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tio ilepuliidu Cloinciitli.olente, o ila Faculdade ile
 Medicina du llallia,

lem, como o próprio
projeelo c suns emen-
«Ins. despertado uma
eerln cffcrvcsceiicl
Hc opiniões, agitando
«m liitercssnnelo a
classe medica, nado-
nal e estrangeira. Os
.'¦cos ilu entrevista cm
liproço Siiblrnii. ali
Petropolis, por is.sn
<|iic loi nesse refugio
ile verão, e no seio ile
sua Sociedade «ie Mc-
dlcliia c Cirurgia, qúoi) .Dr. Paula Uuareiue,
clinico nli muito c-o-
nlicci.lo, o ile renome,
expoj! uma serie ilu
palpitantes razões,
criticando e conde-
ninando o ponlo ile
vista do professor
Urano l.olio. ]•: foi

precisamente csl.a clrcuinslnncia, inlcressan-«o, como vae, c geralmente, o assumplo, quelios levou a procurar o Ur. Paula Bunrijiie'no•ntiulo de ouvir-lhe «le viva voz a ropro-Uucçuo «Ias idéas do discurso «pie cónhc-ciamos apenas, através dos commentarios
ull.cips. O In*, ['nula Iluarque, attcudcnilòaos nossos desejos, assim nos expôz, enlão,o seu iodo de scnlir. o de rebater o julga-mento elo professor Uruno Lobo:- Xinguem contesta o valor dos centrosncicnUflcos ilo Velho Mundo, a sua orga-nisaçao modelar do ensino, os recursos quepossuem em laboratórios; hospilacs, gabi-" *. ele investigação scicnliflcn, c que, «li-

por homens de comprovado saber,«liados por estadistas porfiados íio pa-cu propósito dc sempre niellioral-os.irnaiu cada vez mais o alvo du hilihi*los, estudiosos e dos paizes novosconto o nosso. Não qner, porém, isso slgíii-ícar que os que aqui aportam sejam, 
* 
cmminoria, portadores ele taes

que leiihani ^-bebido nessesBrandes centros — fontes ele "saber -- «putíi-*.'¦> Uao seja a autoridade (ie scienfistas, no•menos n experiência d:, dõr luimaua. Como.'"im. la lambem ha de tudo, sim, de tudo 1i. deve-sc -convir «me, pelo simples íc uni-: o fado ile alguém sc Iinver diplomado iíu\ cl lio .Mundo ou scr professor «leste ou da-nueiic eslabelecinicnlo de ensino, não pos-K, deixar de ser um poço dc sabedoria liu-liana, biilre os professores dn Velho Mini-«o, Im lambem ., tntereambio «lc sciencia,porque, quanto mais se vé c estuda, mais¦ que. 6 mister aprender c dc <|uun-
revestido ,, nosso sacerdócio,us inconscientes, sim, por não còiiiVrelieh-ueicni os próprios erros, «j «|uc „,*,„ 1>(>:ioln-".itessar as duvidas sequer que lhes assai-espirito, por (ciem deante de si umiÇiinbailo. K' natural, porlant.,.que sc consiga no Velho Mundo, como em•ma!.,„cr pniz (Argentina, li. Unidos ct.O" ii palrunom.. de. grande vai,,,- e 

'Sfâfá
•ii dtçoes im, "hanlip d_ cstriíngciro", só--.cn e melhor acurará ,. poder «ic synllic-¦e.. «le anal.vse ou de observação¦n icmiilo a iniciativa dou Drs. Clcmcii-

,-, ,S 
c *Iort"1?1? ••Ivarciign em quere-¦cm obrigar, por ici. os diplomados noscenlros scicnlifieos, a Inzer, alémmedico, <js e.xames taes de pre-acha o professor Bruno Lobo,um absurdo, porque, os que aqui aporiamsao maiores de 28 a 30 annos, jü jk.ssucmi estagio por escolas c hospilacs snpcrio-

.,i,.ii. „¦ 2' y 
S !l°M "0.ssos c ni'° Poderiami. e .u-se a semelhantes exigências. _ tu-

qunido 
' '•-¦•C SU'' .•yl0".,iuJo* 

"iVrccisamchtc

fim iorno ao já famoso projecto ClementinoFraga e á entrevista do professor Bruno Lobo
Considerações palpitantes

i entrevista que, não lia muitos «Uns, nos tudo M» <„ .. . i,.•.1 o Professor Bruno .Lobo, em',o, 
g^«'8_^->SS!ftp 

Pft^t

j^rf*&^^
ac irrisório, ridículo, a ,, èlh r fnrcã 

"u

i-cilo3 _Z_Ísa n°,,inl-° "ulllil'-'. *nd?"
i.i ' "'¦¦""''a. no pomposo reclame •-iplmnado pcln faculdade ile.,..cp do

K.nhs0 fZr.,,Ctc" "r,° ••¦-•-Pôndo^per"
a _____. _"s •"•,,°? cwmlnadores o «me
r, Ia Tlrl. *""ni-,a. ni"° *¦•'¦«-•-¦ "cm

.gúa na.™ 
'',,,|UC é " «¦•¦"«•¦«¦-dc da

,,.;.?..p """'-:•• '"as convém nã„ csniic-
_ -l"t;" l,rofcsso-: Uruno Lobo . „ pr m !j.i" n criticar o projeelo lei que etice . «nino dc nosso vernáculo. Não ha JncongrSc^
pcosflfrcenKrfltín0 P.iCC}. SS

^Aiír^^ís;:
P 

'cl 
Ü hSl 

m0SlrreÍ- ABOra' l'«**-l-*c '¦>.<¦
- uma

ln«ln*. n-,.;. -" •,n""sli'.'n «lesse depu-lado . Prque nuo demonstrou que entrea medicina está lão adlnutádinos
nos melhores centros cuTopeusVqiaf'nossos
professores nada deixam a desejar e que!

rieii|.,s

trio

iviçau

-.ua grande
predica,los.

«lispondo-sc «lc melhor apparelhnflem ' 
«lchosp.lues modelos c de curiós do aperféi-çoamento bem feitos, tornaríamos 0.nossocentro capaz de satisfazer o espirito¦ Se.vigente? Porque, afinal, nãoPC„ pre tou

uç nosso renome, de nossa mocidade mi-
__.&*?«? &$Wma> Práticos mai Zcessanos a clinica, batenelo-sc pela organi-sação de hospilacs, olc. ¦"'¦.«"¦

sente
lu iiiccrleza

tam
horizonte

, u principio «h, reciprocidade para o exer-c cio das profissões libcraes tem sido objc
çto 

de lratndos_ enlre as nações, existindoliio so convenções firmadas entre o nosso
Coli?_-4W VI- ,,'0lÍVÍa* P-c*-lc«islàtivó|.. I,H) «• 191, dc (, «le setembro de I8!lli e «lc22 de junho de 18118). Clovis Ilcvilacqiao ..serva q„ç a reciprocidade- subst tue anlea deiiiiseiça pela ,|c c^i_\_f$_VP_n_

preslii ii

...o corte, ila moda,
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ITPinESES!
Eis ahi do que está de-

pendendo a alimen-
tação publica

O I3I_1_.

Progressão annual do
gmento de preços

au-

S(ot-k.s existentes na Ciijii-
tal Federal

 i-|---in»-iMr-miiin^^ju

k Portugal
. ¦«. _¦. i——I., _^______a^mm^m

Passa, amanhã, o 14° an-
niversario da procla-*^

mação da Repu
blica

Se compiir.-irn.os, anno a anno, dc ID1J
P^ffl. 

" "S "B.monl0' '«'"« ™&
_&__ dè ,„.:.' !"1,:" d?s,Ç-ncros alimen.

