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A Saúde Publica e a Escola de
Enfermeiras

O EXERCITO OUF. SE PREPARA
Departamento Nacional de Saudo Pu-

i está onnuiicliindo (|iie hn nin,ia alfili-
vagas no curso da Escola do Enferinci-

. reliilclnr-so no próximo dia ti dc ou-
,.. \ propósito dessa eominunlcaçáo, é

.iiitc li.rn.ir |*",»lico o esforço que a

<)
Miei
tn»
rns.
tu br
inle.
repartição sanilaria eslá fazendo para crear
um nsnneroso corpo do onfcntieíras-vlsilin-
tíbias. Serln ulll lambem (pie iodou sonhes-
gem cm que consistem os serviços das cn-
ferniclrns do saúde! publica e comprchendes-
• eiu as vantagens dn ulllisuçno dessas novas
i.usiliares do 1,•abi,lho sanitário. Pará nos
dar a, informações de nue precisávamos.
pri,r!:r.'.inrí</o l),\ .1. P. Fontenelle, que co-
nheee peneitnmcule esse assumplo, pois foi
clle quem pregou Inicialmente o necessidade
de dólar o nosso apparclhainouto de hygicnc
com ,i-J rceursos Indispensáveis da mulher
tecbnlcamente instruiria, tendo collai.orndo
tem descanso para u desenvolvimento prnli-
co .le;sa idéa entre nós. Essas informações
poder.io tnmlicln servir paru lovar u decisão
e. mais algumas candidatas, nnimnndo-as a
corresponderem no appello da Saudc Publi-
(., que lhòs offerece a possibilidade de in-
Strurção remunerada, e, mais tarde, de em-
prego sufficleuteinenlc pago, parn u exe-
cução de trabalhos da mais elevada quali-
dade em prol da saudo do povo.

Indagando, anles de tudo, do Dr. Fonte-
Hellc, como liulin surgido a idéa du utilisar
rs serviços da mulher cm Saudc Publica,
iii'.;c-nos S. S.:

— Por iimiie, tempo permaneceram aa re-
partições sanitárias na completei illusáo d«
tiuc Indo sc poderia obter do povo, em seu
•¦.ropiio favor, por meio ric leis c lcgitlaineii-
tos que o compcllissem ;', execução das mc-
tiid.r, o normas de vida estabelecidas pela

pela suppressão da harmonia
Como a Banda cfos Bombeiros tem

pesado no orçamento

De mais 0 animador do

nossa população
escolar

A A NOITE, não ha multo, em longa, re ,
porlageni, ao evoenr, em face dn decadência
aelual, o pnrndo esplendor dns nildosiilr

i,v 'iene coin» inclhori E então os rc

mente, as linhas geme. dos grandes proble-
mus da hygicne publica, espccluliueiilc dn
luta contra a tuberculose. Fornm essas ns
pioneiras. A viagem subseqüente do Dr. (Lir-
Ins Cliagns, A America do Norte, forneceu-
lho iippiiittiiiitliidi* do ver si maravilhosa
obra dns enfermeiras de snude publica, o
que fez S. S. decidir-se a alargar a cupê-
rlcnclo quc estávamos tentando. Paru tal
fim procurou a cooperação du Fundação
Roolicfellei. que poi .1 sun disposição uin
núcleo inicial dc seis Instructorns norle-

• nii.rjfi.iins: chefiadas pela Srn. Ethcl Par-
sons. Pela prcoccupaçSo que levo n HockcL-
u .oi tle mau.ia.-nos uniu profissional de
.ilin i.iliir Icclmico c dc elevado conceito
social, ló-M- bem „ importância que o*, amo-
.-:•;.,o-s deram desde logo a nossa idén dc
criarmos aqui uinn organisação semelhante*
ii .pie em seu paiz estava rcnllsando cousns
maravilhosa:;.

A' chegada dn Srn. Pnrsòns, tive o prazer
dc ser designado pelo director geral do Dn-
purlan.cnto para com cila collabornr nas ba-
ses dc orgunisação do nosso corpo do cnTcr-
meiras. Felizmente, estávamos ambos, desde
logo, dc accordo em dous pontos importai.-
tes: n necessidade dc manter o serviço de
enfermeiras como organismo autônomo,
dentro do Departamento, parn fornecer tra-
bnüin de enfermagem nos . vários serviços
especiaes (tuberculose, doenças vcuercas, hy-
giene infantil, doenças epidêmicas, etc.) e
o ntilLsaçno das futuros profissionncs rumo
enfermeiras de districto, c não como enfer-
meiras espcéialisadns de tuberculose, de hy-
giene infantil, etc. Esse é o typo adeantndo
dc orgunisação, que nos Estados Unidos vae
demonstrando as immensns vantagens de mnis
econômico, mais e.fficlcnte, mais rápido c
ninis facilmente neceito polo povo, pois que

ipio,bundas marcliics, assigiutlova que cnlre ns
tres corporações quc ainda conservavam,
com certo brilho, as tradições das .ermidcs
chãraiigus ,ao lado do llatallino Naval e dn j ua ..
Policio Militar, figurava o Corpo de Dom* ¦¦¦ i

n motivo generoso que aconselha o recuo.
\ renda da liandu, proveniente (le festa» em

que I0111.1 purte, ue dcslina A caixa lienefi-
conte das praças do C.rpo de Bombeiros,

tantos serviços prestam A população.
\ economia que so pretendo fazer, o que,

. termos acima, nós consideramos peque,-
Inútil, se foi calculado om sevcrldn-
i..m« .. *«.'••¦>- • .,ma Inslgnlflcaucia

as mriuui o ¦;.
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A banda do Corpo de
(tis dn seu repertório,

Bombeiros, executando uma das mais àpplaudldas pc-
no pqvílhdo riorlr-amcrieano, por oceasião das (cslas

do nosso rentenarin

Agora, só temos 10 cé-
gos e 9 surdos-mudos

em cada 10.000
habitantes

\ Directoria fieral de. Estatilsticn, eniili-
nuando u publicar, pnrcclladamcntc, ns in-
formações do rccenso.imeulo de I* «lo se-
lembro dc l!>'-'0, ticnhii dc divulgar um pre-
cioso resume, do inquérito '(leniogruphlcn,

, teguudo o sexo. n edade, n naclonulldadc
] o os defeitos physleos, confrónlando esse.
I cücfficlentds nctuaés com os dc 1S7'J, 18U0 <
linnn. Ii' o próprio dircclor rinqucllii repnr-

lição, Dr; Bulhões Carvalho, que, syntbc-
tiviaiido lão inicressníilcs informes, iidciin-

I lu ú curiosidade com que sc folheia n re-
! ferida syiiopsa:"A dislrlhuição dn população pelos vários
grupos de edades demonstra «pio são ntals

, numerosos no llrasil or. habitantes maiores
Ide lõ nnnos (l7.r».r>7.'jS2), tanto no sexo
I masculino fi.RII).'.'fll) como no »e.v» feini-

nino (8.7'I7í081) roniprcheiiilciulo a po-
piilução escolar de 7 n 1-t annos 15.582:11171
habitantes (3.345.213 do sexo masciilliio c
:i,-j:ii).8oi do sexo feminino) e :, população
Infantil de '» n fi annos U.4'J(».30li .-iltn.-is,
f".288.10! homens o ;i.207*.'902 iíiüllieres). .

i Em nüiuõros relativos, correspondem', rc-,
j sj.eclivniiicntc, :', população infantil de Ü " i
11". annos. á nómihieúo ¦'oScolni' de 7 a H an-l
Inos cá iiopulaçie? auiillii de mais tle 151' annos ns taxa.-; nròporélnnacs de 21 "fi. 'i'i "'"!
',.- r,7 "l". En*. 1872, 13'jíi e lülin. os mesmos |
coefflcientes eram assim representados: (ui-1

Honrando a memória de
[ AlmeMaReis ..

As cerimonias de amanki. ca,'
torno ao iaxifo do sando*a ;-;

estatnario

¦ ¦
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Um» cerimonia n um (empo míl.ncoli-»
o co.isulntlvn; pelo muito ou. çnnobrecí «i

i nossas bellas uri
I prime aos nossos

e itr.iliiiô» histórica, t

i, |». io r-sallo que frp"
chtlmcntos de venevací-"»

n que, gruçaj A P» •
Irlolic.i Iniciativa do Apostolado Po«-ltlvi<r.i
.L» llrasil, vae celebrar->e, nnwnhl. cede-,
no remitoriu oe S. Frantlsco Xn'-ler. ern lor-
nn ao túmulo dc Almeida Heis. quo nio fot
upciiiis ura grande ( lalunrio braiileh-o, »'-
não talvez o -niiior. se o quc alüuem ítttng"

beiros. Esta, a do Corpo de Bombeiros, lau-
reada de glorias tradicionr.es, depois de ai-
glimus reducções, está agora ameaçada de
desappàrecer, em holocausto n regeneração
do Thcsouro.

Exiiminando-sc bem o vulto e ns ob.tccti-
vos das verbas, nnnual.nentc votadas pelo
Congresso Nacional, talvez sn cbegasso *
conclusão dc que o credito destinado n oss.i
banda não arruinou nem arrasaria us finnn-
eas pátrias, e, sendo süpprimldo, sobre pri-
vai* n povo de uma das poucas diversões que
ainda lhe restam» cxllhguiria um meio do
educação arlistica popular, pois a musicn,
aprimorando o sentimento, eleva o senso
moral. As retretas hebdomadárias nos jar-
dins nõo têm tido outro objectivo.

Como providencia, econômica a supprcs-
.s*i5(»'la-'Mayid.i do Cmipo dc Bc-mbciror:,*..*: daí
menores que se pôde imaginar. Aquelir.
banda foi sempre uni dos estímulos o um
dos orgulhos dn generosa corporação que a
montem. Por mais de uma vez ella coiiquia-
tou laureis magníficos. A economia orça-
mentaria que n sun suppressão determina
nõo corresponde á falta causaria. E' tempo
ainda do evitar o corte, insignificante e
inútil. Elle contraria os tradições dc ciiltn-
ra de quantos collaboram no progresso (Io
pniz. Dentro do orçamento do Interior na
meios e modos de evitar, sem damno. n mu-

além dc outros, ha

verdadeiramente, ridicnla. pois os;,*,^!—^,^
do Corpo de Bombeiros nuo constituem « „., ^ ,L \ „, população adulta de
e asse especial, sao soldados pertencentes ás t 

^ 
• fo „0Í5(J ;,.. -5 ,,„

fileiras, das quaes nuo serão exclu,rios com: «i^rismos apurados no inquCrlio
o suppressão da bondo, pois sao praças.y mQ< ^^ néssc ,ulno n0 ü^si] -jS>.~874
computadas para o serviço cflcclivo, cm ts¦ • , 26.26. surdòs-mudns," on. propbrçló-rala, e que fazem os seus ensaios quando

circúmstnncias pcrniiltcm. Ainda no•• *, •;. , ,,— -¦ __. ,i ,t.„,_,.„„»„,i„ cana iu.uiiu iiiniiiitiiie*.. acn».».u *>» n«.,'
principio da situação anorinat decorrente do s , |)tos cfrèituádòs cm 1872 ê 1900, orai.
movimento .mililnr dc. S. Raulo,^ a banda se!uilltcs !(5 pcrccntagcns relativas ao:
,l„s bombeiros, largando ns flanlns o o. • us 

bmBnc!ulla(|oS 
defeitos physicos: 11

trombones, empunhou espingardas c diu . . u Rnnios.mlu|os Cm IU.000 habi
guarda aos estabelecimentos.públicos. tnntes;cm 1872, e 11 cegos e X surdos

Podo-se dizer, cm boa justiça, mie o peso • „ f)|)0 UflbUantes om 1000.'*

CrriDO de alumnas dn Escola de Enfermeiras da Saúde Publica, tendo á fren-'e ci senhorita Luizn Kieningcr., direntora, e uma instruetora americana, grupo
esse tomado no jardim do Hospital S. Francisco de Assis

guarda aos estabelecimentos públicos,
PAde-se dizer, cm boa justiça, mie o peso

dessa bando, cm todo a sua existenela, foi
niiilo sobre os orçamentos, tendo suto cila
fundada independente de regulamento e ver-
ba „om um instrumental offerceldo pelo
f-tc-mx^-fis-r *n.*n. pnyi .espLe!fc.»!o.•bunda; pnv-,
lic'.!>**Y composta dc* liombeiros. :Foi-eni 191 is
que o marechal Hermes, considerando, as
vantagens advindas para n instrucçâo mili-
lar do auxilio ciithusiostico dessa bunda,
resolveu incluil-n nos rcgulnmentos da cor-
poraçáo, dc modo a não prejudicar o ser-
viço. .

Se o que se deseja nao ê simplesmente
acabar com o tradicional bonda de musica,
ella própria poderá prover á conservação ou
renovação -do seu instrumental, com uma
parte dos recursos que consagra á Caixa
lieneficcnte dn corporação.

niilmentc. 10 c<*gos e '.) surdos-mudos em
cada 10.000 habitantes. Segundo os recen-

uri
os

li

(rolamentos sanitários tomaram a fôrma im-
jierativa cm todos os seus artigos, cuj*as dis-
posições minuciosas eram logo seguidas dc
processos compulsórios: intlmações, fecha-
mentor» de cosas, multas, destruição dei* Vf\a-
Icriacs c até prisão ! Dnlii o npparelliámen-
Ir, de fiícans, guarda*.!, inspectores. procura-
dores, quando não de juizes especiaes para
fulminarem os "delinqüentes". Mas esse
tempo passou, felizmente. Começou-se a
conipreheudcr quão mais valiosa ó n per-
Miasão, a educação, a propngnnda, em vez
da cocrcíão. Em vez dc obrigar, esclarecer;
r.m voz de intimar, instruir; eni vez de mui-
tar, insistir. Esse exemplo nos veiu princi-
palmivntc da Inglaterra e (los Estados Uni-
dos. Embora, ua nossa orgaiiisáção sanitária
a compulsão ainda desempenhe a fünçção

, preponderante, aqui mesmo já vae fazendo
bons progressos a iclea da propaganda e da
educação; em matéria sanitária, cm substi-
tuição ao systemn da ultimação e da multa.
Quando se estudava a ultima grande trnns-

vsf\"f

formação por (pie passou a nossa reparti*
çâci sanitária federal, durante os vários mc-
ires om quc sc preparou o advento do De-
parlamento Nacional do Saudc Publico, tive.
opporlunidado do escrever, cm 1519 c 1920,
na imprensa diária, muitos artigos crilican-
do os nossos processos e orgáriisaçõcs o sug-
gerindo alvitres ditados pela minha pratica
e. pelo còiiheciincülo do quc so fazia eni ou-
tros paizes. Num desses artigos, eu disse
tpie a nossa Saudo Publica tinha o typo
"guarda nacional", porque dispunha só-
mente dc muitos officiaes, que*, eram os
módicos, convindo trausformal-a ein vertia-
dcirci "exercito", para o quc seria preciso
reduzir o tpiadro do médicos, melhorando-
lhes a instrucçâo teelinica, e crear um nti-
sneroso corpo de subalternos conveniente-
mente pregaVadofe, — «s enfermeiras '- (lc
naudei pnblíca. Essa3 onfermeiras eram co-
nliecidas apenas de meia dúzia do profissio-
naes bem esclarecidos, mas o grande publico
ignorava totalmente n sua existência. Escre-
vi, depois, repetidamente, sobre essas cn-
íerinciras,emostrei como era útil.a idtsa de
utilisar aagrandes qualidades da mulher cm
beneficio da saudc collectiva: bondade, pa-
ciência, perseverança, sympathia, força do
convicção... A enfermeira do saudo publi-
ca é a melhor propagandista, a professora
mais ouvida, n. instruetora mais agradável.

Perguntámos, depois, como foi iniciado,
'entre nós, o serviço dessas enfermeiras-

. visitador»;
-- Tctido pregado essas ideas, c, entre

outras, insistido longamente sobro a impor-
tancia clOiCombato á "peste branca-", onde

• justamente foi feita, cm outros pnizes, a
experiência o demonstração do valor da cn-

. fermeira-visitadora, tive*o prazer dc servir
como assistente da Inspcctoria de Prophyln-
xin dn Tuberculose, nova creação do Depar-
lamento entregue á coBiíeeida competência
dò-Dr. Plácido Barbosa; o ahi estabelece-
inos as bases da-orgunisação do núcleo ini-
ciai dc enfermeiras de saudc publica. Com a

o partida do cbcfo da Prophylaxia da Tuber-
•4woá8**parâ os Estados Unidos, onde fora a

".erviçò, fiqiiei na direcção daqnclla depen-
dencia da Saúde Publica, iniciando sem dc-
níórá um pequeno ctir.io de instrucçâo de
emergência, afim dc crenr as primeiras-"vi-
sitadbras". Com o auxilio .prestimoso -dos

Drs Jíario Magalhães c .Tose Paes ele Car-
vailio, comecei a instrucçâo. de umas doze

cada familia só tem de manter relações coin:
uma única enfermeira para todos os pro-
blemas de saúde. Ninguém imagina quo cs-
forço foi preciso para vencer o ponto de vis-
ta contrario, pois todos achavam que era
melhor cada um ter us "suas" enfermeiras.
A mim, custou-me o ter de deixar o meu
poslo do assistente ria Inspcctoria de Tuber-
culose... Sempre com a cooperação da com-
missão Itoclteleiler, foi crendo a Escola> de
Enfermeiras, nnnexa ao Hospital S. Fran-
cisco de Assis. Abi, algumas enfermeiras
norte-americanas, sob u intclligente e sym-
palhica direcção da senhorita Kieninger, en»
sinani, em collaboração com tnedicos do D«*
parlamento e daquelle hospital, num curso
ele 28 mezes, que prepara enfermeiras di-
plomados de todas as especiolida-cs: ser-
viço particular, hospitalar, serviço de saúde
publica, etc.

A primeira turma vae ser diplomada
cm abril do próximo atino c justamente para
a segunda é que se está annunciando exls-
tirem algumas vagas. As candidatas devem
ler mais dc 20 e menos de 35 annos, preci-
snm demonstrar instrucçâo anterior (Escola
Normal ou equivalente, ou terão de prestar
um exame de admissão). A principio passa- j
rão quatro mezes de experiência, sem ven-
elmenlos, mas, uma vez acecitas, terão, além
do ensino, uma remuneração que as auxilie
nas despesas do curso. Ha alumnas externas
e internas, sendo muito preferível a segíin-
da fôrma, pois quo assim terão esplêndida
morada gratuita, aproveitando multo mais
o instrucçâo, sem prejuízo de tempo nem
perda das boas opportunidades. As quatro
ou cinco melhores alumnas, no fim do curso,
serão mandadas, como prêmio, cm viagem de
instrucçâo nos Estados Unidos. Ao lado des-
sn escola foi creado um curso de emergen-
cia, para preparar, cm. dez mezes, "visita-j
doras de ¦hygienc", que. estão vindo desen-
volver o núcleo das pioneiras, elevando-se
o grupo todo, actunlniente, n cerca de 40,
emquanto se espera quo a escola forneça
pessoal completamente preparado para assu-
mir*todas us responsabilidades. Desde já as
visitadoras estão ganhando 4508 por., mez,
mas as enfermeiras diplomadas terão remu-
noração muito melhor o as primeiras em no-
tas conquistarão as posições de chefia, em
substituição ns instrncloras americanas.
Eis abi uma esplendida oppórtunidade para
as moças diplomadas pelas nossas escolas
normaes, que vão ficando sem collocação
certo. Precisamos de enfermeiras para nuxi-
lio dos médicos particulares, para melhora-
mento dos nossos hospitaes o, sobretudo,
liara n orgnnisoção definitiva dn nossa re-
partição sanilaria como verdadeiro exercito
da saúde. E' uma obra a que tenho» devotado
o melhor do meu esforço como profissional
sanitário, plenamente convencido de que^ jà
vem perto o dia em que a hygiene publica
será entregue entre nós a profissionaes es-
pceiulmento Instruídos para isso: fileiras
compactas de enfermeiras, sob o commando
de um estado-maior de médicos especialistas
sanitários. Somente nssim o diiihe.ro gasto
em nome da saudc publica poderá render
juros convenientes para a protecção e me-
lhoramento do nosso homem.

tilaçfio. Mesmo porque,
BÍÍJ_Éiiiiiiij*ÍJp

Como se pôde
alcançar o Polo Norte

Deestopeem
punho!

Veiu a fallecer, tam-
bem, a outra victima

do "Pimpão*
Foi pela madrugada , do 22 dc setembro

qtie, animado dc trágicos propósitos, o des-
ordeiro Ernesto Gonçalves dos Santos, dc
vulgo "Pimpãu", empunhando uni estoque.

>¦.:,:»: iilti.ia, . '-
i IVcalmciile, foi em vírlllri..- de nrn ¦'•«to *m Lr,
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O túmulo de Almeida Rei^ ájnaua-
se. amanhã, e um

tos do notável
dos :mMiffie'ik riiràp Yfjt
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homenagem daquelle.'/ipottoMÜè^i '.'e^x-fi^
strtiiu u:n jazigo para '•:íattttós"*;'•*• 

Jfvíy

Declarações do " Az " italiano, tenente e
tado L,ocatelli

depu-

via-
ai-

IIOMA, 2 (A. A.) — O aviador e depu
tado tenente Antônio Locntclli, recentemen
l(. chegado dos Estados Unidos, publicou n,
jornal "L'Epoca", um artigo em que faz '
histórico da organisnção da arrojada
ge.n que fez recentemente para tentar
cangar o Polo Norte.

O celebre aviador, depois de pormcnorisar
vários inoidentes da viagem, explica as dif*-
fieuleladcs que apresenta a alerrissagem nos
campos do gelo, atfirmando, depois dc *
clarecer o assumpto com dodos de carifctcr
lechnico, que essa alerrissagem só é possi-
vel sobre n superfície das águas geladas.
Portanto, a viagem para tentar alcançar o
Polo Norle. deve ser feita do seguiute modo/.

dendo ser publicado, por isso, o material
photographico que eu conseguisse reunir o
julguei que os meus companheiros estives-
sem morlilicados com a idéa do "controle

que eu podiia exercer, em virtude dcslc e de
outros compromissos nssumidos.

Deu-se, porém, um facto inesperado: a re-
per.tina partida -do nortc-aincricnno Ham-
mer, organisndor da empresa, quo tomou a
estrada dc ferro, nbnndonando-nos e'dei-
xnndo-nos todos dcsilludidos.

Quiz então, partir só, muito embora n
estação demasiado adeantndo. não fosse dos
mais próprias e Iodos me desaconselhas-
sem a tentativa: Resolvi; então, fazer a tra-
vessia do Atlântico."

I

.-V .",.'."wr: ^____W^A K

l^llsii^MpIMl' fifi Yi Y:'':.::?:! il'- •: fivfiWlí'.!tJfi: *:. -'. : . ¦ '
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Alvura Olumpio da Sitvcirp

pròstrdu, feridos, nn rua Barão de S. Felixí
o sapateiro Julio Gonçalves dn Costa, o fun-
ecionnrio publico Álvaro Olynipio da Sil-
veira e o pedreiro .loão Gomes. O primeirn,
cuia lesão era gravíssima, veiu a morrer,
poucas horas depois, na Santa Casa. Ilavia
muitas esperanças, eutrclanto, dc quc Silvei-
ra resistisse ao ferimento que recebeu no
abdômen, o que não aconteceu, pois lionteni
á noite, elle morreu na 13.° enfermaria da-
quello estabelecimento hospitalar, onde es-
thva cm tratamento. .

Ngo 'se descuidou.acntrctant.o, a policia ao
8." districto, desse duplo crim«. inslatirando
logo rigoroso inquérito c ouvindo as teste-
ínuiihas da snnguinoleuta scena. O

fugindo peln rua. João Hienrdo

merecida
que se con
artista, tendo :t ultimação desse.,,
votivo ínutivartc» uma proposta no-sf!
congregação do Escola ric Bellas Àrtel. .
resolveu, incorporada, ir, então, As'11)•'**&¦•
ras até o tiuiiulo do in,.lvitl_vcl extisü^
deposilãndo-llic* flores e presU_do-*_i^v,-ou*
trás homenagens dc. saúde c *sdmlr_çác,
indo de acconlo com a bem inspirada pró-
posta que, entre applauso*, .ipvcsentoii.'-_A
dilo congregação o festejado pintor patri-

! cio Hodolpbo Amoedo. ..,»• <¦ ¦ . ¦
Melhor esclarecerá o comm.in-ente alcaníé

desse movimento a carta qn* o Sr. Gorrê*
Lima vem de dirigir ao presidente da Asso-
cinçâo dc Aquarellistas, isto é, áo. píoprio
professor Amoedo:"Achando-sft concluído o jazigo .dtj esta*
luariu Almeida Itcis que por iniciativa dc»
Apostolado Positivista do Brasil foi erigido,
no cemitério dc S. Erinciscó Xavier (Caju)
hestá: capital, foi proposto em congregação
da Escola Nacional (lc Bellas Aries que M
dia 3 de outubro do toiTente unnó fojst.
Incorporada, a 

'mesma 
congregação,•.«»'ro*

moria ao jazigo do inesquecível artista, kÜXfs
do. nhi depositar unia coroa- de flores, 0_W'
vldoiiÜo-se poro esso neto, ovco-rfb-.disoe.fff
da Escola iiem como' ns associações artlsti*-
cas, os amigos e admiradores. * ' '.' 

,
Ein conseituoiicia.a commissão abaixo assi-

giiádà vem solicitar de "&E*. e. dti distincl»
agremiação qu,.' prcsielevápoio o collabora*
çáe» nesta expressiva homenagem;" , . L"

mem-

mi

'

Pim-
su-

CmMMmTkímKtM

"Croauis" dn vôo rcalisado- pclcmemnlc locqtelti, desde. Ti de julho, data da
partida da Itália, até 21,; dc '¦«qaito,- quando se deu a saída do sul da Islan-
'ÍT' .'.,._.,.-.. _o».*.,.,..r..lKííi «, llnlin nhtln ns r-lnnnx VCllCldaS até

miu-sc, não mais sendo visto. Debaldc o lu-
vostigador encarregado de captural-o, so tem
esforçado, seguindo pistas que nao o lc-
nim-no esconderijo .do facínora. Aluda liou-
tc.-u á tarde o policial procurou-o na esta-
eão--de-i-Umqs, mas sem vesultado, IA voltan-
do hoíe, certo, porém, do. prendel-o.

Do necrotério da Santn Casa, fo) remo-
*vido pela manhã, para o do. Instituto Me-
dico ,Legal, o cadáver,do infortimodo fun-
ccionario publico Álvaro Olympio da Sil-
voira. Foi,
i

moças,* quasi todhs.jã tenüo csludndo Ai: >
tbS?l_« Phypiologi-a^ nn Cruz Vermelha Bv_-
•sileírà, e ao cabo doLdous mezes pude faze»
**.}".*„ nm serviço um pelotão dc oito visi-

í
ifídôras, iá conhecerido,. theorica c pratica-

* Lvt^L ("'

A França e a entrada da Allemã-
nha na Liga das Nações

., PARIS, 2 (U. P.) — Reuniu-se Jiojc, de
daLlarde, o gabinete sob a presidência do
MSSiaeiile do conselho, Sr. Hernot, o-*-;

»*- jA*e '''•.„,

tútindo a nota da Allcinanha, relativa
entrada desse paiz na Liga das Nações.

H

'dia 
nara a Irroenlandia, assitjnafairda ,o! {ínlia cheia as etapas

ReykjoVik, eo c/rtf^ío a jftnti onde caiu LocaMli

partindo do Spitzbe-fg cm direcção t^-flnlo,
num largo* v,flo, se/m atftr";*#.sa8«'ra i__^-|_ifl,
sando ao ponto de partida. P;P_*.'l'__fHe^„'5
do por Anmhdsen, dcYdescer. tó.elíolo^je-.
vantar novamento,. o vôo^nao .JJOtt* "-*rv,'f-*>--
Usado. •' ,•¦"'•'!»' -J____9*!

Em seguida, LocatelH w^A?S_2ai
dade que apresenta o cmpreBÓ O9_o}fm3,ff
nns regiões polares, onde ella pcí«*f&i,stià
força orientadora. 'i, *. 

"
"Apezar dc tudo isso, —¦ diz Loeirtcllrno

seu artigo — estávamos compromctüd^ n
tentar o vôo até o Polo, Juntam»*"» coin
Aimintiscn « sc este o thçssc Iniciado, tfrta'-
mos partido juntos. 

Yi»'

Hav.ia lambem outro comprçÃissdí^su-
mido para eom a empresa. qué|(|r4,*);dM!*,sc
manter," durante dous annos seg#Woe.T,'¦_&
segredo Os resultados da viajciú,? nao,, pb-

Com relãçâft- ao pagamento •dos u>ropla-
hós, Loc.-rtèlii confessa que.^eflectivaniente'fáltavnm-ího os meios iH|cessaTÍos para

ÇiMbn\pr\t c6m essa obrigação o accrcsccnta
ft-l<3iie,k.*.muné5scn também foi enganado pelo

prgiljtisa^r da empresa,;, o mesmo aconte-
cérn» asm. todos os demais membros da
niàllogradí expedição, v? ¦ / , 

':
.'."Daqui l»a alguns annos T^LêsCreve finnl-

màhte o conhecido "az" •it^iipL^talve/.
'seYpossa, com apparelhos 

•níap;,;aperfeiçoa-
dos-, levantar o vóa da Europli-ip,-pIí.ingirja
America do Norte, passando por1 cima do
Polo, mas por emquanto devemo-iios con-"tentar, 

para ir de yiinXtYnlinente ao outro,
cm partir tle Spitzcnborg e seguindo o pa:
rallclot a 80 gráos, fazer o volta toda ate
alcançar as terras da America. A não ser
isto, tudo o que sc tentai- «rfstú destinado
a uinltfracasso certo.

á tarde, aütopsiado o depois
is expensas.da família,'no ce-

mitcrit^de São Francisco Xavier.
mem —

Morreu nm general da grande

FLOilENÇA, 2 (U. P.) •-- Falleceu hon-
tem, á nèite, o general Luigi Le.r».chnntin
que* commandou as forças territoriacs
tempo da guerra. *—mem.

no*

O INCIDENTE DO PAVILHÃO
PORTUGUEZ NO RIO

+-m>-m m» ¦>

0 .Sr. Lisboa Lima recorre 
'ê$-

¦ despacho contra a sua- ; ^
actuaçao .-¦: ¦*,>.

LISBOA, 2 (Hpvas) --,0. Sr. Us^eijfs»:
ma vae recorrei* do despacho profeeidd-ÍO*-
Ira n sua actiiação como .¦'ex-c*nft'*utta'rlií
geral dc Portugal ua Ex-posição .'dò^rain
inirio da InilepcnilcnciaLdbLBrasil,'cm-'l-f,)P.

LISBOA, -2 (,A.i A.) '*H|QMJ-'Msbpíi-LínM
ouvido a respeito da resolução\(}o Dlfainlf
tro do Commercio, SrY^csvMontey'"},¦«
viando á Procuradoria ¦fò:«epú^lIdà'.pH7*M
cessos por perdas o ,' diiinrio.s',<>.instiura'4
contra elle e outros, ]ioi- falta* de z«1üv'J4.-
dedicação aos serviços do ,pSviLhão'"JK>T
gnez, dn lExposição do: Centenário da-
pendência do Brasil, julga injusto t>-
daquelle ministro.,'¦¦ -* L

f>..ndVT)gado do Sr. lisboa Lim» Ja reeaf»
reu di*vdes'pac51io do ministro por- ter,.v.eriiV
cado ^iieLnifo foram ouvidas '^Igiimas. teSU*
mudbísidatdofesa. , fiAJ$»:- . * ',*'•'
—'.íii';'?'!'." rw > ."»>»-¦'¦ -*-»¦

m
»-act»

Monsenhor Lanye expulso do ter-
ritorio fumaico ,

.BUDAPESTIL 1 (ilavas) — O governo,
da Rumania expulsou 

'do. território nr^fj-j
n.ii monseiilior Lanye, sacerdote tíiirftaft 'o?
antigo preccptbr do'principe FrancisBo Pe,*^
nando. A

Footballer^ kírasileiros, wr»
gen ti nos, üruguayos -t

paraguayos irão jo-
t .-'-cflirno-Porú'„ 

íi.ÍVL>*2 (A. A.)..— Entre a3 unm«-»«t.
• feslas aoui orgaiiisadns para cominemorar •
GcntcntWjó da Batalha de .A*v*aeucho, fignn,
um serie' do paiiidas inlernacionaes de fool»
bali,"etn que deverão tomar parte os me.lh»»
res jogadores, brasileiros, argentinos; uri*
guayos e paraguayos, aos quaes será dirigi»
do oppQrtunamenle o respectivo convite, pflf

Zannj esperado em Kagojhima
X)SAKA,*2 (ü. P_) — .'O'aviador arge.Hj . , _

tino maior <iauni.»«Fesperado amanhã.áUKintuWtdio do Ministério das Relações 'Esta*
Ivaaoshima. •• .$*Vi"ior«£'?ao Per_; ,,;¦•':

f-L #

:. 

%¦*

0. '%fi

' L-. *
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ECOS C Novidade^* Sr. Otorlo ia Almeida mo-
naroii-ae da diraaçia da

i

M

Ficou niiiii.il,, mi. nüo Im falia da traiu-
piirtt'1» iwrii u línilti, f|«e __ d.Miiin no coo>
muno ilo» uií..,m_,

A nutlcl« «iim n e.lw rcspellt» dlvulgAmo.,uiiiiiii peii|til_*, falta ontro o» marcliiintci _im umpeiiliu de oicliiroccr ns orlgoni dns nl-Lis nou açouguev, cal*. a_Mm rctluxlila A1 Ju_-Lu liroiiprçft.t-, An urlfi.ni. da earo.tla dacaroo renhiam nu Rnnanolu da lucrni, por pnr-le d»!» !ni.'i'iiif«|i.ii'i„.i qu». ... tnllo.ii.iim tn*
iro ii» orlndorõR o os oon.umldorei. Pareci
quo o problema de cnniliiilo A careitlu ic'o>l,' rm iii|i|uliiili o. Iiil.riiiiillarl.i_ ou .minlu/lr ;x Min Influencia no mínimo passível.Ini, ii/iiienlt. o-i itçoiigiu. «lo 1'intrKcnelii n&o• iiiugiraiii nn gríi,, de ilosenvolvimonlo ne-.'..sario a .ff.lto. dessa nal tirem.

