« S.Jo»t). 2-2662.
Or.
A. Pamplona —'' Mèdèlrbs
¦, Pas-aro.
86 (8-1276) 1* de Marflo, 13, 15 ás 17 he. («•5208).
Dr. Henrique Duque — Rua Chile, 11. Rea. R, Ibituruna, 18.
Dr. JoSo Pacifico — R. Frei Caneéa, 272; 8 aa 20. TeL 2-1298.
Dr. Dnuro - Mendes — Assembléa, 70. (2-0935) 2'b, 4«a e 6>s.
Dr.' Gilberto aóaaaga Romeiro
oona. 8. Jos-, 09 —Res. 6-2111.
Dr. Mario Corrêa — Cons.: Qui.tanda n. 67. Ras.: Sampaio
Vianna, 109. Tel. 8.6256.
Dn Ootavlo Vianna — Clinica em
gorai. Moléstias das senhoras
e das oreancas. Rua Oruguayana, 208 — TeL 4-2508, 8's., 5'S.
e Sab., 8 horas.
Dr. Flavio de Monrn — Cons. a
re-.; R. Ministro Viveiros de
Castro n. 83.' Leme. Tel.
-*¦ . —
7-3800
.

MÉDICOS HOMOEOPATHAS
Or. Joaé de .Castre — Carioca; 88,
As 8-hs. 3"s, 5*s O sab. 2-0312,
Dr. P. Dias da Crua — Ourives,
88. 15 ha. H. S. Fco. Xavier, 779.
OPERAÇÕES
Ora Fernando voa — Estômago,
intestinos, utero, ovarlos, bexlga e rins. Aloindo Guanabar, 16-A. (1-4093 o 8-1218).
CLINICA CIRÚRGICA, VIAS
URINARIAB
Or. A. Coatallat — Rua Carioca,
6, 8* andar. 4 As A hs. 2.3960.
Dr. Lincoln .de Aranjo — Assambléa, 81 (8 As 6 bs.). Tel. 2-8551.
Dr. Qullherme Vianna —.Assembléa, 70, _• and. (2-0935)
HEMORRHOIDAS,- DOENÇAS
DO REOTO-ANUS
Or. Ranl Pltnnga Santos — Passelo, 66. (De 10 Aa 12 o 6 Aa 8).
PARTOS li . MOLÉSTIAS
DAS SENHORAS
Dr. Oaol-no Goulart — Urugoayana, 35, (4 Aa 6). 3-8768.
DR. JAYME UE ARAUJO — Aasembléa, 88, 4* and, sala 48.
Tel. 2-4582 e 9-1124, As 8's, 6»s
. e sabbs., das 4 Ab 6 bs.
Or. Camacho Crespo — Rua Con»
de Bomfim, 577, Tel. 8-1171.
Dr. AlIsnelFeltoao — Da 8. Casa,
Frei Caneca, 48 (4-6189).
CIRURGIA GERAL
Dr. J. B. Conto — Ex-asslstente dos professores Gosset' o
Pauchet, de Paris. Cirurgião da.
Assistência Publica. Chefe de
serviço de cirurgia geral da Pollcllnlca de Botafogo. Cirurgiageral, eom especialidade; appendlclté, estômago, vesioula blllar,
moléstias de senhoras, viu urinarias e apparelhos. Rua da
Quitanda 38. Teis.: 4-2868 e
8-8145. Consultas gratuitas na
Pollollnlca' de Botafogo, As tergas," quintas e sabbados,' de 8
As 10.
CUNIOA DB VIAS CRINARIAS
Sr. Rodolpho Joeetu ~- Hx-Dlrector do Dispensario Central
dô' Prophylaxia das Doengaa
Veneroas
(Saude Publica)
Longa, pratica doa. hospitaes
AUemanha. Trata pelos
'. da
mais recentes processos. Má
' dernos methodos seguros e efíicazes de diagnostico e therapeutlea. Urethroscoplaa ante.
i rior e posterior. Cystoscoplas,
Diathermia e Alta freqüência.
Cura radical de -gota militar,
eystltés, prostatites, orchltes,
. hydroceles, hérnias,'phymoses,
tumores, Impotência genltal,
etc— Rua IS de Mato n. 44,
1* and. — Dias uteis das 8 As
11 e das 16 As 18 hs. — Domingos è feriados das 10 Aa
12 hs- Tel. 2-1000,
Domlngoa de G8es — Espe' Dr.olallata
em moléstias do app'.
gehtto urinario nò homem e na
mulher, da Sta. Casa, com 20
de pratica, tratamento
' annos
seguro e rápido da
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ACTOS RELIGIOSOS

Julia'' de'Àlcãnt Ini
_?a Mendes Vel

- Nicoláo Mcnili:» Gúlmarl
suihora e íilhos; Meojividam-'.'
dtis oli demais parentes, anii__
c pessoas de- snssi rcliíoes pari
a missa de scliraq dia,que,
<Blna' de '*üá- inesiiutifivel i__.,.
socra e avó JULIA DE.ALCANTARSí
MENDES VEIGA, íliand-m róar __f"
ás 9 1|2 horas, no altar-mór dc Noi
dos Homens, na rua
Senhora Mãe '>S4.''rA'n'téeip_in"iÃt'|.
Alfândega -ii.
agradecimentos. a. quanto»" 'ootnpareeen
''ltlf%
aessé acto de religião'.

flari-Tcla Glõrl
.' '.'.,Lara Peixoto

(MARIQUINHA^)
Sua. familia participa o
fallecimento hónitfn,' 21 do
•^«ate, e fonyjdfffgs;^demnist"
.rentes e pessoas amigas itn
panharem seus reato» mort
i hoje, 24, ás 4 hora» da Uri
d. rua Uruguay n.'Uíí.céJa 13, B
o cemitério de S. ., Francisco'-já X»v
agri
pelo. que se confessam Uesdc
cidos.
'
-,.xrt'->____\

AntônioMLun!
Michael» Lunay Luclnda!
na, mãe, espffsa.vç filho pai
.'cipans'. o faliecmlBito do A
"TONIO LUNAS e &»•$
. pára a missa de setimo dia q
sc realizará no próximo tan
do, 27 do corrente, ás 8 hora», na egn
sita á rua Lopes Quintas.. • M
V

Antônio Joaqi
da Motta Junioi
Marii JlaãcliWiMotiàj' L_
penhorada agradeor a1 toda»
pessoa» que Íhe4 levaram o ci'
forto de «uas condolência»
oceasião do. passamento de
~
k
idolatrado-esposa e acompai
ram seu corpo-4 sepultura.,,Convida |
todoa' sem.: parentes ,c amÍRoa - par* ;
missa que para repouso dr sua ali
manda rejar sexta-feira, 26 do corren
na egreja dé S. Francisco de Paula.
10 horas, no, altár-àM.' . ,'.''.'-,' (lOt

Judith Pereira
Guimarães
Manoel José Pereira Guirn
riu," irmã» e mai» parentl
participam que a missa de ti
gesimo dia, pòr: alma da saudo:
1 JUDITH, seri celebrada "dL
'egreja de S. JoSo Baptista
Lagoa, hoje, quarta-feira, 24 do
te, ás 9 horas'. Antecipam aua g
a todoa quo comparecerem a esse *
•¦-¦4,, (tj,.tlt
religioso. 4 >-

Engenia Caldei
de Carvalho

.'¦.,' -Azévédj_T,.;4Jl: á'mti.7'1:,

7

, Dr, Arthur de Carvalho ....
vedo, d. Maria Pinto CaldeirÍ|
c suas. íamilia» fazem celebra:'
depo!» d»; amanhã, ' seita-feli-i
26, do corrente,. 4» . 10 hora
' missa
pelo terceiro anniversi
rio do fallecimento de sua ídolati
NÊN£, na egreja da.
' Candelária.
.".'.• (B'83$!

Sr! Leopoldo di
Bulhões

'

(1»'ANNIVERSAKIO)..
A familia Leopoldo ile Bu
litóek conVida seiis'parente»
amigos pará assistir ; í
. e.suas complicações. R. Uru.
qüe, em intenção » sua ,
guayana, 27. 6 horas. . 4.
manda"' celebrar hoje; quart.
. feira, 24 do corrente, i» 10
CmUItGIA, MOL. SENHORAS horas, no altar-mór da egreja- da Ca
delarla, pelo'que 'sCíijnfèísr"'desdo...
.
VIAS. URINARIAS
agradecida"dea todos que comparecerem 4
Dr.- El, Decourt — Uruguayana, e»»e
acta
religUt?" ' ^'
(E 841ftl
104,
hs.

GONORRHÉA

S
(3-4887).
CIRURGIA GERAL B GYNB¦<COLOGIOA ,>.
,
Dr. Rocha Mala — Uruguayana,
.. 62.. (« JA*. n.;,r±làfePÔKtmtt*
Conde Bomfim, 87. (8-1676).
Dr. Lefto dé Aqnlne '—- Cons.: Ra
malho OrtlgAo, 9 (2-5602).
DOENÇAS DOS RINS,. BEXI
OA, PRÓSTATA B.URETHRA
Dr. Alvnro Moutinho— Buonos"
Aires, 77. De 8 A8>,6 118. "J
DOENÇAS VENEREAS B DAS
. VIAS URINARIAS
Dr. Joilo de Macedo — R. Carioca, 64-A. (18 As 21). 2-8051. . ¦
Dr. Fernando Cavalcanti — Tratamento cuidadoso e rápido da.

W Olympia Al
bott Guatintpsi
4 Mareòhal líenrique Qua
tlmoslm, ...Dr.,'.: Henriquii
Quatimosím senhora e tilho, Dr. GU : Quatlmoilin
senhora e. filhos, corona'
Lula . Gonzág-a . Borgei
Fortos, senhora.e íilhos, dr. Theo
domiro Santiago sonhorç e ti
lhos, communicam aos sous parentes e amigoa, que a missa d*
7* dta por : alma. de sua, querida
esposa,' mlle, sogra o avô, aer*
oelebíada . : -hoje,..- - qúarta-felrjtt
24 do corrente, ás 10 1|2 horas, ao
alta.-mór da egreja deS. Fran|
olsoo do Paula. -,'•-.'..•::¦, ;;;(B' 81ÇJ1

GONORRHÉA Antônio J. Lopes
- de Sá

e suas complicações. R. Oon.
.calves Dias, 80 — (4* and.)
das
2 AS 6 hs.
. Loontlna R. I«pea.,4Í
O' DR.' OLIVEIRA BOTELHO
S_, Adelina. R.- Lopes de
- — Installou o seu Instituto CIRURGIA ABDOMINAL GYSá, Olivia Lopes de Sá,i"
NBCOLOOIA, PARTOS.
Antothcrapico, para. a cura
marido e i íilhos (ausen*.
dr, Arnaldo de Moraes—.
, , ' i tes), JoséDomlngues Rodas moléstias pela vacclna Prot.
.
.mano e :esppsa,;._rrancieí
do próprio sangue do doen- Rua Assembléa, 87. Tel. 6-1816. Romano
Corroa, íilhos, nOta
te, em edificio próprio, á MOLÉSTIAS D ESENHORAS genro e netos, Henrique Botelho)
B
OPERAÇÕES
esposa
o
filhos,
Oetaviano OrosRüa
General Poiydoro ns
,
-esposa o filha, CarloB Roma169 e 171 (Botafogo). TeL: Dr. H. Machado Silva — 7 de Se- oo,
Schúelor,
no
do
òsiioBa e filhos,
tembro, ,94. .Diariamente de t
¦-• 6-0575, de 0 ás 11 horas.
Aa 10 e 2«s, 4'S e 8's, de 4 As Antônio,' Sohúolor e Chrlstiaria
(.hs. TeL 2-3464. Res.: General Carvalho, agradooem a todas
. horas.
OR. litJIZ SODRE' — Doenças dos Poiydoro 190-A. Tel. 6-2457.
pessoas que se dignaram compartllhar de sua Immensa
dOr, peli
Instestlnos Reoto e Anua. Rua
'de"seti
. Rep. do Peru' 88, 1'andar.
_T OCULISTA8 ~ perda Irreparável ;p^^" Ines
espòsô,"
írmdo«
—
quéclVel
Dr.
Gabriel
de
Andrade
Ooulls'amigo — ANTOla
Tratamento pelos ralos X
ta — Alcindo Guanabara, 16 oünhadff, tio è
J.
LOPES
DB
NIO
SA',
decorrida5'
DR. NELSON MIRANDA — Se(Junto áo Conselho Municipal).
nhoras, syphiiis e vias urina- Dr. J. Ferreira da SUva Filho — no Riò Grande düi'4Sul,-. (Pelotas).,
o .par^|oIpàmv,que àl,',ml,B.à de 1»%
rias. Tumores da pelle e proAssembléa, 70 3°, 8 âs 5 hs.
dia em ,lntohcíto
de sua bella:
fundou, uterlnos, (lbromas, ver- OLHOS, GARGANTA,
NARIZ
álma,*"ierâ? rèíaía hójé,' quari;S
rugas, boolos, gânglios. Sem
E OUVIDOS
taríelrai 24 do:'.«o««itjj,J:árf-.it|
operação cortante; r. Carioca,
«8..das t ás 18 hs. (2-1626)
Or. Raul David Snunan — S&0 horas, rio altar-môr ,da, egreja Sa
por oujo aòto fdè^Õàridad.
11V&T1TPTO PHYglOTHERAPIOO José,' 48, das 2 As 5. (8-0708) Josi,
Sousa Bandeira — Av. Rio so confessam eternamente grato».
¦ — Dr. Gustavo Armbrust — Dl.Branco,
1" and. 2 1|2 • 4 1|1
___;-",iJHb nm;
148,
Duchas, massagem, banho de
Res.! —, Tel. 7-8721.
lua, diathermia, ultra-violeta. Or. Chaves de Freitas — AssemRua. Chile, 86.
bléa. 44, 3 As 5 1|8. Tel. 2-8928.
"
MÉDICOS ESPECIALISTAS
GARGANTA^ nariz e
OUVIDOS
Or. Renato de Sousa Lopes,
. Sua família manda ceMol. do apparelho digestivo e Dr. J. Sonsa Mendes — S. José,
lebrar'.-missa- .-íidò' aetlma
nervosas. Ralos X. a Josô, 89.
8»,
6,
de
8
84,
(8-1838)..
As
dia,. pelo repouso etorn
Ur. Oetsl Filho — Physlothera- Dr». H. Mercaldo e A. Laeerda —
de
ijjua:v,aln)i8í, hoJ-L,
pia, R. Quitanda. 17 (2-6475).
70. ,16 Aa 19 hs.
quarta-feira, 24 do oorDr Vasco Asambnja — Doenças Dr.Assembléa.
— AsAntônio
LeBo
Velloso
rente,
áa'10 horas, na Cado OBtomt.go, Intestinos e figa- alstente do prot. Raul D. de
thedral, & rua 1* de Marco.
&"t 7 de Setembro. 76 — 4-5456.
Sanson.
Largo
da
Carioca,
18,
t(H 909»)
Das 8 As 6. Resid. 6-2696.
de 1 As 16 hs. Tel. 3-2705.
Resid.; Tel. 6-2051.
DOENÇAS DA VEHãM
Dr. Aa Tourinho — R. Ale. Gua- Chapéos pãrá Senhoras
B SYPHILÍS
nabara, 26. (9-10 e 18-18).
Os novo» modelo» da 1,'aso Agripí
OR. OSOAR DA SILVA ARAVJO.
ANALYSES CLINICAS,
exprimem , elegância, e distineção, p.
1» de Marco, 18 (3 Vt hs.).
a começar. do. 20JOOI), Rtia Carl
ços
LABORATÓRIOS
Dr. P. Terra —-Prof. da Fao, de
2-r-1350.
¦¦¦¦. sob.¦ ....Phone.
Med.! TJruguayana, 22, As 14 hs. Dra- B. Llndemberg e A. Madei- Ca, 46,
¦ :n"3.tj
*
(B 0S27g)j|
ApplicaoBes de radium.
ra — Asaembl.a, 68 (2 hs.) —
—
Pro. dr. Rabello
Trata de tu2-0451.
.
mores e doenças da pelle pelo Prof. Bruno Lobo — Rua Gonradium e outros agentes .hy- «alves Dias, 17, 1». Tel. 2-4868.
Francesa formada cm Paris, leccloi
SIoob. Rua 7 de Setemt"o, 4 1.
théoriá. é pratica." Mme." Ariry, 29,'?
CIRURGIÕES DENTISTAS
Dr. A. Ferreira da Rosa — Assist
larlo de Gouvêa. Tel. 7—4333.
Faould. S. José, 118 (2-2246).
•
Bnrlclo Álvaro • — Ar;
,-(E 04881)
Or. A. P. da Costa Junior — Oetavlo
i 'Rio Branco, 137-8»,; tel. 8-3682,
(Ass. da Fao.) Phyalotherapia. llr. Moanrt
Gurgel Valente —
Bodrlgo Silva, 7. Tel. 2-6780.
Dr, Joaquim Motta, doa, da Fao, ,' .Praça Florlario" 65. Tel. 2-6289.
Com o capital üe' 3bvtonto», pred»t
membro da Acad. de Med. — _L"- ADVOGADOS
para explorar invento patenteado que se
Uruguayana, 104. 8's., 6*s e
liga ,a grande publicidade. E' industria
Or. Álvaro fioulnrt de Oliveira tacil' e( dc cnormissimo futuro em todo
sabbs, àã 4 hs.
—a Rua Rosário, 139, 4» nnd. o
írasil.:; Carta a .Duarte no escriptorio
DOENÇAS DAS ORBAWÇAS
Sala 7. Tel. 4-2082, daa 4 As deste jornal á caixa n. 17.
hs. (provisoriamente).
Ora. Aranlo Costa e Alarmo Or,6 Salgado
7783)
(E
Filho — Rosário, 84
Costa — 70, Assemb. 1 As 6.
Res.
6-0142
eso.
e
8-6728.
—
or. Wlttroek
Dos hosp. creanMachina de escrever
'
Veríssimo Mello e Domlngoa Loa«as, Berlim — Ourives, 1.
— Ed. Odeon, S. 407..
e caixas registradoras, concerta-Se e veie
Or. Maaallon Saboia — 62. Russell Dr.sada
JoBo de Almeida nodrtirne» dc-sèj officina de primeira ordem; atterül
8 ha. il'», 6"s. e sab. 6-1008.
— Misericórdia, 6. (3-1003).
de-se a chamados. — Rua liucnos Ai.
Dr. Mario O. Hnmns *m Chile Carlos
dn Silva Costa e Vorl.nl- rç» n. 143. — Phone 3—5155., JM
28, As 8 ha. Chamados 7-0314.
—.
mo
de
Mello
Edifício
dó Clllr, Mario de Alvarenga — Do
'(E 7792) i
nema Gloria, salas 2 e 8 —
Serv. creanças do H. S. i, BaPraça Floriano, 33.
ptista. Gong. Dias, 80, 6-0258. JOSE'
I-HIIKIIIA LIRA — QuiOr, Moncorvo F°.t Assembléa, 88.
Sjrsteina nervoso. Neurasthenia, esgoí'
tanda, 69. (2« andar).
Rea.! Moura Brito, 66. (8-4267). Lourenço
IM--?
Méjtn' — Escriptorio. tamento physico, frieza feminina,
'do
Dr. Bdgard Fllgttelras — AssemTOTENCIA.
Peça o folheio
DR;7
Theatro, 1 sobi Tel. 2-4620.
bléa, 87. 8*s, 5>a e sabs. 4 Ae 8. Drs.
HIKERN.
—
C.
Postal
2533
Rio
í
Scrtorlo
de
Castro e Attilio
DR. FLORIANO DB GÓES .—
C. Peixoto — R. Rodrigo Silva, Mande sello para resposta.
Chefe'de Hygiene Infantil da
.
.
7796)'
(E
.
__,
Polyclinlca de Creanças. Qui- __l> l", and. Tel. 2-2337.
tanda, 19. Diariamente, As 8
horas. Tel. 8-5281 e residência:
HOMOEOPATHIA
6-6649.
Vénde-se opUinâ, no mellxi "ponto dò1"
Almeida Cardoso A Cia. — Itua
Mar. Floriano, 1.1. Tel. 4-0993. I Cattete, motivo iretiiada svüi p.-òprieta-';i
DOENÇAS MENTAES
Coelho Barbosa «S- Cin. — Kua rio. Informações á. rna^liiiçalvcs Dias.
E NEHVOSA8
41, com o sr. RIBEIRO., ., •
Ourives, 88. — Tel. 4-3781.
Dr. Murillo de Campos, Pc* Fio- Affonso Corrêa Dantas & Cia.. -¦¦;.-¦ - ¦- -. „.,'.. . (E7797)
rua S. Pedro, 247. T. 4-3018.
riano, 65. .'o., 4>s o 6's., 4 ha.
O Prof, Dr, Henrique Roío tem
PREPARADOS PHARMAconsultório no largo da CarioA acçao. enlre amigos.',do uma mobilia
CEUTIOOS
oa, 18, nas 2*s 4's. e 6>s, daa
>Íe .ian"r l""5 devia.eower pela
8 em deante Res.. Avenida Xarope de S. Brna — Para tosse ?'.
Loteria,' 1-cderal
a cxtraiisc no sabbaPasteur, 296. Tel. 6-0824.
e moléstias do appa- do, 26 do corrente, fica transferida
grippe,
para
Or. W. Schiller — R, M. Olinda. relho respiratório. Em todas o dia 22 deianeiro
prtitimd viiiUouru.
s.s pharmacias e drogarias.
.(1-3). Tel. 6-2404
-