;S„ 
'",l1-"'" necessidade, verificar.-'lios nssustnios, que, cm sun verllgcih essn

SSSSÍ? ?«¦ ' " Iodos os eülcuTo" Çs",

d^e^;_Tm"-m,s^c^

lc hoje, ne*
i maior slgnificaçà"*

-cccnnio, «,* nrliao-.
KS^J?:*^!?*-?™»» nttíngírínm os pro-l

o matador de Nair
i,-.,.,., r - - C'.^ ""ernacionncs^uma cs-
rm, mio -n° d-° i1-n.'**lç'- . c I'0-.tllielSioCom tudo, n reciprocidade é adopthda naslegislações mais modernas.

Uiz-se q,i,. í- 
'¦'"* ü c*:lr**»l>'e»'o tem que esln-

^^aS^-! t!^>' -*"íé-sa «lc . tiicscs etc. Insistamos neste pon-lo:. as theses são em geral de valor pre.cirns-simo, „, provaS| I11(!S|110 ,-• j^,,,,-;^,,.tes. se exigidas com rigor, são uma burlaiante a complacência dos mestres. Ii, assime perpetrado o crime, concedendo, com ciu-dio dos interessados c prejuízos graves ~moraes o iiiatcriaes - do nosso pniz, o «Ji-Ploma,; isto v, a permissão para que o e -lrangei.ro clinique em nosso meio, critiqueos nossos professores c as nossas institui-• voes de cns.no, fazendo o pnràllelo com sde seus paizes, fira diariamente o regula-mento da saude publica, receitando cm -tini ou uma mistura dk latim, italiano ouhespanhol, com fumaça dc nosso vernáculoAs nossas leis não são feitas senão paraos brasileiros, porquanto cllcs todos, os cs-trangeiros diplomados, gosam dus melhores

DETALHES CURIOSOS DA fltH DO "MARIO MENINO"
Como um exemplar da "A NOITE" concorreu

para a sua captura

toa i»»r que os pagamos hoje, tcr-sc-In •
[mprossao dc que níngucin, sal -o ns ícssoas multo ricas, poderia adm IrlI-os Sóo augmcnlo asslgimlndo no ci*lodo que
mal_Zr._ 

(,C,«"'"""*J '1» anno p,s ido'f tubro corrente, causa assombro suggcrlndo oh pensamentos mais tristes cni^cSo
.•ccosat(.'n,V,1^¦vi',t,.n¦cil,• "rti-" wft7aS?S5

!M-^cS^,,arb,i'raría.,m ^ TV***
.Ihn 2 dç outubro de 11)23, época cm «uifainda havia o arroz modesto ,1c 701) réis «^

^i_moCÇ°Â%an0. ,f.-" vendido ii .^ ,
218* o UL*-*\A "•¦-•"¦•• ,lc '"«"diofa' a

I170800Ò* ._.-. 
fi*: " C",i"*a ''¦-' -'•"••¦¦• n

,,;'•,-• "-"• ** (,° "•'••' 'luc rorre. os preçosos mesmos gêneros, das mòsmas q.ull i,.des, oram, arroz 90Sj feijão 88$; far I • .¦'mandioca 339i banha 2258000, A Sdo augmenlo dç preços, nesses «lózes°me!es,
í,oV,°'s' com •-ls-8'*!«cantes (lifrorcnças du
rií Tq-y-T- ° an07'rtlc, m "i0 Para o feijão,
Sr»f J™Paraii'í f"lri,nhl' (,K >aai.dioca, «le

i-n. o 7 
° n._™ c,(,c :l° t-""**- •*' banha,l-m > dc outubro «le 192.1 os '-stoelis"

B7--«S i". ?S-(i1 arroz' •JS-'70 (,e «"«U»-.
inVllin n %f-l»**l'a.He mandioca, 10.817 dcmllio e 17.452 caixas «Ic banha. Em égua!.lata «Io anno vigente esses "stocks" eram
l%"e,ni1"í!"s/.,í!-li¦''¦•''•¦ ™ccns <'e arroz, «1,.S.l>08 de feijão, de 00.218 «lc farinha dcmandioca, de 21.00G dc milho c dc 10 OflOcaixas de banha.

Assim, todos esses "slocles". com excepçãodo .Ia baiiba, representam sensível iiüitmen-o, este anno, e, no emlnnto, os preços sn-inram, nntorisando esta observação a nlfir-nialivu de que nem sempre a estabilidade dnprejo dependo da quantidade «Io gênero I*

Vão hn, pura o Vnrlugal
llliuinn data que leiih'iiie a dc nniaiihã, r, ,|c ciiitúhrâ. ronii-.i-rsu-rio da proclnmação «Ia Mcpiibllcn. 1-:' umu(¦•.ln que symboHsn o rcjuvcncacliiíciito «lc«I» povo. n quelira ,1c tradições glorlosus. mas demasiadamente antigas, o inicio «Ia

!,„.., | "'". ""•" •".''''lo viu que, mais uma vez, sa' l: "'"in* vin Ioda a sua pujança, as qual*-

que.

verdade que, tendo-se em visla
.-uin

esses ''stoelis" 
representam

adinilti
i iuf.irii/acões
ir que;' em

grandes
do ensino
paralòrios,

 
v"v.i„„os Aloysio dc Castro, comonosso represenlnnte, na secção do <",,,,ne-raeao Intclleclunl da Liga ,|„s X., Oes «•

.¦"'»«;> " -.'"vcriio italiano, pelo scu primei-
jo nunslro Mussolinl, dec ara libertas ns
;Hver.'.,:la,les daq,,,,!,,, paiz a Iodos òs es-
..ii g nos o faz grandes facilidades no que«speila ao exercei,, das profissões jilíe-'.„, 

fi5*?-"nl-° 
•'¦'>01'a o <iuc perde o Brasil se• candidatos a exame dc admissão, ama-nha, se nno sujeitarem a taes exigências í

^fe ?x Sihibs -".¦¦¦-«-'le "còndueta
•Inofi, totlos- °s M.-ran-cii-os, no que
rn?J.a , "?- L'xcrc";i'í das profissões libe-
rflrv,L ""P' pa,z essencialmente libe-»ai, nuo consente que o estrangeiro ali exer-
S.ie"'rni!.I!.0l,'ss,;i"* ° ,net,ico- i'0i' õscmplól
£.,¦, 

!1,.tqtl ° l:,"'so cm Sl,!ls íaculda-', 
m 

'P "/ '?" -cit0' Cüm os -.--SíSSaPaia um cargo de concurso liõspitaliíeei-o mesmo com a mór ,:|

regalia

nr, exer-'levpção' cònscien-i* -1 /*. --!.«.. lc '.T . * - V W» «UlIíiUlCfl-
lido a, ;'S ¦••l;' '"l"êirameiito impe-'licio dc formular fora do hospital a maissimples lormiila llierniiéi.l cá» p„ 

' 
„__

leiriahha'

iinples formiil,, lliernpeiilicii». l-arn im,
*' ervi,""1; 

'vt -¦U-0»SMP •* natui-aíisaioi*'" .'.Çi.viço militar obrigatório, ele. Na Al-
i'-oni,.,-,.r r.r."'1"-*- -'".*;'.- " mesn,° s"e
tf", o P ""-í^sor II- dc (louvèn, não5ci;se chegou n exercer n medicina cm Pt.is, sci-o, porem q1IC, embora professor dclosso i-aculdade ele Medicina leve «le se su-citar a,, exigências do paiz c fazer o cursomedico cm scus estabelecimentos Ofessor Hocha Uma exerceAllcmanha c

pro-o magistério nase recebeu essa honrosa in-vestidura, num centro scieiiilficoV'de":cscoÍí
«menlo ao seu mérito, ao