Dlsjomlo, porAm, dou transporte, e tioni'iimloii.,1 o* podcrm -.<-inii.litrat.voa fede-rt«l « iiiiiiiiclpar» poderiam combinar me-ilida.'! ra;iii/ci de coinpelllr os iiiin.lmnlos onimitorom preços razoáveis o Isento* dost.MigKiTns ipiu parecem querer atribular n
população. O exemplo da carne, além ill.to,nos aproveiln iiiiniciiso. Quando enlre nór,sn Indagam ns orlüen. da rareilln excessiva«os genei-o. de primeiro necessidade a de-inoii.trnçiío de que os iiitrrmidiários conpe-«•um multo nn iiliiiiniiiriio poderá esclarecer. elaboração de leis .«miraria» aos .ihusos.•¦*¥

Siir,-,lii no Conselho Municipal uma Indica-
ffio, no sentido de que sejn solicitado n
proposta orçamentaria para 1_'_... oo es.-
çutlvoi Sem nenhum intuito, ostensivo oixr^vrz-'. "¦¦•••¦•• ••--•" »,.. »„i -un «rm ,¦*.•
i.mi.tt, dc critico o sem nenhum- Instlncto *í "„.."*?• u'ho •*"° m,*; conformai; com
'le mil vontade se podo louvar o Indleoeflo? jHLiV^i?£r-J_J_5e5 i'° *""1 .n'edlc"* restnmlo-mo
listamos a Ires mer.es do (Im do urino • «| "" ',*"*&*?, "' "\c P?10 P0"*:*-™»* ° ¦•f«»t«-
temw> disponível í. cvldcntcmcnto, poueoi'™í*i™-;,*^ *'*_¦&.>
).m.. a elaboração de umn lei uryamentnrln l"Í",„**1í,*,Jn.loll,lfncln> l"c***)**;i,*v--'l conheci-
.•cífrlvel. Consumindo lautos mezes. ulâ W£° jlos OToblomas-mie tocam A vlaçJo
•¦gora decorridos, cm nfchlleclar a proposta' J"™ 

'•".l*"1*'- como dos outros perlçn.en-

Impeetoria Fadaral
dat Estradai

O Sr. ministro dãvíâçãõ agradece
os serviços que S. S. prestou

ao paizO Sr. minislro da VlaçAo. em resposta ao•edli o dc exoneração formulado pelo Sr.Oiorloide Almeida dn dlrecçío da Inspeclo--'a Federal dos .íslrnilns, enviou a S. S. o•-Hiilnti* carta:"filo do .Inpclro, 30 do r.elemliro de 1021.• Meu caro Or. Osório du Almeida — Tou-in ino custava ver privado o governo do simpreciosíssimo collanoracuo, quu n&o obstantesabe!-o eofermo. não mo nniincl n levar uubr. presidente dn Hcpublica o pedido do exo-nernçiio feito cm sua corta de 23 do me.",passado. Confiava quo a resistência de seuforte organismo lhe permiti Iria, dentro cm
pourp tempo, entregar-se, com a habitua!nciivldade. nos árduos trabalhos da dlrecçfu»du Inspectoria 1'edernl dns listrados.Em vista, porém, da Insistência formula,da, cm termos indeclináveis, om sun caria de

PRECIPITAÇÃO FATAL fUma venda fan* LEVOU PARA O TU-
—~ - * tastica? MULO O HOME DECaiu pola porta do elevador

o morreu
Do uni IIa andar ao soli»

Impreislonsnlo uo seu desdobrar» o de».
««Ire Imrrlvel que se verificou peln iiimiliã
de nojo nu edifício do Lloyd lii.iflllel.i-, A
praça Servulo Dourado, multo .ummovmi oi
que o nsslsllrnm. Kra A limn cm que mnlsre lutem,Iflravn „ movimento unqucllo de-
pnrtiimento publleo. A' espera do elevador,no ,1< pavimento, visivelmente impaciente,
passeava, du um para outro lado, um homem«Io apjinivml.i modesta. Ao sentir u appro-
xlma.fio do nsconsor» elle, sem conter-so
avançou, procurando tornal-o, oum salto, on-
les niesmo do elevador se enquadrar ua por-lu do entrada, li, lio luf.ll/ tnl o desaratad»
homem que, pisando em falso, nulo o us-soiiibro O o pavor dns que nll estavam, es-
corroKou, caindo uu espaço i- indo estatelar-ao IA cm balxu. Ilnlcndu, com vlolcnelii, o
craiieo n« mosaico onde tombou, o dosafòr-
tunndo teve morte Instantânea.

Avisado, o commissario Dr. Oscar de Sou-
za, do I» districto, compareceu oo local, npu-rondo quo o liifell» ora u trabalhador Olc-
/".nrlo Dispo de Miiecdu, de 4.1 annos, casado

, o residente ú nia D. Clara 100, casn 3.
| O cadáver» com o gula competente, foi re-

movido para o necrotério du Instituto Medi-
co Legal, afim de ser mitopslado.-_M_B

SEU ALGOZ
Marido e mulher despo-
jados de um immovel

.. prop
duqucllu lei; o executivo nno IcrA o direito
«.e estranhar que o legislativo não consiga•M'oin, ,)-n tle defeitos e collocal-a dentrti

tes nos diversos ramos dn administração
publico, capacidade de direcção, vlvacldade,
popidez e seidirauca no resolvei-, e fervoro-

7 ANNOS APÍKAS

•ippriivaiia c attciiilida n inilicn(ão quo
cila a immodintn remessa da proposta. Os
dias voam c uma demora n-tlu/irá o praso«le collalHiriiç.io do executivo municipal nas
leis orçainenliirias n dous mezes apenas ou
a pouco mnis de dous mezes. Crcondo-se.
desle n-.oiln, uma situação anômala, não te-
unos duvidas cin acompanhar com Interesso
o destino c aa cunscipicncius dn nlludidu in-
.licaçfm. Nunca morremos de amores pelas
iniciativas do legislativo municipal c sempre
as criticamos, principalmente no quu se
entendo com as leis orçamentarias. Dahi não
so segue, porém, que elias devam ser sup-
iniiuidas de todo. A demora da proposta,
reduzindo o tempo, terá feito isto. Assim,
a indicação de que tratamos, podendo con-
stitnir uma impertinencio ituitil, ganha as
qualidades dc um neto opportuuo.

Ha cerca de seis me/es o Light mandou
retirar oa vidros do abrigo da Galeria Cru-
zeiro, na Avenida Rio Branco e toda a
gente acreditou que se tratasse de substi-
tuil-os.

Partidos c cheios de buracos aqnelles vl-
dros já uão abrigavam ninguém cm dias
do chuva. As pessoas que esperavam bon-
des ali permaneciam expostas ao tempo, se
não recorriam aos próprios puardas-cliuvas.
Por isso niesmo. quando operários inicia-
ram a retirada dos vidros, que cobrem o
abrigo, liouve, da parte da população, uin
movimento de allivio. A galeria ia, cm-
fim justificar os seus Uns!

Mas, cerca de seis lonsos mezes se passa-
ram, sein que o telheiro fosse rcstabelc-
vido! Até hoje lá permanece o esqueleto
<le fervo, entregue á acção do tempo, á cs-
pera não se sabe se de vidros novos ou sc

;'i,-tle .mãos decididas que o retirem ile uma
vez para sempre. Por que os poderes muni-
cipa.s não providenciam? Eis o qne toda
a gente indaga c o que nós não sabemos
responder. A negligencia d_ l.ight deveria
padecer a fiscalisaçâo enérgica de quem
de direito, num caso flagrante como o da
Galeria Cruzeiro. Isto _ que a população
observa e o que deixamos aqui registado
para os devidos effcitoi. !

bete annon apenaa tem "Pelit Encanto", n
menino prodígio quo trabalha no palco doP-.IIISir.NSK 'ir- 5 hi)., o 9.10, c o leitor vendo*n scui numero*» «Ntupcndoa (Icará psnmotamanha preenrldndi* artística. Ma líla,

ntrará n .a-tclnante Achéa Ayrc» na de-Ikiorn producção "Amae-vo* uns aos oo-—¦» i— —•¦ tros".nnnos presto» no governo; c cu. i..f„i,«, ««,».„,. _.„ .» ,. „
pnrlicular.iic.ite. n amizade pessoal com quo x_í_m!_l___l\ VL*}?' Pi?_ám eií_ítn/0 iJ?mtanlo me auxiliou, o que muito me di-sí-n., I"uln '"•'""¦» oobre a hort-dltarledade. •___
'"""¦ 'Faço voto.-, pnrn <|iie se nãu demore n\_k 

das necessidades e das possibilidades admi- f" ' . .Vn , . ist"vm" P"**'*»**0,'-0 Ko.er-ionto
«lislrativns em mn terço duqi.clle tempo. Km ?J'" i l'' cunt'1"''0.- _M[" de coração ,,„,„„
uin lerçt» escrevemos, na hypotliesc dc ver i'c„1a,lJ f„t'cí°' «" »°V,e d?. */' vreMeaie dn lMor,
•pprovodà e attcudldá u indicação que soli- l°J" ' .,.ln' a. «,"lc«il,I'< collnliornra,, quo nes- ,ro<„tes dous

restabelecimento de sua preciosa saude c quo i
volte a prestar novos u relevantes serviços
no paiz, tpie já tantos llic deve. Om sincera
estima, ma subscrevo, seu muito amigo —
(a) Francisco Sã."

Uma carta ila sr. ex-
ministro do Exterior

Podemos ver, hoje, uma carta do Sr. Um.
Azevedo Marques, ex-ministro do Exterior,
sobre o sensacional film "Xos sertões do
Avanhandava" c qoa vale a pena ser repro-
duzlda na Integra, o que fazemos a Mgair:

S. Paolo, 16 — fevereiro — 1924. —
João. — Saudaçõm a V., Nicóta o filhos.

Acabo do ver o "film" da "Grande caça-
da no Avanhandava" qne o Sr. Pamplonn
exhlbin pela primeira vez no dnentn Itepa-
blica. Vcnlio felicitar a você. que tanto tra-
hzlhou na caçada, collabnr&ndo i-om ns com-
p.-inheirci o tambem a CHtcs CKpecialmente
teu pao. Todos apparecem nitidamente e as
vistas silo linda» e tudo muito interessante.
O Sr. Pamplona merece francos elogios; e
eu, sc ainda foase minietro do Kxtcrior,
procuraria entrar em combinação rom elle
pnra mandar t-ssa fita á Europa, pois ticrin
umn belh .>ropai;anda da nossj boa nata-
reza. í»«, amos muito e muito, eco que
desejo dizer a vocês todos, que pareciam cs-
tar em scena. Os automóveis atravessando
a queimada, c _ anln acuada pelca cãut ano
soberbos trechos da fltu. Saudades nossas.
—¦ Tio e aittigv Azevedo.

EMBAIXADOR DUAR-
TE LEITE FOI A SAO

PAULO
S. PAULO, 'i (A. A) - Conforme era cs-

Elle, velho, eégo o agonl-
tente; ambos anal-

phabotoa
Velhinha, tremula o assustada, Anlonio

Ferreira do Oliveira procurou, ha dias, o
Sr. 2" delegado auxiliar, n quem se queixou,toda Int-rlmu.a, de quo Mia c.hitlluiilit nu
único Immovel ipiu possuía e que se resumiu
num terreno, no centro do qual se erguia um
pequeno barracão que llio servia de iihrlgn.
Aeoresconloii u polira velha que o Indivíduo
que a despejou, valeu-su puro isso du ser
cKn u seu marido oniilpliabetos e de cr.tar
o ultimo ngnnlsaiite e coiiipletnmeuto ctfgo.

Aberto o necessário Inquérito para apurar
a culpabilidade do accusndo, Samuel Joaquim
Teixeira, foram ouvidos diversas pessoas, o
primeira das quaes a queixosa. Disse ella
em suas dcclaraçúc* que o referido indivl-
duo, conhecendo a suu condição dc nnalpha-
beta c mio lor quaesquer recursos pecuula- ,,,,„„.rios e que o seu marido, lambem nnalpha- lnn)t. ,,-,,_brio, septungcnarlo c cego, vivendo dc es- -¦ " '"
molas, simulou ter-lhes comprado o terreno
c o barrarão ciladas, .'» run Macedo Krng»
n. 7, cxhlhindo, enlão o respectiva certidão,
Aecresco a clrcumstniicln du que stai espo-
so. uo din 27 dc outubro, quando sc veri-
ficou a venda fantástica, estava agnuisanle,
lauto que, nsslgiialou n pobre imillier, umu
semana depois veiu n falleccr, Tudo foi fei-
to, concluiu, cum falsos nomes c pessoas il-
legitimas.

Tres testemunhas confirmaram que o In-
feliz velho, cujo nome era João Anlonio tle
Oliveira, vivia tle c.iniolns, eégo e muito cn-
fcmin, em fins do outubro do unno passado,tanto que por elias ff,rn soccorrldn, ao pro-
curar siltar dc um bonde, na localidade, cm
que residia, desde então não mais podendo
locomover-se, até que, dias depois, falleceu.

As pessoas que figuraram como testemu-
ilhas na escriptura de venda do terreno o

Ferido a faca, o pobre ho-
mem morreu no hospital

A policia js. lcm a pista do
criminoso

Ml onte.hnnt. m, ii noite. Do dia A de-Icgacln do H." districto, o commisinrlo Mo-relru pnlostrayn eom niM collega, quiuuln «
lelcphono retinlu.•— 1'romplnl*— li' o commissario do 8." districto?Slin. (,|iio ba?"Seu" commissario, nqui na ruaIjiiíiIo ha um lioinein caldo, gravemente lu-rido,

A autoridade so dirigiu ao ln.nl o nhiencontrou, n gemer dolorosamente, Josédos Passos, que estava deitado sobre uniu
poça di* sangue. Verificou logo o cominls-sario que o Infeliz fi.ra ferido n faca c, cm-
quanto aguardava a cllbgadn do medico doAssisle.iclu Municipal, qne mio tardou, pro-curava sabor quem fAra o algoz do pobroliniiicni. Ksic, porém, negou-te tormllialltc-

<|ticin o lerira.
Acolhido ua iiiiibiilaiuia, Passos foi lc-

A "Turma do Agrião pm
os subúrbios em sitio

„_-._...-.., - ¦.,....,, .^^.~--^_~-~,

Recebendo orJcm úé prisão, o
seu chuíc tiro.eo;. .

com a policit.
••- Onde vae _»,
— 1'nrii minha CASO'.
-- Deixe rovltiat>o, *
lí u chncnrolro, ã f*l lo dc dons flIlKiL

dous cmprcKadoi, in tT.ibargarido os i«',vif
de qii.'iiilas possons, pelos jiibiirlilos, c.-yj,
vain n suu 7iii.il de neçfio, João Morelu.,
esse i n nume do heroe, — em pouco im:,
no rnploti n iiml/aiU* do dologado Justa Pi
íilaiid, do IU" districlo, que prMlgluv,,,
suas diligencias.

Joãn Moreira, porém, abusando ib-ssn 6*;;.
fiança, entrou u agii* com maior desusuo.
bro, denominando a sua "canoa" de "Tcny
do Agrião" o nnssiindo a prender, revi 'Jfi
espantar, ohsusiur quantos lhe passavam u
alcance das mãos. Hontem, o pessoal 'i
ehacarclro, tendo osto ú frciile, \'o\ opent
nn zona do ÜO" dlslrle.o, cujo delcgadii, I,.-,
(illbcrto Porto, uão conconlanilo coní ii»,
cffcciui.il .i prlsüu dos membros coinpoata.
tes da qiiadrliliii, cujo chefe conseguiu, fugr,
indo rofuglnr-sc.no nua oliaàara, A rua i:;.
solhelro Ferraz n. 18.

Ahi foi buscnl-o o commissario MwhhI
Fontoura, do 10# districto. Moreira recebeuvndo ao Posto Lenlral de Assistência, onde | desnforatiamenlò, terminando por désòbc.recebeu os primeiriis curativos, sondo então. • cep •, ,)r{)c,m ,k. ln.hí-„ c rcS|,t]r (il? rí.Vú!'.;-a seu pedido.-removido pnra o llospilal fom ,,,,,,1,0, Travoü-so enlão um Uroliio u..Evangélico. Ah pqrím, sc nMravou sèrlo-, u.c „ cMc _a ..'j',lrm;l (i„ A-frlúo" c ;i anmente o s<*n eslado, vindo a viçtlmn a fni- \ toriiladt-, fugindo, :ifii,:,i 0 cliiiourclro.

Mais lardc, porém» foi elle preso e lev. fo

fí? lS°em!:_tdorCden pffial. ^omnl! 
*™^ í»^ nVfinüam' que

píiiibiitlo de sua Exma. esposa o do Dr. I.c-bre Lima, secretario da embaixada o senhora
..o desembarque de S. Kx. compareceram" representiuitc do Dr. Carlos dc Campos,

a queixosa e seu marido compareceram, do
facto, ao cartório do tabcllião Ibrubim Ma-
chado, á rua do llosa rio 11. 88, onde ns rc-
feridas testemunhas trabalham, e ali assis-
tiram ser lavrada n escriptura citada, n
qual foi feita com o asscntlinenlo de Auto-

,1,, .. ,M.c.„„i ,. ,.,.„ ,., ". " ' : . nia e João de Oliveira. Pelo casal, por serem
t°s°oS^ c »,ul!"*r enalphabetos. aísignou o
^..^.rS^train prestada, todas! doCUmcn,° ° Sr* 3o&0 Cnrdns° dc M,,ra"

as honras a que tem direito

presidenie do listado; todos os secretáriosdc governo, altas autoridades do Kstado, to

lecer nn manhfi dò bojo, ãs 8 ){'i horas,
sem revelar o nome dn pessoa que o OBSrc-
dirá.

t) cadáver foi enlão. removido paru o
necrotério dn Instituto Medico l.eital. onde
o Sr. llr. Rodrigues Caó o milopsioii. nllcs-
tando como "caiisa-niorli*i" — forlmcnln do
pescoço Interessando a arterln siib-claviculnr
esquerda c n vela cava inferior c hcmorrhn-
gin consecutiva.

Keeomposlo o cadáver, foi clle collocado
sobre umn das mesas dn oslnliclcclnienlo,
aguardando providencias sobro o seu enter-
ramento.

ã delegacia, de onde o mondaram, com c\
quntro companheiros, apresentar ú Itcpnit!»
ção Cenlral du Policia, presos, l\ disposlçil
uo Sr. 111.11'echul (,'nriteiro da Foutoumi
¦'""—"" ¦ ¦ '¦¦— ->"-*jCC>3»»l I ¦ mmm ¦ , 1 .., 1 . , ¦ ,.«,

A policia do 8" districto abriu rigornr.o In-
qucrilo sobre o facto, lendo jã ouvido di-
versas pessoas qne sc adiavam nns proxiinl-(lades dn local em (pie José dos Passos loi
encontrado ferido.

As autoridades acreditam eslar ua pistado criminoso.
**•*".-..,«.._«_. __^...i -*»-» ,««, «>r,i«_s i*M..-«-a->.Mi.«»i.'» .%

áSSíiMJÉkãèri
_ ..ec.ui*. l»JPr.o-*K.THB OÍNUIMB CLOTHMDD.ONkvav B000A1.L wonrrco eo

réus c cirúrgicas) àlafos X. Labor,-«__*, José 81.

Qt. &. Pitensa Santos- operações. Uoco-
ii-s dn P.fcluin 1? Anns. Passeio 56, de 1 as i

,» .-H-W 1,

Cirurgia ecral. IJ tf. Maio. 36. 4 ns fi. ... l.lill
mmm

\ Palm 8e<*cb. d roupd idedl!
pdraocdlor! !

^OMAiS MODERNO SORTIMENTO 
'

j OMELH0ReAL(%!ATE
oa

CÂSÂ CQLOffi

Royal Narcisselque não ponde prestar declarações por jã |ter fnllecido.
O valor da venda foi dc 1:800., mas An- |tonia disse que uão recebeu esse dinheiro. I
Assim, foi encerrado o inquérito, .10 qual j a ultima novidade franceza emfunecionou o escrevente Mendes, c rcmctti- | iiuu.\,\,í.a. cm

do an Juiz competente, relatado pclo Sr.
delegado auxiliar;

Dr. Ê|tóÜ^|^|:VJãs?^wÍã^^M-.| Coroo M vêi , opinISo d0 Sr p, A.„e.'""" "" ' """ ' "'" do Marques, dnda assim, cm meia dúzia dr
linhas intimas, sem a mira da publicidade,
constituo o attestado mas» convincente 110-
bro o valor dessa formidável producção da i
Independência Omnia Film com que o Pro-|
erammn Matarazzo reabre depoia de ama-1
nhã o CINE IUAI/fO. *___

¦ mmm» ,

Ingeriu sal de azedas
A Assislencia soecorreu Ma riu de Jesus,

de 26 annos, moradora A rua do Livramento
11. 181, a qual, cm sua residência, ingeriu pe-
qucmi quantidade dc sal dc azedas.

Depois de ministrado o medicamento ade-
quado, Maria se recolheu á sua casa.

Nomeada a commissãò dirigente
das sociedade*, das estradas

de feiro allemãs *
BKIU.IM, 1 (Havas) — O conselho de ad-mimstrnção das sociedades das estradas doferro allemãs nomeou hoje a cominissão di- 

'
riiíentc. á qual conferiu immcdiiitam_ii.e oa
poderes necessários para desempenhar omandato.

—— r- ¦

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

extracto.
J. LOPES & Cia.

Importadores e exportadores

KIT FIZ A
UMA nil.l.F.TIK.

-—->—i-anota»--m --¦ -, 
,¦ 

' 
__

IUI1BA ESTA MANHÃ
12 VO.',.?

J (Dornt-vcu-i.k' .___v*^_4&Íh,

/4W <_$

COM

T™
--*^iat»--.

Dr.
tiboras

Reynaldo de Aragão, aini
is. f.. Carioca. 18; 1 fis 3, 2". 4"

nica se-
e 6".

-+*-m«%1»XpÈ—

DR. PEDRO CARNEIRO - Patiriro,
niols. tnlciiins. Cou*:.. as -1 lioras. S. José, 111

Dr. Alfredo Herculano — VJm urinarias
—Kua Hosano 1(15, Io aiid.»das2AsG.N.3569.

» ,mtm-
UT. CaJiríl Ü»»iluj0 cMmca privada.
Hospital' l-vaiigelico. Plionc Villa 2261.

mnm»
Dr. Manoel de Abreu nadj°dj?sn°s*<-
pia profunda e intensiva (R M A 200 kv.).
lívarlsto da Veiga, 21). C. 4-12.

¦ ¦!¦¦«¦¦ in —¦¦¦>¦¦ 1.*¦>«-«tíjaflcni 1 1 ._,.,—¦ ¦¦„ ,

.? nn MTTAr»Tsr.i _

Nas tüftàa dinheiro para pa-
gar a pensão..,

.,. , m—m m mf ¦»,

£ inventou uma historia da quai se
saiu mal

Velo lelcpbonc, o commissario Eurlco
ílr.isil, do 13" districto, recebeu conminnica-
•;ão dc nue uma mulher estava amordaçada
ya pciiKão da ma Joaquim Silva ti. 31, de-
pois tle ter sido roubada, Para IA se di-
rigiu a autoridade, verificando tratar-se de
IJugenia Lima, brasileira, de 'i\ annos du
edade.

Interrogada, dia contou ter sido furtada
cm um par dc brincos, depois de nm amor-
diiçinientiji

Correndo o inípierito aberto, agora, o de-
legado Mendes, daquelle districto, apurou
não proceder a aceusação de Eugenia Liihá u
ler cila, por atiuellc meio, usado de um ar-
ilil para não ppfiar a pensão, na qual esta-
va cm atraso. Eugenia, que confessou todo
o seu plano, pretendia, com elle, compro-
ntetter o seu ex-amante, "Tinhoso**, que es-
teve detido no IS" districto. Ella, também,
passou algumas horas na delegacia.

PENHORES?...
Menor juro % Maior ofterta

comp. m 187, Koa 7 Setembro, 187
11, Avenida Passos, 11 »

—¦ -mt!»̂vtzAtSSOÍSIiSiaítV»}'
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TODAS AS TARDES
de 4 1/2 ás 6 1/2 chá-dansante
na "A CAPITAL". De 5 ás 8
funecionará no "Roof-Oar-Jen"
o Apperitivo dansante.

Os árbitros da clegan-

NOTICIAS DE PORTUGAL
Está marcada para 2 de novem-

bro a abertura do Par-
lamento

LISflOA. 2 (U. P.) — o "Diário tle Us-boa arrouncia que a abertura do parla-
cia masculina do Rio I ™~l°-serA m"CAÍ* P"ra ° dla 2 de **°
vestem-se na — Guana-
bara — R. Carioca, 64.
_M»

"GUARDA-MOVEIS"
íSüli o patrocinio do indust j| Leandro !,Urti*).«)

Chamados : Ourives, 41. T. N. 1500
a-rtSHM-»"

O QUE O THESOURO FT_UMINEN-
# ; SE PAGA AMANHA

No Thcsouro do iístutiô »,» ,»io pafiam-
se amanhã as seguintes folhas de venci-
mentos: cominissão de compras, Escola
Normal dó Nictheroy, Penitenciaria, Casa
dc Detenção, substituições dc empregados
e guarda-civil. 

'
—mmmm ..Osborne—instituto dc Radiologia doManoel de Abreu. Evarislo Veiga 20. C. .42.

Victima de uma aggressão,
falleceu no hospital

• Pedro Manoel Marques foi victima, no
íia 11 do mez findo, dc uma aggressão em
D. Olara, sendo ferido a faca no abdômen.

Soccorrido pe.n Assistência do Meyer. o
infeliz foi removido para o hospital da Ml»
sericordin, onde, devido A natureza do te-
rimento, veia iliojc a fallecer. ¦

O seu cadáver foi, em seguida, levado
para o necrotério do'Instituto Medico Le-
gal, afim dc ser autopsiatlo.

•Marques era brasileiro, de côr branca,
casado, vendedor ambulante, tinha 33 an-
nos de edade e residia em :D. Clara.

¦ «W-i ,.. ¦¦¦. .

Dr. Martinho da Rocha Jor ™ggg
CREANÇAS). Medico pcln Universidade tle
Berlim, docente de clinica pediatricu .Cons.
rna 7 de Sct. 73. T. N.7431. Res. Pr. Bo-i
tafogo, 462. T. S. 3045.

VAE SE REUNIR EXTRAORDINA.
RIAMENTE A A. C. DE

NICTHEROY
A Associação Coininercial de Nictheroy

está convocada para uma assembléa geralextraordinária, que se realisaWl na proxi-ina segunda-feira, 6 do corrente, em sua
sétle social, afim tle resolver sobre assuni-
pios que se relacionam com a publicaçãodo seu órgão "O Commercio".

DI AI Tfí SABONETES E
_\I_Ti_L_.lV/ PERFUMARIAS FINAS

¦ mmm» ¦

OS QUADROS TRISTES E
OOMÜSOVEDORES 2

A viuva D. Gloria recebeu os do*
nativos que lhe foram enviados j

Esteve cm nossa redacçâo, hoje, a desfor-
tu nada viuva D. Gloria Costa, para quem
a caridade publica, compadecida, tem en-
viado alguns donativos. D. Gloria, a mãe
dos quatro filhiuhos ao desamparo, rece-
beti a quantia dc 1:872$, quatro talões da
tombola dn Abrigo Thereza de Jesus e
uma imagem destu santa, produeto da sub-
scripção aberta pela A NOITE, em seu fa-
vor.

vcmbfo
LISBOA, 2 (U. P.) — De passagem paraBuenos Aires, estiveram neste porto os

sportmen argentinos Srs. Aranz e Gtiins,
que foram cumprimentados pela equipe
portuguesa que esteve n*as Olympiadas.

LISBOA, 2 (ü. P.) — O jornal "Tarde"
considera perlclilante a situação do ininis-
tro hespanhol nesta cidade, em vista do
fracasso da conferência luso-hespanbola da
pesca.-*'¦¦¦ i mmm» i

INCENDIOU, CASUALMENTE,
AS VESTES

Foi internada na _.'!" eirfcrmaria da San-
ta Casa, Oltfa de Oliveira, com lf> «unos,solteira, a qual incendiando, casualmente,
ns vestes, em sua residência no morro doItapirti, solTreu queimaduras por todo ocorpo.

_•*_*-

ERRIVEt DESASTRE FERRO-
VIÁRIO NO TUNNEL DE

MQfíUNCIA
Um trem local abalroow com a

retaguarda do expresso
BERLIM, 2 (U. P.) _ Telegranunas rc-.(•'lidos ntsla capital dizem ter-se dado ter-nvcl desastre ferroviário no tunnel dc Mo-Ijuncia, causando a morte pelo menos adezoito pessoas.
Uin trem local ah.il.oou com a recta emir-da de um expresso (pm se achava paradoentrando quatro de seus carros denlro

I delle.
I O. salvamento dos passageiros tornou-sei muito diflic.1, devido á escuridão ctimple-a que reinava devido ú intensidade do

twi-íooíí.

Jsr^
im»

Manteiga "Tupy^-^ & «w-
RS. 20$000

Único deposito Ouvidor, 52.
mmm».

Puro Creme.

•joifíreis por asso prnço, umn du-
sia tle superiores facas (Industria

\Iiranceza), na conhecida CASA MU-1 NIZ, Ouvidor 69.

Baldes!...
Distribuição gratuita
Amanhã das 2 ás 5 horas
á todas as creanças qu.

visitarem a

Casa Colombo

Vendem-se gcíadeirasRuffier, pelo preço da fa-
brica, na Casa America eJapão. Ouvidor, 74.

iiiiMiiiiíijiiitiiitniiiiiiiiiittiiiiiiii!iiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitniiii!iiiiiiiiiiifitiiiiirtiminii!i!iimti

eteknisAr a MOCIDAI1E ?
I CREME DE CERA PURIFICADO 1

(Puriflcd Wax Cream) _
.iilllillllliMilliilitililtiiiiii:illilll,iiÉilii!iiii;iiiiiii.iiniiii:iiiiii»in;i'iii,ii;i!iiiir;ii:iinilillli'IP.*l

Os rádicjics e os fleiiioGra«
tas chilenos no Paria-

iu eni o
SANTIAGO, 2 (A. A.) — O senador Aran*

cibia I.azo, entrevistado solire a situação po-
litica dos partidos, declarou que se fôr iíh-
rnntida a absòlutia liberdade eleitoral; »is
ratlicae.. e os dehíócratas voltarão a obter n
maioria no Parlamento.—i mem* . -

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

A FORTUNA
Aproveitem os últimos dias

GRANDES REDUCCÒES
NOS

ARTIGOS DE INVERNO
Preços excepoionaes

PRAÇA 11 JUNHO

-' mem ¦

ff-ã-g REI OOS
LfMPAHETAESÍ

PETRÓLEO HAYAT ° f mn
caspa e queda do cabello.

¦ _.*__¦ i.

do, contra a

De estoque em punho!
A "CAUSA.MORTIS" DA VICTIMA

DO "PIMPAO"
Pelo Dr. Rodrigo Caó, foi autopsiado, A

tarde, no necrotério do Instituto Medico
Legal, o cadáver do desventurado funecio-
nario publico Álvaro Olympio da Silveira,
uma das victimas da perversidade sangul-
narla do desordeiro Ernesto Gonçalves dos
Santos, cuja morte noticiamos om outro
logar. Esse medico leglsta, após minuciosa
pesquiza, attestou como "causa mortis":
ferimento do abdômen por instrumento
perfuro-cortante, interessando o intestino
grosso e peritonite consecutiva.

II

Quatro generaes hespanhóes pos*
tos em disponibilidade

MADRID, 2 (ü. P.) — O governo orde-nou que os generaes Queipo, Llano, Bcrniu-dez e Castro permaneçam nesta capital, cmdisponibilidade.
¦¦'•¦¦ ¦ -M.H I

Casa de Saude S. José
IRMÃS DE STA. CATHARINA

CIKURGIA, PARTOS E DOENÇAS NAO
CONTAGIOSAS

Clrurjfião. Dr. Jorge G. SanfAnna —
! Medico Interno: Dr. Affonso Nelson

da Silva
iOs doentes podem eer assistidos porseus médicos
21, Rua Macedo Sobrinho, 21

(LARGO DOS LEÕES)
Tel. Sul 326.

Um menor atropelado
O menor João, filho de Deolindo PiresCintra, de 8 annos, vendedor de bilhetes,

foi colhido por um auto na Avenida R!l>Branco, soffrcndo contusões no pó direito
e escoriações na mesma perna.João foi transportado para o Posto Cen-
trai de Assistência, cm estado de choque,»
donde, depois dc soccorrido, transportaram-
no para a sua residência, á rua Manoel*
Victorino 473, casa 1.•Do auto e do "cliauffeur" responsável1
nada sabe a policia.¦ mmé> —,

PARA LAVAR SEDAS, LAS E

NÃO RESISTIU AOTESGOSTO
E matoa-se de modo horrível

mn£lUl? *L*' ''¦'•'.'••x*1* ein que residia nomorro dpjSalgueiro, a info.rtiihadu mulher:
,V«e!... r ae'SKü,s',ís* «ot-róti a uma tendi,,,,,,da rua General Rqcca. Adquii-ihdo uma gar-afa de kerozene e uma caixa dé p!ío_'i?lio_ios,..I_tuzn.BalbiiM da Silva, mais e mnisdesesperada embebeu as vestes no terrívelínllainiiiavel que acabará de comprar Es-
« Ar-Í io,"0pm''Zar'",10 

-Inque-la rua com, u„„, passageiros.a Ar.iu.ios. Em seguida, oteando^hes fogo! »ali deixou-se ficar assistindo, sem un, «ri-! C* A FPIMFJI Ao a obra tremenda das chámmas. Popa- fAlíU-lilA .

CUIDADO COM OS OLHOS
EXAMES GRATUITOS DA VISTA PARA AP-

PLICAÇAO EXACTA DAS LENTES A
USAR, POR MEDICO OCULI3TA

Rua da Quitanda, esquina da Rua Buenos
Aires 

— A ÓPTICA

O PORTO PELA MAMIÃ
Chegnraiii: <le Nortuli, o vapor ilaliaiio

_ Salvorc" com carvão; dc Cardiff, o vaporinglez "Tvyford". com carvão, e de PortoAlegre, o paquete nacional "Itaquatiá",
com passageiros.

*4_<&r)-m*

lares que. passavam perto, attraidõs polofogo, correram a salval-a, consettiiindo amuito custo, (loiiiinal-o. Levada para o pos-to dc Assitcn.iu. abi Bàlblhn foi eonven. in-temente medicada, sendo dejmls transpor-tada para a Sn.nlia (.usa, em cuja 23. enfer-mana vem a fallecer, pela manhã.O cadáver foi removido para o netroteriodo Instituto Medico Legal.
Luiza Iialbina contava 18 annos de eda-(le e era solteira.

ÁLLED Fino e exccl-
lente nrüÉo

para a lavagem da cutis. Amncia. _|ribcllez'á oevita as eaglis precoces. No PAUG ItOVAL Bem todas as perfumarias'.

FLOX TECIDOS FINOS

Quer deixar de fumar? Compreos cigarros do Dr. Nicolau Ciaiic.o.— S. Pedro, 126.

Os aviadores hollandezes chega
ram a Praga

PRAGA, 2 (U. P.) — Chegaram a est.-capital os aviadores hollaiulezes qne iniciaram o vôo eutre Amstcrdam o Bataviu
, cnpital das índias Oricntacs ílollaudczas.

Gêneros AlímenííGios
BONS EBAR_TO3f

Pre?ç9</osédefliencr7r~Côfotii>0'

Não queria viver mais
E' desconhecido ainda o motivo que lc-vou o syrio Tuffo Farah a tentar contra'

a existência. O certo è que, na casa n. 330
da rua Buenos Aires, nia cm que reside,
no n. 342, aquelle senhor, qu. tem 4V ii |.nos, é viuvo e trabalha no comniercio, In-
geriu forte dose de oxlanúreto de mer-
curió. |

Depois dos primeiros curativos recebidos
no Posto Central de Assistência, o Sr.
Farah foi internado na Casa de Saude Vr>.
Pedro Ernesto. - -Tf -

A sciencia moderna demonstra que o uso¦le pastas e pós dentifricios não é sufficicn-'e. porque com o auxilio da escova só fazem
i limpeza mecânica. O essencial do dchtifri,•io é evitar a fermentação dos restos dc co-¦lida que ficam nos interstícios tios dentes,
. que sc produz duas horas depois. Esta fer-'nçntajão não só ataca o esmalte, produziu-lo'.atcarie, como causa o mão hálito. Tudo
sto so evita com o uso do tlenlifriclo nic-licinul Odorans. Compre hoje mesmo um
idro com pinga-Roltas, 3$000. Para auxiliar

i limpeza dos dentes use a pasta Odorans
-•3500. A' «venda cin toda parte.

r#

>M*>!-!.f;3^*'^í.,K-*<-*x**:-*:-^'>-x--:-'*-':~x-I"Ourives, 
S - terças, quintas e sabba-ídos. de » ás 5 horas. Affonso Penna, 49 *segundas e sextas, dc 1 ás 3' horas, 

'f

~ws___rm_wx^t_í~sB%
^EXPERIMENTE A SUA S0f?TÈ 

'

NAS CASAS QUE A D.iO

SÓ VALE QUEM TEU
135 — OUVIDOR — 1S5

J. AKTOH5ACCIO & C.
JGerente: CAPITÃO MAT11EUS D0.\A/>U
\Filitws: Io dc Março. 73 —¦ Avj
Rio Branco, 38. ¦— Marechal FIoj

(riano Peixoto, 8!>.
A sorto grande é paga no mesmo dia/"

Atacado de um insulto apople*
tico quando orava no Tri-

bunaldoJury
FALLECEU, EM ROMA, O ADVOGA-

DO ÂNGELO NOSEDA
HOMA, 2 (A. A.) _ Qiiah-16 fazia umndefesa oral no Tribunal do Jury. na tardede lionlein, o conhecido advogado Dr. Ànge-lo Noseda, ,foi victima de um ataque apó-

pletico, ifálleccndo iminediatamente.