g

"Sr!

Fábio

Bayma
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"sõW

S0FFREIS?

I

PHARMACIA

Acção entre amigos

(E 778C>

_• J
'_*.__*

<ji_*_,__.-i*.

f/EILOES

MAR-HOTEL, "sem refeiBEIRA
çSei". Rua da Gloria, 10, alugam»
se salas c quartos com mobilia, agua
Preços especiaes
corrente, telephone.
para viajantes. (E 8413) E
— Aluga-se, muito perto dos banhos de mar, bons quar»
FLAMENGO
tos, com optima pensão, para casaes _
solteiros. Dá-se pensão i mesa e fornece-se a domiclio. Rua Machado de
Tel. 5-0324.
Assis, 39.*.'.
(E 9059) E
* — Alugam-se quartos "mo»
biliadós a senhores do commercio,
CLORlA
em casa de senhora estrangeira» & rua
da Gloria n. 90.
(E 9136) E
DO FLAMENGO, 140 —
PRAIA
Cordial Hotel — Em frente aos
banhos de mar, salas e quartos para
pessoas de tratamento. - Excellente cotinha.
Preços módicos.
8220) E
(E
DO FLAMENGO — Em
casa de familia brasileira; de traPRAIA
tamento, aluga-se a casal distineto, no
melhor ponto da Praia, em frente aos
banhos de mar, sala de frente ou apar*
tamento, com oii sem mobilia, e com
pensão. Fornece pensão a domicílio.
Praia do Flamengo, 252.
-'
.
(E 8193) E
DO FLAMENGO — Em
PRAIA
casa de (amilia brasileira, • dé ¦ tratamento, aluga-se a casal distineto, no
melhor .ponto d» _Praia, em frente aos
banhos de mar, aala de frente'ou apartamento, com »t>u sem mobília, e com
pensSo. Fornece pensSo a domicilio. —
Praia do Flamengo n. 252.
(E 8453) E
. ¦ ¦
pensSo. Aluga-se á rua
Dois
de
Dezembro*n.
112. 5-1064.
QUARTO.com
(E 8102) E
LET two rooms, together or sepa*
TO rately, good (ward, confortable house
near Flamengo; Paysandu, 147.
,
.
.
(E 7778) E

uma boa casa acabada de construir,
ALUGA-SE
própria
para família de tratamento. Dispõe de quatro quartos e banheiro no 2* pavimento e duas salas,
copa, cosinha, garage, W. Ce
tanque no 1* pavimento. Pá.e ser
vista das 15 ás 17, & rua Leopoldo Mlguez n. 174. Trmta-se á rua
Ramalho Ortigão n. 9. 1* andar,
sala 15.
(B SUS) H
em Copacabsna. por
ALUGA-SB
qualquer tempo, com ou sem
moveis, um bom predío na rua
dos Toneletros n. 261. Chaves A
rua Sta. Clara n. 100.
CB MIS) H
dois bons quartos
om casa de família de trataÃLUGAM-SE
mento, perto do 4* posto. Pede-se
referencias. T. 7-443S.
9105) H
ÇB
o predío* com.todo o
ALUGA-SB
conforto, acabado da construir, por 750JOOO mensaes, & rua
telephone
Santa Clara n. 138;
7-1664.
(B 7666) H
por 2 meies, uma
casa mobilada, 4 rua Santa
ALUGA-SB,
Clara, 137, Copacabana.
8043) H
.__
(B
& pequena família,
ALUGA-SB
parte do primeiro pavimento
do prédio 60 da rua Gustavo Sampaio, Leme, com S quartos e mais
dependências. "
(E 802») H
Atlântica. 894, em
casa de família de trataménAVENIDA
to, aluga-se á pessoas distinetas,
optima sala com vista para o mar,
confortavelmente mobilada, com
7683); H
refeições.
(B
por
jrtASA — Aluga-se uma ra___i_d_, 760,
\J tres mens, na r. Copacabana,
4. Tdephone 7-0894.
perto do posto<E
9169) H
6 — Copacabana — Aluga*
se a caas da rua Lafayette n. 35,
FOSTO
esquina da Avenida Rainha EUtabeth,
com dota quartos, doas salas, quarto de
empregado e.quintal. Aluguel de 430J;
o ultimo apartamen- as chaves na quitanda ao lado.
(E 8434) H
tò (5o andar) com 12 pegos
ALUGA-SB
e por olma terraço coberto em
toda extensão. Muitíssimo fresco
o lindo panorama. Aluguel muito
módico. Vér e* tratar com. o porteiro, a rua das Laranjeiras, 72.
prédio novo com todo o conforto moderno, com
(E 8441) 7 ALUGA-SB
bondes e omnibus á
A IjUGAM-SE apartamentos de 4' quartos,
rua Visconde de Carandá¦tt- 450*, 550*, 600*, 650* e 700$, porta,
hy, 17, Gávea. (E 8317) I
no Jardim Sul America, íi Rua
duas casas com 4
das laranjeiras n. 580, O mequartos e mais dependências,
lhor e o maior Bairro residen- ALUGAM-SB
conforto e
com 2 pavimentos,
ciai do Rio. Propriedade da Cia. completamente novas, A rua ProNacional de Scg. de Vida "Snl fessor Saldanha n. 1, casas na 1
(8608) F
America". .
e III. Aluguel 530)000. Telepho_ rua Umary ns. 4 nes 4-1448 OU. 5-3388.
(E 7777) I
ALUGA-SE,
e 12, esquina de Pereira da
resiSilva, luxuosa e pequena
o bonito bungalow
denoia. Está, aberta atõ ás 6 ho- ALUGA-SE
novo para casal ou pequena
ras da tarde. (E 8379) F família de tratamento, A rua Losala e quarto a pes Quintas, 65-B. Aa chaves em
ALUGAM-SE
casal distineto, com .direito & frente no 64. Aluguel 360(000.
(B 9204) I
cozinha Bua Cardoso Junior n. 6.
(E 7540) F
.

¦_ r .
../ __»,.__

a casa n. X da Villa
. Esther, sita A rua Mello e
ALUGA-SE
04,
em SSo Christovãõ,
8o_i& n.
próximo & «stac&o Barão de Mauá,
com 1 quartos, 2 salas e demais
dependências. As chave., por obsequlo, no n. 1S-A da mesma VilIa. Trata-se A rua Buenos. Aires
n. 100, sobrado, sala dos fundos.
(E 8100) L
"VlÜGA-SE
a casa da praça dos
-__L--nros n. 18;' chaves no n. 22
VII, SSo Christovãõ; tratar & rua
1* da Março, 89, Cia. Vareglstas.
8340) L
(E
as casas I, IV, IX
o X, da rua Dr. Maciel, 92,*
ALUGAM-SE
chaves na casa V. SSo Christovãõ,
tratar. & rua 1* de Marco 39, Cia.
Vareglstas. (E 8861) L
da rua
o prédio
, Francisco Eugênio, 32-:. as
ALUGA-SE
chaves no 321 e trata-se í rua
da Quitanda, 189. Telep. 4-0768.
8325) L
(E
a casa X da avenida
. alta no Canipo de São ChrisALUGA-SE
tovSo n. 260, com 2 quartos, 2 saIas e demais dependências; trata-se com David & Cia., A rua do
Ouvidor ns. 71 o 78.
(E 7736) L
completamente no. vás, coín 2 quartos, 2 salas,
ALUGA-SB
cosinha com fogão a gaz, banheiro com aquecedor e todas as demala dependências, as casas X a
XIV da avenida sita a rua Conde
de Leopoldina n. 64; trata-se com
David & Cia, A rua do Ouvidor
(B 7735) L
na. 71 e 73.
T)ARA negocio aluga-se uma boa casa,
JL acabada de construir, _ rua ' Bomfim, 132; tratar i rua Bella de São
*
8-0467.
Joio a. 158. Telephone
'(E 9030)
• '
L

uma boa cana, om
oentro de terreno, com 4 quarALUGA-SB
2
salas,
cozinha e crando
tos,
quintal; na rua Assis Carneiro
n. 185, Piedade; trata-se na rua
Ledo n. 20; aluguel 310(000; telp.
4-0265. As chaves no n. 133.
(B 7766) V