,levc-o exelusiv
«eu gramle valor intcllcclual, c não a «mal-
«S"í»Wr"ÍCm "UC' ^rvobiiir.Í°„U q -
o es riihdò n0SS0 Ia'7- nfi«ll'ardoa. doo espu ilo de nm nosso distinetoJ-.ni linhas geraes eslalue'¦nino Lobo: "em
liilllil'

patricio
. o professor

principio é forçoso ad-
ti____\ i-rZ-'UpUTíU>* ,,os "'stitutÒs es-Uangei.os es Uo melhor ou pelo menos, tãoheni preparados quanto os nossos recem-iornia.los pois muitos delles aqui aportam,lã com tirocinio na profissão, tendo estu-lado nos pa zcs dc; origem con, bons mes-Ires c magníficas installnções. A prova deluc iibi sc ensina bem, não esta s^ 

°no 
fa-"lo de nós, professores brasileiros, lã irmose aprender, frcqiientando aulas ecursos ou aipda consultando as suas ma--nif.ças publicações seientifiens, ' 

ràíadhsblassicos, etc Essa prova nos fornece ám-cm o pro.iccto que ora eslá cm discussãon_a Câmara dos Deputados, que vsa 
"ícar

«o duras d f/iculdaelçs aos diploh a.Io c,-
.nilgciros. líssc projeeto \e encarrega «feorlalcccr e «nr prova, nesse sentido; quebons e sábios mestres existem nas fu-aildades estrangeiras, pois, em „,„ (|e se„sIcns, prove, a vinda de uma missão medi-a constituída por. professores estrangeirosorno fito ,ile ensinar os nossos mestres"Aao vejo a mínima inconveniência «jue'

. - —¦¦• melhoress Aigumenta-so pelo faeto do diplo-nado estrangeiro aportar cm grande nume-
^lín,.",SSr' ,llel° <! ;,f,lIi Ptóspcmr, que issosignifica que carecemos dclle. Não vejo amínima lógica nessa deducção. Ii* a 110vi-dade estrangeira que empresta o cunho dc
è_\__ 

Cr ° "ÜS!i0 p,JVO- <ll,c ac<;i,a de hom
£,"-«&.- . ;.:]a,C0I'.n,vencia criminosa «lcnossas autoridades sanitárias, embora hajauma lei que estatuo penalidades tle 1 a 6
T-l(\â.Cn 'run-i0 Ce"uIal' c ,m,is •"¦'¦• ""'»«<le 100*5 a 500.5 para quem exerça a mediei-na cm qualquer dc scus ramos, sen «tw.abi li lado, segundo as leis e regulamenl os)rccalie l? charlatão vulgar, 0 cirandeio ou o antigo enfermeiro que prescrevo

ão Tr'Uí,S <IU,C U0S' 1,lcdi-0!, ólinièbs!nao desconhecendo scu valor phvsio-dv-niimico c de posse de .conhecimentos desemiótica para o bom diagnostico, ao fa-zcl-o, medimos o alcance de nossos actos,n.io deixa, pois, de encarar o "ex-catlictlrá"
como o expoente da sabedoria humana, ma-x me com o beneplácito de nossos mestres.
l'S «s outras nações, devemos olharde perto para a avalanche dos que nos pro-curam com o interesse do ganha-pão, semegualdade de condições com os brasileiros

_%?m,0?. tao Patriotas quanto elles.Rçfhçlainos com Oscar Freire: "nunca,
porem, as vantagens da iininigrnçãd pode-•iam explicar sequer a exagerada liherali-lado tom «jue desequiparamos o medico cs-traiige.ro do nacional, dispcnsnndo-o «íasprovas mais trabalhosas de capacidade Tiro'-fissioiial e moral, quo a lei teve por níelhò-ies na habilitação dos que se destinam aexercer a meelicma. Comprchcnsivcl ateccrlo ponto quando apenas 2 faculdades demedicina brasileiras não podiam dar vasão'as necessidades do paiz extensissimo, hoieso scrm tolerável se concedida aos filhos

^inníir?™"-1**- outo.r.Sassc.'*; aos diplomasscicntificos prerogativas idênticas"Pelo que ahi fica, bem sc pôde sentir quea ímmigraçao nada deve ter com n vindadc profissipnnes estrangeiros ou diploma-dos — mesmo quando lirasileiros, no cs-"•¦.ligeiro c qne o Brasil precisa tão só-incute umficnr-sc niiida mais por su-jees-Ipês moraes, por interesses còhiíriuns c porintransigência de principios, cuidando «leseu ensino e fructificamlo, com cxeninlòs; ocivismo ,de scu povo. O que se faz, o quese sente cm tudo «5 o nbastardamento deconsciencius, -o nnniquilamcnto moral eeconômico de uma nação que, privilegiadacomo e, deve marchar na vanguarda do pro-gresso, como a melhor aspiração de seus fi-llios. Sejamos brasileiros, pois...
mmm.

A appaicncia «lc um hnrgucz pacalo so-braeaiido um embrulho, o homem ngeitoii-se
nas almofadas de um dos carros do nocturnomineiro N 1.

O trem, cm pouco, largava e o cavalheiro,scnlindo-.se mal accominodado, num aceno,chamou um alúgador de almofadas, que,perto, as offerecia. E muito delicadamente-
depois dc adquirir uma, pcrgunlou-lhe, bai-
Ninho:

— Sabe sc, cm Dcodoro, picotám passa-gens compradas nqui, na Central ?
IS entrou, logo, a palestrai* muilo intima-

mente, dnnilo desenvolvidas explicações.
O alúgador ele almoludas estranhou aconipi-omettedoi-n interrogação. Disfarçando,

b.roso, na impressão oe que* fossem fis.iras
olha 

rí'l,0-SC." aWnò-í»r, quando o seu
piar «i.t a «\OllE. hiitao, abaixando'dc ler um titulo: ".\ão

«¦"" H *" ' >^ÊÊÈ

acho, vulgo "Mario Menino"..Oswaldo Cam

Empossou-se o novo
presidente do Pa-

namá
T'A,\AiM..V, 4, (A. A.). - Assumiu, bon-lem, com toda a solcmnielade, o cargo dhpresidcnle da Ilepublica, paru o qual torarceenlcmente eleito, o Ur, nodolpho Chim-i.liara o cargo de ministro das Heiaç.".csInteriores, c..-novo'chefe da nação convidouo Br. Horacio Alfaro, que o acceitou. to-mando posse hontem, ... ;!''."*;

porem, as suspeitas epie lhe nasceram noespirito, o homem das almofadas promettouao cavalheiro facilitar-lhe tudo, indagando-lhe, no cmtanlo, para quem desejava o fa-
O cavalheiro, dc compleição robusta etrajando terno preto, sem se perturbar iu-formou .que, naquella estação, um seu ir-mao, tambem negociante, deveria toma,-passagem no mesmo trem, e isso porque alifora dcspedir-se dc uma tia.O Nl, rolando, vertiginosamente, chega-va u Dcodoro. (.) homem que alugara asalmofadas e. que não nnvis sc trnniiuillisuradesde a conversa que ònlnbolara eom ocavalheiro <le preto, viu-o iipear-se e ir aoencontro de um outro que descera dc umautomóvel, onde ficara, com um Icnco a cs-

çonder-Uie os olhos, uma senhora ele 
'cabeilos

brancos. Voltando ambos para o vagão,nelle se installaram. O recém-chegado, mui-to tremulo, escondendo o rosto na golla do
paletot, pediu ao companheiro baixasse aveneziana e olhasse para trás, afim dc ver
quem ia...