Nota da Agencia Americana — O advò-
fiado Or. Ângelo Noseda exercia a sua p«'o-fissão de livogado nu cidade tle í!omo onde
nasceu a 22 de setembro dè 18fi(5. Militou
na juventude no partido socialista e Co'
seu cãndidalo cm vários pleitos, imitil-
mente ate 1921, data essa cm que conseguiu
ver-se reconhecido pc'a primeira vez pelodistriclo dc Como-Sondrio.

Foi presidente da Câmara Municipal de
Como c conselheiro municipal por varias
vezes.

Nas ultimas ele.lções volveu ao Parlamct»
to'com os votos dos maximalistas lom
bardos.

^¦#4^^

r.

PORTUGAL
Entrará amanhã cm ci.eulacão o'23mero desta brilhante revista de que ten

presente um exemplar em cuja capa sc
produz a artística fachada do convênioOrdem de Cliristo. em Thoniar'. Abreste numero um arligo de fundo e ilocumr/.;'taçao.photogrâphiea sobre a "Casa (le Pri.'togai", seguindo-se osplatididã reporliiüi '
de assumptos ipòrtüguczes tle uctuálidãidos quaes se destaca a obcgíwI'a a Lisboaaviador Sncotlura Cabral ao fim Uo "rafc
Atnsterdani-Lisboa com o ticróplatió em qvae tentar a volta do mundo, e a visitaaviador brasileiro Petit aos aviadores i
vaes poi-ttiguezcs. Da variadissiina o vaisa collaboraçao destacam-su os artigos
lloclia Martins acerca do imperador D- I
dro I e tle Camillo Caslc.lo Branco; ,t.Manoel de Araújo sobre o cstjlo •ogivV
lortuguez; e o de Húy Oliiancá sobro d1-.'Iicatro, a propósito da interpretação"Severa" poi- uma notável actriz portltticzaj além de contos, versos è ;oHabomsjfciiiiiiiiiii de gran.le mérito arllsflcir''o *'

'cfa.rio. Além das secções habituacs trai
sste. numero -da "Portugal" dos .Cainiithdle Perro Sul-.Vfricanos e dos portos dc ma•Io continente .portuguiz. li' nssiiii mai|'imu confirmação brlUianto tfíic veni c'é_
neiítar se é possivel o alio conceito cin quof'• tida justamente esta 'pi.blicação 

portu.»fineza. —'-.-'

\
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ÜITIMOS TÈLEGRAMMAS

.5PECIA.50A INCITE
Nü INTERIOR P- NO

UxTERIOi*. E SERVIÇO
ric/*. ftfifiüSifl aMSB-S-Mfl

PARA O REATAMEN-
TO DAS RELAÇÕES

ECONÔMICAS ENTRE
A FRANCA E A AL-

LEMANHA

ULTIMA MOR njUiMai INfÒKMAÇÕB3h
RAPI0A5 l MINUCI0Sr.5f
,ORTOüA Af^SPORWviElvi

DA "A NOITE1*

As doenças transmissíveis]
em Nictheroy

Sobre a proposta de um accordo
com o D. N. de Saude Publica
O direclor do Departamento Nacional dc

Saude Publica conimiiiiicoii no prefeito du
Melhoro*.', um referencia u uma proposta
«leste pnra quo no Departamento *o.i„ com»
mrtlidit o encargo dc exercer n vigilância
nobre ns doenças transmissíveis no munici»
pio daquclla cnpitiil, que poderá ser firniii-
do ii nccnrdo cm parliculnr dns doenças dc
nntlfirição compulsnrin, cujn proph.viiixiii
no Districto 1'cdcrnl est* n cargo du limpe-
clorlii dos Serviços do lTopliylnxln, deveu-
do responsablllsar-sc pelas medidas propliy-
lactlcns o Serviço do Sananinciito Hurnl, n»
Estado do llio, c ser feito o isolamento aos
doentes uo Hospital .'aula Ciuidiilo.

*****

«ns
militares

neunem-sc, no Quai D-Or-
s«-,y, sob a presidência

dc Herriot, os dele-
gados dos dous

paizes
Opiniões da imprensa sobre

» abertura das nego*
ciaçftcs

PARIS. 2 (Havas) —¦ Como noticiámos
foram iniciadas liontem n» Quai d'Orsny
as nc<oelaei>»_r"ara n celebração do accordo « _...._-...«„=.. „»nn;M. j» ,,,.-1*"•oinmerclal entre n França c n Allemanha. A apprOVaÇaO Unanime OO prOtO-

collo relativo á segurança, ar-
bitramento e desarmamento

GKNJiBHA, 1! (Hadio-Havas) — O prolocol-

ASSEGURANDO A PAZ NO
MUNDO

<**;«{.*JCí!

--residiu ii cerimonia o presidente do con-
solho, Sr. llcrr-lol,
que, snudnndo os dc-
legados «lo lt.lcli, rc-

S-s. tra"«vu HE \%'au,[Wa •¦:¦ «!i,-:'.i,'í,..„.:!.^:!:,'i.ran..:!;.:!::•".;..
nicns dc valor tcclinl

O "Barro-o" em viagem ptiro o lUo
ORLEM (l-arn), 2 (Serviço especial dn A

VOITIJ) — Esteve Imponente ÍI manifesta-
ção quo as senhoras paraenses fizeram «o
.¦<¦¦iiit.ii Mcnnn llnrrcto.

Ü cni/iidor "llurroso" JA deixou esto por-
to, dc regresso no llio dc Janeiro.

O Hcorctario geral »lo ."ntit«lo tic rc-
grc*.o ii Ilclém

CAMÉTA' (Para), 2 (Serviço especial dn
A NOITE) — Kc.rcssou a üelím o Ur. Dco-

Uma série de terremotos
para a primeira quinzena

do mez corrente!

bitríiinenlo ti do desarmamento" votado nn

doro Mendonça, secretario geral dn Estado, centrar,
«iuc nqui vchi repousar alguns dias durante
.-« .edição. O seu enib.ripie esteve concorri-
do c festivo.

Areão de graças <1oh oífícla.t» da I*..*
licia dt* Mina»

BELLO lIOItIZDNTI.. 2 (Serviço especial
da A NOITE) — Os officiaes da policia quo
regressaram de São 1'aulo mandam celebrnv
amanhã, nn egreja dn Cruz dos Militares,
missa cm ncçáo dc graças.

As terríveis previsões do astro**
nomo Bendandi

BOLONHA- 3 (Havas) — O astrônomo
llcndniidl publicii no jt,i*nnl destn cnpltul"II Resto de Carllnl" um artigo cm «pie
prevú umn sírio dc terremotos nn primeira¦ piin-rmi do mer, corrente.

Segundo ncndniidi, o movimento ter.", ini-
cio, nn Asln, tendendo a npproxlimir-su do
Mnlltcrranco. As manifestações prineipaes
seriam uns dias 'A e !•, c o epicentro prova»
vel estaria no mnr .tonio.

O astrônomo anniincln «bnlns violentos
n 11 _ 11 dn corrente, uo Oriente Proxinio,
devendo observar-se no mesmo tempo brus-
cos mòvlmontoa un ,*,,,,., prc-nlpinn dn
Bulssn u abalos, mais ligeiros- na itnliu

UM THEATRO E UM RES-
TAURANTE NO "kílO-

CASINO"

Foi aMNlfíiiailo, lioje, o
coiiti-ato

O "Hln-Casliio", « lal restaurante' citvl»
driiçAilo, nababeseaihantü constrnid» pcln ml*
niinlstrócÁo passada, com sacrifício ilo parto
ilo 1'iissi'i» 1'iiblico, .- «inc deliu ilústinar»ie ?1

Mais um official do Exercito
que solicita reforma

Solicitou reforma do serviço dn lixcrcU»
o eu pi tilo de infantaria Anltirro José lin»
malho.

r, 0 MM S IN*«' A l" os

oc salientou o im- s1*'ss*';. *•*£ l-oJo-dn Assembléa, Geral da Lig", Regressa de São Paulo o 5o l»atalliã«»

?S,C,Huo^ ace^ ^KS^S^S sei da Fon-a Publica ,1c Minas

hioii — dovoiri olniiic- verificou nenhuma nlistcnção, nem se for- ,7UI__ DE KOHA (Minas), '_ (Serviço csiic-

íacto grave que urge
ser apurado

,,,..,, Menu, mn:,,,- -.-,-,, *¦ •••• ¦ *¦¦  - •--¦¦. , ¦. A barca "Visconde de Moraes" ao clie*
cer íi mesma lógica ,»"lou (malnuer ivscrvu quanto no fundo do cial ria A NOITE) - Dc regresso dc Sao »-*- hoje, ,,-la jU:inliâ, á llibcira, na illil,

A QUE EST. EXPOSTA A PO*
PI1LAÇÂ0 DAS ILHAS!

,i um contra do j,Maiiun, vão ter, enifim, me»
llmr sorte; ser.' explorado, num corpo do edl-
flrio, um llieatro dc comedia, c no outro
corpo, restaurante dc luxo, com luir v "<_in*
cliiK".

O COUlmtO l'C5|ICCli\'0 foi a",i,!„:.il¦-, hoje
A 1 hoiii dn larde, nn Directoria «Io Patrimo-
nio Muiilcipul. entre u Prefeitura o o Sr.
,V. Vigglauí, cmjircsario theatral o commer»
clnnte.

¦ me» ¦

AS CONQUISTAS DO OPE-
RARIADO

Em que condições a Italia ratifi
cará a convenção de

Washington
O aeeidente da barra "Vis- ..iioma.2 (iiav.--;> —o presidentemusso»

ronde de Moraes" e uni

>_t-.i^ffi__-:__^lí-a-B_ffi^

Impõe-ss uma visita
aos nossos grandes

esSabolecimontos
^ Dn tudo ''in» é necessário pára t*>-
R iitiiu:- •. ilnuicnH «¦ Creanças, o ludo
hí por preços qne convidam a comprar,

jâ A modtsliu d«> PREÇO ronJrns.
m lauto com tt altn qualldado dc V/iT.'

!Í-|CAD0RIAS-*** A variedade dos SORTIMBNTOS,
ilvallsándo <-»m a modernldado dou

ARTIGOS-

Tudo bom, tudo moderno,
tudo chie, tudo barato

il IHW llllll 4'íf»IV«» ,V

,I,:c inspirou os tra- protocollo. .-',-, „
Unliiòs «ia Conferen. Sabe-so «me as--daleflacSu.da França, Ucs-
cia de .Londres, Ic-.P;"»ba, Grécia, Lcttonia, Polônia, lclicço-
v 1 ml 0-0 s a bom Slovaqula c YuRo-SIovia nssiKnnrno o prolo-
tcJ..n„ 

1 collo antes dn partida de Genebra. Todas as
N„d'i perturbaria a 'outras ¦.lelc-jaçííci declaravam mie recom-

regulamenta çâ o da mondariam a sua assignatura aos respeeti-
aueslSò «lãs repara- vos governos.
ções, pois todos ree-- ,<*"»>••;•'•"•). 2 (If.) - Pela unanimidade
iilicciani a necessida- dos itclcgailos presentes, nao sc tendo vc-<
ile do reatamento dns 

""'•'•cado nenhuma abstenção, a Assembléa
,-c 1 •<••<"es econômicas <i,!r"* '¦¦* ¦"-¦W dis Nnções acaba dc appro-
com'ii' èstabclcclmcn- vai* o protocollo «7,1c dispõe sobre a arlil-
lo dc uma <_n*.imia tragem, a segurança e o desarmamento,

corrente de permulas entre os dons nnizes. | CiliSlÇUItA. 2 (ü. P.) - A npprovaçno do
S„ asscéurar «ue os negociantes franco- protocollo de desarmamento «'a Liga dns Na-
?es eram sinceros.'francos e Ienes c ostávuiii çoes cpmpjreliendo a convocação dc uma con-
nSmadò. db dcsè'io de resolver, com o mais f.rencia para tratar do assumpto no proxinio

lo espirito dc conciliado, ar, difficul- mez de junho do 19-a nesla cidade. Quaren-
„__és cA-entuacs quo surgissem 110 decurso a c sete paizes representados .na sessão vo-
Ss^traballiõs. Estava convencido dc quo os laram n accçitaçuo do protocollo, ipie assim¦  roi approvado por unanimidade.

HAYA; _ (Havas) -¦- Umn nota officiosa

lini cominiiiiicou .', i.i-;., das Nações que
eslá prompto a ratificar a Convcnçflo da
Washington, do outubro dc 19111, .obre o
trabalho.

Demonstrando dessa maneira manter a
palavra empenhada c ,1 linha traçada para

sua poülica social, relativamente nos opc-

PIO 111

l"on llocsch

re"|ffe.cnüínte. ila"Alíeinanha tinham chega-, foi,.njipravadq" por
,1,,'coin idênticas disposições para realisar, -"•••<
uma oin-a de aporoximação e «ie civilisação. declara «pie a Hollanda, embora favorável no
.üiõ c-ati.i viria estabelecer finalmente a pacto do segurança c_ ao desarmamento, ti-"../ 

ruitrc os dous POVOS Ultc, então, pode- nha pedido permissão para estudar essas
riam con-a-rnr . sun actividade a obras «lucstõcs antes dc dar o seu compromisso.
criadoras c:geradoras dc vida. "Possam .as
.-.ctunes negociações — concluiu o Sr. llcr-
riol -- abrir a nova era tão desejada pela
llcpublica Franceza." ....,, _,

Em resposta ao Sr. llcvnot. falou, çm
nome da dclegnçúo alleinii, o embaixador
von Hoèsch. ...

PAUIS, '.' (Havas] — Conimcntunao a
aíieftüra' das negociaçõe-i eomínçrçlaçs fran-
co-àHcmüs. o "Journal'; réferç-se ao disciir-
s<- proferido pelo embaixador vou Hocscn * ] cliinas* 110 interior da bahia, o navio-cscoln
cálicuta algumas das passagens,em lue o j «'Ilõnjnml-i Constant':'; que deverá partir:i M!.i_.l.. .I.i 'itiiii nl- .. *

0 "BENJAMIN CONSTANT"
FEZ, HOJE, EXPERIÊNCIAS

DE MACHINAS
,_- . ,9>-+^ • ¦ ¦

E partirá, logo, para o norte
Durante a tarde, fez experiências de ma-

Paulo, passou ,,0r aqui, cm trem especinl. ,|„ Governador, partiu o eixo c, a reboque rarifjs, nos «piacs inois dc unia vez icufiimoii
com destino a llello Horizonte, o 5' bata- foi conduzida nté ao nücluarilc do desi-,,,- " inlniiçlbilidadc do conqulsla dp outubro.
Jbão da Força Publica do listado. barque. ° presidente do conselho ndeanta; pprôm,
¦ .. _¦- 1» ..1 . Isto deu motivo .", «pie o I>r. lAfranio Pa-Proscguc o inquvril» cm Sao Paulo „,.-„_ .lelcgndo local, solicitasse á Canta»

S PAUl O, 2 (A. A.) r- 1'rosegiiciii com reira, pelo telephone, uma outra barca, quo
toda regularidade os trabalhos «lo Inquérito 

"negou ali uma hora depois da deter*!."-
sobre a revolução ""*'•' 1>ai'a " sai"a normal, com prcJuliVt

Prestaram hontem depoimento o engenhei- .'""•' os Innumcros passageiros qu« lá .s.-
rc José Barbosa dc Oliveira, do listrada dc achavam, muitos delles com suas rèspecti-
Ferro Sorocabana, accusado de ter fome- *'?',.famílias. 'condições setam nrcchchidas" antes do nroindo isto n:,o tem maior importância; o c0""1'*-15 SíJ",,lí• .**." Viu~; , 1 «'.<W 6 realmente aprc-iavel c que varioS ^'i, -**».» 'at.ficaçao do accordo de Was

passageiros verificaram', na barca nvnrladii,

que n Italia apresenta como condições para
u ratiflcnçSo os dous seguintes pontos :

I" — «iue a Convenção soja ratificada c
npplicada pelos prineipaes Estados da Eu-
ro pa ;

2* — «pio fiquem ncaii.elados os iuteres-
ses da industria nacional.

O Sr. Müssòlinl requer que essas duas

A Maior e a Melhor Casa ilo llrasil

Rua Ramalho Ortigão
RIO DE JANEIRO

! Saldos e Retalhos
S em todas as secções.

1 ^mmm&tf&ÁwãMrcido o trem :,„s amotinados e facilitado
sua fuga; José de Andrade, conimandálito
do vapor "Ilrilhantc", da Companhia Via-
cão S. Pnulo-Mutto Grosso que, no 1'arahá,
conduziu unia força revoltosu çommandádu
pelo tenento Aprigio. Ussa tropa, no porlo
dc Ire, foi atacada pelos legalistas; morreii-
do .-iqucllc. officinl rebelde c cinco soldados.
O vapor foi a pique. Os outros homens, a
nado, conseguiram alcançar uma dns mar-
-,'cns c dahi chegaram ao sertão; o Ur. Tiro
I.idio Brasil, advogado cm Presidente Pru-
dente; Alberto Daniel Portclla, e Joaquim
Duarte do Amaral, cujas prisões foram cffc-
ctuadas em Cnsa Branca.

— O inquérito sobre as oceorrencias da
estação do Norlc c da S. Paulo Itailway está
quasi concluído.

liontem foram ouvidos 15 empregados dn
companhia.

me»

hingtou
que o ciso já estava dc ha muito partido,
e que, desta feila, apenas .se dérã a desi,
locação dc unia parte at. enlão sustentada
pelo mancai, Não é uma affirmação te-
clinica, mas merece ser apreciada pcios,
responsáveis pela vida das pessoas <iue
viajam 0111 taes barcas, de modo a offcrc»
ecr-lhes maior segurança nos scus trans-
portes para a ilha.

u./.ilA, 'J ÍI". P.) — Foi officlaimeilto nr \ Mn<.--,;n Clinica medica. Appa-
hmihclndo «pie o j.tcsidcutc do conselho, «-»-• «• «»«»"»""¦."" re|i,o digestivo. Cor,-

sultas dc 'i em deante. Hua Assrmblca, 121.

¦aura das negociações do llcich com a I
alálerra c com a Bélgica, chamando.*-assj
.--. attenção da Allemanha para o perigo

rador admitto a possibilidade dc tuna nl
<ln lteich com a In

as3lm
 de

i:m isolamento econômico
O "Oèuvre" diz que da maneira como a

'llcmanlia respondeu no eloqüente appello
do Sr. Herriot depende a escolhn que .'•
-'rança tem de fazer entre •¦coutlaiiça c
dèscònfíariça". "As-palavras de von Hoescli
... escreve 

"ainda 
o mesmo jornal •— nnpres-

íilonaram bem c os delegados do Heicli su-
"veiií 

qiic se 03 actos do seu governo corres-
joudevein ácru^lhi" palavras, n; brança iniij-

(o generosamente não hesitara cm reduzir
dc novo o período de occupnçao do Hulir.

O "Hoinme Libre" assegura que a r-rança
não está disposta a limitar o horizonte das
possibilidades, cabendo, .portanto, A Alie-
rnanha dar a verdadeira medida dos seus
desejos de paz.  .

ainda hoje. ou ás primeiras horas do nina-
nhn, com destino ao norte, conduzindo uma
turma do guardas-niarinha, cm viagem dc
instrucção.

¦ me» 1 

REGRESSA A BELLO HO-
RIZONTE O CANDIDATO

Á PRESIDÊNCIA DE
MINAS

O Dr. Fernando Mello Vianna. candidato
_ presidência do Eslado dco,J'i»as..«crac^ quB BBrvl„ ,*•, ._„„«„,
que sc demorou 110 Rio por alguns d«V;g» enfermeiro do Hospital São
do alvo df!;^"'ln,c**oiJ.s;",^í^ do art. 23 da lei n.
mundo político c social, embarcara lioje, a ,»,._ ._ ,„.„
noite, na Central do Brasil, _ com dcstiri
Bello Horizonte, afim dc assistir ás ciei

Isenção de impostos ao mate-
rial necessário á installação da

luz electrica em União
MACEIÓ', 2. — (Serviço especial da A

NOITE). — O governo isentou de impôs-
tos estaduacs todo o material necessário -
installação dos novos serviços de luz ele-
trica na cidade de União.

. ¦ —1» ¦

PARA DAR DESTINO AOS R£5-
TOS DO AVIÃO "SAMPAIO

CORRÊA H"

Um convite aos herdeiros do avia-
dor Pinto Marins

Concerto em homenagem a'uma unidade do Exercito
S. JOÃO iri-X-WÍY (Minas), 1 (Serviço

especial da A NOITE) — A pianista minei-
ra Maria Mercês Mourão, laureada pelo
Instituto Nacional dc Musica e medalha de
ouro do mesmo' dnrá, aqui. 110 salão 110-
bre da Associação Commercial, um concer-
to cm .lomciMigém ao 11" regimento de in-
fantaria.

me»

a
Sr. iMussolini, no dia 18 de setembro "Ü1-
nu), enviou instrucções ao Sr. dc Mlclielis,
delegado da ltali.i junlo 

' 
ã Organisação In-

Icrpacional do Trabalho da Liga dns Na-
ções ira sentido de communicar ao secreta-
,'iaclo da Liga a ratificação da Italia íi
Convenção dc Washington, que fixa „ dia
de oito lioras de trabalho.. 'me» •

i oli* ss eeiece

Uma firma condemnada a
recolher diffferenças de

impostos

MAIS DOIS SORTEADOS COM
"HAfíEASCORPUS"

O juiz federal da l' Vara, L)r. Oiympio de
Sá o Albuquerque, concedeu aos sorteados
militares Virgilio Uoanada e •losé de Aguiar
ns ordens dc "ilialieas-corpus" que cm sons
faVores foram impetrada.'.

¦ me» >

Reclamam contra a falta de*
armazéns da Leopoldina Pedir jiclas
.H"IZ D1-; Vó\\\ .'.Mina**.-, ! 

"(Serviço 
espe- 

J| ?^Ma8 [òvmais

fora cascai:

'1

O aue houve no Senado

ino a
eleições

Não houve sessão, hoje, 110 Senado, por
falta de numero.

Heuniu-sc a commissão de Constituição,
«nie approvou os seguintes pareceres: favo-
ravel ao veto do prefeito a resolução do
Conselho, «nie autorisa a equiparação dos
vencimentos (Io machinista do Matadouro de
Santa Cruz aos dos maebinistas da Directo-
ria Geral de Obras c Viação; e manifesta--
do-sc pela constitucionalidade do projeclo,
concedendo a Augusto de Oliveira Xavier,"' 
quo serviu na campanha do Parnguay, como"* Gabriel, a vau-

2.230, de 13 de
dezembro de 1910

, me»

Tomando conhecimento do recurso da fil'-;]
,1,1o Pinheiro Ladeira & C, do aclo da Ile-

O direclor do Expediente do Ministerio cébedoria do Districto Federal, «|ue a havia
da Marinha convidou os herSciros do avia- intimado ,-, recolher u:*38$3l-, o Sr. minis-
«lor Pinto Martins a comparecerem „:i lis- Iro «Ia Fazenda, de accordo com o parecei"
cola dc Aviação Naval, 110 prazo de 10 dias, du Directoria dn Receita, condcninou-ri ape-
a contar desta data, afim ile ser resolvido nas ao recolhimento de 7*5?, differcnça do
o destino a dar aos rcstobffiiut.is do hy- imposlo devido.
droavião "Canipaio Corrêa fl", «pio ali se . mti» •- < ,
acham depositados. MATOU UM SARGENTO

E FOI ABSOLVIDO
.1UIZ DE FrtltA (.Minas*, 1 (Serviço cs-

peeial da A NOITE) — Funecionou, hon-
tem, o Tribunal do Jury, depois de vários:
adiamentos de reunião, por falta de nume-

mee*

0 ministro da Viação vae á capi-
tal mineira

da^l&ÍS^E^ ™* MfflijínS depurados. Foiiyjulgado-o Ceará aos dos da Delegacia Fiscal do mesmo

ciai da A NOITE) — O commercio local rii-
clama conlra ti t'a',la dc armazéns un cs-
tação da Leopoldina, aqui, o qm teiivacar-
rctàdò grandes iiwom'euiêi.tcs c prcjiiizos
aos serviços dc cargn e descnrgn dc merca-
dorias, principalmente iía época chuvosa,
que vae ajora começar.

Além disso, a referida estação só dis-
põe de unia balança; difficültando-sò e
atrasando-sc desse modo u serviço do des-
pachos. ¦ me» 

Equiparando vencimentos
Ficou, lioje, sobre a mesa da Camara o

seguinte projecto:"O Congresso Nacional resolve:
Art. 1* — Ficam equiparados os venci-

mentos dos funecionarios da Alfândega do

1

de poucos dias, o ministro da Viação, Sr.
Francisco Sá.

do dia 12 do corrente.

A atracação do u Gel ri a" no
porto de Recife

RECIFE, 2 (Serviço especial da A NOITE)
— (Pelo cabo submarino') — Em magníficas
condições atracou no porto desta capital o
transatlântico "Gelria", que zarpou, horas
depois, calando 26 pés, sem precisar de rc-
bocador, rumando á barra livremente.

E' grande a satisfação causada aqui por
esse facto. me»

Não pôde ver mulher que se
chame Nair

"MARIO MENINO" FOI PRESO EM
MINAS

O <1" delegado auxiliar, segundo soubemos,
recebeu telegrammà das autoridades poli-
ciaes de Juiz do Fora participando a prisão
naquella cidade mineira de um individuo
<:ujos signaes coincidem com os de Oswaldo

-- ,. _,. *. da-'Silveira Camacho, mais conhecido por
Uma milita COll-iraiada "Mario Menino", o frio matador de Mana

O Sr. ministro da Fazenda confirmou, cm Augusta Cardoso, ou Nair Mendes Cardoso,
gráo de recurso, a multa de 200$ imposta nome que usava nos meios que freqüentava.
pela collectoria federal de Cruz Alta, São Não obstante a reserva guardada na 4*
Paulo, a Pedro Galoassi, por infracção do delegacia auxiliar, a respeito, parece que o

Não houve sessão na Camara
Não -houve, boje, sessão na Camara, por

falta de mimfiro. A lista da porta aceusava
apenas o comparecimento dc 51 deputados.

m*» -

réo Maurício Charlíer Nunes, que, ba tem
pos, assassinou um sargento do Exercito.

Estado.
Art. 2o — Revogam-se as disposições em

Á' sessão sc prolongou nté ás quatro ho-| contrario."
ras da madrugada dc hoje, tendo
rco absolvido.

me»

sido o

OS VALES-OURO
O Banco do Brasil forneceu os vUles*^

2.1, 22, 23, 26

ra c 33. ria. prin»
cipaes íiajiatt;»

rins do Brasil.

I
Fabrica de Calça-

i do "POLAR"
tt. S. ChriBtovam,

540|52
—Rio de Janeiro—

àZ&s&bm

\

Dr. A. F. da Costa Júnior ™se;|H;
mores, nadiumtiiírapia, R. Chile, 17 (1 ás 6<.

Mobílias de Estylo
Favoráveis, em todo o mundo, as

perspectivas do algodão
LONDRES, 2 (U. P.) ~- O boletim de se»

tembro da Federação Internacional dos Te»
celões dc Algodão indica que as perspectivas
desse producto são favoráveis em todo o
mundo.

¦ me» ¦

regulamento do imposto de consumo, preso é o mesmo individuo que não pôde ver
mulher que se chame Nair,¦ me» muiner que se cnnme mi,-.

0 ex-ministro Loucheur não será Mecca continúa arneaça_a pelos
candidato a uma embaixada

no estrangeiro
"wanabitas"

LONDRES, 2 (Havas) — SSo contradito-
PARIS, 2 (Havas) — Entrevistado pelo ' rias as noticias a respeito da situação de

"Matin", o ex-ministro Loucheur desmen- Mecca, que continúa ameaçada pelos wa-
tiu os boatos que-.têm corrido sobre a sua habitas". Todavia, segundo o ultimo des-
candidatura a uma embaixada no estran- pacho procedente do Cairo, parece que to-
gciro. dos os que puderam ja se retiraram para

0 CAMBIO REGULOU BEM
INSPIRADO 

"

5 27|32 a 5 15116
Encontrámos o mercado de cambio ain-

da, hoje, em condições animadoras, com
os respectivos trabalhos encaminhados nn
alta dc maneira muito significativa. Eram
abundantes os papeis de cobertura, ao pas-
so que a procura do bancário para reaJies-
sas permanecia moderada, com os toma-
dores em espectativa. 03 saques foram ini-
ciados a 5 27|,12 e 5 7|8 d„ com os bancos
comprando a 5 31132 d. Pouco depois subia

DISPENSA DE REVALI*
DAÇAO DO SELLO

O Sr. ministro da Fazenda deferiu, por |
,,, , , t, • a ,.,,-„ i_ equidade, o requerimento em que a firma T_UJ_ XV e Luiz XVI, douradas e emouro para a Alfândega, hoje, á razão de , 

""í," ' '„, ' », r j„ r-untins nerfia dis- . ? * 
"I • - „-8070 nanei oor 1.000 ouro. ,La Cav?.Y^?-^^tt__t._^•^.?e„,,íL"?0^..?cí„,la ^. iaqué, estoíadas com guarmçoes de

Aubisson e tecidos seda,
.¦"070 papel por 18000 ouro,

O dollar cotou-se nesse banco, i vista,
a 9Í300 e, a praso, a 0i"270.

m*»
AINDA MAIS ?

A população de Juiz de Fora
onerada com o augmento do

pão e da carne
JUIZ OE FORA (Minas), 2 (Serviço espe-

Ciai da A NOITE) — A população foi, hon-
tem, siirprehendida com a combinação dos
padeiros e açougueiros, que, sem motivo,
levantaram o preço da carne verde e do
pão, em duzentos réis cada kilo, aggravau-
do assim as angustiosas condições de vida
da maioria, da população. Os jornaes solici-
Iam medidas á Camara Municipal, no sen»
tido de proteger as classes pobres.

pensa «le revalidação do sello a que foi con-
demnada pela V. collectoria de Campos, por ¦
ter sellado e inutilisado as estampilhas da j
primeira quinzena do abril ultimo de seu li-1
vro de vendas á vista, com a data de 17 em i
vez de 16, como manda o regulamento. I

Pelo mesmo ministro foi deferido o pedi-
do da firma Mario de Carvalho & C, desta
praça, de dispensa de revalidação de uma
escriptura particular de transferencia de
uma sociedade commercial.

mee*.

Grande variedade na popular

,^^/S^NE^I.ASA,
OS. SU» «1» Carioca. 67 •••"u'»

O ALGODÃO
O- mercado de algodão funecionou, hoje,

com os preços accessiveis e sem firmeza»
_..-ij--..uu « o _¦,.- .. _¦„_¦.«, _-¦»»- «.___, »;¦ o,-- Possuidores deram o mercado como bbhuu „„.„„„„„ „ ..„.__.
o bancário a 5 718 e 5 29|32 e a seguir a estável. Cotaram-se os sertões de 70? a, , t Dr. Abelardo de Figueiredo Mel
5 29|32 o 5 15|16 d., com muitas letras of- I 779. os primeiras sortes de 68? « W, o» .^
ferecidas, mas cora os bancos se propondo , medianos de 66? a 719 c os paulistas de 

n ¦* i*iís fíAQ ¦- ~'"1£ nnn ifi Lriin* _m,_compral-as mas a » l|o»* d.

O orçamento municipal de Juiz
de Fora

JUIZ DE FORA (Minas), 2 (Serviço es»
peclal da A NOITE) — Foi publicado o or-
camento municipal para 1925, sendo a rc»
ceita e despesas orçadas em novecentos e
quatro contos dc reis.

m*** - ¦

0 concurso para medico de
vapores

Terminaram as provas do concurso para
o cargo de sub-inspector sanitário mariti-
mo, sendo habilitado o unico candidato tu-

me»

O mercado ficou assim bem collocado.
Os soberanos cotaram-se a 515000 e as li-

bras papel a 438000.
O dollar regulou dc 9Ç800 a 05155 á vis-

ta e de 9*270 a 9S180 a praso.
Saques por cabogramma:
A' vista: — Londres, 5 3|4 a 5 _7|32; Pa-

ris, 3489 a 8500; Italia, 8404 a 8413; Nova
York, 9*200 a 98350; Hespanha, 18235; Suis

64|n1maniPO76910fardo°s9-e sairam 325, sendo ChegOU a CaXambÚ O HOVO PM-
o "stock" de 8.270 ditos.

-eddah. 'O 
rei Hüsseiu e sua côSrum ^^M^JK^Mand^^

0 CAFÉ' ESTEVE ACCESS1VEL
REGULOU O TYPO 7 A 49$600

O movimento de negócios verificados no
mercado de café 'foi ho.ie, durante os primei»
ros trabalhos do dia, insignificante, por isso*¦—-¦ ' ***>«*- TT— Jcddah. O rei Hussem e sua cone lerimn üuenôs Aires Dapol. 3*350: Montevidéo, ros tra-bamos do ma, ünsigniiicamc, por is=u

Amiullaçâo de uma multa g«^S^^ '^^S&^!Xm1^^mÍ&í\ c- r.i~ict**n a* n-n»nr1a tnnnl«'vi>. cm 1, —.i- «-». «« Citiiivn**. renua, _$_-iu. ...... •...._ \i.,a «. „n0c,ii^n**í>Q *rnnsi_,'rnm e deramO Sr, ministro da Fazenda manteve, cm üeram seguir com os fugitivos
grão dc recurso, por seus fundamentos, 1 me»- - — Foram affixadas officialmente as seguin-

decisão pein quai a .ie.cga«. r.»». ..» Ba- *(JMA PROFESSORA _*XUMINENSE tes taxas:
hia', deu provimento ao recurso de José dc LICENCIADA Paris 

8484 a «492; Nova York, ««IS. a
Oliveira Aguiar «lo acto da collectoria dc «lirector iiiteciiio da Instrucção Pu- gíJjn' '
rendas federaes cm Conde, que lhe impo. O Sr.n^r »UR 

Ql defeHu . rse-„eri. V^O-, „
multa dc 5:000*000, pnr infracção do regu
íámehtò annexo ao decreto n. 16.041, de 22
ele dezembro de 1023.
_____________—, me» -——

Para combater os bandos de
,„. montenegrinos
BELGRADO, 1 (Havas) — De Scutari in-

formam que se está organisando ali um
destacamento dc mil homens, para dar com-
bate aos bandos montenegrinos que trazem
a região em desassocego.— *me»

mento da professora D. Maria Penha Cam-
pista, pedindo um mez de licença, sem ven-
cimciítos. me**

Resoluções do Tribunal de
Contas

O Tribunal de Contas resolveu responder
officialmente á oorisulth do Ministerio da
'Krioiltura, sobre' a lccalidatle da abertura

«íò credito de 1.5:17:258*0*0. para pngamen-
«o de despesas cffectuadas «le 1921-23 e or-
«lenou o registo do credito especial de
S.000:0ff0~000, para despesa;- com o prolon-
gamento do ramal do Angra dos Reis.

Installação de uma nova colle-
ctoria federal, em Minas

MATHIAS BARBOSA (Minas), 2 (Serviço
especial da A NOITE) -- Foi solemnemen-
te installada a collectoria federal desta lo-
calidade, a cargo do Sr. Arlsteu Castro.
Compareceram á cerimonia o presidente da
Camura Municipal, outras autoridades e di-
versas pessoas de destaque no nosso melo
social.me» 
O JUIZ FEDERAL DA 2a VARA CON.

CEDEU DOUS "HABEAS-
CORPUS» A SORTEADOS

O juiz federa! da 2* Vara concedeu "ha-

beas-corpus" aos sorteados militares Cindo- mas, i
miro Santos, Omncrcindo Guerreiro, Artbur nheiro
Buuchc « Thcodoro Cardoso de Figueiredo.

Paris, 8486 a 8495*. Italia, 8404 a "410; Por-
tugal. 8325 a 8340: Nova York. 9*150 a
9.Í300; Hespanha, 1.Í230 a 13256; Suissa;
1*750 a 1-Í780; Httcnos Aires, papel, 3?3"0
ô'?38560'; (ouro), 7$545 a 7$900; Montevidéo,
75900 a 8$050; JapSo, 3S771 a 33780; Sue-
cia, 23480 

"a 
23500; Noruega, 13330 a

1-333*. Hollanda. 33570 a 33607; Dinamar-
ca, 13630; Canadá. 93230; Chile, 13150 (P*-
so-ouro); Syria, 3486 a $489; Bélgica, $444
a $450; Rumania, 3054 a 3058; Slovanuia,
3280 a 3292; Allemanha, 73000 por trilhão
de marcos; 2*220 por marco da renda;
Áustria, $136 a 3160 por mil coroas; café,
$493 a 3495 por franco, soberanos, 51i*>uuu,
Ilbras-nanel, 4330000.