!. silvino iBMisailEEff» - VsãÍ

DR. BRANDINO CORRÊA

ILHAS

em '¦ Exposições varias, 83 anno»
-..^
de pratica «n-errup»
-^
trabalho» a. j _^_^^_____^£S^
dura» sem chapa»,
iA ^ e dlt 3 is 7 hor, ^
_„. _ ______ a tratamento» ln-1
dos j^m,,, n> j35, ,,__, ,.
(B 2770) 21
dolore», »em delongaa, perfeito»
e módico» no» preco». Rua 7» }**•
"~ D- °,8a' a cel6br«
8392) 7 Aff_
— 9
nrün
•—
-.
(E
Rosário
Beccoido
mieil_oU sclentista, acabo de
gal):
duas boas casas,
.pBm 27 de D&embro de 1930
tendo uma trea quartos, duas
ALUGAM-SB
desviado, abalaüo, descer de Petropolis com sua fa.
escuro,
'Vi Fazem lellíb-de todos os pe«an»
aalas,
etc, A rua Guarani' 61, ou*
milia e actualmente acha-se a
e suas complloações: Frqstatttes,
pyorrhèa, flstula. geog.
i vencfdbs, e avisam aos
tra com duas salas,- dois quartos,
orchites, cystites, estreitamentos,
"as suas caurua. Barão de Ipanema n. 76, Coetc, em moderna è linda avenida.
Darsonvalizaeto. Diathermia.
pacabana, onde aguarda a eua
Ambas com aquecedor, banheira
podem fflír reformados ou
ç&o. Rua Republica do Peru, 22,
distineta cllentella.
e fogSo a gaz; por aluguel muiláas attòi véspera.*sob., das 7 As 9 e das 14 ás 18
Pre*
,
PINTO¦-*
ARGEMIRO
Attençâo — D. Olga, a celebre
tlssimo menor que-o aeu valor.
hs. Domingos e feriados, da» .7 DR.
se
(E 674.)
Pagamentüã-como
módicos.
ços
avisa ao distineto pu*
sclentista,
EstSo Bituadas a 200 metroa doi
uma casa optima nó ás 9 hs.
6»5»;
Rúa Carioca,*
bundo, em local multo saudável. ALUGA-SB
(E 01479) combinar.
alto de Therezopolis, mobit¦.¦-.-(
•
(E 9206) 7 blico desta formosa Capital do
Rua Sarandy, 38. Esta rua come- lada com conforto, grande jarBrasil, que-todos os trabalho»
Putuorloíjque
um gabinete, mf, de
no dim, pomar, bosque, rio. InformaCá no fim da rua* Dr. Garnier,
tomar á seu cargo, serão go' .*
2 h». em diante. Dr» Pipto.^R- que
ALUGA-SB
antigo Jockey-Club.-*
sé 6-2459. ,¦.'-.(B '8176) Z
pela mesmo, porém, n&o
Carioca 6-5' andar. ¦ (E 7613) 1 rantidos
Fn_ leilfto linj-, An 12 horas
(E 9081) U
se Incumbirá a mesma de todo
PEDRO 1», 31. .
DE e
UR* alvaiio
trabalho que o cliennCMTICTA
umá casa, 2 quarI (B 7838) Leilões
1N_I__J01A MORAES. Dás 8 As te qualquer
lhe solicitar, que a mesma se
tos, 2 salas e cozinha. Bua
ALUGA-SB
Europa,
regresso
De
do.
Bomflm
de
Cohdé
A
rua
21 hora»,
Miguel Cardoso n. 20, Trata-so "XTENDEM-SE
comprometia a fazer a não ser
-v
onde esteve, durante 4. anum carrinho de creãnn 709, próximo A.Uruguay.
rua Cruz è Souza, 101, Encantado. V
aquillo que estiver ao alcance da
nos, ex-assistente dos Proças, estylo inglez, e um' sextante.
iiszKMnno de 1030
9069)'
U
(B
.Le-.
sua sciencia. Bis ahi porque goLicbtemberg,
fessores
64..
do Flamengo,
Apto. 3. Praia
A,_» 12 horn....VV-. ¦-.__,
*__¦
(E 9200)
wln, Joseph, de Berlim e
rante todos ou trabalhos que. a
2
.2 armazéns de re .
Hasllnger. de Vlenná....
ALUGAM-SB
cente construcção, para armesma se comprometter com oa
uma bicycleta Autômato,
'
doença»
etu.
Especialista
ferragens
marinho, pharmacia,
e VENDE-SE
seus olientes. Pois nem ti^lo que
nova; s preco de, uccaúsiâo., Ver. à
Sncccmioréi *de A. Cahen __ C.
dos Rins, Bexiga, Próstata,
louças,
ou
botequim
e
bilhares,
A
na terra está. feito possam os da
Avenida
Maracanã
n.
377.
JRUAS IMPJjItATRIZ LEOPOLDITJrlnarlaa.
vias
Urethra,.
.
rua Cachamby n. 246, Meyer.
terra desfazer e nem aquillo qut
(E 7786) 2
#|íA 9 LUIZ- DB CAMÕES n. 62,
Doenças de Senhoras,
8887)
U
.
.
(B
esquina
ae quer, os Humanos possam faElectricidade medica, Dia.(10350) LellOes
__?
& rua
Magalhães
zer. Fazer tudo> e desfazer «6 ha
thermia, Ralos Ultra VioleCouto, as casas 129, 186, 189
ALUGA-SE
.
ta* Sollux.':
.....
um qúe tudo foz e desfaz, que 6
e 153, acabadas de reformar, com
Cons. Run 7 de Setembro,
o' Altíssimo.. A sciencia nos offefogão a gaz,. banheira, etc. CháPho16.
. Áurea Brasileira. Av. .Passos,
42, sob., das 13 Aa
rece grande vantagem para dtves no armazém & mesma rua, CB.
ne, 4-4493, Res. phpne 6-2894.
. 11. Perdeu-se a cautela n. 93.518.
EM TODAS AS CASAS DB
versas cousas, não é tudo que
: ANGELINA;.iPECDRANO, viuva
113 e trata-so a rua do Carmo, 9. da serie B da secção de
penhores desta
(E
"
JWTIGOS DENTÁRIOS hos pertence e não é dado o dtAluguel 312J000. ,
(E 8038) U Companhia.
9057) 4
Som 60 annos^âefidade, comple(E 7476) 6
(8067)
relto de fazer e desfazer.
ítimente oêga^ltóf-ítlyttcà*' ...
LUGAM-SE A*rua Enéas Galde Penhores * Arthur, Alvim —
Tratamentos
Aviso — D. Olga, a celebre
m MAiUA^.VBjrawaAs- de 98, anvSo, 74 e 76, Meyer, 2 opti- CASA
de Camões, 40. Perdeu
Lutz
Rua
de edaaSrVluVa.
modernos» das
sclentista, avisa e pede.ao distinpios
mas casas. Preços 2508 o 2308.
desta casa
167.456,
'ENTREVAOA
do
Chirua
da
m
doenças ouracto publico Carioca qpe não se
Informo Othon Lyrio, Carmo 30.
liçhorro n. ilf casa XVIII, mudouveis, do esto.
llluda com os annuncios espa(E 7601) U
CAMPELLO; — Avenida
Ise para a .iua Itapiru', 213, casa
'29-A.
lntestimago,
lhafatosos e que dizem fazer tuPcrdéu-se a cautela
?XI. doente;. Impossibilitada de* traPassos,
¦ • ¦
A LUGA-SE casa A ruo Padre ERNESTO'
"-balhar, tfjgido duas filhas, sendo
figa*
aos,
rln»,
do e desfazer tudo- e ate ensinam
255.411, desta casa.
.ti.
Roma,
23,
com
3
2
quartos,
.tima tubeiculÔBa.-..
quando nem a sombra deste ma(E 8156) 4 do, pulmão' »' còràcao. Cura' ra•_>_»*•' BTIGÜEmEDO,
salas, encerada, banheira esmaldical da blenorrhagia,
,í-PAULIIÍA
EstA triste ? As ravilhoso trabalho ollás cónhe.
tada, cosinha, fog&o a gaz, W: C,
uma: "Leblon",
pequena cigarrara. próprio. , Dr. . Jorge * A. processo
'
viuva, com, tres filhos e lmposslFranco,
.-mas regra» são cem, pois nem os professores Inda Emp.
no auto-omnibus
ALUGA-SE, o prédio sito A rua jardim na írqnto o quintal. Cha- PERDEU-SE.
billtada dé*.trabalhar..
3o, elev. das
Informações: tel. A. Vi -Victoria,. sendo objecto * de - ea- 104. Uruguayana,
dolorosas e Irre- dlanos e árabes podem ensinar
.___. Casemiro de Abreu, 44; com ves ao lado.
A-,f,.ELVIRA1 DE. CARVALHO, po—Tel. 3-6016.
4
ás
7
horas
¦
timacão,
entregai-a
a
4-2426.
•
quem
gratifica-se
em um onno, nem em dois, a
7665)
U
i bons quartos, 2 salas, etc, fren(B
galnres, tome
da faffij.bre, cega ei sem amparo
E
04478)
6
na Avenida Mem de Sá,
-.
te de ruá. Próximo do largo dos
' ' 60, sobrado.
quem quer que seja, e no emfemilla. ,:"*.'
8353)
casa,
4
rua
D.
(E
Anna
*
Pilares, Terra Nova. Ponto dos
tanto querem ellas ensinar, as
y viüVA a/itiVtOt), com. 7Í annos
CÁPSULAS BT&ÉttriSR&VT
Nery,
ALUGA-SB
406,
casa
5.
Chaves
na
bonda
Engenho
de
Dentro.
fldoente,
de
se nem' conhecem a
de edade, gravemente
outras,
(Apiol Sabina Arruda) qae
¦ (B 7613) U
.
¦ . * (B 8407) 14 casa 4.
Incuráveis.---<¦:'. .
sem ope- cará Ma. Tubo 7». A» venda na sciencia e nem,o principio deste
liiolestlas
Tratamento
moderno
'a; alziba MtiiiTi, viuva, eom
racSo das hemorrhagla.s, faltas, Drogaria Huber, «¦»•? Setem- trabalho que é a Sciencia MysA LUGA-SE a. boa casa da rua
de traba.filhos, Impossibilitada
colicas, atrazos, etc., qppUca' a
XX Magalhães Couto n. 56, Meyer,
*' .. ¦
' (B 03509) 8 teriosa a qual muitos julgam ser
Kár. s*.
-uma boa. casa, com diathermia — Dr. Ceiar Eateve», bro, «1.
com 2 salas e 6 quartos; aberta
commum.
I FRANCISCA DA OONCEIOA0
largo de S. Franoisoo, 25, de 9
das 8 As 12 horaa; aluguel... . . TRASPASSA-SE
MARU JOSEPHA - Partei. simples e
habitavel,
a>
ficar
com
quem
porão
ATTENÇÂO. .
os olhos
BAUROS, cega de * ambos
2808000 e taxas. (E 8285) U os moveis, tudo muito barato. Trata-se âs 11 e de 1 ás 5.
(fl 4320) 6 MME.
ra diplomada pelu F.* Mídrid e Rio,
í, .
» . v
-¦.
¦"'*¦ *
líâ% f__G__F__l__,
de
aquelle
anno»
todo
que .por curloalda.
geitosa casinha pa.9 ás 12. Andrade Pertence, 40.
partos • outroi tr«b_HJM,**30
} LAURA XAVIE3R DA SILVA,
por 2503000, casa, o| das
Gomes
necessidade quizer co.
Avenida
ou
de
Comultas
giratii.
ra casal ou pequena família, ALUGA-SE
ALUGA-SE
por
Cattete.
;
(E 8356) S
'Mt,
fogão
3
a
e
mais
tViuva, com ;.oito filhos, passando
quartos,
gaz
Sratica. 77.i ph.ee 8*3642. ¦
por 1908000; A rua Jorge Rudge dependências, agua, A rua Moreinhecer a verdadeira CartomanRprlvações, appello pára as almas
casa nova, pintada e
^ cia ou melhor a' Sciencia Mys.
xx. 139.
(E 7834) M ra Sampaio,
S jjOarldosas. Rúa Navarro, 214, ou
8, Meyer. Chaves
encerada com 6 quartos, 2 salas e
no TRASPASSA-SE
~LUGÃ-SE
'12.
teriosa, poderá, fazel-o, cônsul.
casa nova7~com"' 3 n. 6. Tratar Campos Salles,
í -"nesta redaos_o.
dependências, entre Cattete e Flamengo,
¦GABRIEL;: FERNANDES. DA
¦¦'¦'(g 7574) V com ou sem moveis.' Informações para
tando-se oom estas Cartomantes,
A" . quartos, 2 salas, banheira e
¦ytm.VA — fúa Miguel de Paiva
aquecedor, fog&o a gaz, etc, pelo
S-3087.
,
e depois para retificar.a verdade
(B'8337); 5
Tratamento moderno pelo pro*
Bjjfci 62 — Catumby — Paralytico,
preço de 4303000,. A rua.Luiz Baré favor fazer uma consulta com
cesso do prof. Zuelzer de Berlim,
^lgebra, oonta- a celebre sclentista D. Olga, a
bosa, perto da praça 7 de Março.
gtaposslbllltá.o ae trabalhar.
especialmente, dò ulceras do. Es* ABITHMBICA,
bilidade, português, etc. Rua
_fc.'MARIA FERREIRA — Viuva
Informações A rua Visconde San'-»ij>obre. — Rua Bartto de Itaparua' Barão de Ipanema n. 76,
toniago e duodeno sem operação, S. íedro, 146, «ala 14.
(E 9008) M
ta Isabel, 34.
• gipc, 307.
(E 7447)•í Copacabana, em sua residência,
Novos
meios
de
diagnostico
o
um terreno e gal*
-horas da manhã às 12 e
I BENEDldTA DEOLINDA DE
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ponto, da rua Copacabana, perto ___. 99, as casas 10, 14' e 19, acaBarão do Amazonas, 638, Nictheque permitte a cura radical. Dr. Cocio
:~
— Escola de Barcellos,
do Cinema Atlântico; aluguel jA bodas de reformar. Chaves com o
9079) W
(E 7538) 18
ex-assistente da Faculdade de
roy.
(B
encarregado e trata-se A rua do
reduzido, 7203000. Tel. 7-4660.
Medicina,
medico
da Policlinica de Bo»
c Ji a pé os e
— Vende-se uma
FORD.
todo
com
uma
casa
P I
K
8447) H Carmo. 9.
(E 8039)
(E
tafogo.
Das
9
ás
11
e
das
3
ás
6:
Tel.
»
1900.
fundada
Acceita
em
corte,
novaBARATA
aluga-se riquasi
por 5:000(000, sendo.
conforto,' á rua Justino BuALUGA-SE
\$A PARIRAMÉnTO
3—0001. Av. Rio Branco, 33. •
a pessoas de trata3:000|000 á vista e o-resto, cra det
em casa de família
i;.__L caMâflíe. mobilado, com duas
lhBes, 46,* Junto á praia das Pie- discípulas e. as dá promptas com
Alugam-se magníficos com elevador, C
(7542) 6 prestações. Rúa do Rosário, 84. (Car»
mento, quartos com ou sem
uma sala bem ALUGA-SE
estrangeira,
CÁalas, defi quartos, cosinha e ba- ALUGA-SE
Vista xas. Tel. 2868. (B 8272) W 25 HçOes; corta moldes por mena
travessa
rua da' Quitanda n. 85.
torio .Teffé), com Moura.
-JíhhelroiHlBn f.tódoiio conforto,' para mobilada, oom vista para o mar, pensSo, A rua Conde Bomflm nu* ALUGA-SB
r
1 apo.dida. Rua S. José n. 80.
Catumby,
Alegre,
36,
(E 8358) 21
3
com
apartamento
8-6408.
iii
Kfamllla. de trato. Unico Inquilino. com ou sem pensSo, a casal de mero 831; teleph.
(E 8409) 18
(B
(B 8382) 3
por 130$. Lugar saudável ALUGA-SEbem. mobilado e tam7500) K tamento
KfTem tãepfioiiê.' Rua Gago Couti- tratamento. Rua Domingos Fer
sete
logares,
vista. Informa Lyrio Ja- bem pecas,
estado
e
bella
qua»
corrente,
manicure attende con»
quartos com agua
Minho, 4$ - Largado Machado. Pro- reira, 14. Tel. 7-4635.
¦ (E 7502) R
si novo, vende-se ou troca-se por
CHRYSLER,
casa, not. Carmo 39.
esplendida
suhorio chie reservado seus clien*
'ximo aos'banhos do Flamengo.
para família de troto, no melhor MASSAGISTA
(E 8424) H ALUGA-SE
tim terreno bem localizado, pagando dif.Professor Gabizo, 17, próximo
De regresso
da Europa,
Icarahy, 407, tes. Phone' 2-6217. Rua Carlos Carvade
da
inclusl136J000
praia
LUGA-SB
ponto
por
¦
:.(E
E
0:0E
7829)
_
ferença;
ver e tratar á rua Paulo Red»
onde
esteve'durante
¦
a casa da rua Joa- de Haddock Lobo o 15 minutos
.
P ,
4
annos,
Roma..
Pleyel, meia cauda, próprio
n.
Pensão.
lho
59,
2°
andar.
ve a luz, uma casinha na ave- Nictheroy,
fern n. 8 — Leblon.
ex-assistente dos ProfessoEi A LUGA*SE confortavei quarto ALUGA-SE
quim Nabuco n. 132 para pe- do centro da cidade. Logar fres- nida da ruá do Cunha, 38.
PIANO
9205) 3
(B 7533) W
para club, perfeito, vende-se, mo*
(E
res
18
Lichtemberg*,
(E9115)
Lewín
:.-. . * ___. boni mobilado, boa pensSo, quena família de tratamento; alu- co e saudável. TeL 6-2983.
Jotivo viagem, na rua Inválidos, 212.
(E.8374) R T^FLENblbA VIVENbA - Ven»
soph, de Berlim e Hasllnger
(E 8049) K
¦
K casa famlllá-estrangelra, a casal guel 3808000 e 203000 de taxas;
— Vtn.e»se um em perf ei»
'
(E 8311) 24
JL. de-se uma hoa'cisa com tres quar»
de Vienna.
.Rua esta aberta todo o dia.
DODGE
to
estado,
i.
rua
Barão
novo,
rua
Dr.
de
Itadespensa,
prédio
gfóu, peaiftftfâ'ab*"tratamento.
duas
cozinhas,
salas,
um bom e bonito piano
tos, duas
Especialista
-13S.em
doengas
(E
dos
(E 8414) H ALUGA-SE
íEConde Baependy, 42
n.
pagipe
7818) 18 PENDE-SE
SattaminI 83, com 14 quartos,
Concerto*.- rápido, e barato»
allemão, preço de oceasião; á rua
Rins, Bexiga, Próstata, Urequarto de banho com banheiro, chuveiro
(E 8422) E
_r.
Trocam-se e vendem-se autoPinheiro Guimarães n. 104 — Bota*
. esplendido, prédio 5 salas, 2 varandas, 3 banheiros,
e esgotos, utna' att__ um galpão cora
thra, vias Urinarias,. MlçOes
(E 7785) 24
e caminhões
novos e
fogo.' .
spbrac(o da rua do ALUGA-SE
repartimentos para aves. O terreno tem moveis
quasi na esquina da avenida jardim, pomar, garage, etc. Chafreqüentes e dolorosas, Doende 600 metros usados de. qualquer marca. —Atlântica, com optlmas acconvmo- ves no 130, casa 4. Tratar rua
apprúximada
.65,
oompletamento
área
n.
uma
Cattfe'tè
ALUG-BSErjo
de
Senhoras.
ças
Vénde»áe
uma
typo
novo.
estado de OEU PIANO 7' compre, ou con'reformado, com boés
a casa da rua Basla frente mede 30 metros, R. Ferreira & C. — Ruo Mariz
pinturas e dações para família de tratamén- Constituic-o n. 6, 2° andar.
Electricidade medloa, Dia-'
novo, ou troca-se por Limousine Chrys- t-7
lio da Gama, 161, para pe- quadrados;
certe em nossa casa, que lhe
(E 6950) K ALUGA-SB
391.
está dividido em duas partes, uma con» e Barros,
ítodo o conforto" - moderno. Tem to, tendo uma linda sala ãe Janthermia, Ralos Ultra Violeta
ter 66 pagando-se a differençâ.. Aveni•"¦ '*...'.
(7298)
4
família,
com
commodos,
quena
em
miniSituada
devolveremos em juros mensaes,
frutíferas.
Inglez.
Contracto
arvorei
estylo
fundos para o Becco do Rio. Cha tar
da Rio Branco n. 18, loja
Sons. Rua. 7 de Setembro,
A rua Dr. SattaminI quintal e Jardim; aluguel 1503000; tendo 46
a
da
cidade,
'
no
coração
em
optimo
caderneta da caixa cconomi42,
ponto,
sob.,
.ves no local. (B 8406). E mo de 2 annos. Pôde ser visto A ALUGA-SB
das
13
ás 16. Phoautoplanos e
83, Haddock Lobo, prcdio no- e.o deposito de pão com commo(E 9101)
hora. Rua Hilário de
cera metros da'praia e'de quatro bon»
ne, 4-4493, Res. phone 5-2894
ca toda importância que gostai
Rádios Amo qualquer :17. Tratar' A rua General vo com 14 quartos, 6 salas, 8 ba- dos para familia, á rua Glazlou, des,
contracto
por
da
Fonte
Central.
£?A LUGA-SE
minutos
a
cinco
Gouvêo,
no; concerto, ou compra — Isto
pllon 4 vista
_X__ grande sobrado da ruá Dois Câmara n. 47. (B 8404) H nheiros, garage, etc Chaves na 169. Chave8.no n. 161; aluguel Vende-se por trinta, contos, metade do
8436) 6
(E
como bonificação pela preferenmesma rua 130' casa 4. Tratar na 130|. Trata-se na rua Soares Cal- mu
e a .prazo até 40 mezes;—. R.
|de Dezembro n. 77, perto dos ba*
justo valor,' podendo sef a metade Ferreira
2*.
—.
n.
6,
com
A
e
Constituição
rua
Ruo
Mariz'
excellente
da que nõs der; planos desde
&
C.
prédio,
do
Ma.
ou
rua
Buedo
largo
36,
Madureira,
mar
e
deira,
nhos de
do pagamento á vista. O terreno, na
(E 8171) K nos Aires, 129 - tel. 3-4700.
(7293)
rua Bolívar n. 168, com todas Palm, fone 2-5590.
ESPÍkl'1 A ;. -ria 600$ até 2:600$ — todos garanchado; as chaves estão na loja. ALUGA-SE
frente, di para mais duas Casas, sendo Barros,-391. ."*.pARTOMANTB.
no
nuD.
Fao.
Chaves
.
Anna
Med.
Hsp.
....i-jUi-.
Nery n. 120 (sobrado). tidos. Visconde Itauna, 76.
(B7789).B as dependências.
(E 7821) U um optimo emprego capital. Tratar na
na- \J
a casa n. 169 da rúa
MfIVFK para escriptorios, ca- ri. ouvidos, boca. garganta
mero 170 da mesma rua. Tratar
Cura ozeiia
(E 7618) 21
Conde de Bomflm. Trata-se
(B 7845) 24
LUGA.SE optimo prédio, árua mesma, i rua São Pauto n. 50, com IUU 7 Cl_l beiras para todos qs
WA, LUGAM-SE dois bons quartos, no "Lar Brasileiro", A rua do Ou- ALUGA-SE
nazal).
is
15
horas.
24,
(fetide.
das
11
Brito,
Rua'
rua
Moura
Rep.
á
próximo.
proprietário,
do
cine"Colúmbia", nova, ortõ*
e Poltronas para
A . Coronel Cotta n. 99, Meyer,
-íi. juntos ou separados, ao lado vldòrn. 90. Teleph. 4-6066.
misteres
¦
9202) W mas. R. General Câmara, 10S. Peru, 19, (antiga Assembléa).
K com 2 quartos, 2 salas e demais
7626)
(E
v
8-5220.
boa
banheiro,
magnífico
penvello
(E
.
com clareza VICTKULA
. (10807) H
gde
phonica, portátil, grande, com 3!
<fc 12 ás 5.
(E 8389) 6 a vida humana;
—• Aluga-se linda casa Tel. 4-1736.
n. 76 da
multo tratamento,
RagQ,
casa de.',b.ãh_ftbs
RAÇA Saenx Pena — Aluga-se pre- dependências. Chaves no"Lar
sois infeliz na discos de luxo: operas de Caruso, Titc
'.'próxima
em casa de família,
Bra- GRAGOATÁ'
(10292) 3
dq Flamenmesma rua Trator no
dos
-ou no vossa sprte
nova, próximo aos banhos de mar,
Schipa
e Mariano Estabille, innumeros
vossa
etc.
vida
280),
3
dio
rcquci.ú
quartos,
7
a senhor estrangeiro de tra- Informa Formicida Paschoal. Buenos Ai- sileiro", á rua do Ouvidor n. 90. com todo o conforto moderno para pe*
ALUGA-SE
s.go;'Paysandu' 147;
— Renda: Vargem AleQuereis • descobrir alguma coisa tangos e musicas as mais modernas.
(E 7779) B tamento, um bom quarto sem mo- res n. 120.
(10809) U quena familia. Aluguel 3501000. Infor- SITUAÇÃO
Vende-se
400tOOO. Com C. Cunha, no
7822)
K
cadei
aluga-se,
(E
1608
men*
B.,
doa
os
requisitos
F.
C.
E.
vos
por
gre,
que
preoecupa 7 Alcançar elevador do
veis e sem pensSo; telep. 7-3860.
com o sr. Martins, á nta Bue* sinhas,
ODEON.
7bro„ 194, sobr. bom emprego,
excellente. casa para mações
sala ricamente mo
para renda. Av. Atlântica, 894. saes, & rua 7 de (E
facilitar algum
— Rio.
ou quarto — Aluga-se com pen¦
(E 7794) H
terreo
n.
165,
nos
Aires
3
2<
7684)
6
8391)
(E
família,
. morada»de pequena
ÃLUGA-SE
bilada, o cavalheiro distineto
casamento difficil 7 Quereis fazer
(E 9077)
SALA
são, etc-, em casa de família, logar ALUGA-SE
(E 8347) W
a partir de 1° Janei- socegado e muito saudável. Visconde Fi- na avenida sita á rua São Francasal. Rua Machado Assis, 10,
S>u
voltar para vossa componhia alserviços em' telhados-de
-ro
¦f-Flamengo. T. 6-1872.
rua
—
sita
A
casa
a graciosa
ALUGA-SE
Aluga-se uma casa com rlD'OS'~os
(E 8430) K cisco Xavier h. 641 (casas de um
gueiredo n. 28.
qualquer.typo,.conduetores e calhas,
guem que se tenha separado de
duas salas, trcs quartos e mais dc- executam-se
:*. (E:8312) E Gomes Carneiro, 66 A, compreICARAHY
sS lado), com bondes e omnibus 'pendências,
bons e baratos, P.ara infor«NU**-» Rerol vós 7 Queréls Hvrar-vos de al- Vendè-se um em perfeito estado, na
salas, 4 quartos, quarmar,
2
trar
aos
banhos
de
II;
hendendo
no
n.
as
chaves
nOFNPAS
á
próximo
porta;
e orçamentos, plantas, etc, diri* UVfEil.VAi.
mações
?} A LUGA-.SE casa fresca e' sau- to creados e mais commodidádes.
guns moles que vos perseguem rua dos Coqueiros, 20; Catumby'
oora
especiall212,
100,
Ver.e
tratar,
n.
350$000
mensaes.
ta-sé a rua Buenos Aires
por
gir-se á rua Camerino. n„ 106. A. Meyer,
2 salas, 4 quartos,
..
(E 8318)
m-JtX. davel, cotn
ou atrazom a vossa sorte? Prorua General Pereira da Silva.
sobrado, sala dos fundos.
-amplo * rez-chío habi - Trata-se no 66, com o dono. Póde
8 ás 10 boras .c das 16 ás 18 horas.
da*.
tr
Wa sobradocurae Mme.
W
...... (E 8435)
Julieta, que tem
"teftflo o mais necessário ser vista das 3 As 6.
(E 8191) U
(E 8099) 3
Tel. 4-4621
\_,
fetavelí
9130) H
(E
grande
«5ENIORGSOS
pratica deste serviço ocRIAS e dos
traia de IcaI* para .familia. Rua Marqueza de
o magnífico prédio, ALUGA-SE boa casa, centro de ITAMAR.PEÜSÀÓ'—
TAES no homem* e no mulher. culto. Consulta 3». Av- Francis
rahy, 453' — Alugam-sc confortao prédio novo de
Máxima. perfeição e seriedade dando
KSantos,~40, acifiia da-Matriz dR
ALUGA-SB
recentemente pintado, á rua XX terreno, de 2 salas, 5 quartos,
co
Blcalho,
da
GONORRHÉA
387. Ponte.dosMa- referencias, Extineção garantida cupim.
arejados
aposentos
exclusivamen»
Tratamento
5
veis
e
ALUGA-SE
dois
quartos,
etc,
A
.p.
pavimentos,
aquecedor,
no
fogão
a
Kv Gloriai.!CfiS-ye?,
ga»,
_38-.
Gothenburgo n. 53, próximo á EsPhone 8-0241.
(E 8309)
e das suas complicações; proa- rlnhelros, das, 8 fts 20 horas*.
m ¦;: fe*
5 "(E7771) E conforto, moderno, na ladeira dos trada de Perro Leopoldina (esta- rua João Rodrigues, 12, S. Fran- te para familias, Recebem-se creanças.
Tábajaras h. 10-A, anteB^dasutatltes, cystites, orchites, estrel*
cisco Xavier. CB 7798) U Cozinha brasileira de primeira ordem.
(B 8324) 21
ALVES
_>'õ
K- A LU-SA-SE.-sala. doifrente: bem blda, Copacaba'na. Chaves por fa- çüo Barão de Mauá), com 3 amdomicilio.
O
melhor
OPTACIANO
a
Fornece-s*
ponto
Dos
impotência,
etc.
tamentos,
casas XIV e para banhos de mar. Tel. 2949.
as
Jfi. J\ mòblla.1 _rcóm~pens8o'dè 1" vor no n. 10, casa 1, da .mesma pios quartos, 2 salas e demais
—
Rosa
Dk.VALLE — Advogado — EscriptoCartomante. Maniade
moiles e '*•**.
adenites; sy- wriomanie
familia. Aa ALUGAM-SE
'.'• orclern.ljRua .Silveira Martins, 70.
XVI da rua Llclnlo Cardoso
Far qualquér tra. Vende-se ura, quasi n-.vò, de meia
(E 8446) W rio rua do Ouvidor n. 160, 2° andar, cancros
•
rua. Trata-çe^no SeccSo Predial accommodações para
Raios'
ttt.
Diathermia
:!fe.'-..-.-:¦-• ;,'¦¦"(E 7526), e do Banco Commercial, A- rua 1"' de chaves, por obséquio, na casa 18- n. 235, tres mezes em deposito
philis.
balho
sobre
4-3507.
5.
Telephone
qualquer fim. Paz cauda,
de alto valor por preco dt
DE ICARAHY — Aluga-se sala
¦Ã"LUÍ^__ÊSÊ
avenida ao lado. Trata-se â ou fiador Idôneo; aluguel e taCorrentes faradl- casamento difficil. Alcançar bom oceasião.peça
(E 8292) Advoü. tra-vloletas.
(E 7810) H AruadaBuenos
Tratar das 9 ás lt da nuiiihã
optima casa á rua Mariz e Birros
quar.tos'"e salas Marco. n. 81.
Aires n. 100, sobrado,
230J000; vér no local e tra- PRAIA
faradicas. Rua empreso oü, prospeTídiidè, Des- e das 4 ás 6 da tarde. Rua do Catte»
cas e galvano
á
das
n.
48,
Aberta
9
XX cónSattscin pensSo;
(E rua Co»'-.B \ LUGA-SE, em casa de família, sala dos fundos. (E 8139) L xas
junto
praia.
truir algum maleflcio7 Fazer des- Iii 274. Hotel Victoria. Quarto 28.
tar á Av. Rio Branco n. 117, Io
do Carioca 54-A. De 8 as 21.
S0G4>
(E 7614) W
rCa DvpT2"»
um quarto paia casal, com
Brandão. is 16 horas.
andnr, sala 122, com
_í\.
(E 7828) 6 apparecer alguma difflculcln.e?
(E 8342)
A LUGA-SE optima casa pora I.1S64'
(E
9143)
u
Faz trabalhou por mal« difficeis
*wv».
*
A. U(_"A_r-SE esplendidas salas e] ponstto, ou para dois . senhores IA
<-.___.!!:._
P.nnnl«in 1T!ll_._
E»-.
™ Standjco
*A *.•___
•A'q«Wtoí oom. água corrente, I distinetos. Avenida Atlântica, 814^ £* familia.
Hejam. .Quereis fazer voltar
que
O
casa
1803000
(coin otrsem-moveis, a rapazes ou
(E 8375) H gênio,- 259. As chaves estão no A LUGA-SE por
para vossa companhia alguém qu.
MAR. TPDr» Pontes de Miranda
armazém no canto da rua São XX XIII do n. 186, da rua Pedro
_»_f_D_iIEejt_,-t
se tenha separado? Procurai sem I Vendcse um
ia ca3al0í*üa."-CtindIde' Mendes
do
SerVi de
uma casa com espa- Christovãõ. Trata-se á avenida de Carvalho, na Boeca do Matto.
que tamli_m funecionk
demora a Madame Kosa; garante como
,'n. 57. TéTT S-15BI, Glbrio.
ALUGA-SE
pianola querendo, completamente
(B 9120) U
ço. os cominodos para família
_S 9160) L Chaves na casa II.
r.pMTpC pyorrheicos, abalados, desvia» seus trabalhos em qualquer
cir,*¦¦¦-•¦¦ (E 7594) E de tratamento, na rua Domingos Passos, 105.
novo, sem uso,
_>Lil.ILu j09> fistulosos, sangrentos e cumstancia.
qu? se retira dia
ou vende-se bunsaConsultas 33000. Rua Io' desfaz-se por pessoa
a casa IX da rua A LUGA-SE o prédio da rua* CirAs
Copacabana,
qualquer offerta. Para
tratam-se
'tem
BarSo
com
congestionados,
A LUtí_SÍ-SE optimos aparta- Ferreiro, 174, mesma
bem
mobilado,
absoluta
de
low
ALUGA-SB
Mesquita
nupintado
no
n.
78;
chaves
n.
Mala
1101,
XX
ne
19;
chabonn.
General Argollo
liquidar
banquet e estane trata-se ALUGA-SE
do Flamengo, chaves estão na
A mentos, praia
segurança. ConsuHó grátis! Dr. S. Oli- des A porta: Uruguay-Engenho te. Aproveite musicas,
Christovãõ; mero 74, Meyer; tratar â rua 1* de novo. 425, rua Monsenhor BaRio ve» na casa L São
a oceasião, t. dado. RUA
avenida
B4 - Edifício -Éden mobilados com Jacobina, á
Novo, Bar.1o do Mesquita .
n. 194. (E
1'bone 2-155S.
veira, rua Sete ".
eollar; chaves ao lado; Informa- PC«. Floriano 23. T. 2-1010.
Cio. Vareglstas.
DO
REZENDE.
78,
terre..
"ta
Branco n. 103 1* andar, das 12 ás tratar á rua 1» de .Marco, 39, Cia. de Marco, 39,
»
ou não-jijj^arti;-.»!' 4003000.
8192)
(E 8093) X
(il 03208) é
-B
8352) U 80 5-0425.
9173) 21
. (t 7784) 24
(Ê 9110) H Vare»'-tas. 'E 8860)
(E 9122) E 16 hora»-
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XI. das Pedrlnbas, 101, ilha do
Governador - Freguezia. Trata-Se
no local ou com Babo, A rua General Câmara, 388.
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Instituto Orthopedico
do Rio de Janeiro