— Quer uma almofada ? — indagou Oalúgador, approximando-se.
Não retrucou o homem mystcriosoi res-

pendendo por elle o outro, que alugou maisuma almofada.
Partira o trem, dc novo, c Oscar Gomesnuo mais se arrodou dc perto dos cavalbci--ros misteriosos, que palestravam, semmaiores prepecupações. E, á medida quelhes foi ouvindo a conversa, mais e maiscresceram ns duvidas que o prcóccíipãvnm,

pois o embarcado nu estação dc Dcodoroliilíivii repetidas vezes cm policia, iiidagan-
do se nesla ou naquella estação cila appnre-cena. Observava assim os estranhos viajan-
tes, coujccluranilo e tecendo mesmo cm
torno delles nm romance do enredo tenc-

— se. pou-
nnc se chame Nair». ApaÊ^aí'-^seguida, num movimento rápido elògôsciteirou dos detalhes da noticia, que cncci-rava a «Icscripção de uni crime covarde

her por que, sentiu**,, preso, ngora, não deama suspcila cruel, mas dè uma «"rtez,.absoluta, tremenda. Não sabia nem a si
ln^nLCXi C>n'.VOr ""° •'"'¦•"va aquellesdons homens autores ou cúmplices elo as-sassinio da linda mulher, em cuja phdto-g.riiphiu fanlo demorara o olhar, i foi às-sim aiiimado já do propósito dc cnlrcgal-osa Justiça, «le cuja acção. elles fugiam, queOscar Gomes procurou o chefe do trem, Sr.
indo S 

"°' I,oudo-0 i,ü Par dé
iOs indivíduos mysteriosos, nessa alturadormiam profundamente, c o "N 1" corri,'por Juparnnã. O chefe do trcih tclcrranlinli

para Entre llios, «lc lá nada obS^ol^giapliando depois para Juiz de Fora, da cs-taçno dessa cidade, uma 1 urina dc soldados,
SfcíSf" i"C ' <'-lt'fiild" -ocnl, aguardava àchegada do nocturno.

Entchdcndo-sc ã autoridade com o chefeelo trem c com o alúgador dc almofadas, cs-to, approxiniando-sc dos dous homens ciüedormiam, batendó-lhes noa ho.nbi*os dês-pertou-os, pcrguntando-lhcs logo:Qunl de vocôs dous 6 o assassino ?Assassino ? I Quasi a um tempo sôpronunciaram-. J '

nolireíímo^'? 
** V°CêS * ° ,,,0,("'lsfa "•'fa-

'Elles se entreolharam, e o que tomou otrem cm Dcodoro, baixando a cabeça ,les-viou o olhar.. .Presos, foram levados para¦** delegacia policial, sendo recolhidos ao
O iilugaelor ile.almofiielas prestou as suasdeclarações, embarcando' ria tarde do mes-mo dia, para esta capital.

jã publicadas**" pôde-secertos casos, esses
ijimsi totalidade do produeto «liVponivcl edevem scr desfalcados, com prejuízo do mer-cado carioca, cm beneficio «le outras regiõesnecessitadas.

Tambem «í exacto que a falta dc arroz eUe leijao para os mezes muis próximos, quebn poucos dias gerava prcoccüpiições alar-liiauleü, parece, hoje, cm via dc scr conju-rada, pois no llio Grande do Sul hu 300 000sacos «lc arroz o ha feijão que sobre paraabastecer o nosso mercado, nttrihuhído-sèa manobras para a elevação exorbitante dc
preços as necessidades loeaes aliciadas iiasemana transada.

O trigo e o feiião do Estado do Sul, emsua remessa para a Capital Federal, podem,Dorem, depender de um fuclor capaz, real-menle, dc. tornal-os indispensáveis ao pro-prio Uio Grande, pois sc a revolução inicia-du ém S. Paulo chega a deslocar-se paraaquellas zonas, ú natural c justo que os rio-
grandenses sc aprccateni.

K' certo que se conla, cm meados dc dc-zembro, com o feijão nortista da safra dnsI águas, porém, é preciso considerar que essascolheitas nao podem scr abundantes; porque,sc; em regiões dei sul, o café roubou braçosas outras lavouras, roíibaram-iios, lambem,no norte, o algodão e o assucor.
Como sc vi, em relação, ao supprimento

dc gêneros alimentícios, continuamos im-mersos cm incertezas, dependendo ele liypo-theses a alimentação publica. De positivo,só ha o augmento allucinado de preços.
im» — iiimi» ,¦ „.i „,. ,

'-¦''•¦^'____f.. w- ¦'•'• _Ml\ÍK_______\ __w¦ *í«..í<^íí'?'''*!'**_nf - _k ________m___________\

ila,!.
Presidente Dr. TeU-óira Gomes

es cxcepcionncs que fizeram com (fia-, pequeno povo Co.-mas-ipj.jini dos mai-..es impérios do mundo g ix-slsiissc c sobre-
«H^lffi 

°S Ci,ti"*,^'"«» . . '«dn,
1'orlugal, paru quem cstudn _ s,i:i bri-ante hsloria, reproduz a lenda eleruá daheiiix sempre reviveu, Torlc, audaz, ideu-Hhla, fervoroso, quando muitos o julgavam*•""•.¦- Povo «lc üma vitalidade assombro"'.'•sendo nm povo dos mais pequenos da".'Sip.in, entro os povos eleitos paru diri-«ii, ç um daquelles que mais encheram o'"""da com os scus feitos. „,„ daquele -.

nem mais deve a civilisução. Os scus Va-os eclipses n„o tèm obseurecido; dc tão ru-lios, oslulgorcs dessa luz que brilha, ba«lcz séculos, uo extremo da Ibéria.
Nenhum outro povo sc pódc orgulhar,como o brasileiro, dc estar tão intima clcál-raçntp ligado a l-oriugal. Vergon.cà princi-pai «lesse robusto tronco. ,:• o Hrasil a pro-'Çccao-no Munelo Novo do que í Porlíigaluo Velho. Çonstitiiiins, prltíguczcs e brasi-loiros, nmii raça bem dcfiiiiela, feirte, vigp-rosa, cm plcnie Suivii, dc quem os irmãosíamos, so tem dc que se orgulhar c omiliiciu o mundo pode confiar c esperar.

A data dc amanbã tem. pois, para nósimiii Significação que não pôde passar des-lici-cebida, porque muito inliniamenlcmuito sinceramente nos regosijamosella. assoeiaiido-nos ele l.oeló o' corafestas com qne. aqui «, eni Portugal, s,, vaoleslc.iur o o dc outubro c saudando, 'im 
pes-soa de* presidente Teixeira Gomes, o nobrepovo irmão por cujas felicidades e prospé-riila.lcs tazenios os mais ardentes voloib '

... - .... — —w r |T| m 11 iJP

<
com

coração ás

Conservem-se os íradiçóes
da cidade!

Recolhidos, ao xadrez, os dous homens se
S^™*,}? silc,"-'iosus- .'inflam ignorar
Imni^o 

].M 
_ni- WmWPi niostrando-seíiitciramento alheios ao crime, do qual mndelles era responsável.

Alfredo Luca Picou, um dos passageirosein «luestao, procurou ludibriar ás nutorida-des dc Juiz ele Fora; o que não conseguiu,
pois cilas, conmniiiicaiido-sc com as destacapital, aguardavam a chegada dc lim invés-ligudor daqui.

lleconliocido o oulro, como o "chauffcur"
(l-walílo Caniaeho, foi cllc, com o compa"
nbeiro, reniovldo para o llio, chegando, hon-lem, as dez horas iln noile.

Ila -I' delegacia auxiliar, para onde lc-varam '.Mario Menino", ti-arisferirám-rio pu-ra. o ti" distrieto. Nesta delegacia, ao respe-etivn delegado, o criminoso negou o crimedc que é aceusado. Negou com insistência,mostraiiflo-se innoccnte.
•Iá o amigo dc Mario Lucas Picon, confes-.-ou, em minúcias, o assassinio praticado poríiquelle, narrando o modo como cllcs fugi-

ram c que foi o acima descripto.
A tarde, "Mario -Menino", foi acareadocom as moradoras da pensão "'Ninctte".

A propósito de reparos no chafariz
da Gloria

Quando começaram a ser assentados
aquelles. andaimes nn chafariz colonial da
Gloria, construído ao tempo do vice-rei Dom
l.uiz de Vascoiiccilos, houve inquietações
justificadas da parte dos que conhecem e

'ífeli/nientc; 
porém, consòi-vando-se a har-iiioni.i iu, resto, foram empregadas a.s mo-ilewijssinias telhas frãncèzasj que estão emeoi-.liielo eom o caracter elu obra. Por <j*i«nao sc. empregaram as telhas concavas ?Kingnem sabe Mas... «los males o menor.