Attingido o limite dc 5 15116 d„ banca-
rio, com os bancos comprando a 8 e l> ll.l-
d., desenvolveu-sc a procura e o mercado
fraqueou no correr do dia.

Desceram os satmes a 5 7,8 c 5 -J|á- a.,
mas, predominando n melhor taxa, com di-

iciro a 5 31132 e 6 d. para o particular.
Assim fechou o mercado calmo,.

feito municipal
CAXA.IBU* (Minas), 2 (Serviço especial

da A NOITE) — Chegou a esta cidade, afim
dc assumir o cargo de prefeito municipal,
o Dr. Costa Cruz, que foi recebido na
"gare" por grande numero do amigos. ,

i me» ¦

O TEMPO
Temperatura de hoje: máxima,

23°,9; mínima, 13°,3
Mas, os possuidores 

' transigiram e deram
como base do typo 7 o limite de 49*000 por
arroba.

Ainda assim foram vendidas na abertura _-~.--j-.__ i *
apenas i.9G2 saccas, ficando o mercado cm Boletim da Directoriadelvleteorologta'horia cada vez mais --_*;-¦."expectativa/ante a niclhori
accentuada do cambio.

03 embarques verificados foram anima-
dos e não houve entradas dc maior impor-
tancia, tendo a Bolsa Americana accusado
uma alta de 1 a 18 pontos nas opções do fe-
chpmcntn anterior.

Entraram 14.382 saccas sendo 13.118 pela
Leopoldina c 1.2114 pela Central.

Os embaroucs foram dc 23.332 saccas,
sendo 17.188 p_ra a Europa e 6.144 para a
Estados Unidos.

O "stock" era de 196.969 saccas.
—¦ O movimento a termo, na Bolsa, carc-

ecu de importância.
Foram vendidas na abertura, a praso,

4.000 saccas, colou-se para outubro a 49$350,
para novembro c dezembro 49S200, para ja-
neiro e fevereiro a. 493350 e para março a
493500, compradores.

O mercado de café regulou durante o d,a
quasi paralysado. cnm um movimento nullo
dc negócios. Fechàrãm-só ã tarife 441 saccas,
no total de 2.403 ditas, fechando o mer-

içado frouxo.

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

da tarde de amanhã:
Districto Federal e Nictheroy — Tempo,

bom.
Temperatura — Noite ainda fria em aseen-

são de dia com máxima entre 26 e 28 grãos.
Ventos — Normnes.
Estado do Rio — Tempo, bom.
Temperatura — Noile ainda fria cm as-

censão de dia.
Tendência geral do tempo apôs 6 horas da

tarde de sexta-feira — Bom, temperatura
ein ascensão.

Estados do sul — Tempo, bom cm todos
os listados salvo no sul do Itio Grande onde
ser." instável.

Temperatura — Em ascensão, salvo no
Rio Grande onde inantcr-sc-n estável.

Ventos — Dc norte a leste rondando" para
-sul no fim do período no llio Grande do Sul.

Fundas infecções
gonococcicas „
PODEROSO MKDI.AMENTO

Inj-cção iritra-mus-ular do Sr. Dr.
Annibal Pereira'Opinião do K-mo. Sr. Dr. Assis Prado,

muito illustre Director da Santa Casa de
Abacté:"Sirvo-me da presente para commu-
nicar a VV. S8. que, ntllisando-me do!
preparado "Merccthylina", em vatioi
casos de blenorrhagia artuda e chronica,
neste hospital, pude verificar sua efft-
cacia, mesmo em casos rebeldes cm «|uej
outro, tratamentos foram encetadas _«">n.
nenhum resultado. Ondo os seus benefi»
cos effeitos mais se accentuam é no
tratamento do sexo feminino, o qual des.'*'
afia outros tratamentos até então usa
dos."

Vende-se cm drogarias e pharmacia..
Informações e literatura a quem as pe

dir á S. A. Mcrcethylina — R. Carioca,
40. — Io — Rio.

'"-"riI /

A INDEPENDÊNCIA
Mobiliário para uma casa, com 36 peças,

2:650$ — Rua do Theatro n. 1. Tel. 476 C-

RADIOTELEPHONIA
Material e apparelhos de recepção de todos

os fabricantes na
INSTALLADORA

URUGUAYANA, 150 — Rio
Telephone N. 810

Prof. Godoy Tavares Coração, pul»
mão, rins, dia»

betes e, por seus processos, estômago e in.
testinos. Av. Rio Branco, 137 (Odcon), 3
ãs 5, menos quintas, Vol, Pátria 60. Sul 3176.
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Dario Freire f

t 

Mnrln dn 4>iuiiu AIhvii Dm*'«In, Jont-i llt*nrh|ura Dmilii, m«.
«Iiom d filho» (iiiimiiIik), Juir

do Albuquerque, »rtiliuru i* fillio»!
Raul Welliirli, nriilinni c fllliun, no*

;ni. rmiliuiloM e nolmiihos «In ÍUHIO
HHini:, riniviiliiiii nihih |inri-nlc» o

Mitigou (t ou iln miiuIoko c.\linrtii,
pura umkImíi- ii iiiímii «Ii. «Himo «Um iln
•ru iM-tniiiiinilii. qm- iikiiiiIiiiii n-wtr,
nu ('íiriju «lu .Sflo l'runi'ÍM'0 «lo Pou-
lu, iiiiinnliS, m\iii.f«lni, «Ila 3 do ou»
tnliro. àê 9 12 hora». '

José Pereira Pinheiro

t> 

Munncl Anlonlo dc Sniuu 1'eronn-
«le». I.iiiiiiiln Pinheiro 1'i'i'iiriiiili's. Ma-
ÍDmI Pinheiro 1'criiamlctt, Ame 1'lnliel-
ro Fernandes, Alcxnnilro Pinheiro Fer*

linmlcK. lluy Plulielrn Fernande» *• Cnsln-
tina 1'lnlicli'o nitradcccm, ponlinrndlRilmoi, j
¦ todas ns iimnas <iue nconipniiliftrnni A
l.lllnui muiailii o icictro <lo mu s.iihIoso tio
t pAdrlnlin c no mesmo lempo vim com»
iii.iiiieiiv quu se i-uallin uma missa peln des-
cniiRu dn sun nlmn, ninanliil, scxia-fcirii, .'I
«lo corrente, t\n 10 i;3 horns, nn nltiir-iiior
«lu ogrejn do S. Francisco de Pnulu. Do 

'

fuiulii elo eornçíiii iigrndeccm n loilits as pci*
loas amigas e conhecidas quo su «ligiiaicui
¦salstlr ii esle rellgliisn «cto.

A XOITK — QiiIntn-fHrn. 2 ilo OuOiliro (lc 1ft24

V .•*\,MU«J X.,*.-

f
Cônsul Dario Freire

(FALLECIDO KM I.IVKM-OOL)
N.-nviü.i Freiri! Uibeiro, FIui-IrIicIIa

1'ivlrc do Souza Aguiar, Dr. Carlos
Seldl e senhora, Olavo Freire e se*
nhora, Thcrezn Freire Percirn, Maria"•'i-ire Sampaio, Fcllclano Freire iln Silva

4 senhora (ausentes) cm seus nomes c do
*uag famílias, convidnm ns pnrciitcs c um!-

Íns 
do seu fallccldo irmão c cunhado DA-

IIO ni-IltK UA SILVA, a ntslstlr o mis-
¦ii «lei 7a fila, «iuc será rerailu uo iiltitr-iiiór
íl.i egreja ele 8. Francisco du Paula, amanhã,
scxtn-feirn, .1 do outubro, As 10 horns.

Commendador José Peixoto Braga

ÍA 

família elo finado commcndailor
.TOSE PEIXOTO BRAGA ngradoco, pc-
nhnrada, As pessoas do suu amizade,
«]uc sc dignaram acompanhar A sun

ultima morada os restos mortaes do mes-
mo finado c tio novo as convida pura as-
sistlr o missa <jiic por sua nlma será reza-
da sab-tido próximo, 4 do corrente, As 0 1|2
horas, na egreja dn Conceição c Boa Morte,
ft rua do llosarlo, canto da Avenida Central,
coufessando-so desdo jú agradecida por este
ceto do religião.
«-—__-_ ******** ¦t^WW--à-WI«_MWW-M-M-*l-W-

Francisco José Leite
6» MEZ

'. í.ulina Bogado Leite, Nair Bogaelo
I-ite, Dr. Oswaldo Bogado Leite, Da-
lila, Dulce c Davlna Cardoso Leite

convidam os parentes c nmigos a ns-
Sistlr a missa por nlmn do seu saudoso cs-
¦poso, pae e avô, amanhã, sexta-feira, 3 do
corrente, no altar-mór da matriz da Glorin,
largo do Machado, As 0 horas.

tsistlr

Álvaro Mattos

ÍDulcina 

Guedes Mattos, filhas, fa-
tnilia do nio e de São Paulo comi-
dam todas ns pessoas amigas e conhe-
tidas para assistir n missa de 30° dia

«lo fallecimento dc seu adorado c inesque-
civcl filho, irmão, neto, afilhado, sobrinho,
primo c amigo ÁLVARO MATTOS, ama-
iihã, sexta-feira, 3 elo corrente. As 9 horas.
no altar-mór dn egreja dc Santo Antônio dos

todos liypothccara sua gratidão.Pobres.

Josephina Gomes Simões

Í. 

Josí Mendes Simões c filhos, Ma-
_oel José de Araujo Gomes (ausente),
.loão Tavares de Souza, esposa e filhos,
Antônio Baptista c esposa c todos. os

«temais parentes convidam todas as pessoas
«ie suas relações a assistir a missa que pelo
seu eterno descanso mandam celebrar ama-
nhi, sexta-feira, 3 do corrente, As 8 1]2 ho-
»as, na egreja ela matriz da Gloria .

César Roberto

ÍMatheus 

Roberto c família mandam
celebrar amanhã, sexta-feira, 3 do
corrente, ás 9 horas, no altar-mór da
matriz de S. José, missu de 30° dia

do fallecimento de seu pranteado pae, so-
gro, avô c cunhado CÉSAR ROBERTO, para
o que convidam os seus amigos e demais
parentes.

ARTHUR DE ÇALASANS c faniilia agra-
flecem, penhorados, a Iodos os epie compa-
receram a missa do 7" elia pelo repouso éter-
lio do seu pranteado irmão JOSÉ DE CA-
LASANS.

Gynccoloffia, Syphilis
letas. Assembléa, 115.

Raios
107.

Quem quer ?
fia, a rn a

ARMAZÉNS BRAZIL
KNtnnioH preparando a*, grunden cxposlyfiOH do VFJtftO o vendendo com

impoi .iuitoH rciliivfiOos oh ultiiiioN AKT11Í08 DI. INVERNO*
Assembléa 100 a 104 Gonçalves D as 6

*f »i

f
__».,^<Mf«WSWWI'«WW**""1'''1 *t*M*********

| tm a-MMtiMM-B-B-. H I mJmmmJMTf^^^r^Hi?'^'
do Bracil IFabrica Confiança

APPARELHAMENTO SCIENTIFIC0

A Mechanica de Precisão»
" 0.8AINT MARTIN & O.

Aciis>«o A eli-,,,,,-,,1,'110 mi, ,*,!,, mi|i-.ti.,viros. Mertlcoi,,
inonstrlties p mnii pesioni n quem Interesso o oilalioleol-
mento miitin. luonliiilo cmn ns iiinli perfcllai ofriclnii'.
c labomlorlos, illriulilo-i por ongciiliolros u Icclmlcos cs-
peclsliitai no concnrlo c tm nfcrlçSo dn Initrumohtnl
«cienllflco referenlu ni cnüciilmrln, nitrcnoinln, motjo
rologln, iinuitca, chronomelrli, opllcn «Ir preclsfiol clrm-
Kja çm «órnl, niilloleje-la. telephonlu c telograplil» «cm
(Io, instriimciiliii ele medida clcilrlcn c ele physlca cm«jernl. KncurrcKRni-so dn fornecimento dos principaes
fabricantes rotranScIros c possuem sempre cm »lock
iniTCiiilorliis ile |niiiii'ii,i qiiiilií'iiib>, epicr fulirlcada» nu
próprio cslaliclccimcnto, quer importadas.

Recebem iiidvns ilo Interior pura nulo quo se refira
an seu ramo ele iivkocIo.

131 o 133. RUA BUENOS AIRES, 131 e 133Lnei. tclei. S A1NTKFRON—Tel. N. 936-HIO DE JANEIRO
»gj"M'»{i*-^^

l" ¦r1. *r -. ¦ |S]

***•____——__¦—¦——a————>

A CASA ODEON í a CASA DA VICTOKIA
, , AVENIDA RIO nRANCO. 137

Attende n pedidos do Interior para todns ns loterias, os epines devemnhiir n rcsppctlvn Importância c mnis '.'OU ríls para o porte elo Correio.
ncomjm*

FRANCISCO LUCAS
KIO UE JANEIRO — C. 1'OSTAL 20S6

LOTERIA DA VICTORIA I
ORDEM DAS EXTRACÇOES — OUTUBRO E NOVEMBRO

DATAS
I

8 outubro.
15
¦IO II

2<J
5 de novembro..

12 M
19 " !.'
2G " "

1'rcmio niiior] 1'reejo Bilhftesque
Jonram

" -íi-oiW
aicntiii.?*i.'>:(inü'*
i*n:nf.ii?

20(000'
iwnnn
1.*ií(iiíii
i5-ino

*ef.«(f

ii. mm
8.(11)11
(i.nnn

MIMKIIW
iiiiionii*?
4ll:00n$
2510008

3ÜIÜÜ0
aníiitiu
2M0OQ
issnno

S.tllHI
h.ooo
8.000
8.00(1

A única que 104*0 após o sorteio exlrae todas ns enphcra», ficando a urna comple
tamente vazia...

Única no Brasil que joga com menor nu mero dc liilhctcr.
Extracção todas as quartas-feiras pelo systema dc urnas

mero por inteiro

6.000 e 8.000".
c cspheras com o nu-

DISTRIBUE 75 -|" EM PRÊMIOS, os quaes são
ção c sem desconto algum.

panos no aclo dc sua apresenta*
VENDE-SE EM TODA PARTE \

**-K-:~:-**«x~x~x^
O major Zanni está decidido a
proseguir a viagem aérea atra*
vés da China, não obstante a
situação anormal desse paiz

S-ANGILU, 2 (U. P.) — O aviador ar-
,U—itino major Zanni, que

|Quasi de graça!
O confortável, forte o elegante mo»

: ilclo do sapato da moda

Rodolpho Valentino

f$f^Sfc-i*S__ffl__P
WÍ___I______p-^^^

23$000
Em couro amarello c preto. Bor»

zeguim do mesmo couro, amarello o
preto

2 9 $000,

A' PRAÇA
L. ALTILIO, estabelecido á rua «Ia

AsBcmbliía n. 311, «Iodara (jue liqui-
_ou o ecu estabelecimento, nada fi-
ecutulo a «lever á praça, o que com-
inuiiicn pnra 03 devidos effeitos e sc
•fllgucu- se julgar com direito a qual-

3ucr 
credito apresente o seu titulo

c divida que será liquidado incon-
tmente caso seja verefadeiro. ;

Rio dc Janeiro, 30 de setembro dc l
1924. —L.Ahilio.

L. Altilio communica ás suas
fE-j-iias . clientes que continua á sua
disposição na "A CAPITAL"" —
Cnsa Central, n frente da grande
SECÇÃO DE SENHORAS, onde o cn-1
contrarão para servil-ns com o mes-
mo cmpenno e acatamento, esperan-1
do merecer a permanência da hon-
rosa preferencia com que sempre o j
distinguiram. I

Rio de Janeiro, 30 de setembro
de 1924. — L. Altilio.
Dr. P. CaÜXto ••vis*< -•¦-•' clientes e ami-
gos que mudou sun residência, para a rua
SanfAnna, 148.

DR. ERNESTO BARRÍfFÔ~"~"

_i U-_3U_

re-atisu actual-
incute um vôo do circifmnavcgação, mani-
festou-se resolvido n continuar a viagem
npcsnr das rccommeiidnçõcs ele pessoas nvi-
suelas, que lhe fizeram ver a impossibili-
dade de continuar o cniprcheiidimcnto,
devido à situação eio paiz.

SHANGHAI. _ (U. 1'.) — Quando o ma-
jor Zanni. aviador argentino, que está fa-
zendo u volta aciva do inundo, vinha dn parto
do rio para a cidade dc Shanghai, o cônsul
argentino, Sr. Dcl Carril, conimunicou-ihe
ii sua promoção ao posto clc tenente-coronel.
O piloto mustroii-se muito satisfeito c pc-
din que lhe fosse pcruiiltielo descansar esta
noite, ndiando-se parn mais tarde ns mani-
fcslaçõcs que lhe estão scnelo preparadas. O
Ilolary ('lub daqui iifrrrcccr-lhc-á um ul-
moço, qiiinla-fciiu. A' noite desse mesmo
dia, n sociceladc chii.cz:i vne obscquial-o
com unia festa. . ***** «

! 96-RUA LARGA-96
ngmW^^BBLW&KÊttm' i

¦ *,*»**, ¦ -¦ |

I PEKAM
WBl

Vsriadeira
L qu ilação

de roupas brancas e ou-
tros artigos para senho-' ras e homens.

Variado sórtimento de
ternos, vestidos, cha-
péos, toucas e gorros
para creanças.

Retalhos de sedas e
outras fazendas.
Exposição no 1° andar

Ultra-VIo-

Lindos stors,
visite n Hor-
dudora Moder-.

Avenida Rio Branco, 76 a 86

dn Àsscmhléa, 21. -****-

Dentista -- Octavio Euricio Álvaro
Carioca 50* 1"* 1-honc C. 3392.

. COSTUMES BE SENHORAS,-"t. Bello. Assembléa 21—i". Tel. C. 5190

Loteria da Vietoria j
Resultado da extracção de hontem: |

r„140 (Vbú)  atrtOnOfSOrtf»
Í(Í5S (Jiliü de Kóra)  2:0.009000
1424 (Bello Horizonte) ....... 1:0008000.

Ü22C (S. Paulo)  Ii000$000

Loteria da Bahia

= JÓIAS PELO CUSTO
DESCONTO DE 10, 20 c 30 o/o

Por m_llvo de balanço

Resultado ela ultima extracção:
S08ÍI (Rio Grande do Sul) ....
10150 (Bahia) 
8727 (Bahia) 

BO:00O$n0O
4:000$000
2:00015000

Loteria da CanHa! Federal
• ********•• •-••

Resultado da extracção ele hoje:
40744 20:0008000
47857Í 

'. 
¦*• 3:0008000

57186 2:000Í000
31363 1:000?000
18857; llOOflülOOO

APR0VEITEIV1! ÚLTIMOS DIAS!
VEJAM ESTES PREÇOS

Coliarcs ouro de lei 12S
Pulseiras ealatite, ultima moda, a.. 3S900
Correntes folheadas a ouro ........ 3S
Anncis de ouro para creança, desde 10$
Brincos dc ouro, desde ., 10$

Brincos La Garçonne. . 8$
Puls. platinetc, ultima moda 6$

" escravas, folheadas a onro,. 4$
" Bcrtine, folheada a ouro.... 11$

Relógio pulseira, ouro de lei 78$
Collares de prata de lei  11800
Caixa com Rosário  6$000
c tudo mais com urnnelea abatimentos.

JOALHERIA LÚCIO & RAMOS
41 - URUGUAYANA - 41

ENTRE OUVIDOR E 7 DE SETEMBRO
¦ ***** •

. r . - . . Pr. Rolando Monteiro S^ÊÈi
Sortes grandes—Centro Lotenco operações, b. Aires. 58.1 ás 3. r». v. 2009.

'Apparcllios dc Radio-te-
Icphonia com 1, 2, 3 c 4|

válvulas
Aik.os-1'alantes e phoncsf

BRANDS
Accessorios para Radiou
Av. RIO BRANCO, 247

Dias Carneiro & Coinp.
^_a____-i___^-_---!g:

SANATÕSSE PARA TS-iES E
BRONCIUTES

I _*--__ -T * iL^ví^-JI

Dr.Silvino Mattos,
laureado especialista
em dentaduras minto-

) inicas e bridge-worka
(pontes), sem auxilio
de chapas, para a
mastigação perfeita c

belleza da physionomia. Preços módicos.
7 Setembro, 281; das 7 ás 5. Phone, 1555 C.

. ****** *
Atóte

Hotel 
Scguiidii parada adcnntc dc Petropolis

Telephone ti. 9
Clima idcnl cm região iriconipnravcl

"T?f.VK«"SJ..-'.******

SALA DE FRENTE
Aluga-se esplendida sala dc frente, com

duas .ianellas, no prédio novo ti run dn Ca-
rioca, 41. Dá mngnifico consultório, atelier
ou escriptorio. Entrada independente. Ele-
vador. A tratar na loja.

¦ m*t* ,

|®_? iliLoSinoeULoS
arAifãeâíVO

Óptica Especial
Preços Módicos

IUTI FERRANDO
CIA . LOA

40 GONÇALVES DIAS 40

i mi*** -.

SANAGRYPE PARA INF-UEXKA E
CONSTIPAÇÜ-S

. » i»>» 
GeneSÍO Pitanga — Tratamento elaD.

tuberculose. Piicumotliorax* artifical
yes, 43. - 4 1|2

Ouri-

A Tijuca abandonada!
PROVIDENCIAS JA* FORAM

TOMADAS
Nilo rlnmámns un dc-crlo, quando, na

nossn ciHciíu extraordinária ilo seKumlu-fei-
ra |iiimiiiIii, esl ii m pá mos inlnuclosn repor-
Iiiuimii com i>hiilii|!i'n;iliii,-i sobre o limenta-
vcl estudo cm <|ue ne uncnnli-Vii n Tijiicn.

liu >!i..s furam Iniciado» oi trubnllioi do
cnii-tlriii-cán iln novn pnnle da rua Cnri-
l.alill c niiju formn rccncclados ns serviços
mi run lin ile Sclcmbro.

A policia dn I7-1 illstrlclo tamliem ntlcn-
deu ii nnssn justa reclamação c lauto <|i:c,
.li honlem, n rua Pinto (luciles, omle ns
"Icnelliihns" nglmn livremente, esteve po-
liciiidii por praças da Policia .Mililar.

Alneln liciul
i mm* I,Tecidos

Finos
Organdy, largura

1001c-, metro . . 4$000
Voil liso, largura

1001c.-! metro . . 2$800
Marrocain, largura

100!c., metro . . 6$000
Voil fantasia, lar-

gura 1m,10, me-
tro  4$500

Eolienne fantasia
(linho e seda).
metro

Voil crepon, largu-
fa 100 c, metro

Filo inglez, largu-
ra 100c, metro 3$8Q0

Georgette Eponge,
larg. 70|o. me-
tro 3$O0O

Eponge Franceza,
fantasia, largu-
ra lOOlc. metro

de camisas, collarlnhos, punhos, ecroulaç, cuó-
cas, pyjamas, gravitas, assim eomo tudo qti.m-
to diz respeito a roupas brancas para homens,
cama e mesa. ünloa no gênero quo vende os
aeut produotos por atacado e a varejo. Executa
•ncommendas sob medida com perfeição ga-
rantlda. (Camisas, calções e meias para foot-
bali).
87, RUA DA CARIOCA, 87 - nsq tem f ihaes

Ma JIY_BIEj_i^__B____-j__-_______-___—_•_¦£tiu*\m**w****i.

»^.h*4^X"W-'!'."X.*<**<";'»W':-^''W'»'X':"

fabrica

gusaas
GX71UVESAJRIA CHRISTOFLE

Taliie.es e túr*
O #IOO METAL

COMPARÁVEL A PRATA
Agento gemi ptiru tudo o Druiiil

Vl3S3 JUI6S DlOCn ¦¦•¦"» «-0 c*,rmo' 63-ltlo-(Vende» m.....c..i* por atic-id. I

ncprescntanlcs cm S. Pnulo: l*. ühUMDÁCIj# ft;Cla.-*CAIXÁ ?8?

Depositários cm llello Hoil/imtc; K. 'lllll.-i.AU & Cin.

Marca da Marca d.i fnlu-ica

*•———,*•#'

4$500

•i*,J~;"M~!,*,M

APANHADO
NICÜLA DUM AUTO-

CAMINHÃO
Quando «lava íi iniiuiciila do, initn-caminlu"íii

n.000. da cninpiiiihiii York Expresso; peln
iiiiinhã, cm frente ao Moinho Fluminense, naj
Praça dn llarmimjo, 6 motori Ia Domingo!-)
Munncl Percirn, dc '20 niuios de edade. foi
por cila colhido, soffrendo fracluru elo lira-
i;n direito.

Depois de soecorrido pela Assistência. Do-
llllngos, '.pie mora ii rua Sacndura Cabral.
'J3II, teve hospitalisação ua Santa Cnsa.

A policia do 11» districto registou o facto.
¦ m*** i

Jóias! Jóias! Jóias!...
Desconto de IO e 20 ojo

A REDEMPTORA
Rua Larga

l*$*y*l**yi*&**&^^

PELA MA- Caiu e fracturou a perna
Tk iii i üi itu In twi >i i-iii ii yj> .1» II ''.1 tltt .VTi-.i.biiHianilo no arinuzcm n. i uo

do porto, n operário Munoel Joaquim ¦
3(1 iinneis ile ciinelc o moriwlor & rua Mau
rily, Kin numero, foi viclima ele uinn «i„-
iln, tciulo ficnelu com n perna dirciln fra
cturndn.

Mniiocl foi siiccoitííIi) pela Assjstcnclu »
cm se^uld-a. iiiternnilo na Santa Casiii—•*»•-

44
ÚLTIMOS DIAS! ÚLTIMOS DIAS

5$500 Correntes folheadas n ouro, desde..
l Annel» folheadoH a ouro, desde IS
' lirlncos dc ouro de lei 109

Anneis com brilhantes!!.. 70$
I Iteloglog pnra homens. . . 223
I Allinnç-is dc ouro de lei,, 15$
I Caixa com rosário 6$
; Collares do prata de lei.. 1$800

l-uls. fantasia, desde 15500
¦ ***** i

Prédios em S.

LÍE-ll
4Ç200

s
Linon todas as co-

res, larg. 80 c.
metro 3$6O0

Linho Francez, to-
das as cores,
larg. 100|c. me-
tro 9$0Ü0

Cambraia de linho
todas as cores,
larg. 100c. me-
tro  (.$50$

Linho Belga, su-
perior qualidade
e todas as cores
larg. 1m,20, me-
tro 14Ç000

Tusso, de linho
todas as cores,
larg. 100|c. me-
tro  . 8$000

Folha  2$800..'

O leiloeiro A. FERREIRA vcntlcrá
•' cm leilão, amanhii, sexta-feiru, 3 dc
outii-ro, ús 4 1|2 hora., cm frente
«os nicHinos, dous mr.gnificos pro
dios du recente conslrueção, á rua
São I.uiz Gonzuga n. 166 e rua du
Liberdade n. 2, com cxcellcnlcs ac-
commodaçõcs para faniilia.

SI:fclHil-Tel si

pliilns dc
•iilcio c «.*

(lio.
Glycfírína

Fartou
cScmeutoa

pnra u
hysiuno

il.
IRUC.1.

App.n.fiH elei
l ei.) I0-IH5-S

! Escola para Chauffeurs
i Director proprietário Kner. H. S. Tinto,

Tel. Villa 5309
. Sédc transferida ela rua Hiacliuclo, ri33..pa-
i ra predio próprio á Avenida Salvador ele Sá,

l«):i A. c 11.
Curso rapielo ele ÜO lições. Aprendei e se-

reis independeiíté.

( li_-iil)*¥

^-&____Í>^_» ** _-_! _r*^

CAI

Gcnç. Dias 51
Tel. C. 5511

CURIOSIDADES
JAP0NEZAS

NOVIDADES EM AU-
TIGOS PRÓPRIOS PA-
RA PRESENTES. AR-
TIGOSDE ADORNO cm
PO-CELLANAS finas.
SATZUMA, BRONZE8.
MARFINS. TARTARU.
t'A, MADREPEROLA.
XAR-O; KIMONOS DE
SEDA e dc CREPON

DE ALGODÃO.

Vnccinas do (ypo Wrlglit dotudits de uma
hctivlduilc ihconiparavclmeniò maior do eiu»,
a» primitiva** c dc uma conservaçio raultissl-
nu» m''í:* se.-ritra.

À^n-tioNococcicA; anti-estaphilo.*"
COCCICA. A-TI-.ESTREPTOCOCCICA, AN-
•n-TVI'.iUCA, ANTl-i'AltA'1 i 1'i.lCA.

VACC1NA N 3 (Estrcpto-cstaphylo-pyo.
ciaiilcn).

ANTIESPASMINA (Vaccina contra a co-
queluche).

Latetcrfô Fsstear da Eahla
Depositários: PINTO COSTA & C.

itua General (V.mar:., 91 — IHo
Kna Alvares Penteado, HS-E. — S. PAULO
-m* ¦¦ - ¦¦»«- —I ««-MIQS^--^"' .—.—*.— .

PARA TOSSÍ
ÇOtjUELUCH_ROSALINA

«o»

rsgas, [largas e paSle valha
tudo dcsapoiircce cm oito dias ceiiií o uso ela
"ACUA SCHMITT". ciuiliecida desde o tem-
po do Império. Preço dc cada frasco 10?,

í pelo correio, 129000.
j Or, Produetos, "Schniilt" véndem-so em
j toila n parte.
J Pedidos a Caia Schniilt. rua Gonçalves

Dins n. 51—2o andar — RIO.
¦¦-.¦¦¦¦ „ „ ,,_. i -i ***tj*9pm****t t *********—¦ —¦ ¦ ——

Clinica Medico Ciruriríca «le Doenças deis :
Colona, Rectum e Ânus

Tratamento especial indeilor elas

HEiVIORRHOlDAS
ÜE.M 01'F.UAÇÃO

DR. EAUL PITANGA SANTOS
Da líiiculdadc ele nlcilidiin

Rua do Passeio, 5G-Sob.

|1.Kll comprar- vender, concertar ou ímc:
loiiis com seriedadeV procure a "Joallicrii

| Viilcntini", rua Gonçalves Dias 37, fone «JltJI.

'93

Superior qualidade
e todas as cores
( en festa do)
metro 2$500

(Vendas por atacado e a varejo)

ffSI CfâStl
PaclieGo

«íe»-
fá'"Água de Colônia Sohmiti

Delicioso perfume. Kxtra concentrada. Al-
gunins gotlns no lenço substituem o melhor
perfume. Excellciite para o l.i.nho, comhatc
o ácido urico. Peidc ser usada como loção
porque è um maravilhoso tônico.

Peçam c exijam esta marca
i ***** . .

Últimos modelos de

Rua Uruguayana 158 e 160
Esquina da rua da Alfândega
TELEPHONE NORTE 1244

Doenças nervosas, cstonias», intestino
o da nutrição (arthritisiho, elinl-elcs,
obcsieliUle, rlicuiniitisiini). Modcríio Ira*
tiiincuto pela diéleticn c physiolheriipià
uhiL-lnis, banhei dc lilz c dc sol, lu/
ultra violeta, etc). Dispõe de um bem
montai—, serviço no Sanatório llio Com-
prielo, para doentes internados. Cônsul-
tns dc '! i.s S. 1-ü'Ro da Carioca, .1.

•***—
LEILÃO DE PENHORES

D. Oliveira, II. Chile, 18. em 10 dí outubro
de 1924

Dr. Fernando Vazs(:^ro,:!düeAtsH•cdi,
rurgia geral. Diagnostico r tratam", cirurgi
cn das atfecçôcs do estômago, intestinos ,
irias bilinres. Utero, ovarios, urethra, bexiga
! rins. Trai*, de câncer. Iiemorrhngias, tunio-
res do utero c da bexiga pele rniilinii. As-
senililcn '£. Iles. C. Boinfim. «08. T. V. l__y

m**>

Syphilis dos olhos - HENRIQUE curou a
syphilis dos olhos, garganta c ou

vidos com 3 vidros do Liíctyj em 60 dias t
«astou 175000. — OSCAR tomou 20 vidros c
não ficou curado. LUETYL só cm boas phar
-nncins.

SANA-SYPHILIS Depnrativo c to
nico do sangue.

rfS;;--^Sn» *Mi*n^l:iitl

* -jQfi

Cons. dc 1 As •! horas"rê-S-Sfiá 'ámnssmE

CiAIiGANTA
NAVilZ 1-:

OUVIDOS.
Ex-adjunto dos profs. Weintiacrtncr Gross»

mnnn, Passov,-, em Berlim, c
Nctimann. em Vienna.

TRAC_E<)._RON('-0--SOP-AGOSCOP?A
-Tnitahientb cirúrgico da ozeiia (teclinica do
prof. Seiffcrt), e elas ilacryocystites (opera*
ção dc West). Carmo, ô, cseji -S. .losé, 2 ás 5.

C. 2G52. Iles. I-icgina Hotel.
¦ ****** ¦

Doenças nervosas »
fraquesa da vontade
Frnquesa physiea e elo ielías, desanimo,

duvida, medo, ineiiffèrençn; tristeza', angus**
lia, manias, sustos, ntneitics, clc. estotiuigo t.

I intestinos. Emprego local e gerai dc radia-'
I ções ultra-violctns dc llach e eia suggêsjfiu
! pelos liiclliòdos mais iiiodcrhos, D,-. Cimh.
!C,-uz. II. S. Josú 61. 3 ás 5. Tel. '1020 C._^*——< -—

G.-ur, alfcmães, econômicos, nioilcrnos,]
e hygienicos, brancos c pretos,

marca PRÓMÈTHÈUS

CASA HAMBURGO]
EWlil. & COIlIiN,l-dn.

Àiidriidas, 4+ — Norle IOS;',

<**'-M-&-B*^'^*-iiffii^^

li.ãüENZAroií mim
eviln-sè usando ns Pastilhas Gutturaes, que
dcsiufcclam n l.occn, a garganta c us vias
respiratórias; portas de entrada elos micro-
biós. Aritisoptiens ele effeito seguro c miiito
agradáveis ao palndar. Deposito geral: Dro-
garia Giffoni. Ilua 1" dc Março 17.

Lie. D. Ni S. P. n. 373, cin 28|12;917.

Bar-Mira-Mar —
lidiides vnrlaelas com
módicos; nlnioços.

Ii.estãnrautè, especia-
todo asseio c preços

Nariz, Garganta e Ouvidos n&mô
CÉSAR DA SILVA, ex-assistentê dos profs.
Killlan e Briihl, dc -erlini. Com ematro an-
nos dc pratica i:os liõspiiaês de Paris, Ver-
lim c Vienna. Consultas de ?. ás 5. Hua do
Ouvidor, 181), Io andar,

Pí-O-üinas saidas dos no-
vos e rspitícs paíjueíess»;

f-rn Eúíópá
"CKEFELD" 1) ,le Outubro
"SIKKRA CO-ÜOUA". 13 dc Outubro

"WEr.KA"  3 de Novembro

Pn rn o
"V,'*--*i*:"*-.*." ."Yovií". ,"GOTHA" .

Sul
H rie Oilt15b.ro
1" «i-íé Outubro
27 dc **-Onlufcro

íl
Aven.