NICTHEROY

VESTIBULAR DE
MEDICINA

Carteiras escolares g|gí

ESTACIO

ANIMAES

Biilldog allemão

FRAQUEZA SEXUAL

Deiamador

HYPOTHECA

10'

Automóveis de oceasião

1

Win

ESCRIPTORIOS

WU. ZAMBELLI

CATUMBY

; ESCRIPTORIOS

Clinica Urologicà
Dr. Samuel Kanitz

Pianos novos e usados

OFFICINÁ para AUTOMÓVEIS

SUB. DÂ CENTRAL

Barata Oldsmobile :

PIANOS

GHIROMANTE

Dr. Eurico de Lemos üv.^SÍ'

5_7?e- ,ullefa rô-

Cartomante

Srs. Médicos-.^rc-ôm00,»":

PiÃNÕSPOMAGEL

Dr. Julio de Macedo

SÃO CHRISTOVÃÕ

VENEREAS

^Aa-

Reformas de Pianos

ADVOGADOS

PIANO BECHSTEIN

MÉDICOS

PETROPOLIS

PIANO

DENTISTAS

RINS-CORAÇÂO^Xd^o^:
APP. DIGESTIVO %m$M
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WÃNíTPLEYEL
Vende-se.

> I
¦

mn, *» modernos,
oodclo, completamente perfeito.

~

I

OnbÃ~nír~
Iprfl. ¦. .

FORTUNA
ilHUIUUIMtU'|MmHnul„i,'

Piapo Allemão

—.

i

i

i

in'

."ii

PIANOS NOVOS

Resultado de hontem
IPremio;
3'

denta.' a longo prtroí aluga-ae, ^con»
«rta-se. troca-se, ailna-iej CASA FREI»
TAS. Rua Lins do Vasconcellos n. 23,
Essenho Novo, em fronte i estaçüo, .
(E 7204)
.

Piano Alleraão

Rio.

Vende-se um de bom autor, caixa do
«r, quasi novo, barato por.viagem, Ru»
449, ffi
MaracatiJ.
s. Francisco Xavier,
'
W9*

""Piano —
1:700$

n^$áfe

^PETROPOLIS

Aluga.s»
bungalòw mobilado, na
ogoa miente, garage
__...
_ a. pequena
piscina,
•ra no.
, em bella ¦ chocara
tio Retira.
Retiro Precjo van»
Teleplione 2301.
'

quartos
uua corrente, com todo o conforto mo.
*rno, inçluaív» einge. Mesa esmera-<ft,, :Jardim, trando parque,
punir,
amplos-terraços .com panoramas aoberbos.
Clima saluberrlmo com ar puro da Ilo*
resta, a SOO metros d* atilado, i
(E8290)

De superior fabricação,. vende-ie um
k,m
"úmeropouco uso, A rua Haddock lobo
44. i
(B 9014)
,'

Piano Bechstein

1392

Vende-se um inteiramente nova por
breco de occasllo. ' ~Rua ¦' Visconde' Rio
j''(8 9012)
SrsMO n. <2.

*

* *-

'
fàô4

Vende-se um quasi novo, armado em
ferro, cordas cruzadas, A Avenida Go.
mu F"'»» "• 5»r* Mbrado.