Inquérito sobre a infiltração
allemã nas colônias portu-

guezas
U.SBÓA. '1 (Ilavasi — O governo enviouordem aos governadores <|e Moçambique eAngo-ii determinando que procedam a invés-tigaçocs a respeito «lu infiltração «le alie-mães uaquellas colônias. - *

colonial da CiariaO chafariz
estimam as poucas tradições du cidade que
;...,!„ 

nos restam Seria qnc sc tratasse ,leuma (lemoiçaò? Tratar-se^a*"*"!-* unia obrado aproveitamento do local; com saerilieiode aproveitamento do
do velho chafariz ?

Iniciadas as obras, apurou-se, porém,que o chalariz colonial seria apenas repara-do. Concertaram-se as ciniãlliaíf? linipurinu-cs as cantanas o -cfoi-mniaiu-se 
os telhados.

em obras
Se o chafariz tradicional «íi, Gloria não sof-frer nada, além «ias obras do reparos sei"..ciso dc iippl.-iudir o q,„. está sc, dd* Ceifo*Nos temos l„„ poucas Obras trort ciouács<iuc custara pouco consenal-as. dc lc, do eientliusiasinos dos 'íespiritos 

píaticòsij 
°ÀÍ

so descobrem, por tothi -¦ '.-"¦?«-? <,TI*
a,parle, bons teçrí-"os, onde. se ergau, cUifiíus altiSVÍmòs"fint*"cimeulo armado.

:r :>r. .ey-yy i. _%:
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Ecos c Novidades
u Inipeelòr gorai da 1'nwntln nralin de

iichiilh-i* umn «gela ilii-lrrogulurliliidi*,-., quoiilluunm <» Theinuro u lnvnflüntn nuncmiiiore»|íii-c»h i.,' economia, Qualquer «tuo lonhalli!» o rotuinn' du ivlnlorii» «l.ni.i.-li,. alto
niiicfllniiarlo, que publicamos, vorlflcnrA iiue
- li- il'-'. . «li- IMI..I lll.ilillil li.lllliu. ll.llh.l
.'apu;: dc evitar todo» wpiellc* cscnmlalm»
»'< torna uni-, nocossnrla <l<> «jue oi cortes
ile pouca monta n «pn- oitninm assistindo.

Dentio elle* t,e «Ir-durii « famoso caso do
imliicelo «Ia nini*i|iii*/ii dó Santos, caso quucnnimoiijnmos om (empo o «rio é um pnrn-,diurna ilo vcllto s-ixlcmn dns rnudns orça-
mentiu ln«, que lunl.i !i|iplli',ii;i".o euconlrn.
ram no anno ilo Centenário. Vendido om
I8Ü8, por ..iti-nt.i contos, a«|iiellc prédio i«n
nvnllndo om eenlo o clncnontn, rm 1001, o
vcndldii pnr Ircscnlo» o de* cm lOStl, par»
lor avaliado cm liultcentni contos cm 1022,
polo ;,:, ii itn Carlos Siimpnln e em mil tro.
¦cutns o «piiir.-nl.i o nove contos o ollncen-
los mil ii'ls pela Directoria do Patrimônio
«io Thesouro, h-gn om seguida,

Chi- multo «pie tenha crescido do valor
«•lucilo Immovel, o preço da ultima nvalln*
(âo representa um e-uiggorn «pie luistn para
rovolar desioua inconfessáveis. Isto mesmo
nllcgimns, cm tempo, sem nenhum resulta-
«Io pratico, mas mitos «.upporlnndo contra-
rlodndcs «> desforcos mcsiiuinhns. O relato-
rio «Io Inspector gcrnl do Fazenda, agora
fortalecendo poderosamente ns nossas pnla-
vrn«, por oceasião da ser avaliado o pala*
cote, «|ttc foi theatro «Ias sccnns «le amor dc
Pi dro I, constituo um documento opportuno,
imis npparcco «tunndo estilo sendo elabora-
tina .-iii Icl-i orçamentárias o «itiando pare-
com baldados ns esforços pnrn evitar ns nu-
torisaçães das cnud.-is. que são o viveiro «Ic
coros como o do piil.u-tte que foi theatro
dos amores «lo primeiro Imperador.

Foi vol lido, na Cnmarn, um gr.inde credi-
I* fiara pagamento du faltas c avarias, veri-
Meadas em volumes cm transito nn Central
Jo Brasil. Tr.-itn-sc dc nm caso dentre mui-
tos. Mus, esse caso dentro muitos sugere
observações opportunas.

Não passa polo nosso espirito nenhum
desejo dc absolver a Central ou sequer de
upplamlir o péssimo systema aii adoptado,
que mantém os volumes cm transito num
re.cinu-u permanente «Ic trancos c barrancos,
finando não fora da vigilância necessária
dos responsáveis mnis directos nos serviços.
Mas não deixa de ser curioso observar que
:«'> aquella via férrea da União costuma
indcinnisar avarias. Nn Leopoldina as mer-
cadorins despachadas padecem os mesmos
riscos c i-lie>',!ii!i ao destino victimas das
mesmas faltas. Entretanto, não ba remédio
ic-f;a| promplo c seguro, como no caso da
Central «lo Brasil. Será por que se trata dc
uma estrada federal?

A pergunta ahi fica sem resposta. Talvez
cila tenha n virtude de inspirar uma refor-
nm quo defenda as mercadorias cm trans-
ito dos estragos c que defenda o Thesouro
dos créditos jicrioditos para indemnisa-
ÇÕCS.

Segundo os esclarecimentos da Light, o
abrigo do ponto dos bondes, na Galeria Cru-
xviro, permaneço cm esqueleto, cotn a reti-
j-adii dos vidros, :i espera apenas dc que a
Prefeitura resolva sobre a construcção dc
ii:i> terraço, cm cimento armado, naquelle
ponto.

Muito bom. Sc assim 6, não íe compre-
hende que tivessem sido afoitamente reti-
tintos os vidros dos tclhciros, deixando o pu-
blicò exposto ,-i chuva, cmqiinuto espera os
bondes, A Light bem podia ter deixado os
\i.Iros até quo a Prefeitura resolvesse a «lu-
vida sobre e, terraço «I-* cimento armado.i
Os vidros estavam sujissimos e partidos,
jims sempre serviam melhor do que o csqtic-
leio de ferro, que de nada serve c que :ili
permanece ha perto dc seis mezes.

Dilntnudo-sc o proso, como sc vê, parece
rp-.i- os poderes administrativos munieipaes
ficam com o direito c tfim o dever dc com-
¦ptllir a companhia .1 restaurar o abrigo, que
constituo \im.i «las cláusulas do contrato.
Isto e que ti direito. O mnis não passa «le
desculpas dc tníio pagador. |

Dr. Esiellita LillS—Vias urinarias (vene-
vens o cirúrgicas) Hinos X. Labor. S. Josc 81.

MUITO SERIA A CRI-
SE DA INDUSTRIA

PORTUGUEZA

XuiiH-rosos operários nem
trabalho

M ADIU D, t (ü, I1.) — Informações reco-
Ilidas de Lisboa, dizem «pio os eonflictiis ao-
cln oi, ei.ai.iin em l-iulug.il uma sltunçilo ilo*
lu-.idii. A iinliisiil.i atravessa imin crise mui-
lo sei iii Numerosos operários e.-ircccm de
Iriiliiillin No Intuito dc iillivlnr ns effeitos
«Ia ílluiiçílo, resiilvim.so que ns typograplios
lias folhas diárias trabalhem tros dins nn
seinnn.i, fienndn alguns punidos.