• :ãlva ?.00 -

Ace.ilr-5 Ccraés.- .'„**2í;i

STOLT2 *__:Üíá*
Kio Br
Trif|.nir,*i:nns

nco 6G"l7«i
-."ordllivyij"

...««.— -,. ... ¦¦¦»•*. . Vw-«»Aftgi-*tw_.tJ.1T..,-.-»->«t»|ti --iii-»! ******

PERDEU-SEv 
"

tinia ptuioira. liontcin, nu cenlro, sendo de
estimação: Gratifica-se çom . impiirlaiieii»
superior ao valor 11 e;iit'iíi' entregar A Av»
Men dc Sá, 5. Cainisiii-ia "A" Tricollue".

f
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\ NOITE — Qulnta-Wra, 2 dc outubro üe 102**
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AS OLIMPÍADAS
—_ j m TA li IS CilAMON II

_>nAn-P_>flflr_. Nflo percam esta opportunldade, de vir ver um film completo > detalhado sobre - AS OLYMPÍÀDÀS - são^oito partes de um film «fiÉSÍ-V^

SPOnTSIfiEN «Táobstáculos, cross country, dardo, martello, peso* disco, ski, patins, bobsleigh, POLO E FOOTBALL - tudo tcreis aqui. sendo quc com todos os detalhes c clncmato^

flraphia a "ralenti". O formidável match entre os Sulssos e os Intemeratõs Urüguayosl os suecessos de Scarone e Andrá&Velãzèm maravilhas. — Segtinda-foira- no ODEOjjL
C-_-_~—_-..... ._.__._ * ***"" ""-;¦ - ¦" .-—•• — -_—- ¦ - ¦ — ____________

Mt„lJMi^MMMHMWl>l*ff*TBKMPWPMIWMMlll___l M,aií/____^_^__

Riu ^9__ik__3 'wBIiiRvIb}' ^mWJÍ__í WiH I
KaSa^_CT_^l___B_í Vmm1____Ç)___U________iM________________í
BmHTjI• •- '.'•' .''"^ |B|1 I|!I^'8B^SBbB^^^2^^-_^-T^_<^-^^^^^^^^**^ .' )!•< ¦_¦

______________¦ ______K ntàsn^nn^Ês^mn^^mWm^mx t^^m\ ^1 i^K

WtwSSl imtÊkw^P. *"l^-"---*- -*---1 ^V_LMÈ^uf^nRm . 4% _r^______V^k^^a*"*' fl ^^53_^^^_^B
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NADAhaquepro*porcione ás cri-
ancas tfto grande
prazer como um aro-
matico e appetitoso
prato de nossa aveia,

Quaker OaJs
Parece que instin*

ctivamente sabem que
este riquíssimo ali-
mento contem os
dezeseis elementos de
que ellas necessitam
para o perfeito des-
envolvimento de
seus organismos.

QUAKER OATS enriquece o sangye, revi-jora o cérebro,
robustece os músculos e fortifica os ossos. È duas vezes
tr.ais nutritiva que a carne e tres vezes mais que o arroz,
apesar de ser digerida muito facilmente.

Dê a seus filhos, todos os dias, QUAKER
OATS para que se mantenham robustos e.
sadios, tome-o também e sentirá eo» breve os
seus benefícios.

Éoalimentoporexcellenciaemtodasasedades
para os convalescentea e fracos de estômago.

Um prato de mingáu de QUAKER OATS é
deliciosa refeição pela manhS-ou dv|tanteo dia.

DA PLATÉA

1^^—M^^WM^_l_MMH-_"-**_«l (*.-*_» I ¦¦-¦-.¦

I Case ifilssa
com o auxilio do especialista

contratado para a sua secção das

jlpplicaçoes

QlSãolJ
i-ara o conforto dos pé,

tem alliviado centenas de pes-oas
que soffriam de calios, callosidades
nas solas dos pé3, joanótes, dedos
sobrepostos, pés chatos, tornozelos

fracos, suores, cansaço após
o trabalho, etc. ,

DR. HUGO WIDMANN LAEMMERT
Cirurgia, moícatia-i ite senhora», partos

Iln ios X do prof und idade
Consultório: lUtn 7 do Setembro, 133.

Tel. C. 17711. Chamados no Rio: Tci. Sul 88ü
nu C. 1776. Res. R. Jardim Botânico il. 71.

M__—_—«Mt.mm0^-^mm0»t*mm

tifcBAM CAFÉ'

BÒLSÂ DE PRATA — K.qiie.cu-s-s uma, do-
iniiií!o nlliino, dentro do um automóvel, no
percurso dn run Hmldock I.oho ã <lo Ria-
chuelo. Pede-se procurar a l)uqu. Estrada
no Expediente do Correio Geral quí será
gratificado.

¦_#*-"*———————__¦•"--*—¦"¦¦"¦•"*¦

PRIMEIRAS
"O homi.m-miiKnM, no ltccrcl»

Retida pelo siiccesiti <U ".V In garçon-nn". a burlai. "O liniiiem-ino-cu", niuinti-
ciada « prompta lia multo tempo, só, hon-
lem, puuiln nrr estreada no imlilico, Assigiw-
dn por (i_tiin Tojclro, do, mais operosos
e fcslcjado» escrlptorcs theutrues patrícios,
a peça levou publico numeroso As sua» pri-
mclras roprosonUçõca de hoiitom, no Recreio."O homrm-miis-ii" lem scenas engraçadas
o muita comleliliitli' no sou dialogo, so Jir.ni
qne. no coiijiincto, não restilló tntlialfió per*
folto e tlu «uecesso comnlato, K' que Gastão
Tojelro, par_c.*no_, so lueoecupoii mais em
encher de jiillierias c «propósitos cômicos n
bii.l.ta. sem maior nltuncão ao dcscnrolur
da aíçi',ii quc por vens sc nlonpiii. sem vi-
vacldndc, o ás vcnes sc enfraquece, nela rc-
petição do scenas. Ni» padeço duvida <|uo
numa nrlmcíru r-prcsciiluçâo essai falhas
se rcsaltam, pelo ilest.eiiamcnto dos artis-
Ins, principalmente, alMn d» quo podem ser
autuadas °" apnRadas nos posteriores es-
pectnculns. mormente, >|tiando n pi*ça é lon-
fia. como o i "O honicm-mnsca". Registe-
mus, agora, o lirlllin da,ln ao desempenho dn
peça dn npplaudido autor dc "O sympathl-
co Jeremias", por Margarida Mnx. João
Martins Edmundo Mola, Ifonriíjue Cliàvcs*
.). rigliolredo v. Agostinho dc Sonrn, iletcn-
toros de aliçitns dos .'.".is principaes papeis.

NOTICIAS
A temporada do Municipal

Hneorrou-sc, hoje. com magnífica acecit;»-
ção, a assignatura para S recitas da oouipn-
uhia inglcza dr. comedia "l.ondon Cnmcd.v
Company", aqui trazida pelas empresas
\Vallcr Moechl e José Loureiro. Amanhã co-
meçarú a venda avulsa para o cspcctacuto
de estréa, que será snlili.ido, com u comedia"1-cf". ô my lieart!" A companhia só trahn-
lha-á no Municipal ale o dia 20 deste mcz.
indo em seguida u S. 1'nulo.
Companhia L-mtbardo-Caramba

ilnis alguns dius e teemos iniciado o co-
i.hccinicnto com n maior e mais festejada

-.•ampanlila itiiliahn
dc operetas, „ l.om-
liarilo-r.irainba, <|ue

í dirigida por um
dos mais iijiplaudi-
dos autores de opc-
retas modernas, Car-
lo.- I.nmliardo, >• pelo
grande ènscenndor
Caratiiba, que ò )'..-
blico carioca jn ha
muito conhece. A'
frente dessa troupp

v e m a primeira
a.-tri-i cantora lues
j.idellia, que a crlli-
ca argentina elogia
unanimemente. di-
í.iulo ser ella uma
netri*: completa no
gênero; canta, re|irú-
senta, baila, veste-so
bom o Miinmam.ntb
prc_iòsa. lues l.itlcl-
lia será a protago-

nista <1» opereta "II paesi dei campanelH"i
com quo a companhl-i I.ombard. Caramba
estreará, sabbailu próximo, ho João Caeta-

MOVEIS DE ARTE
DECORAÇÕES INTERIORES

TAPETES MODERNOS
Tfiuto cm vista a qualldr.lr. o* no-mn»
SI">irRK 09 MENORES, porque tudo

«u directamente Impnrlamo*.

pr'..-n« sü*i
íiilirifímiM.

LEANDRO MARTI i-S 8 C
03 * Ouvidor • 96 43. - Ourives - 43

TOSSES BROMCfflf

mr " .k 5\
ío. ^'V-Üt-ív 
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GLOBO O MELHOR E O MAIS
SABOROSO

Livros Novos
Editados nos mezes de Julho, Agosto c Setembro do

corrente anno, nelo editor Jacintho Ribeiro
dos Santos

DIREITO PENXI- BRASILEIRO --Coininenlnrio do Código Penal. 2" vol., parte especial,
'elo 

Dr.tíaldino Siqueira, acaba de ser publicado, 1 grosso vol., de cerea dei mil pa-
encadernado

Inrs Lidelbà

50?U(lO
Sinueii:,, 2" cílicão correcta c auguicn-

. ,155000
obre as(Relatório leis c

pe
g.nas, .. , ,¦

CURSO DE PROCESSO CRIMINAI, por daldin
lada, 1 grosso vol., ene • • • ••.••••. •

\ NOVV I.I-X.1S1.AÇÂO DA INTANGIA - Por I.evi Carneiro" 
tendências legislativas cm favor ,1a infância,; contemporâneas da guerra 

^l*-a- 
>te-

Kislo Civil, ltógnlaménto de menores abandonados) 1 volume bt-oeli., 5ÍÜ0O - ei-
r' '. OçUUU

lVKiVn^^UIVNDbNÚn'!-: DEUNQ-IÍNTE—. Decreto numero 10,272, de 20 d-df-cm-
Í.NI-A.NCIA ABAÍN1.UMAU.-. ui-i-my, , ,„ , fevereiro de 1921; decreto Jl. 10.444, de

RI
_¦___ _ ií.'^,^'il IBeÉbBÍ

bro de 1928; decreto n. lü.au», ae :, .
2 de abril de 1924, seguidos de um minucioso formulário das aççoes.c processos, res-

nectivos pelo Sr. Uibeiro dos Santos, 1 volimie caitonado .......... .'f?UUU
fONSOI1DACÃO DAS LEIS PKNAES __ 2- edição, açcrescidn da egislaçuo posterior a

i> 17 
"nno 

cm que foi publicada esta obra até d corrente anno, por Eugênio PerrflU

ra da Sí"advogado nos Auditórios da Capital Federal 1 vol. encadernado rlMOOO
.....l;'.. ....... "V".._,í_.». /ii)„c).-,in m vari.i« cartas econômicas*, oor Lindol-

Único allivio para
callosidades

t tallos, na sola
dos pes.

O Toe Flcx
'Dr. Scholl" conduz

o dedo no logar,
evitando assim o

joanete.

GRÁTIS
Enviamos o livro "Tratamento

cuidado dos pés pelo
Dr. W.m M. Scholl"

(VSSEMBLÉA, 101
EIO DE JANEIRO

ta**—- •

^SS*XávJéí*Í8- .dlíaòlT.ftindid-te!_^enta;dai 1 grosso volume encadernado 108000

HISTORIA ECCLESIAST?cJ\ - de Funch. traduzida pelo Dr. Salvador Penna, 1 grosso

CHORS.1^

N°^loPiS1.7daNE.co"adNo «« Veiga Cabral, 3- edição, .1 volume

PEQSENAnaHKSTORlf DO .BRASIL - pêlo Dr. Mario bã Veiga Cabral," 2- edição. lV

^rSIAMüi«V^^ISfô.• J-Í 
'--'beiro,' 

A' edição coírecta 
'e' 

auimentada com
'0^SíS^l^m^_ 

edição, AnnoWpelo br. Mario Da Veiga Cabral,

GRAMATIcToE LÍNGUA'NACIONAL -*pàrá as'escolas'primarias,'pelo Dr. Porto Cor-
__ 1 vnl iilnq eom numerosas «ravuras de Raul Pederneiras  3í--"

ÚEO^&A^^S^mm 1023 - (Regula a liberdade de imprensa
' cdioutraV providencias) profusamente annotado com todas as decisões dos Tribu-

Lil por um distineto magistrado, 1 volume, sorte IV da Colleçao das Novas 
gLeis

CYRANO DE BERGERAC - P-r"^^0;^' l'ra"d»zi"110' PeÍo'D'r*' C'1U'loS 
'P°rt%$W

CAMPESTRE
Amanhã, ao almoço: salada ile garpüpiji

íólõ.sál vatapá ,', l)„liiana, peixadas ã porlu-
jíneza; bnealliáo nssudo nas brazas; Ourives
37. Tel. Norle 3Gti,0.

edicãõri volume broch., 6Ç00O, ene.cai-lo, PEDIDOS 
AO EDITORrero, _¦

JACINTHO RIBEIRO DOS SANTOS
82 — RUA S. JOSE — 82 — RIO DE JANEIRO

N B — Remettem-80 catálogos a quem requisitar, franco do porte.
_., ¦¦ ¦-. ¦¦ ¦"»' ¦¦¦-ws i i ¦ »" ;¦¦¦»¦i i. i I.

„©TERIA
mstssmi

DE

tvm

EMPRÉSTIMOS^
Rua do Carmo "ii

(Casn

cnoresjuros
aior rapidez

Tclcpli* Norle 7C8
1» ANDAR

SIQUE1UA CAVALCANTI & C.
.rançaria tob a fisealisação do governol__•__.

Massagens scientíficas
MISS. TAYLOU — Massagista corporal c

obesidade como para o rosto einbelle/.a. Al-
tende-se a chamados a domicilio'; T. C. 4624.

iK%«^a

S. PAULO
Extrueção ás terças e sextas-feiras sob a fls*

ealisação do governo do Estado
• AMANHA

2O:00O$000
Por 1S800

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

Pianos c autopianos. Peçam entalo-
gos a R. Ferreira & Ç. Rua
S. Pr. Xavier. 3!'8.
Grandes yi""-..-

T. V. 3968.

>i| _  " "

Anti-Echimosis Faral
Creme sem egual, para tirar cravos.!

espinhas, rugas, signaes de bexiga, sar-|
c manchas da pelle.das

av;

>Vvcto... 'Ceio, Jj&c* i.
MOVEIS MODERNOS E

COLCHOARIA
Vendas a praso e

por preços sem competidor

OASA DO JÚLIO
de Soveriano Augusto Pereira

Mem de Sá, 3S e 34. T. C. 1178-**•-*>

BLENORRHAGIA Trata-
mento

radical, dns 3 As 6. Largo da Carioca, 15. Tel.
C. 3128. Dr. JORGE A. FRANCO — Assis-
tente do Instituto Oswaldo Cruz.

*_*•

no.
A primeira de amanhi. no Carlos Gomes

Hoje não ha espectaculo no Carlos Gomes,
para que sc proceda ao ensaio geral da co-
media "O eterno D. Juan:', que, amanhã, ">Ü-

binl á scena, cm primeira ali. Trata-se, ao
quy sabemos, de uma peça <iue obteve
grande suecesso nas palcos estrangeiros.
Leopoldo Frócs será o protagonista.
A estréa da companhia franceza de opcrel-H

Á companhia franceza de opera comlcii
fará a sua estréa depois de «maii-iã;
ao Lyrico, com a popularissima opereta
do Audran "La maseotte". t.\ escolha re-
caiu numa das peças mais cômicas do gene-
ro, quc ba quarenta annos vem fazendo as
deliciar, de varias gerações, sempre nova,
cada vez mais alegre, porque a inspiração
dj sua partitura não envelhece, tão espon-
tirnea & ella. Com "l.a mnscotle" obteve
grande suecesso a companhia em Huçiios Ai-
res. tendo a .primeira figura do conjunto,
Jenny Syril, conduzido con, muita graça'./ c
papel ilã pròtagoiifistàí a ingênua llcttina,
modesta •guaídndorn de |)en',s, cuja aspira
ção suprema era pertencer dn corpo e alütá
uo scu querido Pippo', do condição c-gual A
sua, pois era lim simples pastor de earnei-
ros. A imprensa argeutinu tece grandes elo-
gios a todos os artistas o accentúa que _
popularissinio duelto do Io acto — ".le sen**
Iorque je faperçois" — foi ouvido com sin-
guiar agrado e trlsado, devido á maneira
graciosa por que o cantaram a Syril e o ha-
rytono Ponzio. .Mereceram também ns Jion-
ras de "bis" a valsa do primeiro acto c os
interessantes "couplcts" do segredo do po-
lichineHo. A assignatura encerra-se ihoje.
começando amanhã a venda avulsa.
Aa primeiras do amanhã, no Palácio

.Está definitivamente assentado quo sc-
rão dadas amanhã cm prcmiérc, no Palácio
Tlieatro, pela companhia Alves da Cunha-
Bcrtha de Bivar. as peças 

"Resurreição",

escripta em um acto pelo imaginoso oraj
dor e comediographo Raphael Pinheiro, e
"Cobardias", vasada cm dois lindos actos
por Linares Rivas, uma das mais attraentes
figuras do theatro iiespanhol contempora-
neo. A peça do Liiiares Rivas é traduzida
por Lino Ferreira e Oldemiro César, dois
nomes que se têm feito recommendar na
scena portugueza. Tanto em "Resurrei-

ção" como em "Cobardias", os dois papeis
principaes são desempenhados por Alves da
Cunha e Beriha de Bivar.
Festival Elvira Vellez

Elvira Vellez é um dos principaes e mais
estimados elementos da companhia l.copol-
do Fróes. Ella fará no próximo dia 8 sua
.festa artística, no Carlos Gomes, com um
programma de espectaculo muito attra-
ente, havendo, portanto, todos os mot.vos
para que resulte brilhante. Será representa-
da a "Senhorita T_-ha.imV.al_m duma
peça brasileira cm um acto "O Fim", e dum
iioin acto de variedades'.
O dia do artista no Trianon

E' amanhã quc se realisa no Trianon a
festa annual da Casa dos Artistas, deno-
minada "Dia do Artista". Alem da repre-
s.ntação da peça de. grande suecesso, origi-
nal de Paulo Gonçalves, "1830", haverA um
grandioso acto ,le Folies ¦Dergeres,; em que
»~~vr3o 'parte os principaes artistas ua
companhia. iMaria Una dansará um nume-
ro <le suecesso com o campeão üueiio .Ma-
eliado. Os üeraldos; os queridos iluettistiis,
uxhibir-sc-ão em vários números de exito,
alcrii de outros attraetivos.

VARIAS
O actor Guimarães Brasil, da companhia

Leopoldo Fróes, marcou sua festa pura o
dia 9 deste meí,'r._ Carlos Gomes

Oduvaldo Vianna, o applaudido es-
criptor e festejado empresário, .parte hoje

pelo nocturno dc luxo, para S. Paulo, onde
vae inslallar-se com sua família. Oduvaldo
Vianna, que vae dirigir os negócios de im-

MM~-*-M-M^M>«

¦**-***-
pi.itante empresa paulisln, deixa aqui -o

seu secretario', o Sr. Alviiro Assiuirpçao, di-
liítfhdò o escriptorio .le sua empresa
primeiro andar do edifício da
Artistas. , . , ,,Desligou-se <l„ companlua Leopoldo
I<*.--_! cm coita que lto.ie dirigiu ao scil dl-
. •clor-enipresario. a actriz Cannen de Azc-
vedo. <>;ie na mesmo missiva desistiu de
rcalisar sua festa artística; aímuueiada

ilesk- mez ho Carlos GolUCS.

CSPECTACULOS
HOJE, ás 7 

"i e 9 vi
A .ucaútadbru comedia

ile Paulo Gonçalves

USES!

para ,

Cóiiioriiie
mos hontem
íiCílÇííO «j(llC

1PÍ_ m
j| KMPT*T>*i|-! A .TQR-á T.0TTRT*i-*R.0 I

|'THi-A'l'ltO ItlilMJBbICA — A's 7 '<' e 9 %I

FIPAROTE i
ipALACIO THEATRO — ás 8 3! 41
f, ALMA FORTE j J^J^t
** 'ri"—1| Cf CP

__3

jn aniiiuiçia-
a gi-atirte Boiii-
devia ieijiiinar

em 30 dc setembro, jirolon-
gar-se-ií por miais 30 dias,
ou seja todo o mez dc outu-
bro p a r a que qualquer
pessoa possa comprar o seu
costume de finas casímiras,
em padronagens modernas
a escolher, por '

EMPRESA PASCH0AL SEGRET0ÍTHEATRO 
S; JOSE'

A's 7 3!4 e 9 3!4

OLHA O QUEDES!
j&ffiKFQimíimrtvrj&iPi***'', —-_---_ "*-**-*-**3-----.," 

mm GASiMOTHEATRQ
ROJE Qiiiiita .dirá  HOJE

A's -1 liuras: "O amigo traidor".
A's :'-• horas: HOBOKT BOSWOUTHj

Um dos maiores suecessos do> anno,
uqtavcl dansarina hespanhola ISABELI-
TA RUIZ.
Poltronas 2$. Camarotes e Iiaignoires 10S.1

GRILL-UOÒM — Dincr e soper dan-|
sniils todas ás noites com a PAN-AME-

JUICAX JAZZ-BAN1).
_3a_-SB_SS.8-

¦ini*_-«,^_^_i
•mxmtwmswmàmm

SOB MEDIDA MAIS

Durante todo este
acreditada

mez na

íaiÊ?!„.ãÊ..i
1S-IH / SÉiÉ-1

._ «ms

De grande economia c durabilidade. Dislil*
huidores geraes Casa "OTTOM ALMADA",
Rua general Câmara, 211. Tel; Norte lGOIíi

ONDULAÇÃO

^WfMftW,,|Ti—J^^M-_«_»---W_-__-_*--^^_0

Sem

nttt&mw0*to!9&&antTmnnnMni
_éb_______W—ma.

DOS hmm
Cabellos crespos com poucas app!icac,ões do

_____ _H__k ¦¦¦i __Nhh i__ra_ ___,% M__*>*>. a"3___ s_i___^* su® _Cr ¦__ K3s „ ti Ktpi ík"_ kT?íI _ BflC B" WQBi BF*' íi, ftí k-v m í-1 _ Es":*?^--PlH Hã^3r ST **_£- —fiP^i__/ oí U

SÂ0 COM SESÜ1.AK0A OOTOS
Vidro .... 105000—Pelo Correio . . 12?000

Na Perfumaria "A* GARKAFA GKANDE"-C6 It. Uruguayana
PERESTRELLO PILHO & Cia.

EM NICTHEROY : DROGARIA BARCELLOS
í_rai3ii_SHP_l^^

(¦^¦iiffniii umtfirjÀtWn ww^Wrt t* , rmi i -i.rin.Ti- ir?in t- m

_issi_-isi-_f^s_?i_'n^

I
.ia — í:!.íí ;.:operação o sem dôr, com a MAMILLINA. — Ap. I). N. S. P,

Com uma só applicação desappareco a irrit.-.ç"io >• m'iiri'.Ii..m »>. .n-niítlo-. S
Pr.EÇO, H50U0 — PELO CORREIO. 7*000— Deposito geral ,*, HUA UUUGI *.yAN*A VI

j-. fili — PERESTRELLO FILHO & G. —Em Nictheroy! — OROílAlUA BAItCfiLLOS. B
:ij*an______-__K_'_w--^^

m—Ma gifM/«VK^.a**j*g-*Y,--frp««-'*..'-t-v .':_-_Pv<_irn ).-'-_&_»¦

Prédios — Terrenos HAi*11'*
Leilão oii Parlieiilar. Ninguém deve vender

ou compra, sem procurar o leiloeiro PaUadio
Rua H. .Tósé ... 57. Central 5.038. Serviço com-
pleló dc informações .photographias e auto-
inovei para levar o pretendente ao local.

DE URINAEXAMES
O "INSTITUTO EHHLICH" tem para tnl

filtl um Laboratório Especial, sob a direcção
do conhecido chimlco Dr. Isaac Werneck.
175, Av. Rio Branco. Tel, 21 C. das 7 ás 1!)
lioras.

¦»*¦. iw» mi——__>-¦

ou[AFOGO
_____ PREDIQ

i' te .a F8SS3081BI. U

fn««-«imi,_"m*ii"]mi>iiH,,i.in,i,).iii' imiiDHniiiiimtiiimiiiimi i.iilii„iiiiiii„iiii„,„„„„i„„,,„,„,,,, iimimr.,,,,,,,,,,,-,,,,,..,.!,,.,,»,,»!,.',»'""1"""""111" 1""""11"

Doenças do Coração e Pulmât j
O Dr. Custodio Quaresma, especialista das doenças do coração e pulmão, é en* 

|
f centrado diariamente cm scu consultório á rua da Carioca n. 8 — daa 2 ás 1 horas. 

|
Residência: Rua Copacabana 847 — Telefone dc residência Ipanema 1788. , |

»Kn,iHinmn_.n_..>_».Mi,H.ii»ui** inonoMimni ii„ii„„mm,,,,ri„- unin uiiiii„,.i,iiii»».»í.>,mi,,i,i,,i..i„ -•_¦¦_ u,,,,,,„„,,„mi „,„,„„..mn,„„„u.
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 A'S 1 Sl_ HOJE HOJE — AS

O HOI-X-___-_: MOSC_à
Burleta em 2 actos, 6 quadros, de GASTÃO TOJEIRO, musica.dt^SAPEREIRA. —----—

Leilão, amanhã, ás 4 ho-
ras da tardo, polo Soiüoeiro
PALLAD.O.

TOSSE? _»_:_?__ _-*s. <_»3F»:

RESTAURANTE. RIO DE JANEIRO.
X\ua Lavradio u. a. Aberto até á 1 nor.

A
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A NOITE — Oulntn-Mia, 2 ilo Oulubro do 1024

tes ChrOIliCaS ? Sol"Ç*o de Hartmann (ImIi atai)
Caiu do alto de um poste

A VICTIMA FOI PARA UM HOSPl-
TAL. RM RSTADO GRAVErm tloiniiro liiinriiiMvcl necorrou, bm>-

lem, ao nnolleear, na rim Cosmo Velho. No
«tllo dc um poste, nii, eslavu trnliiilliamlo
¦m operário da l.lithl iiii.iiiiln, nortlendo <>
•qulilhilii, pruclpiioii-so nu "ii, horrível*mente for Ido,

I.ovado pata <> posto de Asilstoncla, cm
eslndo do cll0l|lt0>, u infeliz homem, que se
clinma .leronyino Coircolçflo. lem ll anuo»
«í reildo ii IruvièiMi Scliimflli Vnsconcellos
u. 'II. recebeu os primeiro!, o urgentes cura*
tlvos ile que carecia, pois apresentava, nlímdc fortes rnntiisf.es por todo o corpo, feri*
montou Bravos na cabeça e pé esquerdo.

findos os curativos, Jeronymo r»l iitier-
nado uo iiii-pii.ii «ln*. Inglezcs. "nd«- fitou
«•in traliiiiH-nlu.

¦ *,»— i '

Botafogo
GRANDE E SOLIDO PRÉDIO k
Rua São Clemente N. 325

Leilão, amanhã, ás 4 112
horas, pelo leiloeiro PAL-
LADBO.

me»"
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K*lS V, iiippnrlinlo a .nnn.tilo * Iiumtllij{Ji)d» ilwnçj dm .>ilir_> KilSo oi .tu» «lhes vermelho»,iir.ii'.:.... rrpuli.vnt?
liU anui unia niv» frirmula que V. pAJe mr».trjr mi «ru medica e que ile illl s dia (lll «l-.ri.lj

ftllclil.iile e tauile » itiillinrei..
Ijvnllm torna nt «llio» foilei c*m mp-rficleifim» e tirenej» — imi vmiiclliiil.la. »em iialpelira» ibeiites. I.avolhoacj.tii.i nlhfii iliilonuo», clarifica fillim raiiuili.1 c velho».liei tliiiiln puro. r.iii r.'.r, ile lli ma ücrailivel. a -ciência nlo polir!»ler prr.iliiíiiln um srjeiiie mitit deliu.'o r.u mais pcileiom pira aformoifirAt «rim nllii.i.

Se o [irimriro frasco nio llie Itouxer n nllirlo da ir.tiho ilcfejado, o«ru dinheiro «cr-llie-i «levukldo tem .irguiiuiur*. Apetu» en-rrva ao.
Sm. (iLOSSOl* íi CIA., lliu «le Janeiro. Cuiu rdiiM-cotai. rir.» pliar-

lisrlai, ele.

=i nr MM»
iNNIVEItSAHIOS

l.uiiii .iniiiiH hoje: u Sr. Ailhemar de
Campos llll.iirii, offieial do l.loyil lirasilelrn;
ii Sr. 1'tdru da Fontoura Perdigão; n Sr.
Manuel Carlos do (iuuvéa Nelto, fiiiirclnua-
rio dos Correios.

Passa bojii a data iiiitallcia da senho-
i'iia .Iniifi.i dt* l.mirdcs Paiva, filha da lixina.
viuva dn coronel .lulio dns Snnlns Calva.

Fe/, nnnos. lionlem, o Sr. Zcfcrli.o Sil-
vn, limei In da secretarU da Câmara
dos Deputados.
CONFERÊNCIAS

O BOM
FUMA

rião quer incts fumar outro

FABRICA tle TECIDOS de ARAME
c ESTAMPARIA de ZINCO

Banco», mesas, cadeira?, viveiros
para pássaros. A'ame para cercas

e gallinhciroíi.
CARDOSO & FUMO

BUENOS AIRES 102 — RIO

0Í-4u
WmL FUMADOR

.'PAPEL OE CIGARROS ;
MJ&uàPtl _¦_£ i

de BRAUNSTEINírèrcs*. PARIS
1'ornr .«tores ilo Ustailc Friiicc: e «Ia» prineipaes jfabricas brasileiras par» PAPEL tia CIGARROS

nn Resinas .* Bobinas i
ftmnam i ¦. -.rtttl*-

TERNOS a prestações?... Ilím Senhor dos
Passos 71, .sob., csq. Av. Passos, Ali'. Veiga.

*«•___
PATENTE -V 10541

jj 1 o.';'_ Privilegiado parn il |l \ exames rnc<Jicos. " I

Preço, 13OS000. I

t-»»r»»riw-iam»m»v»*»»»*»mtm--m»»\l-»»*»»^

Épr Para combater anemia, debilidade, neurasthenia^^B

tm-m -m»nmMwm»0mm^-tmfi*»mt»*»m---%rm»-l»%*mtm-mm«si Ki! ie ruriumii

No próximo snbbado, ás 3 horas da tarde,
<> Sr. I!. A. Suntos Moreira fará, na Asso*
rincão dos ICmprcKiidns mi Coinnicrcio. uma
conferência do "Prebislorlo" o apresentação
do livro "Os mundos acabados".
ENFEliilOS

Operado, lia dias, na í.ii..a de Saude Pedro
l.rneslo, pelos Drs. Sinniicl 1'crclra. lima-
ni Soares Pcrclraj l)or«|y .Monteiro o Oswal-
do Pilai*, ncliii-sc já ipuisl restabelecido o
Dr. Aldcrico Pclicio dus Santos, eliuico cm
nossa cidade.

•- I'.*cpciiiiicntnii boje melhoras cm seu es-
lado de sando, a Sra. O. liiilllla Q. 'Nelto Mn-
elindo, vener.md.i proficnilorii do nosso pre-
zado companheiro do redncçíio Ifnnorlo Nct-
Io Machado, >|iil> ha dins sc encontra eiit.iini.
EM ACÇAO IUC GRAÇAS

A Sra. 1).. Dinali. Cnutniio dn .Snya 1'nrio-
carreio, mandou celebrar lionlem, ns 10 pi-
ms, no nltar-mór da Cfírcjo de S. .losí, uma
missa cm nceão do gravas peln feliz regresso
do seu esposo 1- tenente .losé 1'orlo/arrcru,
qne ?a achava em S. Paulo. •¦a»-»

DIURNO
E' O ME1HOR:

dares, esquina de 1

RUA DO OUVIDOR, 50 N0CTURN0
: queira visitnl-o: procuro informar-se. OUVIDO!., 50 — I e II an-" do Março.

Dr. Arnaldo de Moraes O'» Muier-
niiltulr). Urre docente da Tacublade. I'nrta:
o (àynrroloaia medicu-cirurgicu. Carioca 110.
Triav. Imhelina 13. II. Mar 1815.

A-. .....íil» ro;ii ciilo cm todos os hospitaes
c clinicas medica:;.

Tara o interior, fabricam-se rie dcwarmar.
ExcIasÍTo dai Casa dc Moveis p Tapeçarias

A, F. COSTA
27 — ROA 1)051 AXDIÍAIMS —¦ tl

-•—•»»•_«»¦

ELIXIR de NOGUEIRA
GRAHÜE DEPURATIVa oo 5ANGUE

&^ILH/SlESÍDE CURADOS
-?—«netn. <-

CASA MOBILIADA
Precisa-se alugar umn pequena, mobiliada

com fioslo, nos bairros do Flamengo, J-a-
ían.ieiras, Botafóso ou Copacabana, para' ca-
sal dc Iralamcnto, sem filhos. Pana-se bem.
Cai-las ou tratar pessoiilniente nu rua Buc-
nos Aires n. 5li, loja, com o Dr. Sautiago.

Pjjtmmtt. cn. mmtmwm B 

¦ K ° VERDADEIRO Ul«TfíUII>«)!«
lf 1. f\ J&f H 1 1MS BABATA8
a JS fi»m'*®. j£r BID b.Tpcrimcntcm a sua effie.i.*.ia^ItlmttW 8 -A mamess. VmfttW tUBrasa Venile-se cm toda a parti
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nqui um famoso reme<lio
I n lima nuva fcrnin—'.rara ali:'-vio immeilialo. Vtçn hoje ar.D2I1 pharinaceotlco f<ir eru. Ira «rco do novo Lavo!—o fraíci>lk çianiie (iflbilo. Note a sua
j cor viva dourada. JSvnerhncnt?:

• tru. «olá» ra aiia pelle.
f..mo?o jirn-üci'f. chhiiko utwu Kic-rrrí? títíveti-j. iJabomlonoado ,nv'...">_it-.it!,o de Límüri!..'..'om esta descoberta >i elé-ciência do !-uvoi íoi aio nf.
muito auítmeniada ir»a_ a euiiacç.lo apressada e o Lavai estiriüora preirarado para nsi>Inunedlato.

Tem V. feridss suppuraiite..
croslas duras ou I.o_i<:1Uli
BCccas? íífitíi o eéü toaío. o seu
corpo ilcsfinurado? Tem muitas
veztí" seguido cohoelhoâ euDer-
ançosca para ficar desapontado?

Eslo ixxlcroso aircn'.J. ti novo Lavol, operará in.tautaneamente nobre ascellulas in.".-immacías c torturadas. Uanliàtins com eite liquido dourado,aa Biípcriicie» ásperas e feias tomarão aouciie aspecto saudável qne V. to-vra
3» uão cj-ili _ce ha annos.

Str-llw-ha devolvido o s»u diniiciro ai o primeiro frasco do novo Lavo! n5oíue ir»::T.ír o uhivio h:\ muito deMJado. Somente toni qu _ escrever aon Src_.GLOSSOlfJ & CI.A. Rio . Nas plrarmácias, .Uaniirias. etc
Xt.-m ¦i'«*r<v^'^ynff-*f^m*r<^i3fp-ygTy,-i[1. .iWB rffarirw^y^T^.-aeiip/;gjB^rifwro

Uma Nova
Formado se
Aliiviar a
Pelle Doente

.«a^-nnraíS-T.T.i.^a.':^

NOVO MODELO

REMINGTON N 12
MAIOR SGSVlPilA DE TRABALHO

-.-ELHOR TRABALHO
TRABALHO SILENCIOSO

Iicinelta-nos hoje mesmo este cononii c lhe daremos, sem nenhum compromisso
de sua parle, informações mais detalha'!as.

5
1 NOME

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

RUA.

CIDADE  ESTADO
vmmi-^mz»\»mmmEMm'mmmmmmm

Restaurante Alexandre
HEEEIÇ0EÍ3 A 1ÍGO0

.1(1 coiiiions
nn "
20
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COFRES

Vctidem-sc por preços rcdusidissiiiios os
afiiiiiados cofres .M. W. americanos, marca
registada, garantidos; guarda fiel de seus «lo-
ciimcntòs c valores conlra o Togo c roubo.
Comprem hoje: não esperem, llua Theu-
philo Ottoni n. 103.

Prédio para renda
Conde Leopoldina 82
Vende-se este prédio pa-

ra negocio, com três portas,
pela maior offerta, em lei-
lão, sabbado, dia 4, á 1 hora
pelo leiloeiro JÚLIO.

9 <#» MBiS- 8
I /3£\ SUECAiVÍERIKANfSCHE l

A***«jK?*if^7R DAWPFGHIFFFAHRTS
GESELLSCHAFT

Serviço rápido c de luxo para Lisboa, Vi-
go, Ililbáo, lloelt vsn Hollanil, Bouio*

gno sim e Hamburgo.