PIANO - COMPRA-SE

2081

tom urgência) embora preci*
,ando reparos; pnga-se bem. Tel.
(B.8083)
g.6437.
.
Vende-se, 2:000|000 — S«m çJeW»
|o, Rua Leopoldo. Miguel, 170*
'('E9032)

MACHINAS DIVERSAS:

rt]ufc
quizer vestir bem, a
SENHORAS
preços módicos e facilidade de paga¦nento; procure as*-modistas ds rua Ro»
i
drigo • Silva n. 6, V andar.
¦
'
¦•¦¦-:¦
(E 9003) 30

Mine wsiura na;áa p0r procef,.

bo pratico e rapido, em 24 1i_8os,
tambem cursos rápidos em 24
dias; podem as alumnas fazer' as
suas toilettes;
garante, exito
completo ; & rua Silveira MarItins 163, tel. 6-3205.
(H 9186) 80

VESTIDOS
'

fazem-se com elegância e perfeiçSo.
Preços módicos. Mme.' Antonieta. —
Avenida Almirante Barroso n. 24 —
Junto ao Club Naval. Tel, 2—2767.
(E 9049)

vae perdeadof Mande-o
..;..;
virar il ALFAIAtXWA. ESTUDAI?
TINA, que ficara como era. completa*
raentej novo,_4 rua Marecbal íloriano
o. ;«. j— Telephoní. 4—S737.
(B »7<2)

GASA MINEIRA

TEt. <N6a02 —-4-6205
R1Q oe JANEIRO
*

M

ii
"-^«¦«¦•¦•S^P*"—

CORTINAS E STORES

.Apartamentos Edifício

HotEL ..^ ..vxtmufi

Cofre por 350S000

velho on qnebntSo
PHBCISA-SB comprar multa
quantidade. Syndioato amerleano de oommum aooordo oom a
OASA ROBERTO esta offereoerido preoos até 8$ a gramma,
Platina 80|, Prata moeda atê
100 "|", pratas antigas. 1|000 a
Brilhantes lapidados
gramma.
ou em bruto de 2, 4, e até 100
contos por quilate.
- Aproveitem quem tiver valo-

VENDAS DE PREDIOS
E TERRENOS

CASA ROBERTO
.

AVENIDA.
'¦¦¦¦" RIO
'

VENDE-SE PARA
— RENDAI-

30:000$000

; m

aSàJE^BlQT^ÇOGO

iv PETROPOLIS

CASA NOVA

Construcções - De graça

SOBRADO

' Bém situado, com dois
quartos, duas
salas, cozinhai banheiro, iquecedc
Trata-se i rua do Cattete ns. 318 t
320. .— Telephone 5—0821.
(E 8254)

NÁD CONSTRUA 111

A CASA CIRIO paru*»
oipa a seus amigos.e ireguezes, que recebeu grande sortlmento .de Estojos
com perfumes finos, cutelaria para toucador e muitos objectos próprios para
as festas de Natal, Anno
Bom e Reis:
Rua do Ouvidor 188 —
(Entre Üruguayana é iLargo de S. Francisco).
(10717)

. Chapéos de senhora

TERRENOS NO MEYER

SOBRADO

ESCRIPTORIO

/ECONOMIZE GAZ

PETRÜPÜLIS
Casa mobilada por 5 meses, 1:600$ —•
% quartos, 2 salas — banheira d'agna
quente e bom' jardim — José Bonífacio n. 109; chaves no. 101. — TrataSS pelo phone 3002.
(E 7309)

PREDIO NO CENTRO
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Hfe deemoções^^<^m^.t)lof
esqueçaes de pTi^e^teit,;
a vosso amigo e;de; tèF.^::
mesa o produeto ctiiè sé ;
tem imposto amühôesde;,
consumidòres.pélo seu at:x
to poder mtrittvoe;€íS0çV!!
¦ ciai sabor:- ; riixk?-^

iJA
fcfc^^^^Z^,*

MASSAS AUMEHTICIAS

AYMORÉ

_____

/"itec^enofe
-----Wü||—' M_ftUJ_
.«HO
-*H»

FL
•mi»-» J-

LOTERIAS

-jmarc» .R«o.erq»o*
(10306)
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j A UNIÃO COMMERÇIAL [
|5

RUA DA CARIOCA, 21 - Phones, 2-3929 e 2-2432 I
'
¦¦

s Sortlmento completo em ferragens, outelarlas, louças, orys- ã
I taes,. servlgos de porcellana para- jantar, chá. e café e baterlf.s 5
——- de alumínio
1
"¦ • A ......
cniin qué
bnrnto vende artigos em geral pnra s
;•¦
', mola
nao
domeatlco.
g
=

F0L6IIHI.

COPACABANA
Casa mobilada

XAROPE DE E»ST0N

"EVANS"

PRESENTES NATAL

Visitem a papelaria RK1TOR,
RIBEIRO & CIA., a rua dà Quitanda,
90192, inde encontrarão lindo sortimen»
to de cartões felicitações, chomos, lindos
estojos e artigos de escriptorio.
(E 8072)

Pedidos a EMIMO

SEM PBNÔAO
•
(B

House in Copacabana
For Rént

Predio
installação feita pará bar
(E

Rio
rna
8371)

CASA
- Aluga-se á rua Visconde dé Itauna
n. 187, loja e sobrado, armazém amplo
e espa;oso, sobrado eom boas dependencias. Chaves no n. 185. Trata-se á
travessa do Ouvidor. 26, _• andar.
(E 8036»

LOTERIADOTODa^^IOl
Resumo dós premios da Loteteria 'do, Estado'.*dõ.~fflõ»~<3êT'Jft*$
neiro, oxtrahida em''28 de^de-í
zembro' de'; lSíl,-pikricPii1! ^88.
Prêmios sorteados
64.167 t .".•'••'¦V>"-200?OOOfOOOÍ
68.831 ,:¦..".•¦'..» V-" 30:OOÔ|000'J
46.957 ;.;';..
1,5.000*000
2 prêmios do r>iOOOÇ00O
'61969 '64178 "•? "•*--• !
.
"7
' 'v;
de' 2 :OOO$tí0O' .
prêmios'''S1Ü-fíeiSOSlH>
81798 61539
'' ¦¦;¦
¦ ¦¦¦¦¦;. 47.357'2'ÍHê'''
: ' 12 premios d(r;l:00O|00O ¦¦•".
14637' 63058 036b8r6l7'46.,Í6820V
'36S06 42027'206Íd.:á'466'4'íiÓ942¦ • "9173 9908'
20 prêmios de.-500$00023483 50551 44551 606J35 .34850'
.. 87.66: 62499 18526 ,57896; 3.6448
10477 26381;.'63384"
,^741 65981' '¦•-¦¦
-',8406* 1817.2'*!
:16186 81712
'.prêmios" SUi
"
dec 2ÒOS0Ô0
, 5i
14630- 14B11.31U9^J.E112.7_ia208
"6786
40601
9194'21276 4683462852' 2'80'73 "B880,«"8Í9:8(Í,'11«82

MM

s

Loteria do Estado dèMiiias

APERITIVO^jg| , Marher

& Pia¦¦%*¦¦ d. j

CLYDE ;A;:SHOÍt:iÍs; Í

REPRESENTANTE TECÍhNÍC(Í-'".:'
-.

.»

:i

".''

^m"_''iSÍ

..*..»

...

#

a üireJança :
participa aos seus amigos e freguezes
"a
io escriptorio para /{^^^l-ZX: :
RUA DA ALFANDEGA, 81-A — 4.° Afe¦¦>'¦ Telephone 3-4960.;;J%,,-l.L^
. ?. Caixa Postal, 1556;;.. Xij-^JX'XA^!.
— R IODE J A N EIRS-LlC::
'. ".:.:¦

{

IMIMIMIMI

^^^^EM

IODOS OSBARS l CONFEITARIAS

PREPARE 0 PERFUME DE Appartamento — Leblon
Magnifico e luxuoso, banhos de mar
PREDILE0ÇÃ0!
a.torta. Ver e tratar d ma José Antono Centro com JA SUA
cxperlmciiton fnzer o* per- nio dos Santos numero 22.

Superiores e escolhidas, do Municipio
de Vassouras.
Acceito encommendas
para entrega era principio de janeiro.
Preço a domicilio: Rs. 17(500 por caixas do mesma tamanho contendo ou 50
Aluga-se á Avenida
frutas on 36 .frutas; João Dale — CanBranco, 31. Trate-se á
delaria, 36. — Phone (E
3—1307.
06150) S. Bento, IS.

com salas
escriptorio,
Rua 4 de
n.'««. 48 —
757?»

|

Pára-quedas de seda nara creanças a
2(500. Victrolas Mlldphone á 60)000..
Quadros de santos em mital pratcad"
desde 5)000. Bijoutarias i fantasiai —
Ouvidor, 71J73, 2», sala l. íelevador).
7584)
(E

Aluga-se á rua Derby Club n. 215,
casa 3, com 2 quartos, 2 salas e demais
Splendid modem house, wi* anteroom,
dependências;, as chaves na casa 11. Trata-se 4 travessa do. Ouvidor, 26, 1° an* parlor, study and Jdinlng room, faesides
6
bedrooms ànd garage. Bua 4 dc Se»
dar.
(E 8034)
tembro n.,29. Apply same Itteet n. 48.
Phone 7—3252.
(E 7573)

Esplendida casa moderna
de entrada, visitas, jantar e
além de 6 quartos e gara.e.
Setembro n. 29: trr.U-v* -*•
Phone 7—3252, .,

Na Tuberculose. Os Fracos

do! Ouvidor' nv 189,' paga
lista acünà, Vispremios pela
"aer.T.p£_.f<SlfilV';_"
tó a mesma;
..-¦¦;
y;

37210 508'8A".'2201J).,.'S,2fi42. "57778
40630
54806. 24964"339i82:.©16aí
1J3573 '44858.»
,Í8823 :a51JJÁí668l>.8')'48890
14881 12172 33208
37432
663L3l..58"46.9''C,77.S~8fljgr7.qi680
=6750.8^88895^51)917
280.72 2:78«1
42948- 63490 38111 69320 46029
'¦;¦'. 67667'S'9496 *6 iu:
g
'¦'..
ApproxImaçOes ,
64166 e 64158. K V . .ífflIOOlÒOO
63830 è 63B32 .'¦'.'".¦ ¦¦',¦ ^1400.000
Todos os números terminados 46956 e,46958: l", •i'i"!Ír40Õ5000
° ,A0"',
;'
;¦•..,.'";liczenaâ
em 07 têm 205; ém 7 têm 105
2005000
exceptuando-se
oa terminados 64151 a. 64160..»-,.
'"IOO5OOO
63831:
em 07.
ft-eSffiCJ"^
46951'Í.'469,Í0 ,'.;•",
:i"005000
p ajudante do fiscal do gover..:,... ;:: Termln^gg^^p
no dr. Octaviano du Pin GalTodos os números temlnados
vjo — O director assistente,
Henrique Dunham, presidente in* eni; i^jtêm 8Q.5j_em 881 Uni
terlno — O escrivão, Firmino de 805; em--9 57:. tê.ra! 8Ô'5 ií:én_-;Ç7-"têm
405; em 7 têm 20|t ;exa6ptiian*»
Cantuaria.
do-sè Sm" 67".' J'1' áfiôòí moa r. '
Terminações de propaganda
Todos os numeros terminados
em 10, 13, 14, 28, 86, 63, 66, 68,
HO JWi
69, 80, 86, 88, 89, 90 e 98 tendo
o carimbo do baleio do "Ao
Mundo Loterico", e não estando
premiados tem direito a meta*
sô no RIO LOTEI
de da quantia de seu preço
• 38, Triivcnsii do Ouvidor. 88
acaulsltivo, em bilhetes de ou*
.'. .'rviTiWAiBifc—1 .
trás loterias.
_Wm
Dois premios em cada bilhete
.O numero.contemplado com a
sorte grande nos bilhetes das lo.]
Sabe-se. rjppi;V;tele(^ffi'ajji'
terlas da Capital Federal por
B^traccSo -Áe.' hontem. . s
nOs vendidos, d& direito a outro
prêmio consistindo no augmento 1.602 (S.. Paulo) «...íííIÍOOjOOO}!
20:000$
de (6 %) cinco por oento -sobre 11.891 (Catalão) . .
2.682,(g. PB.m)\r?;-z7tV<>0<)$:
o mesmo.
— O "Ao Mundo Loterico" & 12.429 (Rezendç) ií;.- ..., 5:0005/

CASA EM PETROPOLIS

Engenheiro civil

Casa em) Copacabana
Aluga-se

(7282)

v Rua'
os

CAPITAL FEDERAL

Lista geral doa prêmios dá
284* extracção de 1930, realizada em 23 de dezembro de 1930,
0.0" do plano n.. 21. ,
Prêmios sorteados
21.007 v ....
. 60:000.000
21.928 r. . . é -,,' , 10:0005000
5:0005000
3.668 . . . . . ;,
13.466 ......
2:0005000
2:000.000
26.687 ..,..' ,
i prêmios de l:000$ooo
6686
7780 20997
' 8669
6 premios de 600$000
1786 12214 16866 16110 20013
21487
./
65 premios de. 2009.000
90
1710
1620
1990
2106
2648
2602. 3953 ,6021'.
6446
-7182 ^,7,5^,, 84Í01 7Í88
7178
10949 11379 12802 13151 14010
14084 14329 15093 15356 16452.
17999 18299 18327 18624 18661'
19104 19258 18808 19867 20317
21014 21140 21649 21632 -2246923103 23354 23739 2414(1 24518
25062' 26588 '26212' 27284lX2m2
28093 28429 28474 28961 29832
Approxlmacões
21006 è 21008 .... 5005000
21927 e 21929 .... 300|Ò0.
3662 e 8664 . ... 2005000
13465 e 13467 ..."
2005000
26586 e 26588 .... 2005000
'*''
Dezenas .
21001 a 21010 .... 1005000
21921 a 21930 . ... 805000
3661 a 3670 .... 005000
13461a 13470 .... 405000
26581 a 26590 .... 405000
Terminações .

7671)

Aluga-se o Io andar do predio da rua
¦ Huet Bacellar ,Jr. Cimento armaFrei Caneca n. 45, com 5 quartos, duas
salas é -demais dependências, reformado do, projcclos,
orçamentos e topogra
de novo. Chavcs.no
2°
Trata-se
andar»,
S. Josí,. 78, 2». Te!.'.2
0585.
& travessa 'do Ouvidor, 26, 1° andar. phia.
(E 7317)
(E 8035)

MANGAS ESPADA"

PERESTRELLO.

.iiiiiiiiiiiiiiNiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisníiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiir

ICARAHY, 31
Aluga-se quartos por mez

presentes bÈ Natal

CASA

CABELLO
CORRIDO
Até nas pessoas de côr

L EME

Casa em Copacabana
SOBRADO

SEM DEPRIMIR 0 ORGANISMO

Convaleseentes da grippe e febres, podem ter cancelra, I
falta ,de appetite, dores no polto, escarros, desanimo, fra- "
queza nos nervos, nos músculos, noa org&os internos peso '
na oabeoa, tremores, arrepios, falta de ar, insomnia, prosta- =
C&o, magrnza, pallidez. E' necessário o uso do poderoso i
stcnollno. Confirmado pelos sábios e pelos médicos, App, pelo i
D. N. S. P. N". 1035. Nas Drogarias e pharmacias.
5
; Aluga-se na Rua Gustavo Sam- íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiI
(Ií
(14.10)
paio, 98, nma bôa e espaçosa
casa bem junto ao mar. As chaves estão no 119. Trata-se na
Praia do Flamengo, 60 on Rua
Visconde de Inhaúma, 78.
___;
..(B 9027)

0 MELHOR TÔNICO
POR TODOS
PREFERI00

Aluga-se nma mobilada por tres me»
zes, na rua Copacabana n. 769," perto
do posto 4. Telephone 7—0894.
(E 9168)

CaLHÃNTINÜ.

em
qualquer
mármores, Marandino & Irmão.' Rua
Visconde da Gávea n. 114. Perto da rua
Barão de S. Felix. Tel. 4—5517.
CE 8074)

AlUga-se uma. nova, assobradada, decentemente mobilada, còm excellente garage. Trata-se na. casa de moveis, da'rua
Paulo Barbosa, ou ha Avenida Qulnzr
de Novembro n. 285, sobrado.
(E 7517)

V

GRIPPE-NEVRALGIAS-OORÊS EN GERAL

Por mais orespos ou ondulados que sejam os cabellos.
até mesmo nas pessoas de oOr, ficam lisos, com o uso contlnuado do novíssimo preparado "ÁLISANTE".
Prego 45500, polo Correio, 65000.
Vendé-se na Perfumaria A Garrafa Grande, Rua Uru- - ,
guayana n. 66. Rio.

Grande stock a preços de
reclame èncontrareis na "A
INDUSTRIAI* PAULISTA" MÁRMORES PARA
Rua Visconde de Itauna, 193
PIAS DE COSINHA
Telep» 4-2437.
(9680) tidor,
t Todas as medidas, prcç.is sem compe*
fazemos
serviço

Livraria Alves

lw
:
I
'IIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISIIinillllllllllllllllllllSlllllllllllllllllllllllllliMllllllllllllfN.i:sl'll>llll|i-

ACTUAM

AlV^tl'WW^F
VV -''.II,.'.
v%±/f
'(9986)

COMPRIMIDOS DEGIFFONI

ALUGA-SE o excellente pre
dio 6, rua da Assembléa 52, com
loja e 2 andares, onde se acha
installada a PHARMACIA RO
MA. Contracto por 5 annos. Tra.
tar no escriptorio do PARO
ROYAIi.
(E 7652)

Aluga-se, muito confortável, 4 quartos, 2 salas, sala de jantar, copa, cozi*
'nha
quartos para empregados: tem
Vamos ao Pão de Assucar. Apenas louças,e 3crystaes
e talheres. Rua Xavier
vinte minutos para attmtjir tempe- da
Silveira, 85. InformaçSes:
Teleratura amena em seu pico.
phone S—«059. (E 7711)
(10381)

PHARMACIA

.

Recuse qualquer üisecdúla qüe
náo conformar com a descripção
acima. Somente o Flit l*tririmo
offerece a carandá Flit»;'

OURO

QUE CALOR!