A iiulii-.tiii da refinação de nssucnr nebn-
ie cm condições «llffleillmn-i. Os operários
¦lemmei.iiiim us cmproini, nccusando*as dc
empregar sulistHiicIni nocivas,

O governo procedeu n Indagações, verlfl-
eaudo ser lumliidii a. domiiicia c ndoptou
medida*, enérgica* ronlrii us emiiroins, sen-
«Io t.iuilicm nugiucnliiilos os saiai-los dns opc-
rnrios. Os patrões, como represália, despe-
dirnm nina parle dn pessoal.- i i — —¦—a»

JWÍ-ÍÍ5Í4MÍ44Í5Í5J!.

PENHORES?... |Menor juro $ Maior oíterta I
8 PPÜID r."nCR ,K7- Rn* 1 Relembro, 1S7ÍÍ
« ülílHr. ftOtlCA II. Avenida Passas, 11 \\
-<^(>>(>-M>>fVvyy *wüSt&fV-:-:>-

mm*

NAO VEM INCUMBIDO DE NE-
NHUMA MISSÃO SECRETA

Mas lazer um estudo completo
sobre o problema da emigra-

ção, no Brasil
ROMA. 4 (11. I».) ~ Poi offielounmente

dosinentlil.1 nesta capital u ni.ticU .1.. queo .Sr. Macstro-.M.ilIel, vlce-cimimissiiilo Un
i-iiilgniçno, «mo cnihiircnii limitem vm fie-
nova. eom destino uo llnit.il, tivesse sido
Incumbido de uiun missão secreta nu Ame-
rlcn dn Sul.

Iiisisti*--.c em que o motivo dn viagem dn
Sr. MiicMni-Mallcl no Brasil c puramenteo do fnzer um estudo completo sobre o pro-lilemii dn emigração.—-

0 maior criminoso
do mundo

Luto urgente
Houp.-is parn luto. feitas

com a mnls apurada per-
feição no prnso cxccpcio-
nal dc 24 ou -18 horas. Nh
Guanabara— It. Carioca. .M.

Foi preso um cios aceusados
de cumplicidade no assas-

sinio de Matteotti
MÀnSELIIÁ, 4. (V. P.) — l*oi preso ues-

Ia cidade o fascista Italiano Augusto Mula-
cria, neciisndo de cumplicidade uo assas-
sinio do deputado Matteotti.

l Malneria mio negou ser amigo dc Kclippo
I Pnnzeri, «pie se acredita ser um dns assas-' sinos, mas declarou que ignorava o para-ileiro do mesmo.

IDEAL
•Depois de amanhã

| 
^iSàK ./

¦*-^> jE**-*-'

gr. li. Pitanga S^tOS^P-éraçóe^üdotf
f.-;, dn P.eçtum .. ílims. i'as:;eio õfi, <1c t ãs 4~mcit.ttm—«-
DE. ROD. JOSETTÍ - Vias urinarias -
i.in.iíiia gerali líl u> M««io. 80. 1 ás li. «.'.. 1000.

Dr. Alfredo Herculano-,-Vias «rinarias
—llua itosai-io 1U&, l« and., das2 As CN. 3569.
—¦—*' ••*•" '¦---— » -ai-B-peja»-* «i ¦*¦-¦¦¦¦ —'¦ . ¦*¦>

Dr. Guedes de Mello — Olhos, ouvi-
Jou, nariz c- garganta. S. ,Ios«j 61, 3 ás 5.

Dr. Eeynaldo de Aragão, CIi|
nhoras. L. Carioca, 18. 1 As 3, 2", -1

•«loi»—*-

mica se*
e 6".

Desnf iauilo n s
mnis liahi-is pnlieiits,
o l)r. Morlaty pra-
ticou durante nnnos,
os mais horrendos
crimes e roulios, a
ponto dc ser chama-
ilo "O innlor crlnil-
noso do mundo".

Para voncol-o, foi
preciso recorrer li
Bliorloch llolnics, n
grnndo dectetive,
«pu-, no pcrscgüll-ò,
realisou n sua maior
proeza, eomo vero
na proxlmn semniia,
no PAIUSIBNSE, as-
sistindo a t-ste film
magnífico interpre-

tado por John Hnrr.vmore u apresentado
pelo "Splcndld-Progrniiiina".

Hoje, contimin nn téln do querido cinema"Amac-vos uns nos oulros", umn producção
adorável com a fascinante Agn-.-s Ayres, e
no iialco, "Petil linennto", o menino prodl-
gio, em extraordinários, entre os iiuit.es. u
pedido; "O beijo dó soldado", a sun maior
creação drnm.-ttica

mm PELO GABINETE
iilBilLUISTA AS "MANEI-

RAS E OS COSTUMES DO
n

E o Sr. Mac Donald adopta
os "ridículos uniformes

da corte"...
Varias moçOeis <lc protesto

na conferência do l*ar>
tido do Trabalho

¦LO.ViMBS, Setembro, (U. P.) - No pro-
gmmmn dos Iraluillms dn Confcroncln tio
Partido liriianui.-ii dn Trnlihlho, «|iic sc d-.-ve
rcnllsnr nesta capital, no mez dc mituliio
contra ii niloncflo, pelo primeiro ministro Sr.
Mncüonnltl. dos "rltllculoa uniformes «In dlr-
te", que nii.i passiim de pura ostentação "o
contra a concessão ãs maneiras e costumes
do-antigo syslcmn".

.JJssns nioçòes, revoltnndo-.se contra o cal-
ção do seda a a espada decorativa do primei-rn ministro, são syinptomntlcas «la revolta dn
parti.Io do trahalho contra vários mctliodos
niloptndos peln governo. De fncln, numerosas
orgnnlsnçíics locaes iwdcm quo ns ministros
c o; deputados do partido do trabalho se
submetiam complclnmcnto no contraio do
Com Há Uxccutlvo do Partido e que pcriodl-cnmcntc recebam inslrucçòes «l«> mesmo, ICs-
sas orgnnlsnçíics viin com tlcsprnzcr na cnn-
cessões feitas pelo primeiro ministro ãs ou-
trás agremiações nnrtldnrias.

Outra moção significativa, chamada n nn*
nullnr » crescente poder do grupo «lus "In-
Iclllgcnclus" «s dos cx-llbcriics, é ;i «tiuo pro-
pflo «íue, pelo menos, nove membros da
Commissão Executiva do Pnrtido "sejam
membros effectlvos dns Uniões do Trabalho,
Iriihiiiiiaiidn itetunlmciite, nus respeelivos of*
flcios. Ainda outra proposta determina «pie
não seja neccito nenhum candidato que não
pertença no partido pelo menos durante tres
nnnos.

—. mm* »-
Lavra intensamente no Te-

xas a febre aphtosa
WASHINGTON, I (ü. P.) — Tologrammns

recebidos pelo Ministério da Agricultura,
procedentes dc Texas, o maior listado pro-duetor do gado nos listados Unidos, infor-
ma que a febre aphtosa sc estende ampla-
mente nessa unidade dn União Americana,
ameaçando causar iminenso damno ã indus-
tria pastoril.

Diversos districtos do Kstado foram sub-
mc-tljdos a rigorosa jmireutcna ç as auto-
ridaiies federaes"cooperam com osTunccio-
mirins do Kstado nos esforços tendentes n
dominar a epidemia.

¦ mm* «

Grande liquidação dc toilo <. "stock" pormotivo de obras
SO* 30 DIAS

"A' PAST0RA"
RUA DO TH3ATR0 N. 17

HOJE
Soirée dansante no "Roof-

Garden" da "A Capital", de 9
á 1. Amanhã, domingo, de
4 1|2 ás 6 1|2, chá-dansan-
te, funecionando tambem o
apperitivo-dansantc, de 5 ás 8.

t
¦ mm* i

A montada espantou-se e o ca-
vallanano recebeu ferimentos

No Cáes dn Porto foi victima de nma
queda de cavallo n soldado Amello Lopes
Vieira, do l" cs«|lindrão tln Policia Militar.
Ferido no olho direito, nas costas e nus per-nar., Aineliti foi traiis]íorth'do para o postocentral dc Assistência .'-. depois «los enrati-
vos nli recebidos, internado na enfermaria
da sna corporação, onde ficou cm trata-
mento.