Cap Polônio
Sairá a 1.3 do corrente*:

A. Deifsno
Sairá a 11 de Novembro.

GUARANÁ' - Maués
Em fruta, cm bastões e em pó. Deposito ge-
ral, run do Ouvidor. 120. CASA GUARANÁ..
- Thb. N. E.I&.

mtítm
As mulheres mais bell.is usam sempre,

pela manhã c à noite, a pasla dsntifrieia
SYNOROL. ¦> —ie.»- ¦ .

iuaraná
...JIAUÊS—esmagado por COMPRESSÃO!

Único processo ip:c fica pó INTEGKAL E
1'UKO 1 Patente Eduardo Succna — Rua
S. Josó 23. Preços os mais baratos.

ULTIMA» rüKLICAÇOJíS DA

LIVRARIA QUARESMA
71 é 73 — Rua de Slo José — 71 e 73 - Rio de Janeiro

MANICURE
Allenile famílias. Tel. V. 40l)ó.

«.a,»
NOIVAS

Madamo Tavares, especialista em borda-
dos a machina, seientifica á sua clientclla
qua sc mudou para a rua Dona ltoniuua 183,
bonde Lins Vasconcellos.

HAUTE C0UTURE
Modelos dc Paris. Os menores preços. Itobca

d'aprcg mldi. Elnccric. Gonçalves Dias 19.
Tcl. C. '15(15. MAUCEI-M. PllItRIEIt.

¦ «rn». ¦ 

THEODOR WILLE & C.
Agentes

|Avenida Bio Branco 79-1" andar
Telephone Norte n. 41

DR. FELINT0 COIMBRA
do Hospital Evangélico, ex-assistente dos ser*
viços dos Profs. Krause, Bicr e Betzncr, da
Berlim, de voltn da Allemanha, abriu seu
consultório â rua Cannintí n. ít, das 11 ús 16,
no Hospital Evangélico das 8 ús 12. 1'hoiie
Villa -illtil. Cirursia geral, nervosa, parto,vias urinarias e moléstias das senhoras.

As rugas dos olhos eomenton
suo o tumuln do amor. Mas a alegria da
vida «ão os PRODUCTOS ELECTRICOS MI-
RABIMA DA ACADEMIA SCIENTIFICA DE
B-_.XI.ZA que trouxe ao Rio 400 Produetos
¦Io Belleza que são 400 maravilhas. Escreva
hoje mesmo c peça estes produetos que lhe
custam 15S0WI. pelo Correio 175000, cm 8
dias verá que as rugas progressivamente vão
desappnrccenilo.

Na sua toilctte diária use, ÁGUA CREME
« PO' D.VRROZ RAINHA DA HUNGRIA, Gc
tem pelle secea uu normal; sc tem pelle
gorda ou luzidia. use LEITE; CREME c PO'
D'ARROZ IVACÁCIA; ue tem poros dilata-
dos use os produetos Civètte. Lave o rosto
com a PASTA D'AME.\'ÜOAS, RAINHA DA
IHJNGK1A. Dê côr ús «uas faces eom o
ROUGE DE VIE RAINHA IM HUNGRIA.
Ao» seus labior. com o 1'leur de Roíe, nos
seus olhos use os produetos Mesdjem: assim
ficará completa a soa toilctte, c reali;:» 186
vezei. mais a sua Belleza.

Se tem nellos tire-os liara sempre cum o
Depilíitorio Eleclrico Radical.
DOs produetos da ACADEMIA SC1ENTII1-
CA DE BELLEZA foram premiados cnin o
GRANI) PI!IX na EXPOSIÇÃO DO CE.NTE-
NAKIO r em outras a que tem euncorrido.

Resposla mediante sello. Rna 7 de Sctem-
bro Ifil». Rio. Cntiilogo Rratis. TS»

O Secretario Moderno '
uu itula inilisit-iisavel para cada um ie illrl*
Rir na vida sem auxilin de outrem, por .1.
Ul'r.lMOZ. rrilçAn deste anno, I0U1 — re*
vista, melhorada e au . iieiitinln — cnntendn:
«,orrer.|'iin<li'tiria familiar; Correapondencia
«¦ominerelal — mais tle 101) modelos do car*
tus cominérciaes sobro todos uh asMimptos;
lurniiilario de ProeuraçõiU • contrato*; lei
ilo Imposto dn Sello; ltl do .Sorteio Militar;
formulário do Casamento civil o r<ll«lo»n
— Modelo* de Itedacçào Offieial * Civil, ele,
ele. clu.. terminando com a Constituição
da Kepuhlica; Um grosso vol. ene. de per-
lo do ÜUO paus  «1009

Os roceiros
Historias e tendas dn srrlao: contos, «nc-

rd.ila . rasos verídicos solire a vida do ma*
tutu, do caipira, du laharcii, dos habitante-,
dn interior dn lirasil, da r.eute da roça «pie
nunca veiu a cidade ou raras vezes vem.
I'm grosso vol. dc maia ile 400 pnclnus, com
1!". estampas e linda capa colorida, desenha-
da pelo ..vitauc ltaul  ó{Ml>0
O livro dos fantasmas

l.eml.ii e superstições do poro brasileiro;
almas do outro mundo; lobistiomcns, mulas
tem cabeça; bruxa, casas mal assombradas,
etc., ele. Um grosso vol. com gravuras don
nraodcs artista* do lapii e linda capa, dose-
nho dc Jiiliào Machado  SfOOti
O cozinheiro e doceiro |iopular

Ou manual conipletlssimo dn arte dc cozi-
itli.-n* e fazer dores, guisados mineiros, qui-
tuies babianos, niuquecns. curiinis, aiir.r. so-
rós, sarapateis, etn. — pães dc Lot, pães lc-
ves, guíeauK. pudins, gaillctcs, babas, man-
jares, compolas, etc, etc. Um grosso vol.
ene. de mais de 500 paginas  Of000

O padeiro moderno
Ou manual compietissimo da nrle dc pa-daria, contendo centenas e centenas do re-

ccitas para fazer pães, biscoitos, roscas, bo-
.achas, crokncllcs, cavacas, bolos, brôas, ros-
cas de padaria, rosens dn liarão, rosrjuinlus
para chá, mentiram, babas, rabanadas, mcliu-
dres, mãe bentas, cie. Um lindo vol. cuca-
?domado  5?C00

Manual pratico do dintiilador
Hcccitas c indicações para so preparar vi-

nhos, licores, cervejas, aguardentes, vinagres,
elixires, etc. Um grosso volume ene, de 1100
paginas...  .!*II0Ú
Fabricante moderno de sabões, per-

fumes e velas
Contendo milhares de receitas, para o pre-

fiai o de todos os perfumes, pomadas, pósdcnlifricios, essências, águas de toilctte, ex-
tractos, crimes para oa lábios e para o ros-
lo; pi.s odorificos; sabões leves, trausparen-
tes, etc, etc. Um grosso vol. do 370 pagi-
nas, encadernado  5*000
Manual do fabricante dc tintas

Vernizes e oicos o de todos os segredos dc
officinas, seguido do Manual do Prateador
c Uourador de Metaes. Um vol. «nc. óJOOU
Manual do fabricante dc louças

Seguido do Manual <lo fabricante de ti-
jolos, telhas, lndrilhos, etc; do Manual do
curtido), dc couros o pclles; do Manual do
fogueleiro; do Manual do fabricante dc pa-
pel; do Manual do fabricante dc tintas c
vernizes para obras dc construcção, ele. —
por Annibal Mascarenhas — Um grosso vo-
lume contendo os seis maiiuacs juntos, 05000
Manual da copa c botequim

Contendo numerosas maneiras de formu-
lar bebidas "á Ia minute", como sejam:
cnck-tails, cóhblers, flins, grogs, eggs, ver-
moutlis, hitters, sorvetes tle todas as quali-
dados, refresetis, amargos brasileiros, mistu-
ras, etc; livro útil e necessário aos Srs.
donos e caisciros de botequins, vendas, bo-
teis, restaurantes, bars, etc, etc. Uni vol.
ene. , , «,..?_,„......,-......,,,,.,,, 25000
Oansas de salão

Contendo a explicação fácil e ao alcance dc
todos paru se aprender a dansar com per-feição todas as dansas de sala ou salão. Um
vol. cheio de estampas explicativas 35000
Manual do namorado

THE LONDON TAILORS
Avenida Hio Branco, 142, 3" and. (elevador)

Pelle, Syphilis, Vias Urinarias
Rua da Assembléa, 54, das 9 is 19

DR. PEDRO MAGALHÃES

BANCO DE CREDITO CtMMEU
Rua Primeiro de Marco, 65

Presidente: Arthur Pinto da
Rocha

Thesoureiro: Avelino Mesquita
Gerente: Chaves Almeida

CASA MARTINS • R. Alfândega 69
Dormitórios, salas de visitas c de jantar.

Preço do fabrica.
mmm

RHEUMATISM0 Tratamento pela... _ diathermia (tech-
nica do KowarschiU, Vienna). Allivio na pri-meira appliraçiio c cura com algumas mais.
Dr. Cnclo Barcellos, ex-assistente da Pae. tle
Med. Das 9 ás 11 e das 4 ás 0. Tel. C. 88IH
S. José 53.

PARA 0 CABELLO
UM PREPARADO MARAVILHOSO

A loção "BKLLA CÔR» é de cffeitos ra-
tiidos e maravilhosos contra a cispa, quedado cabello, etc. Tem a grande vantagem de
não ser tintura e dar aos cabellos aua côr
primitiva, lentamente, sem queimar ou pre-
judlc.ir o couro cnbelludo. E' usada e acon-
sclhadn por notáveis médicos, conforme os
nltestados nue estão sendo publicados."BELI.A CÔIt" c suavemente perfumada,não tem contraindicaçücs e foi approvada
pela Saude Publica, soli n. 2.177.

Encontra-se cm qualquer pharmacia ou
perfumaria do Brasil. Té*

Botafogo
l Real Graniza 136
Vende-se este prédio, servindo

para garage, num terreno de cerca
de 10 metros de frente por 97 ap*
proximadamente de fundos, em lei*
lão, sabbado, dia 4, ás 5 horas, pelo
leiloeiro JÚLIO.

-¦ ¦*_»•*» ¦

íReidos Limpa Metaes!

Contendo a maneira dc agradar ás moças,
fazer declarações dc amor, ele, seguido de
100 cartas du namoro, iiovlssiínaa o çlegüii-'«eiiicntj escriptas cm estylo elevado. Um
lindo volume encadernado  :j{oi)0

ALUQA=SE rla Sí,,a ,,c fren,c-
Assembléa 21, lo and.

BRINQUEDOS
Castro & Waldemar Praça 15 dc Novembro VI

Pensamentos
Sobre o amor, o casamento, a paixão, a

amizade, a affcição, a belleza, o eiume, o
adio, etc. Um lindo volume ricamente im-
presso em Paris, com linda capa em cbromo-
lithographia  3 j(i00
Dfccionario das flores

Folhas ti frutos, maneira dc f_.zer signaes
com o leque, a bengala, lenço, etc. Um bello
vol. com linda capa, obra impressa em Pa-
'is  3(000
Orador do povo

Ou collccção de discursos para baptisados,
casamentos annivcrsarios, recepções, inau-
guraçõej, felicitações, parabéns, etc, etc. Um
vol. encadernado ,  3$pO0
Secretario poético

CollecçSo de poesias de bom gosto, pro-
prias para aereip enviadas por escripto e
recitadas em dias de anniversarios natalieios,
casamentos, parabéns, eto., etc. Ura lindo
volume bem impresso  2J000
Physiologia das paixões

— o sentimentos moraes do homem • da
mulher, pelo sábio Alibert. Um volume en-
cadernado  3J00O
O galhofeiro

Ou arsenal de gargalnadas, contos, ardis,
astucias, bernardices, calinadas, chistes, hes-
panholadas, mentiras, repentes, aventuras dos
Calinos o Conegos, Philippe, etc., etc. Um
vol. com linda capa  3f000
Os segredos do futuro

Livro da sortes para divertimentos em
noites de S. João, S. Pedro, Santo Antônio,
SanfAnna, Natal, Reis. Um vol. com bel-
lissima capa  2?000
Livro do feiticeiro

Ou a seiencia de Jucá Rosa revelada; tra-
tado pratico do todas as feitiçarias conheci-
das, meios de empregal-as e proveito quedellas se podem tirar; collccção de receitas
secretas, etc, etc, seguido do MANUAL DA
CARTOMANTE, por Mme. Josephina. Um
grosso vol. Oe perto de 300 paginas. SfOOO

Livro da bruxa ou Manual da cu.
tomanto

ni\ldliln riu 5 partes, a saber» manual ,\.
cartomante; iiiaRiielisiuu « M.iiinambi -.,s
livpii.itinni'.. espiritismo e THESOURO 1 _
I i:il| .K1HO, i.wiçües pura tinir ti sol dn r»,
utça. PARA (ÍAMIAII AO JOGO, para IV
«ar e tlcsIlRar tiiimnrndos, paru saber qu.n
nus quer mal, para remar qiiebranto. par»
reiar cobrolro c erysipela, para ubrignr „
marido a ser fiel ii csnoifl, c tnllnaic*. iti
orações, rezas de bonicduras, etc, etc. I»
trosso volume  M','1
Livro do criador ou tratador tbco.

rico e pratico de zooteebuica
fViiitrmlit Iodas us regras para a cri.i.üi

racional e econômico do boi. do eavallo, d»
burro, do Jumento, do carneiro, cabra, cio,
seguido do nm manual de medicina vclcrb
nnria e dc um completo formular!» «lc me-
«llcamcntos e dc um completo TRATADO DR
AVES dc gallinbciro, por Manuel Dutra. I'm
grosso vol. ene  ÍOWM
Livro do industrial agrícola

Ou tratado completo de todas as industria
ao alcance do lavrador t. que fazem parte
ila própria agricultura, taes como: criação uo
bicho «Ia seda. erlnçãn «Ias abelhas, a extr.v.
ção do mui, falfico do «picijo, tia mantei-i,
«Iti leite condensado: o fabrico tln assinar,
da aguardente, do vinho. «Io vinagre; o i»x-
triicçiiii da fúculo. tlur. filmir. tcitis, das sub.
stancias lintorincs e dos óleos, a cxinicçSo rf»
soda e dn polassa dos vbgctaos, o fabrico ii's
presuntos, snlnmcr, mòrtadcllas, etc, ck-,,
por Manuel Dutra, ''m grosso vol. encadet*
nado t,,  I"ÍO'JO
Lyra popular

Uu escolhida collccçãn das tnaln primo*..
sas poesia» dos grandes poetas brasileiros!
Castro Alves, V.ircll», Caslmiro «Io Ahrc:t,
Gonçalves Dins, Dilac, Itnymundo Corrêa, Al-
berlo dc Oliveira, etc, etc. Um grosso vn!.
com retratos e mais de 600 paginas. 

*!0CJ

Casamento e mortalha
Romance hrasilcir., por Júlio César Leal.

Mnças românticas que gostacs dc passélar »
beira-mar cm noites dc lua cheia, ouvindo n
murmúrio queixoso das ondas, b.djando »
praia, comprae este lindo romance, L'm 1 1.
lume  35000
Maria desgraçada

Um dos mais bellos e sentimenlaea rom.in-
ces da literatura brasileira. Um vol. 3fOO0>
Fruto dc um crime

Romance do lagrimas. Ur» lindo V'.1ut>*
com capa colorida  Z\- \
Mãe e niartyr

Ou martyrios «Ie um.i esposa, romance ü«i
scenas comiiHiVjnlcs. Um çresso vol. 3|000
Pedaços do coração !

Extraordinário livro üc, contos amorosos— Um grosso volume  3?0ÕÕ
O trovador marítimo

Ou Lyra do marinheiro, trabalho um«o
110 siu grnero nlé hoje jmiilicado, ct-ntciiio
rançccs, t-ançoiielns, barcaroias, rondas mu-
ritimas, desafios, monólogos, din.o;;os, sce.
nas cômicas c dramáticas, tudo da assumpto
marítimo. Um lindo volume Iuxuosament.
impresso em Paris, para homenagearmos os
homens do mar  8*000
Primores da poesia portugueza

Ou thesouro poético tio Parnaso porlugucziEscolhida collccção das mais celebras, co.
nbecidns c apreciadas poesias portuguczàsjdesde Camões ntó Cuerra Junqiielro. Ura
grosso volume de mais d? 400 paginas, coro
centenas dc produções poéticas  5?00l)
O physionomista

Ou arte dc conhecer o ca:«cler, o genio,ns inclinações, as qualidades c os schliinen*
tos das mulheres pela physionoiaia, segundo
I-ávaler e Gall. Um lindo volume. 3*000
O Medico Infallivel

On à CURA PELA ACUA FRIA - En.i-
nando a maneira de ;e prolongar a vida níé
100 annos c mesmo mais; a cara prdmplade todas as enferinldndes clirònicasj julgadasincuráveis; feridas antigas e retitldcs; ra-
ehilismo, .syphilis. --• moléstias doa velhos,
das creanças e das mulheres. Seguido iln
MEDICINA CASEIltA ou GUIA DA MÃE DE
FAMÍLIA, por D. Anna d.i Silva, 1 vol,
ene  350fl0
ÍNocões de hygiettc

Dc accfin'o com o programi_si da EscolaNormal, pelo Dr. .Manuel í->Mici.'rco d* Aze-vedo Júnior, professor da mesma Escola. U*nvolume encadernado  yj(>'>Õ
Manual do "chauffeur"

Ou gula theorico e pratico do autonicbl-lista, contendo a descripçdo minuciosa dnii
machinas e tudo o que é necessário saber
para se poder guiar um automóvel. Uni vo-
lume com centenas de estampas  3*00»
Contos da carochinha

Contendo fil contos populares, moraes e
proveitosos, de vários paizes. Um grosso vo-
lume com estampas coloridas  .. OÍOOO
Historias <Li avózinha

Contendo^ 50 das mais celebres, primorosas,divinas e lindas historias. Um volume enca-
deruado, com estampas  5f000
Historias do arco da velha

Contendo 60 lindas historias para creanc«is.
Um grosso volume, cheio de chromos lOfOül)
Historias da baratinha

Conteno. 70 esplendidos e novos contos
infantis, fantásticos, moraes e alegres. Um
vol. com muitas estampas, em chrorao 85000
A arvore de Natal

Ou thesouro maravilhoso de Papae Noel —
contendo escolhida e variada collccção de
historias para creanças, apanhadas na tra-
dição oral de todos os povos, escriptas, tra*
duzidas, collecccionadas, relatadas e accom-
modadas á infância brasileira. Um grosso vol,
encadernado, com esplendidas gravuras 5|000
Historias brasileiras

Lindo volume de contos para creanças, d»*
le«tando e Instruindo ao mesmo tempo. Vnt
vol. encadernado  y}ú0S
Os meus brinquedos

Contendo jogos e brinqncdos, cantigas •
dansas próprias para a infância. Um lindovolume encadernado, com centenas do gra-vuras explicativas  5?009
Theatrinho infantil• Collccção de 34 pequenas peças de theatro,
para as creanças, podendo ser representadasem qualquer logar, seja num tablado, num»
saiu ou seja ao ar livre. Uni grosso voliiin»
encadernado  5Ç00J

NOTA — Envia-se para o interior qualquer livro deste annuncio. desde quo a suaimportância nos seja enviatla cm carta registada com valor declarado — ou vale dos.tal - e dirigida á LIVRARIA QUARESMA - Rua de S. Josõ, 71 e 73 - Rio de Ja*ueiro.
Correm por nossa conta as despesas com a remessa das cncommcndas.

Verão em Petropolis
v CASA MOBILIADA

Aluga-se uma, luxuosamente mobiliada, íi
Av. Ypiranga. 525* Ver c tratar até sexta-
feira desta semana.

«—ei
A' LA GARÇONNE

Salão Mcruzzi. especialidade em cortes de
cabellos í lá finrçoimc e á.*'ingleza; gabinetes
éspcciacs' pnrn is.iih.nis crcimçíis <¦ mniiiçüíc.
Hosario, 132, próximo á Avenida? Tcl. N. üSO.

Casa mobiliada, no Cattete
Aluga-se uma, luxuosamente mobilinda,

para família de trntniiicnio, com Ires siilus,
quatro quartos e mais dependências) á' rua(.ai-valho Monleiro, 42, f.nsa IV. Ti 1. 13. M.2/.0. \er o tratai- das 1!•_*•» lfi borasi

Drs. Leal Júnior e Leal Neto
Kspccialislas em doenças des olhos, ouvi*dos, nariz c gàrgiüiln; Coúsüllas de 1 in i|

Assembléa, 00.
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fA NOITE — Quliita-fi.lin, 2 de Outubro dc 1021

Uma enirevlsia rulflosa
j|j as custas g gj
O professor Cândido dc Oli-

veira ohamado a Juízo
pelo que disse a

A NOITE

A defesa ilo aceusailo
!'n. dias do mez pausado, a A NOITK |.u-

Iriiciiii uma entrevista com o professor Dr,
CaiiJldo de Oliveira Pilho, eni que íornni

•E' intufflcienti para policiar
a cidadã o destacamento

de Juiz de Fora
Os ladrões, por isso, oporam ali

cada vez mais intensamente
JUIZ l»IJ PANA (Minas), 7» (Serviço onpe-

ciiil dn A NOITK) — Os giituwiH continuam
drIiiiIii nesta cldude, nugmcntando cadn vc*
innls u iiiinicru de assaltos u rssnn de toda
iu.lufj.ji. A policia tem tniiiado enérgica»
providencias, afim dc evitar esses faltou, qua
tanto desassorego causam Aa famílias, mas
o numero de soldados- dn destacuiiiriitn lo-
cnl 6 Imuiffjclcntc pnra fazer n campanha
necessária, .

Os Jornaes, rm vista de «enielhantc elrcuin-
Mnneln, «lirliicm um appello no cheio do po-

fe ll os reparos ao 110.190 syslcma do trllni-
laçáo Judicial, A entrevista valeu uo ciitre*
vlMinl»! nio processo, tendo sido S. S. cha-
mado a Juizo nora dar explicações aos uva-
lludorrs privativos «obro os conceitos cx-¦pendidos no correr da entrevista.

Agora, cm nudlcncln do jul/. da 1» Vara
Criminal, apregoado o nonra do Dr. Cai.),
ilido de Oliveira Pilho, oato compareceu e
proferiu o segulnlo defesa: 1

"'Uxm. Sr. I)r. juiz du I" Vara Criminal
—. u Ur. Cândido dc Oliveira Filho, orn dc-
wr' - .'11'uuiilo, foi ciudu pur inaiula-
#0 dc V, li.*,., dc que o offieial dt justiça
.'lie recusou o contra-fí, para "na primeira
nudlciu- deste juízo, npós n eltnçiío, vir
declarar .1 :>un iult-nçãu, do mnneirn incqul-
voe.i, O'1 escrever os conceitos <(uc expen-»
deu no jornal A S'OITU, Ue li dc setembro
corrente, «•'ob o titula "O espantalho da jus-
í!ea", ludo nos termos do uri. 321 do 

'Cn-

digo Pnal".
Obedecendo á intimarão, passa o nrguldó

• satisfazer a curlosldndo dos 12 "avaliado-
rei; privativos" dos diversos Juízos e cura-
dorins da justiça local c da Fazenda Mu-
rdciiia!, ora representados pel»-. ministério
publico.

1 — Incompetência dc juizo — 03 "nva-
Hadorco privativos" da justiça local deste
Distraio —- cmn escepção dos dons uva-
lindou:, do juizo dos Feitos dn Fazenda
Municipal, nomeados pelos prefeitos —
são "funecionarios federaes", nomeados
pelo puder executivo da União.

Reza 8 lei 11. -1.713, dc .'II dc outubro do
íí'2,1:-"Arl. 32. Tratando-se de abusos da llber-
dado dc pensamento pela imprensa, com-
peto ii justiça federal o respectivo julga-
jiicnt-i nos casos do arl. 126 rio Código I'c-
nal: ns. 1, 2 e ;t, da lei n. 4.209. de 1921
ar(3. 'l\ 8" c -1" da presente lei;

lida dn Estudo, i.iillclliiml»i-llic que seja nu-
gmcnludo o numero de pollclnei daqui.¦- ¦ mnm 1«cama
Leilão

DE

moveis
149 Rua Domingos

Ferreira
O JULIO convida a etio eelecta

í'r<fiiu!ziu pnru o bel In e rico leilão
de finos mobiliários que gtinrncccm
n (.'onforliivcl residência de distineto
dinilor du importante compaidiia
m-ulr-w dc noasu prsiça. Entre o vnlio
eo mobiliário destacam-se Iiarmoiiio

Pró Orfeão de Condeixa,
GRANDE FESTIVAL EM 8 DO COR.

RENTE NA Sí:»E DO OHFAO
PORTUGUEZ

A rol».nia wndvixriiM', iiuni.dll.iilu un llio,
e roprenmtiuln Pelos Sr»». Inae Pinto, »li"»i
Alves Urnnco, Victor Sn, Anlonin SA, Abri
Pirei, de Alliiii|ut»r<|iii<, Anlmilu llrniu-u. Ala»,
IWinna Snir.ii.i, Franelseo l'inl<i u outros, nu-
xllhul.i pelo Sr. Ayres Ferreira dos Santos.
Miclu du firma 1'iulu linslns & C. levnrA 11
effeito, no próximo domingo, 5 do corrente
um urumliiivi festival em tnrde-noilo duo-
suiiU-, mt sede do Orfen» Porlimues, A rua
dos Àndrudas, Gu, pura o <|ue tem projicta-
das encaiilmluras surpresas.

A rcupcctlvn cominlshão Irin como prci.l-
dento de liouni o Sr. condo de Pinheiro l|u-
minguei o rumo presidente cffcctivo o Sr.
I.ulr. Carlos iteiu, presidente du Orfcão IVr
tmtiicz, (.--.laudo por Uso uniiuadu do quo 1
exilii r.t-rá completo.

Durante n festa, que prlnrlpiarA As 4 lioras
da lurde, e se prolougarA ntc A mcla-iiollr,
o que IciA a nlirillinnlal-.-i umn excellente or-
chestra, haverá leilão do prendas, algumas
de vnlor artístico.

listam.«ii certos dc que os luxuosos ?alocs
do Orfeflo vão ficor repletos de convidados,
niio só por que sc traiu dc um beneficio ho
velho e laureado OrfcAo dc Condeixa 0 sua
Escola dc Desenho liiilii-.lrl.-il, como fuinilieni
porque tem n sympathia de todos os usso-
ciados do OrfcAo Portuguez.

m*m

SPORTS

NAO É NOVA!
E-* MUITO ANTIGA!

Passando por grandes tnrnuformn»»
rõr». tnoderntsaiido c umptinrjdo ns
nua» insl:iHu__ões, a casa de roupas de
luuilio da

RUA SETE SETEMBRO 52
continua, cnm o mesmo rigor dc sem»
pre, ii servir bem o publico em comi-
Knria, roupas brancas paru scnbora
e artigos dc cuina e mesa.

Corridas
DIVERSAS, ~ ,IA òaluo coin 0 seu riitrnl-iriuoui liam ndlnnlndo ai polvos fanvruü v.'orcy, Os dons pciii.IoiiIm.is do Jíesiiilio fm-floi.siiB oitréa nu corrida do lli do corrcnle,•ic/.. no .iiidic.v ciui»,

*u!7lZ.&l ro"1? "•l"»''-'»"» nenhuma duvida
?i"i'e1S?^,nÍlíul''.> ••'"'» «HW t» Joeliey pn-

¦i ! i .''"i""" FWeh,* «!"nÇ»oii 0'nãm Ur.oi In. d» corrida de domingo iililnio, pn-Kaiih.» por Moreno. O que houve uo nl-lm li parco iiAo foi abioluthmoiiie atlrl-nino n i.i.nuii.1 linviin. .IA quo fnlAinojlossii provar podomoa quasi asseverar que. /.nliiiln nno iiiiiii eorrorA os animaes dostud Albníiii «|o Ullvcl a, Houve valas anosronlIsaçAo dn malfadada corrida, maspiem as reeelieu. como tudi.s viram, não foi..iniidio Ferreira.
• "I—.Tiveram pouca nnlmncAo os cotejosc hontem, no Jockey Club.~__ IJondon, montado por Cláudio Fer-

!i ,!',?,'. "ttl,.,i",u for"'- hontem, n distancia de.1.01)11 metros.
-— Santuiza, Marathon e VcIIcdn, tra-halhnrom. lionl-m, de unlopd larao.
r— "alua galopou moderadamente umavolta.

Resoluta o Sonhador galoparam for-te nn dlsluncln dc 1.750 metros.—•— Brlnth Iíyes trabalhou forte o mui-to hem n distancia dc 8.000 metros.
: Osirls c Oiidina, montados por B,AmtichastiBui. lambem trabalharam forte,nn dlsluncln dc 1.450 metros.
Ilorcas, Dorracln t Bnríto, tiraram

prova Juntos, n» distancia da milha.
. "^ ¦—••'atriclo, (,'nlopou forte na dislnneiadc 2.000 melros.

Hnmalero c Èeiypso também Ralo-
liaram forte ua distancia do 1.7.VI metros. Imbuiu c Cliiniiiii.i, trabnlliaram mo-
deradamente na distancia dc I.I50 metros.

—— Mosquctlc trabalhou forte nn dlstun-
cia dc 1.760 metros.
, "¦— Molccolo c .Mnri, trnlinllini-.iui dc gn-loplnho.

—— Salcrno c Aeroplano galoparam lar-
Su umn volla. peln rnia de f»'»ra.— li' certo que o Dérby Club rcnllsarfi

MWmm FÜNEBKi
MIRRAR

IU'/..||||-KC aiii.iiibà:
D. Jonqiiliin dn Cosia Oomos, Aa 0 1".', nu

ograjn do N. S. ila ConceleAo o lloa .\l».rlc;
Kiiiirdn in.ii n,h.i Mniiu Niuiireth, i,i 0 1!'.':
Armando Ferreira tlomcs, (Arimuulliilini, A>
D, uu Citndclariii; I), l.avlnia Sponccr, na 0,
nn Santuário «lu Maria, no Moyori I). Porei-
iiu flóniüS, As II; coiiiimiiiiluiilu 1'aiilo Nu
uc» linrrra, As >S 1,'J; Aur.iu.l" l»'crniiiidcH (io-
diiilio. As 7 113; Carlos in-d-rK-n Olil-nlu-r.
As 0; D.ii-i.1 Freire, As 1) I!-; Jnsil 1'erelrn l'i
nhoiroj As 10 1|'J, na cgiojn de S. Frãnclico
de Paula; Jnnqulni dn Coita (inines, As (I i,-
nn eitrcjn de N. S. da C.iicoIçÃo; I). Josi-plii
ulin (ioiiies Siiiiúes. As ll \\'i, nn niati-i/. da
liloria; I). Maria Ilv.lln Bastos du Alinchl ¦
Torres, As 0; João Januário dos Sunlos Ita-
mus, As 0, nn egreja de N. S. du Parto j Agns-
tiniu. Fornnndos Coutinlio, As 7 \;i, nn mn-
íris dc SanfAiiiin; JosA liupllstn du Silva.
As 0, nn milrl/ dc Santa UU»: Mniioel l.u ir.
José de Faria; I). Lnur.i de llat-ros Franro,
As ll 1|2, nn egreja do Carmo:
ENTERKOB

f MNA EM MECCA A MAM f)ES*
ENFREADA ANARCMA

—•—— ••»••• t ia--

5uccc_em-3c os roubo» e toda a
•serie do vio'cacias

I.ONDHRS, D fil, I».)¦'— O Jornal "IlBjlf
Clironlo!e" mibllcu uni ioloarnmnM reoél/blo
do Cairo ilUiiiiio qm», npo-i A piirlidu i.'o
coiiiiiinndiiiitii nii.itn.' I.own liiii.luly Pncltí *
ii uvtu-.iiivnn dn mal.ir pnrtc dns tropas do
rol llu-si-lii, i'iiine»,-uii a rolunr a ma» ¦¦ deu*
enfreudit niinivlili», in-ntlcundo-so roubos •
imlii ii sorle de vloloiiclni,

Os liabllantes du cidade, tomudus do pa»
lilco, ubiiiiilonnin us luiui residências, i»i.j*
ciiriindii r.-fii|{io li'.r,i da Mceca.

O i-M.ihi du pupulucAn augmenta conitide*
ravolmciito.

Furam sepultados lioje:
No cemitério do S. Francisco Xavier —

Milton, filho du João Anselmo Matliius. nin
Visconde dc Nictlieroy ti. 1-10-, llernardlnn
do Souza, travessa das Partilhas u. 13;
Joaquim, filho dc Joaquim Dento, rua Matto
(irosso n. AD; Adriano Alves Hustos, rua
Monte Alvcrno n. 110; Leonardo Sovorlnò
de Siiii7.ii, morro dn Matriz, fi|n.; Arthur
Santos lirasil, Hospital du S. Sebastião;
llilinii, filho dc Avelino Fclippc llapnu, rua
Sciiailor Nnhuco n. Sl3i Marcolllno, filha
de Walt rudes .losé dn Silva Nunes, run da
llcpuhlicü n. 25í r.ilith dn Cunha Fcrreirn,
yiiiitla do Caju' ll. 9j Sebastião, filho dc
Maria Anlonin dn Conceição Cru», rua Sau-
ta Sopliln n. -ll).

No ccinitcrol do S. João tlnptista — Ar-
mando, filho de Manoel Vieira, ladeira do
Leme ii. 3.'l; Uoriiiauii, filho de Otlo Mor-
geiithnlcr, run Hnviuundo CoirAa n. Ali;
.li.se dc Almeida lünstos, run Lopes '.'uin-
las n. liii; liinlllniin da Conceição Mclrellcs,

Ivantlnh, filha du Abi

CE1TR0
Vende-se o grande e se-

lido prédio á rua Saccadura
Cabral, 49, de tres pavi-
mentos, em frente á Praça
Mauá, em leilão, amanhã*
ás 2 horas pelo leiloeiro
JULIO.

lÕiWNlürVütíi
Guarda-marinha Mario Nazareth

Filho

0S^Smm

NAUFRÁGIO DO •"TiUAIUNY"
'•' anniversario

^ O engenheiro Mario Nazareth farA
(M celebrar uniu missa, ainanliã, .1 da

. ... ' corrente, As !) 1,2 horas, no nllar-mór
uniu cnrrliln. em .'lli do corrente, cm beni«!i»-io ii;nii Malhildc dc Ollvclrn, run General l'o-' ... d_,Cniide:iirin, por aluiu da
do Iloii.llnl dos Kmnrcitãdos "" Còiiiriierclò*, jy«loro n. 0, casa V; Manoel Joaquim Ta- seu idolatrado o modelar filho [{uatilii-nia-— A eijua Fidelidade, moiilnd.-i por Do-1 vares Mendes, cslaçãn dc Snnta Isabel; rinha MAK40 NAZAU1-.fil I-1I.LO. s:tcrii't-
inlngn Suarez. que será o sen piloln nn re- '' 

Maria José, filha dc Jllüa da SilVn. rua da cado pt-lo servilismo c inépcia de teu Ai-
união d<» domingo, trabalhou forte, hoje, nó IMatriz ti. .10; Fclippc Libcralo dc Suiila rigeiilcs ua eiilastrophc do "Guarany".
Prado Fluminense, marcando 108" por fóralAnua, rua Êvnrlslo du Veiga u. 105; Al-
dos bambus, para 1.00(1 melros. fredo Américo de Souza Rangel, rua Uuar-

Aymoré. dirigido pelo jockey patrício |qúè dc Macedo n. 1:1; Maria Isabel dc Krei-
las, largo do Machado n. 51, casa V; José
Sánclio c liillencourt, rua Jardim Botânico

d« couro legitíniq « <lc cvelone», co-
Inniitii dc mármore com bronze* ;
gmnos (ic iK-roha na côr de Muiple;
giiarnição (Io peroba com embutidos,
«slylo inglez, para dormitório dc ca-
e:il; delicado dormitório de luqué
branco para creança; bcHa gnarni*
ção cm púo uelim, estylo Maiplc, pnra
salão de jantar com 16 peças; tape-
tca diversos, grupos de vime, gela-
deira de laqné, victrola cm fôrma de

da Manhã"
Jf^-^SÍSIta^lã-KoW^^m^Ã. Deixou de circular o "Diário
íuncçüts".