Livros collegiaes e acadêmicos. —
BUA DO OUVIDOR, 166.
' 'SÍ89)

CASA— PETROPOLIS

PHARMACIA

Vende-se noval e usadas, neste Jornal. Tratar com «r. LUIZ AYRES.

COPACABANA

TELEPHONE

IMPERiAUHOTEI-

Caixas universaes para
— iypos-^

Para oa enfraquecidos' dai funcçBei
nervosas, nenhum remedio restabelece
tao rapidamente o vigor perdido oomo
o afamado medicamento EROSTONI*
CO — em comprimidos homoeopathicos.
Vidro, 5$000: pelo Correio, 7|000. —
De faria & Comp. — Rua de S. Josí,
74. — Rio.
(7207)

PREDIO — Boa renda

.'

*

¦
'•'".

'¦¦

| Preços sem competência —Entrega á domicilio
|
ESJERALDA HOTEL |i;
Neves Gonçalves & Cia/-—
Rio
de
Janeiro
.
I
'" '" '''" ''.".'" "
'(10714)

FRAQUEZA NERVOSA

5 COMMÁNDITARIO

,

' \

J""":-J"

QuAJ^co^praf Flit,* o
insecticlda de fama mundial, lembre-se do seeuintei
]Fti.t i vendido sómenxti
srn "latas amorcllas com
(uma cinta preta." Todas
aslatas são selladas. Flit.
ndo é vendido à granel.

RENDAS DO NORTE
COLCHAS DE FJLET

Afinador de pianos

ESCRIPTORIOS

TRASPASSA-SE

.' M

var--'—

BRANCO, 127
' ¦'.
(E 7825)

BARATO MESMO

6:000-1000

12:

i

Jyao acceite
suceeaaneos

rei. .'•¦

Chapéos para senhoras

4:0001000

CAIEIRA

;

^^^(10285) w/*) _^Jf ___\\_t^
ftw1
l
_am _____* ___TB _¦ B

incurável, experimente algumas- Irradia
appplicadas por este
RUA LARGA'(É 16. ções magnéticas,
profissional operador, diplomado -César
pela
8452) Academia
Fsvchicos
de Estudos
'São
Faulo, « vereis o
Lómbraso", de
resultado maravilhoso; das 12 ás 16
horas,' á rua Theotonio de Brito n. 71,
Carapuchos de palhas exóticas, Splitt Olaria — Bonde -,"¦'
da Penha.
.
Rajah, Bancock, Bengale, fantasia, des»
A; (E 9020)
de 15t000; saldos de chapéu» a 5(000.
Rua Ouvidor, 71173, 2», sai. I, (elevador).
(E 7584)
Grande fabrica de carteiras para ae*
nhora e homens e grande sortimento cm
malas de mão desde 6$000. — Rua de
A^Ina e concerta pianos e harmo- S. Pedro n. 2Z6, esquina Av. Passos.
nluns. ARTHUR FROEDE — Tele*
7503)
(E
4—6778 e 3—4541.
phones
"
7504)
; _j
(E
'Aleh'car,"*i8,
-Jnntó-aoàYbV.
. Traça*JÍ)síS
nhos de-mar dó Flamengo. Preços ra»
toaveis. — Optima cozinha.
(E 7S23)

Machina de escrever

. Gom garantia de prelio novo, no
Em fazenda cbm perto dc .2.000' ai» Meyer, toma-se esta quantia a juros de
queires, campo è' mattu,. casa morada, 15 % ao anno. Cartas 4 Caixa Postal
invernadas, etc.', margem Estrada Ferro n. 1718..
: j
(E 7780)
Goyaz.
Preço: 150- contos. Informações: Or. Castros Rua Visconde Rio
Branco, 31,.de .4 ás 5, Pharmacia Gra— Vende-se optimo predil em nado,
A juros de 16 % aó anno, com ga*
...» .'i (E 8117)
,.¦¦¦' ,
rantla dc um predio em Nictheroy, ren*
centro de terreno, o qual mede
ÜASA
dendó o. aluguel de 300(000. precisa-se.
vinte e nm metros de {rente por oiOffertas 4 Caixa Postal 1718.
tenta c cinco de extensão. Perto da
¦
¦'¦
(E 7780)
,
Escola Wencesláo Brar. Informações 4
rua Sergipe n. 126. Negocio directo.
:
(E 8027) 1
Vende-se optima habitação para fa*
.
Precisa-se dessa quantia a juros dê
propriedades bem lo» miüa de tratamento. Está situada
causadas; detalhes e preços, cai- melhor ponto de Todos os Santos, á rua 12 %, com hypothcca de bom predio no
COMPRAM-SE
Agoitinho
"Jornal
n. 15 (a 20 pas* Pcdregulho;, cartas á Caixa Postal nu*
xa n. 2 do
do Commercio", Conselheiro
' ¦
(E
do bonde) e tem em suas dependenA Empresa.
7780)
(E 8421) 1 aos
cias cinco casinhas que rendem, só es» mero 1718.
. em Copacabana — Comprá-se tas, 400(000 mensaes.
Negocio de
uma ate 60:000(000,
CASA
pagando-se oceasião. Pódc ser vista' a qualquer Ho*
dez contos á vista e o restante em ra do dia. Tratar na mesma,
Toma-se esta quantia a juros de 18 %
•¦•-¦" ¦ ...j'..:^."c ¦--.'.; (E-;2521).
presta.ões. Propostas i caixa postal 27,
com garantia de bom predio novo, èm
com as informações precisas, ou no
Inhaúma; offertas á Caixa Postal 1718.
Banco Cruzeiro do Sul» — -Quitan(E .7780)
(E 7826) 1
da, ;47. . ¦"
.uma 5. -rua Arnaldo Quinteí*
Vende-se
'62,
CrCcaâião-— Predía^ era cen* la fi'.
p6í':36!00D.000. ~ Negócio'
tro de terreno 12 x 50 com entrada urgeríté. Tralar,'á, ruá dô Ouvidor, 160,
OPTIMA
. Alugam-se quartos bem- mobilados,
para automóvel, comi porão habitavel, 2» andan ¦«:-•• 10. Das 14:*»"16.> ; »
cóm 'pensSo, centro grande jardim. Rua
vende-se em iéilão no dia 27' dò corrente,
,.(P.7,55;)
Thereza
n. 153. Tel. 3173.
ás 4 horas da tarde pelo. leiloeiro Paulo
1 i '¦•.•"'¦¦"
' (E 9207)
Affonso, em frente ao mesmo á rua Affonso Penna n. 54 (espolio).
¦ : ¦ ¦¦-:¦ (E 8381) 1
¦
Véndem-se dois; liados ^lurigalówa' rfò*
centro de jardim, .com todo o conAlugam-se magnificos escriptorios no
— Vendem-se 1.300.000 vos,
forto moderno, um está rendendo 200(,
TERRENOS
predio novo. da Companhia Matte Laran»
metros quadrados, parte"rs.já ldteada, o outro mora o
proprietário.' por preço jeira, i rua dá Quitanda n. 47; trata-se
O metro muito barato; tratar
parte em laranjal a' 130
e ver na Volta no íterceiro andar do mesmo edificio.
quadrado. Estação do Retiro. Rio d'Ouro. do O' 134 — Therezopolis. >.
' '-'
(E 9201)
'¦;
Tratar rua Aguiar n. 21.
. ¦
.--..,- ,! . (E 5333)
-_
(E 8301) 1
nó Andarahy, vendem-se
Precisa-se de uma casa mobilada por
TERRENOS
lotes de 7, x 40 ms. a .6:500(pp0j
Vcndc-se au. aluga-se; ver e tratar á tres mezes, com 5 ou 6 quartos, proxi»
trata-se á rua São Pedro n. 28, sob.
(E 5985) 1 rua: Morales'de'Los- Rios n. 21, em ma á praia, nos postos 4 ou 6* — Resfrente ao Collegio iMilitar. No caso de
posta pelo telephone 2—4271.
' ';•:¦¦
DE ESQUINA — Ven* venda " facilità-se
A
(E 8388)
'- "T, o pagamento. - ..'
TERRENOS
dem-se ura i rua Vas de Toledo e
V
(E 9040)
,'¦
¦I
dois na Penha, á vista ou em'prestações.
Magnificos para armazém, padaria, - bo*
tcquim, etc. j Ourives,1 51, 1» andkr'.- tí!
Optima installa.3o, bem montado con*
¦.... (E 7435) 1
A todos que -desejarem construir, re* sultorio,-regular movimento, . vende-se
ou .reformar prédios, daremos ¦pbr nüo' poder geril-a o sen proprieta."TTENDE-SE o predio da rua Hu* construir
até.31 de janeiro, uma consulta, cròqutó rio,-, facilitando-se o' pagamento*' Informnytá n, 44, com seis'quartos e e orçamentos
gratuitamente,
'¦:- mações coni I.uz, Godoy & Cia., 4 rua
mais. dependências.. Facilita-se o paga* 1 CÂNDIDO'DE
ALBUQUERQUE
General.Câmara n. 176, (Drogaria).
mento. Chaves no n. 59» Trata-se com
Engenheiro-Architectoí 1'.'.
(E 8397)
Araujo, Casa Garcia, das 2. áa 4 horas.
Rua Carioca, 40, Io. De *' as 6 hs.
.' (E 7801) 1
(E 8238)
Á7ENDE-SE o predio da Praia- do
O contrato' do predio com sobrado e
(v Caju' n. 97, edificado em terreno
loja, dá rua Pereira Nunes n. 145, Alior 40, mais oú menos
que mede. 10 por
Sem consultar nosso prew» ........ ¦ deia Campista.' (E 8396)
trata-se Casa fiol Nascente,. .Uruguaya*
CÂNDIDO DE AiBUÜÜERQUE
na 95.
(E 8419) 1
Engenlieiro-Archílecto ,
Rua
Carioca, 40, Io — De 4'¦ áa 6 hs.
tres
casas,
boas
juntas
j\rENDEM-'J8E
'¦'¦
Com 150 contos, para desenvolver in*
V ou sepiradas; informar e ver á
(E7609)
dustria lucrativa, organizada, acceita-se.
rua Tupynalnliás XX — Ramos.
Tel. das 9 ásll — 8»2782.
1
7787)
(E
(E
7804)
:>-•»."XrENDE-r.E uma. casa para. pequena
Offçreço negocio
idôneo e garantido
'quantias
dando ao. mez
I V familia, de optimas accommodações, pera pequenas
'(Sr«"Bontsso,
acabada de;construir,".á'» rua".;D., Clau», 5 «|s-'de'j(iros;
phone'
¦' (E 9143)
dina n. 72, Meyer, cinco minutos dis* 4—3942).' Vr."
Cede-sts Him, da linha 6, próximo ao
tante da estação'' e a um minuto do
Largo
a D. H. V.
"caixadosn; Leões.'Offertas
bonde que passa, na - esquina. Tratar:
39 neste jornal. ,'
á ".;
¦•ri.rua Frei Caneca ns. 127/131. Phone
(E 9208)
Vende-se'"pequena, 3 ..quartof, 2 sa*
4-4211.
(E 8454) 1
las, cozinha, banheiro, garagt,t etc. Bom
/XTENDE-SE, em Botafogo, uma caBa, terreno."Preço oceasião por retirada do
V para pequena familia, com entrada proprietário, á rua Valparaiso ni 325; ' Ultimas novidades em pilhas, con»
para automóvel. Ver á rua. Dezenove Petropolis,
com AMORIM',',. v
fcccioiia-se pelos últimos modelos pari*
'
'
de Fevereiro n. -46. Trãta-se: Assem»
/¦..: , . ¦ - ».
(E 8433) sicnses, especialidade cm retormas, tinMéa, 14, sobrado, daa 2 horas ás. 4,
ge-se com. perfeição, pessoal habilitado dicom o proprietário.-. •¦¦ (E9026) 1.
rigido por Mme. Maria, ex-contra-mestra da Casa MIRAMAR. Rua do Catte*
óu alugam-sè os pre*
f\7ENDEM*SE
Vendem-se óa seguintes: .
te n. 138, frente ao¦¦'
palácio.
(E
I V dios da rua Fernandes Figueira
10:000$ - ¦' •»'.'¦
R.
;
Gustavo'
Gusmão
(10x30)
8451)
ns. 15 e 19 (transversal á rua Almi- R. Dr; Fablo da .Luz
10:000$
<10x60)
rante Cockrane). Dispõem de 4 quar» R.
João Felippe (13,50x30) '• 18:000$
tos, garage, etc. Trata-se còm o pro* Trav.'
'»» •!• > 18:0p0(
Hernicngarda.
prictario, a rua Ramalho' • OrtlgSon. 9,
Aluga-sc ura á travessa do Ouvidor
Tratarei. rua „dó'í Ouvidor n . 160, ,2»
1' andar, sala 15.
(E 7520) 1 andar,' if ÍO^^Da»! .14 fi 16.
n.. 14.' •— Trata-se na loja.
(E'7558)'
(Ç IM?)
dois prédios., novos em
VENDEM-SE
uma das melhores ruas. de Copa»
eabana. Tratar tel. 7-4145.
*
7602) 1,
DispÕem-sc
Alugam-se" dois amplos, arejados pade ampròs ó ^rejádós
(E
'para
faniilíns 6 cavalheiros. — vimentos dé esquina, á rua do Rosário
ria' 'rua quartos
ÃTENDEM-SE duas casas
v Cunha Barbosa, Saude. Informa* Água torrente. Optimo passadio. Pre- n.' 73. Trata-se na loja.
' " çòs módicos. Rua dò Cattete, 186.
¦¦¦-• (E 7817)
¦ ;
tões pelo' ' telephone
8-'4076. '
__t_
-•¦: :
'
-¦
'
(E 7844)
(E 7515) 1
:
predio moderno na'.GaVENDE-SE
vea, quatro quartos e um de crea*
A. conta-augmèntoti? Telep. 8—1056
áo, dois pavimentos, centro de terreno
Optimo ponto, próxima ao centro com- ou 2—4589 que fará o exame necessade 10 x 55, logar saudável e pittoresco, mercial, vende-se.
Informa o sr.' GA- río. Concerta, limpa-se, pinta-se e grapróximo ao prado Jockey, Rua Doze HRIF.L na drogaria Silva Gomes & dua-se garantindo economia.
Chamar
dc Maio n. 214,.
(E 7835)
(£ 8456) 33 Muiler.
(E 7570) 11 Comp...

"¦: ¦

OURO

. O maia lindo presente do Natal, nm
bebo que chora, dorme, n e sorri. —
Preco ao alcance de todos. — Ouvidor,
íl 73, 2», «ala I. (Elevador).
(E 7583)

NUM) ÍVRAH03

Compra-se caminhão,

.

s

NHAS

Lojas e Escriptorios

¦

GRANDE LIQUIDAÇÃO DE TODO SEU FIÍ7t\ \%%M'm%MW- MúfJSiU
¦ NO STOCK COM ABATIMENTOS
FORTES
NOS
f
/ I AV .,..,...^..1^ „.$¦
}fí t m '^ T^^' :'^Aa:M^'W l^m^
: ¦ *• .
i ¦ PREÇOS MARCADOS.
"S^^^
''
•|0 TRASPASSA-SE O CONTRACTO DO PREDIO. I
"«^á
.
È^fí^i lf'f^/T - •

Feitas á máo, recebeu novo sortiv(ÍÀSAItólEM
mento. CENTRO DAS RENDAS —
AVENIDA PASSOS, 75,
Aluga-se unia de 2 pavimen(E 8268)
tos
cbm
esplendidas
045
^
CASA
accommoI
I ANNO NOVO 1
".-'¦.¦'¦¦¦¦.'
Aluga-se uma em optimas condlcSes,
com 6 quartos,
duas salas e demais
i 947 j dações, para familia de trata'
| fluirá.
dependências e cpm ' telephone, >' Rua
Clarice
índio
do
Brasil n] 31, terreo.
mento.
informações
pelo tele(E 8262)
¦Telephone 6—1911.
Nictheroy,
MAcnnat eStRAN6CKl«
|; •,¦ " :' J 'nii 23-1^-030..I foel?#360. ..Jj aJaa
:>; jV<HrT8ã'4>' £
V,
j;'
R. VISCONDE DE PIRAJÁ'
»„,;„„„„*,„„„,„„„.„!
(B8051)
Aluga-se nesta rua 29, cosa m
hr7rrnnTii%%vvyvvvVywvwvvWTi>V>^
ÜOFLAMÉKtid
DESDE «400
nma excellente casa com l)ôns
'068
aceoniniodaçõcs,
; Garantia . .> .
Quartos, é ... .250$ COM BIJDCOS t IMPRESSfiO no .127. Trata-so,as nachaves.estão
Praia do
Flamengo 60, on Rua Visconde
I Filial..\Xm-;>:¦..¦¦ mi
• •»,••• ZUU5p
de Inhaúma, 78. (B 9028)
Americana , .
945 i
• • . .'...;•
loUijp
TQLJM948
maravilhoso. Ricamente mobilada,
Sulista ..;.; 759 aguaNo Jcorrente,.
elevador. — RUA MA»
tinB0O3im[S.99
Máscotte . . ; -851 : CHADO DE ASSIS, 26)24. (E 8197)
mo
Jóias velhas,'•prata, compra-se e pabem, na joalheria Raphael, rua
Auxiliadora . .
609
___m ga-sSão José, 43* Tel. 3-0704.
7604)
óu
arrenda»se
no'
Flamengo,
(E
quartos,
: Popular . . n. 322 agua corrente. Tratar com o70'proprleta»
OREI DO OURO
rio. Rua Machado de' Assis, 26,
Therapeuta Magnético
(E 8198) Compra prata moeda 50 %
f Niçtberoy, 23-12-930.
Diplomado
e
100
% de ágio, ouro 8$000,
CASA MOBILADA
i-/^_|_^_wV_Í^(B7832).
Zt tendes alguma doença considerada
antigüidades.