¦'¦¦ — * -*<#__¦ I ¦¦ ¦

-i mm*

POLA KEGRI
no seu triumpho máximo, na tremen» jg
<Ja».encarnnção do umn "gigolctte", que fjj i

o iicsiiiin elevou ás altas camadas
sociaes.

PECCADOS OE PAIS
a mais bella c terrifica «Ias siipér-pro- «
dücções da PAItAMOUNT, em 7 partes gem que, nò Indo da divina c satânica g!"cstrella". snníem. tambem :
CHARLES DE ROaiE, HUNTLEY

GOlíDON o ADOLPJIE MENJOU
Numa outra maravilha, n formosa in-

terpretc das heroinas trágicas

Di". Heitor Achiües  Tuberculose
Piieiiinotlioriix — II. Çni-idca, 31, ás 3 li.

I PRÍMEIRSEXFO^ÍpãM
CÉG0S NO BRASIL

-- - ¦'¦¦>'» ¦—¦. . '«.

5eu encerramento, depois de
amanhã

Encerra-se depois de nmatihã, nn rua'
rtonçnlves Dias n. 30, a primeira exposição
de trabalhos de cegos no Brasil, o grnndio-
so certamen qne mnis evidenciou nestes ul-
timos tempos a elevação dos instinetos dc
solidariedade humana e social que, aliás,
sempre se caracterisaram por actos de pie-
dade e cheios de formosura. O corpo de
cooperadorns da Liga de Atisilios Mutnns
dos G^os, com as Sras. Alaor Prata c He-
lena Uarata Ribeiro, A frente, poude ver
coroados de exilo sev^ esforços, aos quaes
o publico offereeeu, sem vacillar, todo o
conforto dc seu prestigio material e mo-
ral.

Os resultados obtidos destinam-se á con- \
strucçno do edificio dc abrigo e officinas
dos cegos, onde lhes será ministrada in-1
stnicção c assistência completa.

Durante o dia de segunda-feira o publi- I
co poderá ainda adquirir muitos objectos '
quo ali estão cm exposição e se venderão
muito abaixo do custo real.

———•——— i «mt»- ¦—
EU FIZ A BARBA ESTA MANHA COM

UMA GILLETTE. E VOCÊ?
¦ mm* ¦-

OI 
_,<»_._. _| ^. leiloeiro, avisa nos

AZGrGuO scus ^t™ e cli-a a_.wi vmv entM que tem sem_
jirc á venda, cm seu escriptorio, —¦ Rosário,
7G — prédios o terrenos. Telephone Nor-
te 3591.

VIRGÍNIA VALLI jdá-nos uni nobre exemplo de esposa @
imaculada, em g

HEROÍSMO sublime
Super-Jfí-ivel-Universal, de piíiigcnlis- W
sima aeção, em sete partes eom o con- fl
curso dos notáveis artistas WAI.LACE 9
BEERY c ROCKLIKFE FELLOWES 0

Hoje e Amanhã |Thomas r^sighan i

Moderno Rocambole I
I Bj 8 partes da Parámotirit h

Creighton Hale 1

PALPITES I
5 narlcs da Universal  fl

Professor Alfredo Gomes
A missa de hoje, na egreja da

Candelária
Na egreja .da Cnn-dclaria fornm hoje rezn-

das missas em sn-ffraglo da alma do illüs-
l,ro professor Alfredo Oomes, cuio falleci-
iiiento produziu profunda impressão cnnosso meio social.

O templo estava cheio, notnndo-se a pie-•ença de representantes de diversns classes
sociaes, entre os quaes professores, nlumnos
c membros dn administração da Escola
Normal, professores munieipaes e federaes.

O Conselho Municipal fez-se representar
por uma commíisão composta dos Srs. -Mn-
rio Pirngibc, Dario Pinlo e Henrique Lagdcn-,
tendo o ultimo oeeupado hontem n tribuna
daquella casa legislativa, de onde fez o
iliistotico da vida do referido educador, com
referencias nos seus talentos, ;'i sua compe-
tencia c 'á generosidade do seu coração,
que o levou n admittlr grande numero de
ulumuns gratuitos no collegio que com o
seu nome nesta cidade funecionoü dumn-tc
muitos annos.

Por oceasião do trigesimo dia do passa-
mento do eminente representante do nosso
magistério serão effeetuailas exéquias, mnn-
dadas celebrar por professores da Escola
Normal, aos quaes se associa a directoria
tio estabelecimento, seguindo-se umn ro-
maria ao cemitério de S. João Baptista

Auxilio a Waldemar Gomes
(Destinada a Waldemar Gomes, cujo caso

é já conhecido e inspira a solidariedade
dos espíritos bem formados, recebemos n
quantia dc cento c quinze mil reis, que foi
entregue a A NOITE pelo Sr. Isins The-
bnldi.

(CAIXA ECONÔMICA)
QUARTA-FEIRA

PRÓXIMA
ãs 11 horas

Exposição das jóias: tearça-feira próxima«w*_—«

lliAlAi. _IAJ«U.

Leilão de jóias
RIALTO SABONETES E

PEÜFUMARIAS FINAS
-*»r_—

Auxiliando a construcção da her-
ma de Lima Barreto

Concorrendo com a Prefeitura pnrn cons-
trnir nos subúrbios a hérnia do saudoso
escriptor patrício Lima Barreto, temos rc-
eebido c publicado n recepção de donativos
de pessoas, á mnior parte dos subúrbios,
que desejam auxiliar aquelle justo preito
do admiração. Aos já cm caixa vieram
juntar-se, hoje, diversos nutras, no total,
esles, de 35S500, c que foram angariados
num rateio feito entre os alumnos do Ly-
cen popular de Inhaúma, fundado e mnn

, tido pela Sociedade Protectora da Instru-
cção.

ULTIMAM-SE OS PRE*
PARATIVOS PARA O

VÔO DO "Z R 3"
WASHINGTON, -1 (U. P.1 — Iniciaram-se

os preparativos para o vôo transatlântico quevne tentar na próxima semana o dirigirei
iiorle-nincricniio "Z. H. 3", nctnalmcntc em
Fricdriçhshafen; Allemanlia, onde fora eon-'ilrtiido;

Tres cruzadores estacionarão ao longo do
caminho que deve seguir o grande- herostn-
lo, afim de atixilinl-o em caso necessário.
——_.__ tr—mst^ftjmm-m ¦¦¦

Tosse porque quer! O coutratosse
é de effeito sensacional!

AS CONDIÇÕES ATMOSPHERL
CASNAOPERMITTIRAMASAI.

DA DE ZANNI DE SHANGAI

Uma commis?ão de officiaes ja-
ponezes esperará o intrépido

piloto em Kagoshima
SIIANliAI, -I (U. Pi.) — O nvlHilor nrgcn*

tino Znniil, «im* toneloiinvn partir bojo, no-*
In cidade pnrn Kngonlilmn, rol oljrlKnno a
adiar 11 vlngcin ntóumiinlin, duvido ns clmvas
lorreiicInoH que caem neste districto o quo
(..iiii.in linpusklvei a navegação uoren.

TOKIO, I (U, I'.) — Uiiiii commlssiio «ic
offlclncs jiiponexoa o ila inoinliros «lo cor*
po consular «Ins nações latliio-ainerleanas
u«. .lupnn Irn n Kngoslilmn, afim do receber
o major Xaiinl, quo devo partir niiiniilin. «to
Sliniignl com destino a essn cldinle jnpn-
nczn.