I", pois, evidente a incompetência deste
juizo parn processar o t>e<ti()n dc explica-
çõcs' formulado pelos referidos funcclona-
rios fedemos por suppostas offensas a cl-
les irrogadas, "por motivo de suas fun-
t-çõts".

2 — Illcgitimidado do ministério publi-
oo — A dita lei, art. 21, combinado com o
art. 407, pnragrapho 2°, n. 2, do CodiRo
Penal, somente admilte a acção penal por0'c.nutieia do ministério publico, uos cri- ,.„.,. ,......,_ .... »......_ _^
ines rio injuria ou caluninia — "quando a • ' '.'•„ 

. .„.!„„. i:.,^»«._ LULAS VIRTUOSAS, 1'íIiiIhg de Papnlnu c
òffcnsa for «mira corporação, que exerça -burcail, inoveis a\itlso» «iiversos, poüophylina; Vidro ü$fi00. Ilua do Hòsario 17«.'
autoridade publica, contra qualquer agonia I cortinas, rcposteiroH, louças, me- —— ——r7:—*itf~T*~ 1—
ou depositário desta tm razão de siías taes. crvstacs, etc,, etc. O Julio cha* O PaVíCO LlDSral Italiano aDOia-funeções, contra »>"••'-¦ - » ».-»...!,. -.-..... «»
ijciro-i, on
nos". Os
uesse caso. Não exercem autoridade publi- c coníorluveis mobiliários, todoa em
ca, nem sao depositai-los dt-sia. Seus laudos j ricoroso estylo inglez e feitos pornao tèm torça de sentença; são simples i.i | „.™ .„„,„,„1.,

juizes não estão adstrictos. ewcommend.i.
i O catalogo seru publicado, ama-
nliã, no "Jornal do Commercio".

MACF.IO*. '-» (Serviço especial da A NOI-
TF) — Suspendeu sua publicação o pcrlo-
dico local "Diário da Manhã".

i -ma t i
DUAS POR D!A

Uma ao almoço outra ao jantar, í- n dos:
indicada nas enfermidades do estômago, fi-
pado c intestinos; prisão de ventre é n causa
de intiumcras doenças, llvrc-sc lomnndo 1'1

mu. ucsin cm razão ae suas I lacs. crvaiacs, cie,, eic. sj juiso i.-na«
:ontra chefes de Eslado .siri,».- ; attenção dc sua freguezia paraseus representantes diplomaü- , .,- •¦ „• i i
avaliadores .iudiclacs" niio estâò I :-,''»<! bli*°s om!c 8crao vendido-* bons

receres, a que o
O que so não pôde negar é que (icr. di
avaliadores reclamantes são "funecionarios
federaes", competindo ao procurador ser-
cional, "cm logar do promotor publico",denunciar os crimes dc abuso da liberdade
do pensamento contra ol!;s praticados (lei

1.7-17 citada, art. 112,

ra o governo
HOMA, 2 (U. P.j — A eoniiuissão t-xc-

ciltivn local do partido liberal resolveu vo-
lar incondicionalmente a favor do apoio do
governo no próximo congresso do partido¦- v Ms-nvrSi! em Llvorno, somente sob o
condição de quc este possa restabelecer a
normalidado do pniz.

n. 4.717 citada, art. 112, paragrapho unico).
3 — Intenção do arguidò — Não bhstáíi-

tt- ísío, passa o arguido a declarar "dc ma-
neirn inequívoca" a sua i-itenção ao escre-

Masr.clini, cidadão honorário de
Cerignola

..Um

UOMA, 2 (U. P.) ~ Uma delegação de
cidadãos de Cürij?iiola entregou no primeiro
ministro Sr. MussoWnl um ínngiiifico per-

ver os conceitos que expendeu no jonfnlt 
'fiaminbo 

Com o texto dn resolução que lhe
A NOITE de li tlc setembro ultimo, sob o concede a cidadania honorária. O chefe do,
titulo "O espantalho da Justiça". O aifi governo agradeceu muito e prometteu que:

nn sua próxima viagem A Apulia visitaria
Cerigribín, Foggia u San Severo,

CT

«__&.

Louças de gráçn
NA

TAÇA DE PRATA
58, AVENIDA PAS, 53

I Cláudio Ferreira, trabalhou, boje, em re-
| gtilares condições, n dislnneia do Grande
I Prêmio America do Sul.
i __ Perdiz, Tupy. Tymbirn, Pcnclnpb e
| Haposão, sob n monta do Jockey (Miinrle

Vnz, trabalharam hoje com boas disposi-
çòes, princlpnlmcnlo Perdiz, quc marcou '

:97 lj5" para os 1.150 metros percorri-I dns.
| — Coringn, Bragança, Bçnl, Patrício, Al-
snciana c De traque, galoparam forte, sob a
inontn de Nicacio (ionznlcz.' — O festejado jockey cim-niclo Fernandez

.trabalhou forte boje ».s parejhclros Tritão
,e Gurtipa, na dislnneia dc 1.450 metros,
I Sombra cm 1.000 metros, c Metrópole na
dislnticin da grande prò\-n de domin.no.

forlõ, lioje, sob a uirecç
itofii, que, segundo consta,
próxima reunião.

Ricardo Araújo galopou forte, hoje os
parei hei ros H.-ibiíi, (lorraclin c lüncii Jcstcr.
Eslo ultimo, quc percorreu a distancia de'1.000 metros, moslroii-se bem disposto apus
o trabalho,

- Oláo c Paulistano, sob ns víslas do
seu cntrnineiir, Irnbalharam forte, hoje, na
distancia dn milha.

Julio Escobar galopou forte o cavallo
Adversário, na mesma distancia;

Brnullo Cruz Júnior Irnballioii dc ga-lopc largo'; hoje. Pnraçátu' c Leblon.
Ghininhn e Ilrisa lambcni trabalharam

de galope largo, na distancia dc 1.150 me-
: tros.
i — Monumento galopou forte a distancia'de 1..100 metros pela raia do centro.

Domingo Suarez Irubiilbon forlo Pe-

Nauíragio do "Gnarany"
lio ANNIVI-nSAHH)

n. .'i7'J; .lulictii .Maria Jesus, rua S. João
Raptista n. 50, casa VII; Antônio Ferreiruí j 

'•
r...i dos Arcos n. HI.

— Serão iiibnmailas amanhã:
No cemitério de S. João Baptista — Gil-

dn, filha dc Vicente Gárgalhonc, saindo o
enterro, ás !) horas, da rua Si Leopoldo nu-
mero 204, o Maria Lydiu Ilnliia dc Souza
Martins, cujo feretro 

"sairá 
ás .1 1.2 horas,

da rua Jocítey-Clnb n. Ülló, casa XX.

SCSiX3kV.ZSW^'&-S&U^^-ZlX.^^- -ítt_k>,

Hève iPÁrines c Olympo trabnlliuram l.'!........ jr(dc Armando
os dirigirá uu lláy llsllllll

B
1/ Aproveitem 08 preços

¦¦'-
I liii
íí Crçpe (üilna
íS metro,

'ã i,
! í i1 «

«: S
ila aísoi.i- fi)1

1*3

S-'f-r-l?i'^'fl>B'E'3í'i>, »?iililli 8
radium,

• O engenheiro Maria .Vazai .-Ih f.ir.i
Ssf' celebrar missa, amanha, II do correu-

l) : 2 lioras, no altar dc Nus-::»
Senhora das Dòrcr, da nuuri.-. dn Cati-

dclnrla, por alma dos collegas c mnis cor.i«
pnuheiros do seu ilcsventtirndo filho i.-.....--
da-inariuhu MARIO NAZARETH FILHO, sa-
crificiidos pelo servilismo c inépcia de som
dirigentes nn calaslrophc (!-> "Giiaruiiy'';
Para esse acto de religião convida os :>u-
rentes e ninigos dus desventurados naufra-
.cos do "Guaríiny" .
———- • ii. —

D. Maria Lydia Bahia Sousa Mar-
iins (Marocas)

JosiS dc Souza
piirticipain o Ia lice iu
posa t parcuta MAHI

Marlim

broan Liquiduêiíi

parente.
li. de sua cs-
I.YDIA liAÍIi.À

„> Ü1-: SOUZA MAlifl.-.''» e ..í.iivitiiim o-i
seus Miiiiícs pura acompanhar o seu fer»--
Iro, que sairá ainanliã, sexta-feira, .«! di
corrciiSc", ás íl l|2 horas, da rua Juekcy-Clúlj'.!II5 pnra S. João Baptista.

i meilior,¦¦¦».-t!a, a

j." niclro
HCrc;:ie * .iiiir.»;».!!. metro
i- Crcpe GroiiífcL*, niciro.

Macia Pereira áe Souza Silva
|j TRIGESIMO DIA

P12S3001!

168800

:i 1>o S

guido não visou individualidades e a nin-'«nem pretendeu denunciar, injuriar ou ca-
lunmiar, mesmo porque, na phrase do zelo-
so Procurador Gx-ral do Dislricto, em offi-i io dirigido depois daquella entrevista uo
Instituto dns A-dvogados, esses abusos são"do difricil prova". Colocou-se o arguido
em uma esphera mais elevada, fazendo a
i.ril.ica do nosso systema legal dc propinaisuos .serventuários judieiaes, á cuja sombiii
se praticam diariamente verdadeiras exlor-
soca contra aquelles que se vém na desgra-
cada' continucnci.i de vindiear seus direitos
<--m juizo. Propoz, no interesse publico,'iue fosse esse cancro, quc tanto avilta e
humilha a figura sinistra da Justiça, subsli-
íuido pelo systema dc retribuição desses'..crvciituarkis pelo Estado, tcudo-se em vis-
ta as necessidades da vida e o decoro dus
funeções. Não aiínlysoü as investidas das"aves de rapina" do foro somente nesta
capital c na itora presente; çxpoz o qucsucccdc e tem suceedido no Brasil inteiro,
do norto a sul, desde a nossa emancipação!
Siolitica até hoje. O inovei do nrguldo foi,
!>ura c simplesmente, esclarecendo a opi-
nião, zelar ,pclo nosso bem estar publitto
c pela honra a dignidade do Brasil c de
mas instituições. Dos serventuários recla-
uiantcs o arguido apenas conhei» tres —»
Armando Leite Nogueira, que foi seu ulu-
nino, Fernando Vidal Leite Hibeiro c Oscar
Euzebio 'Rodrigues Roxo, dos quaes forma
o melhor conceito possível. Dos oulros na-
da sabe — nem bem, nem mal.

4 — Um. voto estéril pela cstincçúo di^
classe dos "avaliadores privativos"., —
Terminadas estas explicações, dadas em sã
conscitíncia, o 'arguido faz votos pela 'siip-
pressão da classe dos chamados' "nvallado-
res privativos", nomeados pelo poder exc-
cutivo. Sua creação c mais mn privilegiql
odioso instituído em favor do Fisco e seni
vantagem idgunía para á lion administra-,.
»;ão da Justiça'.

Mais racional c evidentemente mais "de-
mocratico" era o systema da Ordenação do
livro 3, titulo 17, chi quc os avaliadores,"homens sem suspeita o a mais aprazl»
mento das partes, que ser possa", eram!
eleitos por um anno -pelos officiaes dns ei-
dades è villas, ou o. systema do regnkuneh-
lo n. 7S7, de 115 de novembro de 1850, em
tpjc eram indicados pelos litigantes.

5 •— Avaliadores regiamente remunera- „
dos. — Vem a propósito notar quc os dois I"avaliadores privativos" da Fazenda Mu-
nicipnl são regiamente remunerados. Func-
cionam, conjuntamente, nas avaliações pro-
cessadas perante o Juizo dos Feitos da Fa-
zenda Municipal, e, como terceiros peritos,
nas varas civei3 e administrativas e nns
pretorias, sempre quc a referida Fazenda
lôr interessada por pagamento de imposto
(decrelo ii.16.273, de 'JO du dezembro de
1923, artigo 165, ns. 11 e IV). Quer dizer
que a intervenção delles é obrigatória em
quasi todas us avaliações que forem fei-
t_3 nas "execuções forçadas"^'processadas
noa Juízos de direito das
das duas. tle. Or
siduos, do Jul
nlcipal e das
como nos
todos esses juizos, com excepçãb dos Fei
tos da Fazenda Municipal 1 Pode-se calcular

qnçry (na milha), Penelope (l;.10O inc- ! i <f\
tros) e Bright Eycs (3.000 metros). % im.^J>^P fr 

'tifkwV 
f— Vimos ainda tralihlliareni forte os pn- h H^líWi Ul W liViÀVl i

rélhcirÒs Sonhador, dirigido por C. Fer- H *,V"'. 
. i i

linndcz; Mngnificeiiçè por ,l. líscoluir; iJ'íoia8«> lotln se"a! »ag«ct

Oeseitvolve-se @ nosso
commercio

Solucionada uma falta que
ha muito se fazia sen-
tir na rua Uruguaya-
na, no trecho entre ás
ruas Buenos Aires e

Rosário
A inauguração do

ÉDEN DAS MEIAS
A população carioca não pôde queixar-se

du nosso commercio, que vae se collocando
a c-ivnllciro ilo« progresnos da nossa bella
capital. Em todos os ramos dos negócios vão
ee impondo as casas modelos. Faltava, ape-
nas, um estabelecimento de meias á altura
do deocnvolvimcnto do Itio; mas esse tive*
mos com o ÉDEN DAS MEIAS, á rua Urii-
Riiayana n. 120, que se inaugurou hoje, ás
3 horas da tarde. A nova casa não poderá
deixar de cansar satisfação a todo aquelle
tino a visitar, não só pela disposição moderna
e artirtlca de sua» vitrines e armações como'
pelo lindo e variado sortimento que ali sc,
encontra, vendido 'pelo 

preço iriijts em con-
ta. S<»rá o estabelecimento "leader" no-üer
ncro. Seu proprietário, Sr. A. J. Rodrigues
Pereira, ndeantado o conceituado negociante,
recebeu muitos cumprimentos das pessoas
prcBontes ao acto Intui (rural; "&)¦

¦ —m- » "¦¦¦ ¦»

A Companhia Fiat talvez não con-
corra ao Grani Prix

MILÃO, 2 (U. P.) — Consta <iuc a Com-
panhui 1-iat não tomará pnrtc nas corridas
dc automóveis do "(irand Prix" no dia l!l
do corrente, caso não compareça ao torneio
a empresa Mercedes.

Quero!, sob a monta de IV. Cruz; Fragoso,
de A. Rosa; Sàntiizza, de C; Ferreira"; Co-
cquidan, dc J. Gomes, e. Palmas, de G
Ito.to.

-¦ a—tm —

Sa.8lretba!3
¦NO MKI.l.BNíCfl A.iC. •- Realisando-sc,

niiinnhã, o jóito offieial com o Amerii-n F.C..
a direcção sporliva do llcilcnico Athlelico
Club solicita, por nosso intermédio; o com-
pnrecimento dos josadores i-.l«:iixo csrabi-
dos, na síde social, ás 7 1J2 horas dn noite:
Io tenm — Fir.vio e Santa Maria; Garcia,
Oswaldo c Couto; 2* team — l.i.uriiulo c
1/,'lezins; Antônio, Kurico e Abeillard. Ue-
servas: Ramos e Carlos.

Box
ESTADOS UNIDOS

'MTOKCT WA-LKBR DIüRROTÒU DOI1Y
BARRETT NO ti" ROiUND — PH1LADEL-
PIIIA, 2 (U.P.) — Jüm um malch dc box ;
lealisado hontem, á noite, nesta cidade, o i

_ , pugilista iMIckey Walkcr conservou o titulo
LONDRES, 2 (U. P.) — Telegrapham de lia campo50 mundial da classe "sveUati-

Allnhnhad quc, devido As chuvas torrenciaes W(.___i_t" derrotando o seu còntendor Hobv
que ciem nesr.u reRião, transbordaram os iij_u.rett nò sexto round, por luióckout. A
rios, inundando diversas localidades. As pnr_.í_rt cra de aez ròüiids.
enchentes causam enormes prejuízos niate-i
riacs.

Desapropriação
Nova edição do livro âo Dr. Solldonio -uel.

te, atigmentada, posta de accordo com o Co-
digo Civil c seguida da jurisprudência em or-
dem alphabetica, I0S00O, na livraria J. Leite.
A rua Tobias Barreto (quasi canto de Viscon*
de do Rio Branco.

Extensa região de Allahabad as-
solada pelas enchentes

njour, ;).«ir
ÁliiaMíádò branco, Iitrg.

1,60, metro
Fi?ó cortinado, larg.

4,20, metro
Cr c to ti c Forte, cuma ca>

«ai, metro

usaoo
68700_

E TUDO MAIS ASSIM

arato de verdade
Hfi Rua da Carioca 4.

Scrnphim Joaquim da Silva e faml«
.0 lia convidam os p.-.renlcs e pessoas áa

J! sua amizade a assistir a missa de 3Cf
>.';-, dia que iiiaiidain celebrar, ua mulrl'4

de S:i.,.;< Antônio, :¦. rua dos Inválidos,
cyt&ron 5 sabbado próximo, 4 do corrente, ás .S 1;'Í
_AÍ>o«OlfAj jloras> c pof este neto de religião c carida*

f\ de sc confessam e!crn;i;nente agradecidos;'.

Coinaieiidadoi* Jcsé Peixolo Braga
<j» O capitão Domingos Braga pai-lieip;»

{-;; a se-.is nmigos (|iie a missa dc '" diu
3 do seu finado pae vae sar rezada

èj: no próximo snbbado, -l do tiih-.nte, fí
íl l|-"! horas, nn egreja dc N. S. dn Roa Mor-
te, A i-jii do Rosário çántò da dos Ourives.

Manoel José Cerqüeira
f- Amanhã, 2" anniversario de seu fal«

e^ lecimento, sua fnmilia faz cclcbrii?
jí uniu ínissii, ás D l\2 horas, na maa-i.í

d ii Lagoa.

1QS800

38900

wmsimss.

STOPYIL
do Instituto Brasileiro de Mlcrobiologia

Para furunculos, espinhas e cravos
POTE5$000

NAS CASAS DE CIRURGIA, E
DROGARIAS

•mmm-

EMPLASTRO^*^
PHENIX a

CURA 
*«6_:««»

BOBES NAS C0STASlo5ft"n-_

!naugurou-se, hontem, a Casa
Kean

Mais um estabelecimento comniercial que
se inaugura, a Casa Kean, installada com
o maior conforto c luxo, observando rigoro-
somente todas as condições liygienicas in-
dispensáveis, ali na travessa de S. Krancis-
co de Paula ti. V. Tendo por principaes es-
pecialidad.es: charcuterie, frutas, manteiga,
queijos, comestíveis finos, está a Casa Kean
preparada para bem servir a mais exigente
freguezia, sendo também possuidora dc
frangos assados e crus, proniptos para pre-
parar, bem como pombos, perus, gnnsos,
etc.

Installada como so acha num ponto ex-
. . ,. , ccllenlc e com o capricho o gosto como é

ventuanos estão contentes. Calculam-se, e n f „ (|(; verificar e ^__b a direcção dos seus
regrai os proventos pe a importância da in_-__u_,__vei._ proprietários, os Srs. .loaquim
funeção e pelas eslgenclas oe-preparo para , silva Kean e J. Moraes, a Casa Kean
a inyestidura, e nao pel-a difficiibbidc ma- d ,d faduda a um promisSQrterial do trabalho. Kmbora o pretor tenha __esljnomais serviço do qnc o juiz dc direilo e este jjo ^ dft jrianguraçãó¦ que esteve extra-
mais do duo o desembargador, os vcueimen-; orrftna,.t„„lent_ concorrido, foi servido

DD fs f\ T\ f\ V Mcdico-opera-
K. \*\J U KJ 1 ____,., General

Câmara, 19, das 2 ás i.

, r;icis Y'*1?3 ,«-'iv,-;is- i tos do ultimo causam nobre inveja ao se-; .v,."„._.„... ,.os lm.sentes. havendo, nessa oc-¦phaos. da Provcdoru dc Rc- gundo, cujo ¦ cargo-constituc aspiração con-í^ «"'I'a° 
^ 

aos pr^^^
r.o dos Feitos da Fazenda M,i- stanie do primeiro. Pois bem, uinsimples WhT^ii^J^.-^^^^^^^m^oito -pretorias eiveis Ãssiir, crivão do eivei, còplsta de formulários e W_$ a^mprém'inventários" processados cm subordinailo aos pretores, ganha mais do „„« . scmnincs ua '"iF'^ 

<
6 desembargador; o offieial do registo espe-

. ciai de títulos, os contadores e vários tnbc|.
na média, 10 avaliações por dia para cada unes nuferem proventos melhores do que os
nm. desses avaliadores, ou selam mais de , (iB seus superiores collocados na cuspide da

lil ¦111

7 :Q00«üOOO por mezl E ainda recebem o or
dchado mensal de 300$00l) — que ú negado
aos avaliadores das Varas eiveis e das Va-
ras de Orphãos c dn Provedoria e Rcsi-<
duofrV. ¦ Ganham mais do quc o prefeito,
quçí05-nomeia, mais do r,r.- Os ii»'-iistros dc
Esratítfííé os do Supremo 1V-0 '*•% -i Fed-,-*-»

hicrnrchia 
"administrativa 

ou judiciaria, os
ministros dc Estndo ou do Supremo Tribunal
Federal." ;

ti — Energia moral do arguido — Fiquem
certos os "avaliadores privativos" de quc a
sua acção conjunta não cutibia o animo do
arguido. Elle tem, desde o berço, n cnergin

ral.M'Tres ¦ vezes o ordenado dd" um sena-l moral necessária para proclamar u verdade
«lor ott- deputado; tres vezes o ordenado do nos diversos recantos em quc exercer a sua
Vit Ex.*,. Sr. Dr. juiz de direitol I e.ctividnde mental — na Imprensa, nos au-

Kstá, ahi,'mais um aspecto do inconvo- tos, no livro, na tribuna judiciaria e na ca-
niente do rcgimeii das custas judieiaes. Uns: thedra do professorado.
funecionarios miseravelmente retribuídos o A campanha contra a abolição das propj-
outros 'Bciierosamçnte pagos. nns hn de ser vencedora, hoje ou amnnhã.

¦Carlos Maxlfhiliano já tinbn observado, na Ãstrén rnsgnrã, então, o vio com que enco-
exposição do decreto n. 11.842. de 29 dc do-1 bre o rosto envergonhado."
sembro de 1915:'."\S I Os autos subiram à conclusão do juiz para"ClatTiam advceados e partos; êô os ser-| m-oferir o competente despacho.

BAGATELAS
Ultimo livro de Lima Barreto.

Nns livrarias c na Emp. Romances Populares
Rua do Carmo, 35-1°

mmm
Está reunido, em Madrid, o Con-

gresso de Geodesia
MADRID. 2 (U. P.) — Inaugurou-se o

Congresso de Geodesia, com a assistência do
rei 

'Affonso 
XIII, do almirante Magaz, re-

presentantes do corpo diplomático c outrar
personalidades tle relevo.

MADRID, 2 (U. P.) — A Munieipalidn
de offereceu uma recepção aos delegad;
estrangeiros ao Congresso do Geodesia
hontem inaugurado.

Rowing
.AS PRÓXIMAS REGATAS DA LIGA DE

SPORTS DA MARINHA. — Rcalisar-sc-á no
próximo domingo a regata annual da Eiga
de Sports da Marinha. Apezar das diffi-
culdnilcs próprias do momento, essa iiisti-
tuição não poupou esforços parn que a- sua
costumada regala deixasse de se effectuar
com o brilho dos .-mnos anteriores. B*
assim que serão disputadas as principaes
provas de remo instituídas peln Liga, taes
como o campeonato individual de officiaes,
os campeoniitos da Ia e 2" divisões cm qúe
serão disputadas as taças "Adalberto Xu-
nes" e "'Club Naval"; 'Deixam apenas de
tomar parle nestas os navios quc, em des-
empenho das commissões quc lhes foram
ordenadas, sc acham fora rio Rio, Cumpre
salientar entre estes o C.T. "Matto Gros-
so", campeão da 2' divisão no nnno pas-
sado. O concurso da benemérita F.R.S.lt.
virá dar excepcional realce a esta tarde
sportiva, quando serão disputados seis pa-
reõs cm que tomarão parle dez dos nossos
c.mbs náuticos. Pelo programmn; que pu-
blicaremos, poder-se-ã avaliar o enlbusius-
mo com que se preparam os concorrentes.

Volley-ball
,S. C. BRASIL — Realisa-se sabbado pro-

ximo, 4 do corrente, ás quatro e meia horas
dn tarde, no campo da Praia Vermelha, um
rigoroso treino dc vollev-ball entre os osso-
ciados do S. C. lirasil, para a formação de
seus quadros, qua disputarão os canípconii-
tos da Ainca. São convidados a comparece-
rem os seguintes associados: Pedro Josc
Gonçalves, Francisco dc Carvalho, Agosti-
uho Affonso. Fernando Espinola, Josc Fer-
reira Lemos, Evencio Costa, Antônio Suzar-
te Maciel, Manoel Moreira. Armando librai-
co, Augusto Fioravanlc. Armando Pelicione,
Orlando Pelicione, Aristides da Hora, Ma-
tre. Peon e todos aquelles que desejarem
representar o club nesse sport.

¦ —fc. «

0 coronel Steele expressa sua
gratidão ao governo italiano

ROMA, 2 (U. P.) — O coronel Steele, che-
missão militar britannica que veiu

inauguração do monumento dos

ARTIGOS DE SPORT
Tapetes e nleados

RAUL CAMPOS & 0. MRUA SS fc- T E, 84
Malas o moveis dc Vime

¦^¦jytçw»""-*—

\ccentua-se a alta do trigo e do
arroz, na Allemanha

BERLIM 2 (U. P.) — A falta de trigo ar
usou hoje na Bolsa uma nova tciidoncií
'ara n nlta desse produeto. O arroz neba-s
imlicm cm crise c foi cotado hontem d
19 a 245 marcos por tonelada. A cotacã

anterior era de 232 a 210.

fc da
nssistir ã
soldados britannicos mortos na frente do
Piavc, tclegrapliou ao minislro da Guerra,
general Di üiorgio, expressando a sua gra-
tidão pelu maneira por que haviam sido
recebidos clle c os seus companheiros.

"PRO-MATRE"
Em sen terceiro numero, a revista "Pro

Matre" insere variados assumptos sobre in-
ti-resses das mães c do lar, e um grande
serviço noticioso e literário, Essn revista
da familia, quc tem a dii-igil-a Bastos Tigre
e F. Acqniirone, possuc um corpo sèlcccio-
nado dc collaboratlorcs, c apresenta niagni-
fica disposição material e melhor conjunto
artístico.

¦ m%%» 

Mobiliários e in-
sta II ações de
Csçriptorios

para :
Profissionaes
Residências
Companhias
Commercio

Bancos
J. PALERMO & C.
211 — SETE DE
SETEMBRO — 211

"BOLETIM POSTAL E MARÍTIMO"
'Recebemos o n. 11 do "Coíeiiiii iJosmi t

Marítimo", útil publicação de tabellas de
corraios c soidas e entradas dc vapores..

. i m*m . -

Até agora o volume nâo
chegou

A Sra. Lina, esposa do Sr. Riedlingcr, rc-
sidente ú rua do Oriente n. 115, em Sant-
Thereza, despachou, hontem, na Compa
ihia Ferro Carril Carioca, uni volume con-
elido mercadorias, no valor dc 150S. par.-
?r entregue a domicilio nté agora nad.-

i chegou. Cansada de esperar c, já des
limada, n Sra. Lina veiu ntí nossa redã

cção para relatar o estranho caso.

yjSrafeg
(IMAGEM DA VHVg12M-MãE)

A" memória de D. Eugenia Julia de Olivet*
rn Reis c do seu esposo o t-stulptor bra-
sileiro Cândido Caetano de Almeida Rei»

86° anniversario natalicio dc Almeida Reis.
.') tle outubro dc 1838 — 3 de outubro de 1921

Tardio desempenho, infelizmente incom-
plt-ío, de um devei- religioso

Ficou concluído, mártedia 15 Sbuliespears
corrente (70/138 — terça-feira. 23 dc setem-
bro p. p. 1924), o jazigo erigido no ceniite-
rio de S. Francisco Xavier, ein memória do
D. Eugenia Julia de Oliveira Reis e do seu
esposo Cândido Caetano dc Almeida Reis,
pnra o qual já haviam sido recolhidos os res-
tos morlnes de Almeida Reis, no venerdin 25
Archimcdcs »".' p; (70/13Ç ¦— sexta-feira, 13
Abril p. p. 1924), li tesimo-quinto anniver-
sario da morte de Almeida Reis.

O jazigo dc Almeida Reis acha-se collo-
cado em frente ao terceiro portão do cerni»
lei: » de S. Francisco Xavier, indo da cidade.

Vimos por isso, na qualidade de mais an-
tigo dos actuaes membros du Igreja Poslti-
vista no Brasil, fundada por Miguel Lemos,
convidar os nossos confrades e correligiona.-
rios, bem como as pessoas quc veneram a
memória dc Almeida Reis e da sna Esposa,
para uma visita collectiva ao referido jazi-
go, amanhã, sexta-feira, 3 dc outubro cor-
rente (1924), âs 9 horas da manhã, o:t»ge-
simo-sexto iinniversai-io natalicio de Almei-
o-i itcis. Nessa oceasião, exporemos us de-
ploraveis circuiiistancias quc occásiònnram Oi
tardio desempenho, infelizmente incompleto,
desse dever religioso.

Rio '24 de Shakéspeare 70/136 (2 dc outu..
bro de 1924)-.

II. TEIXEIRA MENDES;
Apóstolo tia Humanidade;:

120, rua Benjamin Constant.

Agradecimento
Embora certo de ferir a reconhecida mo»

destia do illustre cirurgião professor Dr.
Oliveira Moita, não posso calar o fundo re«
conhecimento dc que se tomou meu credor,
ante o esplendido, resultado quc obteve em
a melindrosa operação a que submetteu ml-
nha esposa. Ao distineto e hábil profissio-

..., i......) aqui o meu f^ude iigradecimeii-
to pela maneira competente por.que exc-
cutou a delicada intervenção eiriirgicii,.bem
como pela solicitude e delicadeza impeceu-
vel por quc sempre allendeu á enferma em
todas as suas phnscs*.

Frevnleço-me ainda dc tão feliz opportu*
nidade para externar os meus agrndecimen-
os nos auxiliares e enfermeiras da Casa dt

Saude Ci-issiunia, pelos constantes cuidados
a altenções dispensados á minha esposa, j4•joru, felizmente, completamente restahcle»•ida. .

Hio dc Janeiro, 2 dc outubro de 1924:
fíepe Benehimol Bcnhanofy
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Morreu, na Santa Casa,"NiGoláo Peixeiro"
¦ i 

^ 
i .*»»**¦.«-—

Quem cra a victima e de que ?eiu
a fallecer

A NOITE — QnlHta-folt-n, 2 dè outubro do 1024

• ni im ohIi.ç/Io «le I), Clara, i.a dmi» me*«*, rimU «... iiieiimi, q,,c l»,(||.,- MniinelJií*r(|im>, iiiaí-í conhecido pelu vulflo da "Nl-
•mm» relxolro", nn lugar onda morava, atravessa Carlos Xavier III, levi» uma «lis*eus-un. cti.n ilorlmio Peixoto «lu CastroAmorim «• Manoel /.urlln. I)n dlscuss/l.» pus*«ram .'. lula. mn incln da «mui -'NIcolAo
rels-lto" receliou uma prufiiiidn facada no
ventre*,

Tr-iu-.porl-iilo para o pinlo «Io Assljtoncla
d., *•¦*,.• ci. i,p,',,, ,-•, curativos <!o urgência, foi
•i If tio ..movido para n Snnt.i Cnau, ficando
Im••.iinilo nu ir.' enfermaria,

, Un tl-ii-i íuvuiuiIqs foram i.resoi a piores*»,.!'•-. iml;M .«tttorldnde* .1.. S.** districto, «p.e.
.ciicl. i.i.li. o processo, os renirtleram an
juiz >i,i "• JMutorln Crlniíiiul. Foi conde.
iiiiutdn apenas um dos aceusados, Muuuol
Ziiritn, ii quoin lim.. nnurndo pcrloncer n
lac.i. O outro fui absolvido.

Ü' fcrltiiciiln .le "Nlcolno Peixeiro" era,
porím, grave c, por isso, conlinuo.i rlle em
Ir.ii.iii.e.itu, uo huspllnl. K esta madrugada¦* eiti n fallecer. O caduver foi removido parnO necrotério do Instituiu Mrdlcn Legal, «fim

*U ser ni.tnpsindn.
^edro Manoel Mnr«|uci ou "NIcolAo Pai-

selro", .-. victima. «th um homem popular
em D. Ciar» c Madurelra. sendo, laml.em.
embora tmhnltiadnr. como vendedor ambu-
lante dc peixe, assíduo freqüentador dn aa-
«Ire» do 2.T- districto e Isto porque, nas horas
de descanso, costumava rmlirianur.se e pro-
mover desordens, Ainda ha cerra de um
•nno, "NIcolAo Peixeiro", a uma simples
ohscrvnçiSn feita nor um guarda municipal,
em D. Clara, vibrou neste profundo golpe
com a própria Inc.. «iue cortava, o peixe quc {vendia na oceasino. preso c conduzido .. pre* jsença dns niilopliln.les locaes, ao ser autuado,'"NIcolAo Peixeiro" fugiu do cartório c, cor-j
rendo nn gabinete dn respectivo delegado,
atlrnu.so «In varanda ao selo, perdendo os
sentidos.

• Todos o julgavam morto, quando, jnnmcn-
los depois, clle voltava a si. Foi Internado
na Santa Casa c de hi saiu curado.

fJo outras vezes qne "NIcolAo Peixeiro"
foi recolhido ai. xadrez daquelle districto,
fe* cousas que pareciam de um louco. For-
m„va carreiras da extremidade do xadres c
alirliva.se dc cul.rça de encontro ãs grades !

Poi esse infeliz quc hontem morreu, no
hospital, victimado por um companheiro de
aventuras.

OR. alvim'horcades
GYNECOI.OGIA K SYPHILIS

Insinuação perfeita de RAIOS VIOLETA,
coin apparelhos dc alta tensão. Consullas
de 1.1 ás 18 horas. Av. Kio Urano», 133 (altos
da ("asa Uilmcr'.
¦ ' ****** i ¦ — -

REVIVE A QUESTÃO DE SACCO
E VANZETTl

0 juiz Thayer não aceeitou a re-
visão do processo

DRDIIAN (Massicltusolls), il (U. P.) —t' .i.nU riitiyor mio accellon cinco das ulle*fc.iv't,cs il.t dcfesii dos fouimiiiilMiis italianosSiuc.» e \ nn-tcUi, quc, euiiiieiiimiilo*. i« mor-
je. peillraiii rcWsflo do processo. O Nr.1 linyci' nlfirmoii «ittr «» nrliculado não esta-va siiflirlcntcmciite provado. O caso será.agora entregue u„ Supremo Tribunal, parnquem os advogados a|.pellarain e se f_rcon firmada a «IccisAn dn ii.is Tha.ver, Saccoo Vaniolll scrfto irremcdlavclinetite aenlen.clndns,

*****

SETE ANNOS DEPOIS fl/.

 ii » ———_—_—___..

¦i iVESTIDOS
modelos origina*!.

CHAPÉOS
it alta mota.

LINGERIE
elegante; finíssima.

SEDAS
do mais apurado gosto.

COMPREM NA
Notre Dame de Paris

182 OUVIDOR

__T* -¦ 
-

Chapéos, Vestidos, Bolsas,
Pulseiras das Olympiadas,

Brincos á la Garçonne
e tantas outras novidades quc fazem t» encan-
to das senhora-i. Kcal Moda, Uruguayana, 80.

POMADA
RENY

Contra
SARDAS, PANNOS, E6-
PINHAS, RUGAS, CRA-

VOS e MANCHAS DA
PELLE

INFALLIVEL
¦ ' *•* ¦ . ¦noune--.se amanhã a Cruza-

da Espiritualista
Lm reunião que, em sua sede, á ma do'

fiõsario n. 133, sob a presidência do Ds*.Florcnlino do Hcgo, realisa a Cruzada Hs-
l»iritualista, oceuparú « tribuna, para estu-
dar a personalidade de Allan Kardcc, codi-
ticador do espiritismo, o Sr. Pedro Palyssi,
sendo a musica devocionai executada pelassenhoritas Iara Barache c Sylvia de Frei-
las. A entrada será franca.