.Mme. Pinheiro c^:cTtZZ T
Bias. Molaa JConfeooOea 15)000.
Escola iIq côrtfl e chapéos. Ac-1
celta ais6ip'tfrás': Corta moldOBÒ*»
6Ç000. Carioca,'
bre medida
' ',
'91'4i) 81.'
80
.'-, :..m

RUA BU*kN.05*AÍRES, 44

TOLDOS EM tON A
Executamos qualquer modulo.. Cattete
Aluga-se boa easa mobilada, com ga*
u. i61. Phono 5—2288. ¦
(K 7620)
rage.. Tratar: Gustavo- Sampaio numa.
ru ,58; Z—'Telepbone
' ¦¦¦•¦'¦' " " 7—3928.
(E 8243)

Aluga-se uma cm Icarahy, 74, Marli
de tratamen*
üm. terrenq na praça e Barros,
para -íamilia
'
W-8105)
' Ver»;
VEKUli-St;
Çrtu.. Penfiá,' com 20 i 50, to.ou
em dois lotes, ein prestações
todo
de .1371000. Ourives, Sl-1".
, ÍV_J____J&J!W*i 1
Em predib récún-construido no centro,
na Urca, 2 terrenos com optima elevador e installações, alu*
TENDEM.SE,
çontigiios'4" rua Estádio' Coimbra, gam-se magníficas lojas e escriptorios.
com 12 * 25 cada. Ourives, 51*1».
TELEPHONE 3-2642.- , V
1 ,
(E 7436) 1
(E 8122)
, .'¦
ERRENO de 9x35, próximo das officinaa da Light, na rua Guarani',
innto ao n. 32; tratar com Silva, na
Chevrolet ou Ford, bem conservado
íéira. Jde. Tecidos, Ramalho Ortigão, ?'0<' barato -»j-.Taga-ac parte á vista, Tele»e
.
(E 8032) 1 phonitr 7—4449fc'das 7 áa 9,30.
,». .1-.-.-",o predib' da! rua Diiquc
(E 7803) 19
de ,Cáxaài'nt;.".-137(J em Villa Isá»'
VENDE-SE
'bel;
para pequena iamiiia. 'Ver e 4fa*
tar' ao lado; onde estão as
". chaves.
Vende-ieum' usado, dos .melhores fa*
(E'9i50)',i bricanfes, á rua Buenos Aires
.-X" X'X''.i..a:
n. 143.
"i
•¦ - (E7791^ 27
.
;¦.-.
j
opttmo' terreno ha rua
Itabaiaiía. — Grajahú', medindo
VENDE-SE
10x40, proxinlo. aos bondes.
Tratar
com Roberto, á rua do Rosário,- 115,
Vende-se uma perfeita; moderna e
loja. , '„ . . .,.'.;.jE 9151) 1
garantida, por 300(000, á rua Buenos
(E 7790) 27
uma casa nova, com to- Aires n. 143.
do o J conforto, i rua Dias da
VENDE-SE
—
n. 270
Cruz
Meyer.
'
(E 8344) 1
A juros. de 18 % ao anno, precisa-se
•
1QALVAÇAO pública ? sobre prédios e desta quantia com garantia de pequeno
k3 terrenos. Casa Sol Nascente. Uru- predio em Quintino; offertas i Caixa
Postal 1718.
guayana n. 95. Figueiredo.
(E 7780)
.(E'8420) 1

»

COMPAGHIAITAtlAHA.OEI CAVÍTEtEfiRARCI 5.0TT0MARINI

[ A Garantia . . .487:
.'Mi
_ Fluminense;
i i V83& | : Operaria .
"Noite;.;;;

— Officina de ¦_.•
MAfHINAS
JHttMlinn-J
ordem, ten» em atock as melhoras marcas, novas e
usadas, a pregos vantajosos; &
rua dos Andradas.i n.:68, teleE. Magalhães.1', i
phonio 4-2842, -¦•_.:
(B 9162) 27

MODAS

3564

¦;

^\do DIA 15 dp CORRENTE ate o»Drô 6 de JANEIRO

NATAL EANNOlOíyF

ff

fll/TOVEIS — Veridc*«e soin pouco uso,
Jii sala de jantar 700., dormitório
com cama com cor Vo. 800$; sala- de
visitas 200., um piano 600., uma gela»
deira 150., Rua Buenos Aires n. 230.
(E 9181) 29

í ;U;;
Variando:

fif '.'¦¦''/..¦ ,-¦'.' v ¦,"-»¦;¦¦"

,

EUROPA, NQRTEAMÊRICÂ. E ARGENTINA,

ALUGA-SE

,T)REC1SA-SE cnfiommadciras
' ~"de brim
Tinturaria
IT branco. Cattete, 183
Cores.
(E 9104) 26
Wil
RECISA-SE lavadelrai.de brim branCattete, 183.
(E 9104) 26

MOVEIS USADOS

TAXA ESPECIAL RfiOUZiPA

"6027

UVADEIRASE
ENG0MMADE1RÂS

Usadas de vários
tes, vendem-se a preços de
oceasião, á vista c cm presta{ões, á rua do Ouvidor, 98, 2°
andar, com o Snr. Santos.
(10553)

no

? -: VIA I "TAlüCABL E "

Dormitório»
moder*
}¦'¦¦ ;•'.— Urca—
. nos .., ....; ,.
sssfooo
Àlugam-ae os ultimos novos, moder*
Salas juntar .. .., .
li2S0*O0O nos e excellentes, de seis
pecas, a 350$
Grupos Gobelln .. .. 080*000 •,400$; i rua Marechal
152.
Caniuaria,
' .
ATTENDE CHAMADOS PELO
V ¦ ¦' ¦ '¦
(E 7555)
- AA -."/1'iraili. 4-0319
rtta Visconde itauna wt
! Trociiin-sc e fnclliln-ne o
juvtswT*'
O sobrado com 4 quartos, i saias, ba*
pngame_ito
(a mn nheiro,
cozinha, bom quintal á rua São
-A, Francisco Xavier n. 451. For 450(000:
Tratar: PHONE 3—2820.
,o**,**„,*„„,„„„z„,„„„t
(E 7592)
• Florea, . corbellles.' arvoru de Natal,
|,rfS.0i modlcoj, na,"LA ROSE
5,'Sí'Ji.
DE FRANCEf. Travessa S. Francisco,
9, loja 6. Telephone 2—3749.
(E 9065)

Piano Rozenkrauz

Machinas dé Esçreverfabrican-

\
\

À BONECA
A côr dq seu terno ...
MARAVaHOSA»
-jiie

Piano Allemão

'

ym
erao

_'..'*-(v'

-1 mmm HmãTj

de

028611

1007-^2
1928^ 7 ¦'¦*¦¦ ¦' ¦". ¦' (K mn
3663-16 <ÍP>0S ESTOFADOS
Exçcutaraoa"^,eonçntamo«_ qualquer
3466^-17 J-Udelp.
Cattete, 61. .«uma J--____.
(B 7620)
6587^22
a
30
mm:
65M3
TOS DA
641-11 KO PALACETE AVENIDA
RIO BRANCO,
•ddra doi Guírarapw. 3tf, (SylWé
tre), alugam-se a (omiliaJ de.alto trat».
. .,'. .7 W9i
, appartamento»', '¦»
oem

j

- ,¦¦¦-:¦

,

ÇÜRRHO M MANTfl ^ ^üartóelrà, 51 de Dezembroi dé 1930

rV*iW*ín*» apnitrclhos para mergulha
Aristidcs Lobo numero 134 A,
(K
¦¦¦¦•; ,"

-.

..H.,'

;-j.í

,;-:, ESGAPHANDRO

maior I»".1*»mH.
Ave-

Vende-se 3 pedaes, ciara, tna uso,
baratissimo devido
lenho, e bom.. Preçofacilitar-se
pagamen.
alieneis, podendo
_....
lo. Barão Meiijuit» n, 507.
V:
(B
«37)
'
'

.... . _

¦-rr-.--—.^-

-"

fiimcH de san iiruillleccfio com nii
wnpiicins dn OASA FAICKff —
Pola experimente é verfl que mnrnrlllui! Temoa «-sseneliiN frnnccana jinni todo perfume mnls cm
moda como .sejam typoH, NllT
NOEI,,
UUB
DE
LA
PAIX,
AMOUIt AMOVB, .SCIi.VI.IjlI.Mt.
NUIT Btí BAGDAD, DANS LA
NUIT,
CIELO DE GRANADA,
rtc, etc. Fornecemos cntnlogoa
gratuitamente com o moilo dc
fancr OM perfumes cm «uns casas.
— Rnn doa Ourives n. 58. CASA
FAFB. — Telepbone 4-1741.

,

(E 8101)

,,,.
IIIIOigiiiiMIIMHilI,

I
{;
:'
j^

XaouJú^-í) li
IIIMIIIIHIMIIMIll

dr. Bengüé, 16, Rue Baliu, Pari».

t/enda,em todas-ajrPharmaçfaa-

PREDIO — CONDE DE
BOMFIM
CASA — BOTAFOGO

(7847)

LINHO PURO 12ô:

j Aluga-se, magnifico,
Aliiga-se uma com alguma mobilia; tem
para familia de
Para ternos de homens ;» !8$500, mt.
'
tratamento,', á rtia Piratiny. 11.
Pôde plione e Rrande janlim. Rua Macedo linho pardo puro'"a-15í0l;i;r -Ouvidor.
ser visto das 7 âs 10 ou.das 12 ás 17 Sobrinho, 63, (Largo
71(73, 2»; sola 1!, (elév«13r)".! " '
dos. Uíe.i).
horas. Informações: Telefone 7-4946,
" "(B: 75841'
8038)
.'
(E
8101)
(E

MOLDES DE CAMISA

CASA

Águas de Cambuquira

Remessa directa das lt, i.tes; entre*
Aluga-se ou vende-se. Rua Liberdade
5$, pyjama 5$, cueca 3M00. no CEN» n', 10. Trata se á rua S. Lui* Gou Ki a domicilio. Caina
ou cuiias. Pe*
TRO
DAS fiRNDAS. Av. Passos, raga numero 150, iundos.
didos: Tcl: 3—4259 e 8—2767.
(E
(E 8444) 75,
82C8).
(E 7524)
(E 8140)

¦ d «ms1
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Forasteiros na Escócia
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".:'.— éaa.ft *» t
•''
)*(*¦¦

-4®*-

vom \ ¦

RflOBY DICK

DAVT WASHINGTON
3K GBORGB
— ora «Hei por um dia" «—
a MBTBOTONE NEWS ru 41.
A_.2 .— 4 «— 8 —- 8

WDEON

mWm%.

TEMPORADA PASSATEMPO
eomeca a 1 HORA ;.
__M> - S_a - 4.50 - «S.0S - MB
BAS a 10.00

Continua o «uccesao doa doía ar-

tistas queridos da FOX FILM

MARGARET CHURCHItt
e EDMÜND LOWE em

|MAE_§IMON

i

******* »****»********************.-

GLORIA

e 10 horas
SESSÃO SERRADOR
.>••!.. ,.;¦•'.
'¦
das 5 âs 7
•ÇJMÁ NOTTOAUB I—• Um progranima fallado em larae— ema letreiroa em portnsnea — ao trabalho d»
.fita
•ama grande artista americana ' '

®

*

V: Complemento: OlfDB' HSTA O DOTITOBTr comedia
>mà ROMAWCE BB SAPATEHIO, pequeno
"um-Jornai.
'• sketch —e
eobrs — A PALESTINA. .

A aegnlt — LEIL A HTAHS • BASIL BATBBONB
no fllm da Metro Goldwyn Mnyer

iM* DE PUTTI

,»í.'í;.»*'.jc- 'ALMAS

t!á!fj_i''"'wi'i*'t''*'" m j. "'"' ¦¦ :-'-'-'-M$ ¦ Ç^

I fCapitólio JM Império

fxar/ffí/coô DífAm

tTeU»-

UW\)ERSAL - DE PASSAGEM
f>ARA A EUfíopA flCAtlÂoSO/AS

\fiRNmtnjt.
Kfeesrfll

Empreza A. NEVES &; CIA.
Grande Companhia Nacional de Revista

UM NOTÁVEL
ACONTECIMENTO
THEATRAL
Continuação do ruidoso, suecesso hontem
obtido còm as primeiras
representações da colossal revista satyrica e
de opportunidade de
ARY BARROSO

'^^p?^^

Pensão Meira Lima
Nímcy Càttoll
íOWSROFItMKÇOOlV^
teftfiô IM NOSSA PROVÊÍ-' &

m

•

I

I OfltÀ UNÕUA_ j Ji^^ra

i.

(CHARLES

ROGERS
ARTHUR

NO CAMINHO

*

1 * Wfa^^av

FOBTUGUES-U

I

DO CEO
A SEGUIR:

O Inimigo Silencioso
Com nm prólogo falado em
portuguez. O drama do extremo
norte onde os homens, pelo sen
engenho, vencem as feras o a
fome, onde os guerreiros pela
força de sens músculos conqulstam a mulher qne amam!

m, >*

¦HM—«Ml

Hl

REPUBLICA
HEiTRO
dil
"''^*

SP
»*

:¦'.~.'-~l.

EMPREZA". M.

T.

HOJE |

BRASILEIRA
3WMÍÀNHMULATA
exito theatral doa últimos 80 annos no Rio

PAIZ SEM MULHERES

flr
fil

• Synchronisada.
KBN' MAYNARD em

; AUDAZ CAVALLEIRO

WBMJ.' *•"""' ""*'

"¦'*~r~i'-r:.i> y etmgS
¦¦¦

AfogM* por 750)000 cna contracto,
_ ru» Jangadciro» n. 80, ema bella vi.
Tenda oom varanda na frente e noi iu»
dos, t-rm cinco quartos, tres salas o mais
dependências; garage, installaçío ym
radio ¦ telephone. Trata-ae ao mesmo —

¦ ¦¦ ^
PARISIENSE
V^mmmmtWIF
¦¦¦ "¦"¦
Ml

(O Orande Suecesso)
Synchronisada.
WALLACE MAO DONAIiD
em

fdephon. EU»70.

MENINA DA FUZARCA

Vende*se ' tun de seda, tudo trabalhada
mão, 4-b tamanho grande.
i. Trata-ea i ma Copacabi
115 — Appartamcnto Jl.
(E 7768)

CAMONDONGO E
OS PHANTASMAS
RESPIRAR E* VIVER
UFA JORJNAL

NACIONAL

COPACABANA
Aliiga*se nm pu 2 quarto» com
mobília cm casa recem construída
tal sem filhos, próximo ao posto
118.
Salvador Corrêa a.(S

__^^vvwwwwwwWwwwyyvw^^
SEGUNDA-FEIRA
SEGUNDA-FEIRA

HOJE
como presente de festas, a
FOX MOVIETONE dá-nos o
mala qnerldò par da télai

PETROPOLIS

_mil$

* No lil ,' P. lindos complexnentoM. SessSeat 7,30 e 0,80.

Aluga-se por 6 meiea, a casa a. S8h
da rua Montecasseros. Tem 4 quarto),
2 salas, banheiro, etc. e alguns moveis.
Aluguel 2:800(000. Vêr e tratar domin*
go, das 8 da manhi ia 4 horaa da tarde,
__________ (E 9090)

A maia oompleta • parfeita reportagem cinematographica, sobre a vida
e costumo» dos Índios d6
Amazonas-

r*mn***m mi iiiii

HOJE

PETROPOLIS
Pennutá-se ou aluga-se' boa casa m»
biliada. Aluguel 350(000. InformaçSea
eom o Sr, Carlos Gross, Banco Cana6317.
dense, At. Rio
' ¦ Branco,
(E 9085).
¦ ¦

'líisBsiailsmHBiliiiliaMBassiBsssai

Heroísmo de
Rin-Tin-Tin

al

cômico * de Abbndle %5*t
Fnrln Rokii. TNH

»

Bflr^^B
S'
BT
éK
9'
Hr/\.
mS^tW^mí 3*

7764)

APPARTAMENTOS

TRISTEZAS DA
ARISTOCRACIA

unuule MureeHso dé
^^
J_______ShS ''
ISMENIA DOS SANÜMCV
108, CONCHITA
DE A
nWfl ¦
,__
'MANOELIM
.1IORAES,
^RtMs. ÊSSiTMÍ
NO TEIXEIRA, U,
^KBWsfmtJrWà
'L^-|^rígj»l {¦:
OCTAVIO MATTOS, Vfl^
Mi'
^ff-'
uo cHtupcnao Hittneic vBflSwf-B

on ita
de cía. Sm

Alugam-se, com 3, 4 o 5 peças, corl*
nha, banheira e terraço, ao Edificio Al*
liança, i rua du Laranjeiras, 36S.
9076)
(E

JÁNBT GAYNOR e
CHARLES FARRELL
*m

i

^^

LEGITIMO CHALÉ
HESPANHOL

CONRAD NAGIOIi em
PAIXÃO DB,APACHE'
5» feira: O «Collar da Rnlnha — llua dns Almas Perdldaa.