, ***** , i

O ABBADE BENEDICTINO DE SÍOPAULO SEGUIU PARA A
EUROPA

S. PAULO, 2 CÁ. A.)Europa Don Miguel Kriise,teiro dc S. Bento.

Ainda so proeura fdontifi-
car os que tombaram

nos eampos da
França!

(COMMUNICADO PoFMINOTT SAUNDERS)
PAUIS, setembro (U. P.) — Freqüente,mente appnrcccm nos Jornaes, cm recantosobscuros das paginas, pequenas noticias qucrommovcm o cornçlín dos patriotas. Velam,

por exemplo, os dous tópicos «eguliitcs lira*'dos dc um jornal fmnctv:"Os «ipcriirliis quc cMiin rocoiiitrtilitdò it«•grej» «lo linsliouit>Sou8-Clintlllon (Mnriic),ilesçobrlram nas min,,-, o-, ossos dc un. s<.|.«Inilo frai.ee-, com um illstie.» Irazcntlo ..nome de Fernando Guosnoti, chaio «le 1915regimento 170? o também iiniii cru/, de uiier.'rn, uma in.igni.-i do ferido c um cichlinlio.lambem encontraram deus outros corpos,«iue nâo puderam ser Identificados, ambos
I pertencentes «um regimento de Infantaria,. o a photograpbia de um general de dtvlsío.bsses glorioso, restos foram sepultados

I no cemitério com honras militares.
i • »?s _-0,d."!í._1' tonm »"<-rtos ao ataquo deI julho de 1918, «iue destruiu • cidade.
_ A outra pequena notieia i.slm re/aiDepois de teto annos do repouso noscampos de batalha ria França, foi identifica-do o copo de mn official do 2° batalhão dc•franndclrns du guarda, pertencente no te*ncnle S. Hetley Plarson."

E' um facto qne restos de soldados allia-.los e allemães são encontrados todo din, nasantigas orcas de batalha. Fazem-se todos osI esforços possíveis parn Identiflcal-os, po-rem, nn maioria dos casn», Isso ú impossl-vel e os ossos sno sepultados num cemitério
çom n lapide simples mas eloqüente: "Um
bravo soldado'de França, ou "Um bravo sol-«lado ollcinao' . Comparativamente suo pou-cos os ossos de americanos encontrados, de-.-Ido n aeção enérgica «Io commanriante dociercito dos Estados Unidos, que, immcdia-lamente apôs o armistício, onlcnou provi*

.«jencias acertadas para idcnlificnçSo do to-
; lios os mortos. Porém aos francezes, belgase inglezes, quo estiveram no campo duranteum pcrLinla muito mais longo c soffrcrom
jicrdas trcmcndiis, Isso cra Impossível. Osallemães ficaram tão complclainentc desoe
gnnisndos nos últimos tempos da guern,«í.ie lhes ern impossível tratar dos semmortos,

O trabalho de reconslrucçi.o nas chiadosdevastadas descobre continuamente rc-itos «1«.homens que morriam nos escombros dosedificios on debaixo das trincheiras. A iden-t.ficnçno muitas vozes se faz po meio «lulim numero dos uiiiforn.es. Os lii -ezes I.i-hutnm todas ns honrai postlmiiins .. e.isei
, restos c quando identificados con.tm.uicamseguiu para ajaos parentes. Muitos annos aindu levãrA ..

LIVROS NOVOS MUSICA
pmimiimii ttmmmmwm

"Crmatln Sanitária" (dli*
t'»r$n$). \trh* Dr. .inuuirv ilo

.tltulrínu. Ilt-tilfí 19Ul.in eillcao luxiloün, cl.t-lu de lindas áravn-ra»«, vlnlielns, «IA-iiúi ,» nuinr mn livre i»ri.moroio em l.l.ins u cstvl.»
i.ií« 

l.!!:.i'},,,i',"'y ''?¦ ««""'rói 6 nm moç.» do
ih « » «^«„r0Ve.,0M' •""''"", " '"tolllgen.ow e n ncçílo nellu sc nrjfnn saram «le talninnolra que, quer com.» hon tn l, loieiielS•incr 

çotuo aiImlnlMimlor. 
".. 

cm íe •«• a I«o pal« como cldatla.» íll..«t.,. «"«nao
A «llrccçilo dos serviços .-..niturl,.. dn Fer-nambuco servo «lc «Iflrmalh-Í «« j,lxn a".

o.'lmilo podem inoMr.tr serviços livalenteoi
!a h !íin"n"!f. W^»» «no -^S^*»iniiii oo nprlp. .Si.,1,1, (lorim; ,u cfflclento «

c^VòLffi. Í/;ííi0r*^0"**los* <•>'¦»»*>" bencn-
,.,,!,'' ?' c,",r'»,l«*i « opdcinlcM quo hs*
•n.r^r*^i.f'*',,,,n;0, ,;sla,ln l«-'nian,l ..cano,cruz vermelha modelar, cmfm lu.lo n..e e

•Io iwlo Dr. Amaury de Medeiros,nossa grnndlosa e humana campanha dedi-

& «S _™íi ,"*'"«-'«-«o» «iue fai con-siruir «m grandes feitos, traçou eom smu-
X / i-KS~^«£«wiM«eô os pwtfcíjlos ba-mios i hjBleinj mnilcrna a ela vou em Per-

*r.\i%*F&,*t^'£*
S^.ittÃÍ.Sir.^:

ram na sua acçao administrativa.
O primeiro discurso — Baplismo Sunlla-

llmiZ,6/,u'"í,.,u,n''"--'* "blaçilo, cm qne s.«m
p.ira a leira nalal, exp*"»-i »* suas linccras _*K/rt' «l.^f trabalhos pro"""»
t\\^rJL t?n^tr' s-'""-u«-o o iminenteprofessor ítoch.. Vaz, e na resposta sente-se•i confiança e o enthuslasmo do homenana-uo sem olhar recompensas nctuS"?^rns. e, «o tenninar, dia quo aquclla dia' 

ím',arií0.m-0 Uln dns me*h°™ 5a"ua vida
,n.Thn,». í ru pa1.a <,ü»so'»Cáo e equilíbrio

mmi,f.Tndo t-'sel*Tí*o — Acto de Fé — pro
lllZ n!0.iD0T,nuwl.".,rt «!* •"¦"**• fo «õ«r *¦<¦!

t****yp****M*****A***_*»****mmm

Autliiju* tlv vtm,;il'>t hrntilfl*
ru* vtlylitiulnt

Nova nutlIçSo «le cançOes brasileiras e».
tylis.ul.»*. pelo ii.i.fsli»...'..i..|iinll«.i' Muivellu
li.p.viii.iiil,,, l.ive. iinte-liniitciu, o inil.llco
cnrlocn, Foi nu Instituto Nacional de Musi-
ca, O tempo ImpledoMi não preluili ...i, en-
livi,i..ln, o l.rlll.,» dessa l«st«. du nrta. Um
inibllc-. fino o numeroso n|ipliiuriln, de nuvo.
un bello artista quo «', Marcolln luiiyunii.bn
e a seu dlstliicto iiitcri.rete, o tenor, Iam*
bem patrício, Erigard Arantes. As cançães
liriisilclrns, «le sun nulnria, Mfirccll» Tupy-
ii.iinlii acnmpnnliou.an ao plano.

O recilal dn Sn. Walhorg
liana .y**>p*.n.uccno

No próximo sabbaito, din -I do corrente.
ri'iill5!M*»crt, nn salão dn Instituto Nacional
do Musica, o recital n dons plnims, «Ia Sm.
Walhorg Dons Nenomuccno, viuva do sau-
doso o nmit» a|.plaii.ll«lo maestro Albcrl*
Ncpomiiceno. Prcslarno o sou concurso nes-
se concerto « senborlt» linydée llnntl.Ma,
discípula dn Sra. Walbnr«, o o violinista
professor Francisco Chlafitelli.

O programma desse recital, qu» terá Ini*
cio As <t horas ria tarde, consta «lo seguinte:

I* parle — 1 — Moznrt — Sonat.t cm rí,
«»p. 03, para 2 planos. Sra. Ncpomucenn c
sénhorlln llayriiSe Baptista; 2 — llcethovcu— SoiiHte (Kretttzcr), par.» violino e plano:.lilaglo soslcnuto, Presto nndanta con vari-
«iono flnnle, Presto. Sra. Nepomueeno e
prof. P. Chlafitelli; 9 — numeau — J-os-

Consolidando
a fraírtÉ èm

Wieifa

Scherzo. op. 39. Senhorita Haydéo BnpUsta.
il» parte — 4 — Sinding — Vnrlations,

paro - planos. Senhorita llaydée Il.-tplh.t-*
e Sro. Nepomueeno; 6 — Wngner-Elfrlloh- Cavalgada das Wallyrl.s, pnra dons pia*nos. Senhorita lla}'dée llaplista e Sra. Ne*
pomucèno.

—* i

Acto de Fé — pro-
,i,-~.i«„ -" •""•«•-¦iii» ua posse no loga:«hreclor <!•¦ Itcpartlçâo «lo Hygiene, hoje De

nbbade «lo Mos-.

AMANHÃ

50 CONTOS
LOTERIA

Sanla Galharína
Inteiro 15$
Deaimo l$?

obrn de reconstrucçôcs, provavelmente <lu-i-j.ito totlo esse tempo novas descobertas 3e-ido feitas.
Quando são encontrados allemães c iden-tiflcados, os francezes mandam a comum-nicaçTio ao Ministério dn Guerra cm Ilcrlim.Muitos restos são também achados nus fin-restas em remotas regiões, testemunhando

solcmneinente que existem reparações nãolembradas nas conferências
**-M-k

intcr-alliadas.

S*rin<ras pal'a injecções, 2 cc. Preço resjcnngd» c]amo 3__.50n> AGULHAS dc ..,_.. __^___...
tina verdadeira, Luer o Loty, marca espe- Pulseira *}**, n»r«l». Perdeu-se no"ciai. Afiam-se e concertam-se. CASA HEH-, u,5e,ra a* perOlaS.j- 

cu *"•¦ no
JIANNY, rua Gonçalves Dias, 54.

wrlnmcnto de Sau/lo e Assiktencia', è o tra"-•.ano uo largo programma «ln s«a fui ura nes-1
",;., 

JrF °Ia(,a ll,c.rili ctiergin «trnnrdina-J"•' P8™ •* consccuçiio «los projectos ./izados :em Iodos os discursos proferidos. .p,c são 
'

lo-se. sc nos deparam a mesma cieganciaue .phrasc__ o nwsmo oi-dor confiante, a mes-ma precisão do pcnsaincnto <¦ accão. a mes-ma mocidade e o mesmo Ideal. Em um» «iasMias mas Jicllaa orações, exclama: "Triste
t ,» desalento do quem duvida... dorlda é afrieza com que a «cnlt! se ni.alysa mis mo-meu o.i atrozes de sçepUelsmo e desencanta-*•;•" o «deante: "li' ptwiso ser real-mente torte, fazer nova educação intima ternma serena coragem jura. pelo ntnor da ter-ra. fazer tremendo sacrifício de seus maisuellcados melindres e persistir impávido nopelourinho."

i : E assim discorre sempre, sereno e cora-joso, etn todas ns orações, sobretudo na «ntel pronnneloii na fesla que lho offercccram noI ceife ali de outubro de 1923, cm que e*clama* "nu» ¦/...; ._,../_ — _..... ¦ . .

TERÇA-FEIRA

20fMNM»000

A directoria da U. E. C,
recebida pelo embaixo
dor Cruchaga Tocornal
Uma affccíuosTnion?. ;<^
aos empregados no cem.

mercio daquelle pai_
amigo

A dircctoria e o c«nisollio fi«r»i da ,.„,,dos Empregados do Com morei"corapSÃram. hoje, a eml.alxn.la dn Chile! o,;?''fregarnm no Sr. embaixador Dr." cüàllorornnl n seguinte mensagem destina ¦Íaempregndos do commercio «lo Cl"le ,m, -Vposta A oulra, «|ue receberam dj Íh>L',.Kmplcnilos de Chile: °n *•"Itio de .lanciro. I* de outubro da l«"iAos empregados do commercio do Ch í- V.Interinodio dn valorosa "Union d. I »'„dos do Chile» - rrmaoVe saütot Ô
. «m «tremo dosvaneclment ? „ "pSt/¦/.
h,Usínfe?0.0 '\° cor,c,zla ,,eS!"' valores a, 

'
claçlo co-irmã, contidas no i.fficio da \ ¦estosio uItlmo.'« UuHo dos ElnpreirndoJCmmereJo do IIlo dn .lanelfo , .«bf ,1 .;'i,uil-..s com extrema s.vmpnlhla. „„,• ,,;.'rem dos dlstlnctlssimoscnnmmd.. quc t 

'.'
Hiain no arando, progressista conimerelè ,'— n nação tradicionalmente nu» •• ,•,
Chile
lirasil.

.Que será. porím, paru mim esta vi-sao longínqua o seduetora da victoria, qne me '

100:000$000
5O-00OS000

POR 80S0OO

ttiiotioUe

seu*.
io progre

Jogam 13 mil Bilhetes
Vende-se em toda parte

Camizas da Fabrica
Confiança

do Porto
as ioo mil Camizas

RUA SETE- 2© -RIO

tini estabelecimento dos
subúrbios que recebe

inelhoraiiientos
A" rua Archias Cordeiro n. 220, no Meyere estabelecida com café c bar, denominadoImparcial", a fmna Tras-cssa X- Coelho,«•ontem; á tarde, foi inaugurado nesse esta-teeleeimento o serviço de "chopps" c co-«lidas frias, systema allemão. Nos fun-nos, foi feito um puxado, com iim paterionde serão servidas ao ar livre refeições li-geiras. '

**-*—*.. ¦ ****• 

TAPETES E OLEADOS 
'

pnra mesas, corredores e salas. Cortinas,
stores e capachos

O melhor sortimento — Preçog rednzidn»
ICASA RAUL CAMPOS

EX-SEGÜKA CAMPOS
RUA 7 SETEMBRO, 84

Moveis de vlme, malas, artigos de
viagem e sports

'"ma, de valor c"stTnmtTvT 
"Sfica-sc"^

que... entregar n rua Gonçalves Dias u. 51,ao t»r. uenize.

))

i:MMmo...»
lExcellente. como sempre, o "Numero ¦»

correspondente k quinzena actual, 
'mo

agora começou a circular. Nas suas centoe vinte paginas traz um suntmarlo copiosodo testo ameno e variado, no qual pódc-sedestacar o lindo c empolgante conto poli-O rei negro", uma curiosa nota deciai
tura do Chico Chicote, a indispensável per-sonahdaae dos hcrócs t.heatraes conhecidospor fristao e Isolda, uma desopilante aven-tura do Chico Chicote, o indispensável ner-souagem que o "Numero..." tem tornado
m?..*P0P?n?•^,¦ ClC'*' Clc'i.IA' ca»>a á0 "Nfc
mero... 20 c mais um brinquedo com clia-].eo representando desta vez o popnlaris-sln.o Briant Washburn, quc ainda ha pouco«leu-nos mais uma das suas creações no im-
pagavcl "Homem da gazolina".—-

Tome nota!
Uvas K". 4$000
Maçãs da Califórnia, Duzja 5$
Os menores preçra em frutas, doces,

biscouton, etc.
CASA CENTRAL Av-Ri0 Bran«'. »*

(Entre Ouvidor c Sete)

O seu luxuo.
so e confof.

tavel
paquete

«GELRIA
Sairá no dia 6 de outubro pro-

ximo para:

SANTOS, MONTÉVIDÉO E
BUENOS AIRES

Para passagens e mais informaçSes com
os agentus geraes:

Sociedade Anonyma Martinelli
106 - Avenida Rio Branco - 108**"*****wmm***n

arrasta a lutas, «*uc me agita vertiginosa-1 .-,, ..., , --¦- -.***¦ 
mente a vida?" ¦ EU .FIZ A DARBA ESTA MANHÃ COM

I "Vencer, j».ira ruim é fazer quo deste solo í LMA --'"'f-MTE. E VOCfi?
renovado por forças novas, surjam novo.í 

"~T~_ ' "-"*** '
valores, novos elementos de vitla e de pro- 0 Sr GrâhsLi ran(«,»H». *.*,**,trresso; i contribuir para qno deste querido '• * uraD-»K-l CODiereiICia C01II
"t.í-'°.dn Brasi- brotem novas idéas refor- S C Dj-v YIniadoras, para tpie Pernambuco conquiste soulogae de honra na communb5o brasileira, ei -1VO.MA, 2 (U. P.) — O Si*. Grahski ir.
2_-?™i!?« A°nl 

C"e «•¦¦'«witdeía cada mão do primeiro ministreTpo âco, co nfcVenvez mais e se destaun... lirílha*.»-, « »•/,-»„ _.„ ,.tn,. ^n-, <!.... c__.,.i...._ _ * "Y_í. *-u"-*-"-nciou com Sua Santidade o papa Pio \I-—-  *****PALACETE
ez mais e se destaque, brilhanto c forte noconceito «Io mundo culto".
Assim discorre, sempre elegante • sóbrio,em boa linguagem, com intelligencia viva eartística, com sentimento delicado o gostoliterário, ora como orador moderno, ora como

professor, ora como homem dc aeção e I Vendc.fi.> nm v,.«,in, «al~„_.» -
cheio de fé, ora como amigo agradecido sem-1 t • n *> . ?.„íi Palace,e " «"Un
;»re egual, tolerante, r»lcno de vida e de ta-! J.osc "«""acio n. 183, estação de To-lento. ,.»..- .._ «....... • ...

O livro — Ci-uzada Sanitária è um dosniais primorosos em todos os aspectos quetem apparecido na literatura medica nacio-nal Itesume a promessa dos triunVphos in-teJIectuaes do autor, os «piaes virão certa-mente em progressão crescente até attingi-rem as altas camadas «Io pensamento brasi-leiro. — A. Aostre-renllo.
***

Realmcnlc, quanto teve n iniciativa <!c tf.ceber como seu hospede official, entra fulípomposas, o valente escoteiro Álvaro mI-Vuo retornar dessas regiões distantes 7 UÍldos Empregados do Comniercio ,)0 Hio ,1* í,
! neiro nao quiz apenns celebrar o seu 

'•„'¦

i d«. energia caudaclo. mas sobrei..d» a Morei.sao de confralernlilnda entro o Uras »Chile,.quo o levou ;, visitar-vos cm aòmadí'juventude brasileira. «Oman
m^ní!I"',1"d0,, J'ürl«>»to,.o feito Invutóir dsmesmo cscolciro, festejámos, com ;, nnllo<hs duas pátrias sul-americanas, os emSlos do commercio desse paiz, onde. oTbmt.Iciroí encontram gente amiga c onde i> £Lprin bandeira relembra a nossa, nosros de Kcnorosidndo o dc paz, dco de fé no futuro.

Hoje, porém, partlculnriznmos essas Iioint.nngons nos nossos camaradas «Io classe cnn
íri"'.,dl ^«'ensagem de affccto, «o?iíu,• tre. embaixador Exmo. Sr. Dr. CrochaS

| 
J o.ornai, j»nra que nos conceda ;, honra â*la^r flirànr ftg vossns-íiiâog Ienes. '

; h.Ilf.Prf^rt-a"dJ> 
C0'" cxtrp,"i* «••••••¦riu.. •.J»eil.i, foi te e generosa nncâo chilena lunlnao governo ,1o Brasil. S. I?x. co nparícSfestas quc promovemos cm homenagemmgn.fieaçap do "raid" pedestre dc Álvaro Sil-

Ín«m .1Md.°' CC1' *>!"ente, il sillcoritliidc* nJo, tomnnnn do espirito que os animou com e, npçio da população do Hio dc Janeiro'nt*eZ ?' l""!" por ta° l-onrosa inlerfcrcn.
| cia, esto documento da amizade qua vos '-' ii.camos, firmando a segurança de quo a oi «
I da amizade entro nações cullás; nfio per te n*ce apenas á diplomaoln official' dos 

**ZZ,
nas, com melhor fundamento, nos que trabaJham para o progresso material o mo™tguacs sao os symbolos designativos «!.,«nossas d!las associações. Que a palavra --

,:«í!?„~"ir_pri;se,,,ant-0 «unidade cspirltnalo-matcrlal dos empregados do commercio .!»Chile, como representa .. da nossa collecli->fdade no Rio de Janeiro, e nos vinte Estadosdo .Brasil, tenha maior significação moralpassando a representar u unidade espiritasdos empregados do commercio do Chile c ,loBrasil estabelecendo nova força .na concórdia«ias «luas nações,
»„;lI!i.",'?d" -'?,"' .c-sles. Pensamentos de confra-ternidade, a Ln.ao dos Empregados do C.merciodo Rio de Janeiro saúda no

011|.
enip-,--
mèdlõ

ille",

| dos os Santos, em leilão, amanhã, 'â&U
* l\i lioras da tarde, em frente ao í
jnesmo, liudissimo palacete, pelo lei.'-Joeiro GUSMÃO. ilI

gados do commercio do Chile, por intenda valorosa "Union «lc Emplcados de. dam ,<_om elevada consideração e estima - Pe'»dircctoria: (au) Horacio Picorelli, preside,*-tç,,Orlando Ribeiro; 1» secretario: Aittoniõlustino Pereira, i» thesourr iro.

«••-?h.w^x~:-«^h.w-^h.wk".-M"!^.*:.-m-:-:

i, ¦ —**  « **•*>< ¦
Todas as mães rd.cvcm,itr. em casa a

,. , Cera Dr. Lustosa, con.u_a a'.d,*i1^t-0 dentes. Tubo para 10 applica.
çoes, 2.$000. Exigir esta marca.******
(t

' ***• __

Loteria do Estado do Riol

uLa Novela Semanal" e "El Su*
plemento"

Estão, como sempre, muito Interessantes,
os números de 15 e 17 do corrente, respe-ctivamente, das apreciadas publicações buo-nairenses "La novela semanal" e "El suple-
mento".¦Aquclla, além das secções do costume, pu-
jjlicn o conto inédito de Alfredo Torres "Ha-
raipos dc seda"; trazendo a ultima variado
surnmnrio, contendo trabalhos assigriádòs
por acatados nomes da moderna literatura
argentina. ******

Revista Musicai"
"Sunshine", nir de hallct, de Jorge Du-tllcy Martin; ":.My Sivcctre Wcnt Away",foz-trot, dc Roy Truk; "Hótv Thcy Lovc",shimnij-, arranjo do maestro Pola; "Lc

Huppa-Huppa", ultima dansa parisiense,dc René líuxenil; e "Pobre Corazotucito",
tango argentino, de Vicente Grcco, são as'producções que Iruz o numero desta quiu-zona da "Revista Musical". Além disso, o
apreciado quinzenario traz attracnte colla-
boração literária c musical.
*—"* ¦ •*** **..

PROVEM

Café Cruzeiro
O PREFERIDO******

m. ie pnra seda para' senhoras. Inteira.
mente garanU-

das.
Cores as mais
modernas^ pai-

16$800

GONÇALVES
DIAS, 75

CENTRAL 2893

LA REINE
AMANHA

30:000$000
Inteiro 15600 — Meio 800 réia

TERÇA-FEIRA

6 0:0 0 0$ 000
Inteiro 4$800 — Sexto $800

VENDE-SE EM TODA PARTE
mm

LITRO

A RAINHA DAS ÁGUAS DE COLÔNIA*0*
Perfumaria Mascotte — P. Tiradentes 18 e 21

I a min a c Gillette, Valct Auto Strop, Àpòl-uaminas ,0> ,)ni.h(lin! Dll.-le- GcilV> Elvé-
Ileady, etc. Casa llermanny, rua Gonçal*
ves Dins,. 54. *****

Falta água na rua D. Anna Nery
Recebemos nma carta, reclamando contraa .nlin dágua na cnsa n. 27 du run D. AnuaNer*,', sitiiaçiio que perdura ha vários dias. .... _. .^ii,, ' ii .

{(

FESTEJANDO 0 FEITO DE AL-
VARO SILVA

I ^ 
—¦—*¦•»¦—

O próximo festival no Instituto
Nacional de Musica

"Sommcmorando a data da descoberta da
America, rbalisa-se, cm 12 do corrente,
às 9 horas da noite ,no Instituto Nacional
do -Musica, um festival cívico artistico-lite-
rario, em beneficio da Assoeinção Flunti-
neivsc de liscoteiros. Essa festa será e.n ho-
incnagcm ao escoteiro Álvaro Silva, qucfará nessa oceasião um relalorio do seu ar-
rojado "raid".

Tomarão parte na festa Coelho N'etto, Al-
berto'de,. Oliveira e Goulart de Andrade, I nal
Í_ém doi Tnftlmv» artluta* tintrlei,.» 'o.'!

O MAIS ADHEKENTE
O MELHOR Pó UE ARROZ******

DOENÇAS 00 ESTÔMAGO INTESTINOS, Fi-
GADO E NERVO-

SAS. RAIOS X. Dr. Renato de Sonza Lopes,
prof. Faculdade. R. S. José 39. Vol. Pátria 33.

A Folha Medica"

\ Regressou de Bom Jesus para
Campos

CAMPOS (Estado do Rio), 2 (Serviço es-l pecai da A NOITE) — Regressou de Bom
, Jesus, onde fora levantar a planta da es-
i trada de rodagem que ligará nquella prós-
_ pera localidade fluminense a Santo Eduar-

do, o engenheiro Dr. Fausto Lopes, ncom-
panhado do fiscal Scgismundo Fazbender.

Entre as populações local c daquelles mu-
nicipios reina grando desejo dc que as obras
do referido melhoramento sejam iniciadas
o quanto antes, tendo mesmo o commer-
cio daqui telenraphado cm tal setrtido ao
presidente do Estado o ao deputada Jerony-
mo Tavares.

******

PAGAMENTOS
LOTERIAS DO ESTADO DO RIO

Na Thesouraria da Companhia Integrida-
de Fluminense, concessionária da Loteria
do Estado do Rio, foram pagos; ultimamente
os seguintes prêmios :

RS. 3O:096«OOO da estracçâo G7- reallsada
em 2 de setembro p. findo, vendida em Rc-
elfe e paga ao Banco Francez e Italiano.

RS. 50:1SO$000 em fracçOes.dá loteria 7â»
?rtralda em 23 de setembro p. findo, sendo
2 fracções ao Sr. Ei Salgado, jornalista:
nma dita ao Sr. Paulo Flont., empregado
no commercio c morador em Botafogo; nma

LEITURA
PARA
TODOS

jVumero dc outubro
JÁ ESTA A' VENDA

Ao Monopólio da Feücídade
a* a** _I>Ep0*3 D-AMAÍÍHÃ200 CONTOS!

14 — SACHET U

t

TRINTA E DOUS ANNOS DE
EXISTÊNCIA

As commemorações do Co&gio
Paula Freitas, amanl^í

Fundado cm 1892, a 3 de outubro o rv.ilegip Paula .Freitas desde SViliol"nao tem feito senão conquistar";' tercei-menlo e louvores, numa affinnmcão iniL
fZllV\a 

"V5."1-*-'» *-' trabalho rniarci,"^grata recordação para o conhecido 
"es

Tem Caspa? Use Quinól. Loção perfnmada

dita a nm digníssimo magirtrado fiuminen- cimento de edut-ação e m.^ í nnif ^l0"•e, morador i ru. Çarolina Santos 7!» (Bocca j dc 0 do cbi«*àtoi%2a^_KFc^-ft!^I nos dç existência'. Nesse dia, AhvetiV nasede do referido collegio, 'á i*uà Haudock
^0'^ltnfe?^ 'ÍCSla C"j0 ¦&#$$'&^M&IÍ 

Sinal ^Hitict
±..H!??'a t*l!-mWÍ ** 8 horas -

do Matto) o uma dita ao Sr. José Dia» Bar
cellos, morador á rua Estado dc Sá 13, e

RS. 30:096$000 da extracção 15» reallsada
em 30 de setembro p, p. rendida-e paga a
nm empregado da Floricultura Petropolita-
na, na rna Gonçalves Dias 17.

Em virtude de taes nuccesscij nSo é parase dttepresar a loteria de 60 contos, que cor-ro na próxima terça-feira, dia 7, ao preço de
4J800 o bilhete inteiro, ao alcance de todsli
as bolsas.."*»

A FESTA DE AMIVERSARIO DA
SOCIEDADE ESFORÇO

CHRISTÃO
Conforme flora annunciado, realisou-se

hontem com grande brilhantismo, no salãode concertos do "Pavilhão Presbyteriano".
a tfcstn commemorativa do _1V annivcrsa- ...... ... ___„•„,rio dn Sociedade de iEsfcrrço Ohrislão. da discinUni».. r.» * ..-„»- , j "*_ ".—¦ *•*•
Egreja I'rcsbyteriau.1. " we.,ins':«lp a7/ualJCS£- dos Cfil'-if'cados

,. e. l-*en,*os «e daclyloffraphia e tachyéranhiaAr- do curso commercial (concurso «ailsndo

nussa_ em aeção de graças, celebrada imvS..Es. evma. I>. .Enrico Gasparri di-gniss.n.o núncio apostólico: primeira' con -'^/os alumnns -do c'oS?, mm".
narh 

PÍ,S,l'.0'l, **'^i5» ,dos *******míparte -- A" horra da tarda -- Sessãodislribuiçao de prêmios, presid dn
PauIaflF.ln.^. 

dl°0 COllC?Í0' Dl>- AlK dâ
{aula Freitas: I» — Abertura da sessão-

munhão dos
ção

2*
de

SHERLOCK HOL-
MES NO RiO

Breve, mnito breve mesmo, vae o Rio abri-gar o famoso policia inglês*, conhecido e atl-mirado ito mnndo inteiro. E* verdade «...<eile nao vem em pessoa, mas passo,, plenospoderes a Joltit Barrymòre, quc o representa-

S?áS? ."ím'eU f*,<-anh*«. os «us 8..CCCS-sos mais ruidosos.
f. ' '*•** 
Limas para unhas,liui -*icUiorcs mo-

Um juiz fluminense censura-
do pela Relação por ter

cumprido a lei ?
Escrevem-nos:

ultim,?cl*f«"la«" do Est'\c1°*t,u -''°' n"»'9 aâ:1Ultimas .sessões, ao decidir um nirt-ravoem separado dn Comarca dc ÀiSatnK-surou .o itnz dc direito ,,or ter proferido
uate'0/10 ^"^«Cfio «ie mm des-'
?J..?-'*U? dcu (''!11,sa no recurso, sem ter a

lín .finíi?0110, Sc ? E,;,'csi0 Trlhiinal; de.UO. glorioso passado, tivesse baixado o rc-
curso em d.i .gencia, lã encontraria nos au-tos cm original, íi pagina •!;,'
«lo presidente da CamaraLorretorcs. Como c quc ê"juiz por -falta, ou omissão,cabo culpa, porque nemoceorreu

Í...7. Ettl^la •!-«,Prêmios dc procedimen-f,?: f ,.— Jintrega dos titulos de auxiliar drrií^pinlinr,. Co : •?...  •*u?.*L!-*r üt

Eüxir de Inhame Uepur,,? ~ 
fortalece— fcngnrda. _, t)mmiParisiana

A Água de Colônia preferida*****
Como a população de Santo

Eduardo recebeu um
engenheiro civil

SANTO EDUAItDO (Eslndo do Rio), 1
(Serviço espeein! da A NOITE) — A popu-lação local recebeu muito bem o engenhei-
ro civil Dr. Fhustinò Costu, cticarrcsadó
pelo governo do F.stado dc estudar o tra-

.... .. çado-da estrada pnra automóveis, nii0 liga-Dr. .1. P. Fontcnellc, Organisação -sani- ri este districto fluminense ao de Bom•"-""'"• Jesus* '

_,A Folha Medica'', a conhecida publica-
çao quinzcnal de medicina, publica em seunumero lí), áppãrccido ti Io do corrente, eu-tre outros nrttòos ihtcressnii.es os segtiin-
tes trabalhos oVigiiiacs; Ur. Eduardo Mon-
tetro, Mal dc Lamiry c neosalvárSan; Dr.
Lauro Travassos, Pesc-nlzas scientificas rea-
Usadas cm Angra «los «eis (II); Dr. S. M.
Neusclilosz, Pharmacologia da funeção re-

O programma, sob a dirceção do Sr
thur -Martins, teve cabal desempenho por
parte tle todos os artistas c amadores. Aextraordinária soprano brasileira Mme.I.uciua Amóra Soeiro fez-se ouvir em lindos
trechos doseti selecto repertório, ten-do sido
chamada ii scena por diversas vezes, paraattender aos insistentes "bis" da assisten-
cia, que era numerosíssima e composta do
que de mais fino havia na nossa socieda-
dc. Os acompanhamentos ao piano foram
feitos com muita maestria por Mme. Arau-
jo Jorge. Também o tenor Raul Gonçalves
foi muito apreciado em vários números de
concerto, que muito deliciaram a assisten
cia, que lhe não regateou npplausos. Ao
violino fez-se ouvir Mlle. Dina Martins, queexecutou com muito sentimento c gosto a"Serennde", de Drtlla. O professor José do
Couto Moreira executou lindos fados portu-
gúezes, A guitarra, tendo se mostrado um
perfeito conhecedor daquelle difficil instru-
mento. Emfim, foram momentos de indi-
zivel prazer para quantos tiveram a ven-
tura dc. assistir S encantadora festa, não
tendo a commissão organizadora poupad"
.gentilezas a todos os presentes..

no dia 23 de setembro)'; 7» -__." Fi»f'rõ7f.r'AV,«certificados e prêmios «íe 
'«'ymnmsíi 

a* con?
8?"°'P„n,™.d°,110 dift -'2 de ^lembro);8 — Entrega dos prêmios de desenho dos
ZlSZ nCde"tÍC0 -e s*-<-**»<*'>rio (conen"
i^,vfv'Sod0 "S Pr,meir-* quinzena de sc-tembro). 0» -- Entrega decadernetas c pre-mios da Escola dç Escoteiros, dos exames«io noviço e marcha de resistência (provasrealisadas nos dias i* de junho *\i SIagosto e 20 de setembro); lSsáudaçf^aos premiados pelo professor, W. JurandyrPaes Leme. ex-alumno do collegio: 11 —
Eitho; 12 — Smidaçao dos alumnos do Gre-mio Literário Paula Freitas; 13 — Saúda-çao do director do collegio: 14 — Encerra-mento da sessão: Jiymno do coIIcrío

Jl" parte — A's 3 horas — Eduação phv-s ça; apresentação das escolas de gymnns--tica e de escoteiros; Exposição dos traba-hos mamiacs e de desenho; visita ans ia-b.netes o laboratórios de physica, chimica? li.stoita natural e ás sessões dê a""-„i
íuítura 

'^ 'a* 5Brdinafic,n ' o api-

t certidão
Syiidical dos
ecusiirntlo um

de quo lhe hão
uma. nem outrano processo?! O Tribunal aindao censurou por não constar traslado dessacertidão no instrumento do liggravo. Se '¦l,plcndo.lr*bunal se tivesse•'¦ inspirado hadisposição do paragrapiio 1.» do arligo2J4- do Cxi. de Processo do Estado, de-certo nao teria, data veiiia, procedido da-•lucila forma, porque assim reza esto pre-ceito: -- sao peçns "indispensáveis", que«levem ser trasladadas sempre- — a deci-sao recorrida, i* iulimaçãò ou o sciénto tioadvogado sobre n mesma decisão e o ter-mo do aggravo. K o artigo 2343; paragraphoiin.co dispõe: — "com a resposta «lo ag-

gravado, ou sem cila, serão os autos con-clusos ao juiz quc deverá reformar a suadecisão, ou sustental-a, no praso de ¦"'
_•••}'- —- "podendo» mandar junta»' o tra?-lado de peças quc — '-'entender." necessa-nas ao julgamento". A lisura do juiz "a
qno""-_i tanto mais do notar, quanto o
bgregio Tribunal confirmou a decisão a'g-
gravada, — isto é, a decisão por clle profe-rida! Onde, pois, a cansa da censura?-Ellanno existe. Existe uma interpretação":*-má«la lei." —

¦ **** i

LINHOPUIO
directamente da fabrica ao frea;licz j

. DAVIDS Mm
Av. Rio Branco, Il-tl". tel, C. 19t