R. T. iln Pntrln — *. è-DOW

Amanhã, Dia de Natal: 1 "grandiosa matinée ás 2 3|4,

com IRACEMA DE ALENCAR

j.

IPANEMA

ADANSAMMORTE

Varios números repetidos duas e tres vezes!
Lindos bailados de LOU e JANOT executados
com w 30 REÇREIO-OIRLS.
HOJE — AMANHÃ e TODAS AS NOITES:

BAILARINA DO CASINO

P^IWaQJ HIM! IA Í3r.i.l.í Ja.':ifrJ

5» feira; O Collar da llnlnha — Perfeito Cavalheiro.

GBRTRÜD OLMSTED em

ARACY CORTES

a Comp. Comédias e Sainetes na
éÊÊa\' 'ÀmW
fi. k^^^\1I PALCO:
¦
¦___¦
.
gosada peça
A

^&é£t

O' Trem Expresso

e da maior e mais querida das actrizes do gênero

JORGE LEWIS
1UANA ALCANfôni

j-jüyyM«iJiiBS^^ H

Tâ

H IÊ ^^MASCARA D;ALMA

H .'¦ W

MESQUITINHA

PATHE PALACE

O innlor
S.„4_l,™nléhontemÍ ASSOMBRO! COLOSSAL! PHE!VOMWNAI.S

rflí/r
In

_^8

CONRAD WBIDT em...

Fox apresenta úm film tirado ao ar livre nos desertos
e desfiladciros do Texas — todo synehronlsado a fallado em
hespanhol.

PINTO

-j—————-T~TT'ri

MASGOTU-HOJE

PRIMOR - HOJE

GRAÇA — BOM HUMOR — FANTASIA EARTISTICA MISE-EN-SCENE
Duas horas ide riso abundante e irresistível
na vanguarda
que"¦ formam
promovido petos cômicos
" '.' :
do gênero !* ' / ¦ ¦/-'
Notáveis creações do popular actor cômico

xili

||r

LDORADO

", jr ¦ y I

Amanha: Vingança Arabe,'
Noa Cabaret»' de Paris, A
Mela Noite, .

Pensão Meira Uma

~ Tll-j mu i.iiii

¦¦

JORNAL ÜKtVERSALN .74*

GOS ANDO AS PETIIAS

NOIVADO
A.MÍKAO

•JM'jUV3«"^i<

-¦ * -—«soiueo. * -*s ' ¦•¦¦:
>'| i ¦ ¦¦-* ¦¦¦
;-;
'" Diurnas ,-BatWaa' vOp ,

i ÍRIi OiS PÃIffiS

HÕ¥

AV7 3|4e9 314

HÕF

\mLmm W

, Cantada,
nlsatla. ':,
JACKrHOLT em

Féerie

e

VERA GORDON

E'E5TB JJ PRDCBA MM A DE

POPEAR-HOJE
OLGA, -raCHEC-W-V èm
Broadway
falada e Bynohro

THEATRO RECREIO

MO-Mo-7-woMWa-___MJfflf £ 2-4 - 6 - 8 7,10
xPARAmoünt jornal.
adequado &s
} especialmente
festas:
>
-PARAMOUNT JORNAC25.
.-LIMPE2/. GERAL^comedía
sonopa ein 2 partiss.
"HISTOMADÀ CAROCHINHA.
"""
cinto è dansa.
•MUSIQUE XU CARTEsde1
senno sonoRo 10 *

kms ««»

PROQfíAtiM/\feRRADQf<

CIA. *»»A««L C<HtM'AT0ClR^PHICA- >

0 BISPO MYSTERIOSO

.'.-.*. «—em
DAS RUAS — (P. Serrador)

ARJIÔfAb

$BB8Bte&fí:QÚWtio I* coa? AW/a a?/\/ Mono*'"'
/;
ATDO £.A.£UPOnrr
'"~M *»V
f

um romance que empolga desde as primeiras soenas
No programma: FOX MOVIETONE JORNAL n. 44

¦'..MtUstilx¦'— .um fllm da BRITISH INTERNACIONAL
•¦.lg **• , *)*.;«• - ¦ oom

_WJ_I

_M^

• ' *

*frj;*|i

** 1^» l"*^*

no ODEON

Mãe de Israel Suprema
Renuncia
.-,

— f

e ainda STANLH- SMITH e ____- \-*******»*************************f\
LHLH IKH nonao eaplondldolllm I A SEGUIR — JOHN BARRYMORE i
BTRST-MBTRO
no fllm da
r da Metr Gold*wyn

SESSÃO SERRADOR

j .
yf, i/'

.¦

CENTRO COMMERCIAL

'Afagam-se
grandes e amplos
andares, flo predio recem-constraído, na rna da Alfândega nnmero 81 e 83; tratar na rna do
Ouvidor n. ia «com
J. Moreira.
'
:' .-¦¦¦
.
(E 8306)
;. .

Audaciosas aventuras!
MACACO SABIDO
Desenho

"CASA

PETROPOLIS

2(M)vC0NTCfS

BOTEQUIM

Álugam-se~ espaçosas e mnbi liadas com
conforto, u casas das ruas Souza Fran*
e-i
131; Buarque: de Macedo, 74, 80;
¦ Precisa-se urgente de ama casa sem
Aluga-Se: Avenida Maracani n.. 267;
se tratam.
Thereza, 1838 e 1854, onde
(E
mobília entre 09 -postos 4 e' 6, sendo 4 as chaves no 26$'. "¦ TraUt; Telephone '""¦ .
8321)
...".:' (E 8425)
quartos, banheiro- completo, duas salas, 8—1522. . >¦¦
garage e mais dependências. Para informações, telcphonar para C 0616. Preço
entre 600(000.e 800(000.
Vende-se, tem morada para familia.
Empresta-se de 5 a 100 contos sobre
,(E 8315)
Prédios em quialquer bairro e subúrbios. Rua 2 de Maio : i. 128-A.
(E 8296)
Juros minimos. Adiantamos dinheiro.
Kua Uruguayana 96, 3* andar, com Sr.
Vendem-se em cortes, chefiadas actual- Maia. ^
QS 9139)
mente, na rua' S. Bento a. 10, sobrado.
Ampla, confortável. Telephone. Can*
(E 8316)
dido.Mendes, 33, Gloria. Ver das 13 ii
(E 8300)
Próprias para presente, variado t*-rtl- 15 horaa.
mento na Pap. Botelho — Ouridc
õ i.
ENCERADEIRAS e ASPIRADO1.-J8)
.
(E
;
,
mas em
RES ELECTRICOS,
'estado. Cartas usados,
Aluga-se, pelo prazo de tres mezes, I
á\ C. P. neste
perfeito
casa mobilada da rua Paulo Alves, 25,
jornal-dando preço, marca c local onde
' new year,> cards - and fronteira
Cãlenders
for
ão jardim do Ingá e proxi*
ser
examinados.
podem
. (E 8313) other suitable sifts. Pnp. Botelho, Ou- irn tos banhos de mar.
. • (E M39)
vidor n. 65. - •"•
.
(E 9131)

Casa em Copacabana

Casemiras inglezas

MK-Tt\ iv; Q/ma super pnoo/oçâo
,»•*•« » \A.n ioc/a wncnrortisadd

CASA MOBILADA

Folhinhas de Luxo

Ç0MPRA-SE

'r;?; ...
¦jtf§||*r

§*ffilfc*->
'^mmW'^'

¦¦Kt*'"^-*"

O

FEITIÇO DA REVISTA

H

lli fflWlíMHÍIt!

Aí DANSA:.'.DA MACUMBA! (Jongo africano) formfdnvell AMOR
OÍNBMATOGRAPHICOl P portugue* que comeu.Jabotlcnba no
PARAÍSO DAS MULATAS. A VALSA DE ROZA NEGRA. A
ORIGEM DAS MULATAS! FOI, FOI, FOI! A PRISÃO DO BOATEIRO MOR ( CATERETE E REMELEIXOS. ALCOOL-MOTOB,
rgT\
em cnnudlnho».
SÜO JPOSSO COMER SEM MOLHO,1 o dito que se populnrlsou
rapliíímentcl QUEM TEM COIMBRA TEM MEDO! A famosa
1'inifcrcncln polltlcn humorística
6 dias •— FORMIDÁVEL
.13.441
¦AMANHA — Matinée do Natal, ds 3 horas «— A' noite, â»
ijjSgp^S,*;»:'3|4 — BATUQUE CATCRfiTf: E MAXIXE
'
Camarotes, 205(100; Poltronas,
Frlzns, SSfOÒOl
PREÇOS
*
Sítaj' linlcflo, 4Ç00O1 Gnlerln numerada, 8?00O| Gcrncs, 2*000.

PERDEU-SE

\

-awriDMiçãoclocremeciéniai KOLYIIOS

i

fll II
(O TEMPLO DA ARTE
REALISTA)

Krr

HOJE |

-

| HOJE

Em matinée fis 3,30 — 3.45
e 5 horitK. em nolrée* &¦
7,S0 — 8,45 e 10 horas.

Degenerado
A ninis sublime expressBo dn nrte realista em um
sensacional fllm do gênero
SO» PARA ADULTOS
Por nma nlcliliiiln illnbollen em que entram lindas
mulheres, < Jn» rstrepltoso,
rhnmpngnc, licores capitosos, roletn, bnccnrnt e outrns tentncOcs Infernnes, é
com que se prepnrn no

Templo do Amor Livre

-iiiim-miâfiin ii in t

do
cocktnll
delicioso
o
iirnser. ___
Rigorosamente prohlblda
pnra menores e senhoritas,

uma chave "Fichet"
a quem a encontrou,
General
gal-a á rua
'
.
andari...
.

n.' 2C*98;
o favoi de
Camnie
n.
. *¦
(E

pede-se
entre76, Io
8056)

COFRE CHUBB
, Legitimo, grande com 2 portas Inde*
pendentes* ultimo' modelo, vende-se "Ottopara
desoecupar logar. Rua Tb^ophilo
' "(E
nin. 103r
¦
8369)

Como supplemento:

NAO ME ESQUEMAS
em,

quatro actos falindo e delicado conto do Natal
lados em inglez.
46
Ultimas novidades pelo FOX MOVOTTONE JORNAIi

EDIFÍCIO REVISTA -- Alugamse sem moveís;só a horaenT.^com agua
corrente, de 1.10$ a 200$. Rua Visconde Maranguape n, 15.
(E 8366)

^^^^X » ^mmm^rC.*^Ê2%T*.^m^^'*^lW^'^*'''^*ft^'''*.^^

- TRIANON - \
Empreza d. R. STAFFA

| HOJE

A'a

CENTRO BANCÁRIO

I

8 e ia 10 hora»

PELA COMPANHIA A L D A GARRIDO
A comedia em trea actos de GASTÃO TOJEIRO

f^^ODO CAHTADOEfAIADÒ EM FRANCEZ

Carteiras para senhora

Últimos modelos, cintas, pastas, cartetras para homem, sombrinhas. Fabrica*
4 TOI OCA REVOLTOU-SE
"
« baiií50 P">P«a, tinge todas as cores, accei*
MS"

cadeiras'
-í ^ta-se encommendas e concertos. Rua 7
PREÇOS - Frhma e camarotes, 255000
" 'Mià—i ¦-•———
-i.
efles, 8*000.
nade Setembro n. 136. Officina: Praça
w íTiradentes 33, tel.' 2*0576.
DA
COMPLICA
—
MULHER
UMA
A SEGUIR
(E 9190)
^..¦ll.ll.l..ll..llllB»B.IB»B.IBUB»BU«nB»B»B»Bllll.BIIBIIBIIBIIBnBIIB»BIIBIIB»BllB1iailBIIBlÍBIIBIIB1IBIIB»Bl>BIIBIIBUBII»- jyijyyirtV>iV>%V^iM*i**i,tf'i"i**i*i',n-'i1*-'

DEMOCRATA - CIRCO

CINE FLUMINENSE
Campo de S. Chriritovflo, OB
Phone 8-1404
HOJE — Cinema Sonoro

Empreza OSCAR RIBEIRO
R, figueira de Mello, n. 11 — Telep. 8-5011
Terão valor os
HOJE
HOJE
Coupons Centenário
Representação da engraçada peça

Aniiita Quitandeírcà
ingresso os Cou-

AMANHA — Matinée ás 2 1|_ dando
pons Ccntcnnrlo.

;

Alugam-se á Avenida" Rio
Branco, próprios para escriptorios. Trata-se á rua S.
Bento, 15.
(E 8372)

ALUGA-SE
a casa da rua Dr. Carmo Netto, 221,
perto Av. Salvador de Si, cora boas
accommodações para família: está cra
pinturas; para ver na mesmi.,
(E 9133)

GRANDE

PREDIO

NO

EM ESCRIPTORIO
^ COMMERCIAL

AInga.se, á raa Conselhei.
ro Saraiva numero SI, com
fundos para o Becco do Brafiança numero 30. Informações á rua de São ': Bento no>:(£¦ 8373)
mero 15. .

PREDIO EM IPANEMA

RUA ASSEMBLÉA, 54
SALA NO FLAMENGO
y -r- Predio —

ALUGÀ-SE

' Bom *
Aluga-se, ricamente míbiliada: — ln*
quarto, para . senKõr só á rua
Buarque de Macedo n. 41.
forma-se. telephone'5-27,Hf. ¦ .. ' '
(E 8385)
(E-9I94).

Dormitório -- Oceasião

AOS CAPITALISTAS

Aluga-se — Teiepb. 5-1823

(E 7773)

• rf COPACABANA

,.*Óàsa <$m 5 quartos, 2 -ulas, ctc. e aV
Vende-se um, doze peças, quatro conOffêreço nègudo, _ton»K'. garantido goma
mobilia, alu;;a-se \><-r 2 mezes a
tos. Tel. 2-3837. Caso interesse, alu- para pequenas • quantias
difrdo ao* mez
de. I.» de janeiro. 1 oonSODO pe*
*,
ga-se o appartamcnto.
partir
«!è'í *l* (Sr.,. BouWso. phone w
• dous meies. Pagamento adiantado.
Jur??
(E. 9142) *-39*l).
.-,--, i(E 91-M) Poõne;.7-Ô4J8. (E 8354)
'""'•-¦'-'•««««««.....a...».....*.......................,.....
:.K

RIO BRANCO
Fraca 11 de Junho 4-1030

BANDOS DO OESTE

Águias Modernas

com HOOT GIBSON

ACADEMIA DE CADETES

FESTAS

Não percam, esta optima opportunidade. V. S. poderá comprar brinquedos, doces finos, bonbons e balas em llmlns
caixas ppr preços excepcionaes. Não faça suas'compras de
NATAL sem certlflcar-se dessa realidade na " :T i "
PRAÇA TIRADENTES, 8 — CASA ;.?&..

Y-KmJmi *=* i_\
At. Mem de
SA, 38

2.2543

CAVALLEIRO YANKEE
com

KEN MAYNARD

s Dois Araras no Mar

com WILLIAM HAINBS
V.còm WALLACE BEERT
EXPRESSO DO OESTE — 7» c
EXPRESSO DÓ OESTE — 1° e 8'
epismldiN
eplsoiliofi s0 em matinée
com Lentrice Joy e Raymond
Matinte An 2 hom»
Grlffith
Seufle* de 1 hora em deante
Amanha — CASAMENTO MAL.-J
i
Amanha — ANNIE LAliRIE,
Amniiliii — Mntlnée Aa 2
PARADO, com Lentrice Joy. Vl-g J
:* com I.lllitn filnli, BANDOS DO
horaa. O' meámo proKriinnuii.
UA
DE S. FRANCISCO DE ASSISm.
(E 7839)*
•
- umn comedia.
| OESTE e nma comedin.
,,
,,,.,
*Jw%<w^rt^vv^_wvvvvv_vyí_y-v^_« .•«t»«at*«tataa*tt«»»«aiat«a»«taii»it*a««ta«at«ta*»*eiteitt«ai«taMtaa*aaa«ai>a«aaa*<i«eta«aaf«a<â*»aãttMètèa*aaaat».iia*«e
•• "•

Vamos trocar dè Esposa

g

SOBRADOS

com ChnrlcH Rogera e Jenn
Artlmr

Ente annuncio com mnlslíono di direito n üma cadeira oo
.a
e com 500 rela ama entrndn geral, nn» 4», 5« e 0* M**;

Iljp-^BI

SOBRADO
Aluga-se próprio para grande pensão, R. Constituição, 36.
;..(E-9Q9S)

- Kapaii brasileiro, com 35 annos, fal*
lando Jnglêz' e francez, tendo conheci*mentos de allemão e. escrituração mercatiül, com pratica de escriptorio, dese*
j;i -encontrar nma collocaçáo regularir.ente remunerada era escriptorio com*
merçüá; de preferencia de firnia ex.
trangelra. Di.referencias. Cartas para
C. Mepezéa, rua do Cattete 335, so*
-r.
,b'n>do
5-1861.(E
AIug»*s< novo, «ün Installai^es
*¦
..
'•"¦'.. Telephone
91»)
Aluga>se sobrado servido por elevador dernas, com todo fi conforto e cnm mogaraua rua General Camara 22..;
gc,
U'c, i rua' Rcdemptor 4l6. Tnl?-5e ao
•
. ..
.,
. (E 8378) lado.
,- . (B 2771)

APOSENTOS

ii!iiiauiiiaii«Haa«iitiii!ianan«n«ii»nmii«»anBtiiii»naiimiiiiiBiiaii»ii«iianaii«iiBiiwiaiiiiniHiitiiBiiaH»!«iis_
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CALENDERS -1931
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