Ksporava-so que o major /.mini chegasse
hojo ii Kngiishímn, mas u suu pnrllilu ue
Sliaiiáal rol adiada nleaiuniiliS. devido ns mfts
condições atmospbcrlcns reinantes entro «>
contliicnte e o Japão

•"*»«»-
Grande deposito de pa-
peis, em S. Paulo, de-

struido por um in-
cendio

S. PAULO. 4 (A; A.) - Cerca das 2 lio-ias da manhã, de hoje, irrompeu um violou-
lo incêndio nos fundos do prédio n. á, da
rua Solou, onde está installada a fiibricn
dc cordas du firma Carlos Crespi Si f;.

Nos fundos do referido prédio existia um
grnndo deposito dè fardos de papeis velhos,
que a fabrica de Tecidos de Olinrntinguetn
nli mantinha/-. O fogo destruiu todo esse de-
posito dc* papel, sendo tolac-s os prejuízos,cuja importância ainda "nâo c. conhecida.
Ignoram-se lambem ns causas do fogo. des-confiando-sc ter sido ateado por por tini cm-
pregado dc nacionalidade bcspnnhola. ha dias
despedido.

Os bombeiros actiilirani promptninenlo, n-i-da mais tendo n fazer senão clréúinscrèver
o logo e o rescaldo.

A policia abriu inquérito pnrn apurar :i
quem cabe a responsabilidade do sinistro.

-»-—-gjrigi-fly-"»-r~—^^HV0JJir m,^^w—mmÊ^*mmi^*^mm*.^m*mm.^^^m-^m~i

Quer informações sobre a
questão de limites entre

a Argentina e a Bolívia
LA PAZ, -1, (A. A.) _ O deputado Sr.htlunrdo Lima apresentou, nn Câmara dnsDeputados, um pedido de informações nòministro das Relações Exteriores sobre a

questão de limites entre a Argentina e aHolivia.
•mm* ¦—

Quer deixar de fumar? Compre
os cigarros do Dr. Nicolau Ciancio.— S. Pedro, 126.

0 Chá das Estrellas
O dansnrino Duque, dnnsarlno peln pro-fissão, c mestre pelu urte. teve agora uma

lembrança originnl: a de orgnnisar um chã
de estrellas, onde nâo ha luz celeste bebida,
como se pôde suppòr á primeira vista, mas
apenas a presença das outras "cslrellns",
das dc Iodos os nossos theatros, nacionaes
ou estrangeiras, que todas serão convidadas
pnrn esse chã, presidindo as pequenas niesns
de elegância.

lissn reunião, dns cinco ás sete dn proxi-
ma sextn-feira, renlisnr-se-A no snlão de chá
do edificio da "A Capital", dirigido poraquelle nosso patrício com tão desenvoltn
elegnnein.

mm*

FLOX PAItA LAVAR SEDAS, LAS E
TECIDOS FINOS¦mm*

Um aeroplano que funcclo-
na por meio dc elásticos

OAYTON, OlflO, 4, (U. V.) - O Sr. Ro-
bert Juro recebeu um premio de duzentos
dollars pelo sou ndmlravcl modelo de nero-
plano, que fiinccionn por meio de elásticos
a que conseguiu voar mein milba.

O PECCADQ DE EULINA
Infiel e dissimulada, não resistiu

aos argumentos da policia
Etilitia dc Oliveira, domestica c emprega-

dn nn residência dn Srn. D. Sylvln Peixoto
de Azevedo Bhlier, á rua Fernandes 85. nn-
davn desde muilo • olhando eom olhos «vi-
dos para os dinheiros da patroa. Não qne-rin, porém, compromclter-se, e aguardava
nina oceasião que, á sua inlclligeiieia redu-
zida, parecesse propicia.

Kssa oceasião foi hontem.
Indo á casa de nina vizinha, D. Sylvln

deixou a porta abei-la c- n esperta bateu n
r-uantia que achou mais â tnãfi: ITIISOOI).

Dc volta, a pntrâa notou o furto c uno
iiltrlbuiii a culpa tlcterminiidniheíitc a nin-
gliem. Queixou-se á policia do l!'l" distrielo,
«íue «lesliicou o investignddr ütü para pio-
videiicinr.

Depois «Ic estudar o caso, o investigailin*
foi certo contra Bulinn, cujn innoceiiein
dissiiiiiilaila não Ib0 escapou.

Na dclegncin ella confessou c agora vne
ler o destino que têm as empregadas des
honestas.
¦—_¦.... ,. _¦_¦¦¦¦-—¦.» ¦_sag'B{^.--i — ..-¦¦¦—¦ „-

dodosAS Dr-A- Ourique Machado}
OLHOS Trav. S. Francisco 9. T. C. 509,

Assistente da Santa Casa do Rio de Jn-
nèiro, òx-n.djürilo cias clinicas dos pio-
fessores: .1. Meller e M. Sachs, de Vieniiaj
E. Kriieltinnn e Silex, de Iicrlim.

Exames de olhos pela Hotfrcilieht c|
com a lâmpada de feuda de Gullstrand.'_
-?_^#t»_ _

Cêíés da ila
AS PELLES DE COBRAS

COMO ADORNO FE-
MININO

Foi cm 1'arls, «tuo se lançou a moda dns
pcllcM das cobras, como adorno dos vefitun-
rios dn mulher o dos pequenos objectos dc
Hen uso. „ foi e i um suecesso essn exqni*
sita moda, qui', no contrario de muitas, não
tr:i_ sncrifiriiiH a pobres animaes. mas des*
trtie os que são «InmnlnhoK t- pcrii;osoH.

Como «'-, na rcrdndõ ul.il. di-struir-se uma
coral, uma cascavel, linda:., mas perigosas,
pnra «lar min* pclles, irani.formad:iH cm dura*
«louros pcriramlnhoi, matizados de cores, fn*
zer o rentro de uma "boa", o ponho do uma
sombrinha, o cinto, a gola do decole, a flor quo
disfarça o colchete ao Indo, a bolsa, o sapato,
a caixinha de pó de arroz, essas mil e uma
cousas com que a mulher faz realçar a sua
graça, a sua seducção ! K não «'¦ sú; a pro-
pria pulseira i|uc lhe aperta o pulso, a bar*
relê que lho prende o apanhado da saia. tudo.
emfim, piidc ter a confecção ou o enfeite ti*
rndoK da infinita variedade do ophidios dc
que a natureza •'• tão pródiga.

O» homens, tambem têm suss carteiras, o
até suas gravatas feitas do curioso perga*
minho.

No Hio. agora, acaba dc installar-sc a pri-
itu-Ira officlna do preparação e confecção de
pelles dc cobras, já com um grande c inlc-
ressiinto stock promplo para venda. E' á rua
Sete de Setembro, i'i, sobrado. Abre-se ter-
ça-fíir.-i ao publico c vale a pena. mesiuo cn-
mo curiosidade, ver que variedade enorme dc
cousas se faz com tal industria, que, utll ú
Mulher, presta um inestimável serviço ;i Uu*
manidade. '¦;.-);

Victima de um accidente, faüeceu
no hospital

Falleccu, hoje, na 14* ctifcrmarin do Uns-
pitai da .Misericórdia, o italiano Iliaz Kl-
Iniuli, «íue, no iliii 21 de setembro ultimo,
foi victima de um desastre na rua General
Culdwell, próximo ú Avenidii Mem de Sn.

O cadáver fui removido parn o necrotério
do Instituto Medico Legal, onde o aittopsiou
o Dr. Rodrigues Cnó, que nttestoü como
"enusn-mortis" fractura da base do cruneo
e hemorrluigiu cerebral.

13raz Filaudi, que era solteiro, vendedor
ambulante, tinha fiO annos «le edade e re-
sidi.-i :i rua Senhor dos Passos n. 134, foi,
ó tarde, sepultado nò cemitério de S. Fran-
c sen Xavier. ,,

mm*

A CAMPANHA BENEfc
RITA CONTRA A TU.

BERCULOSE

Será rejilisailo, nmanltü, hJ-^niiulc Icsllval uo (am.
|m» ile HaiifAniia em ho.
iicllcl» do Sanatório lu.;

lantil Noíçiipha
Como lemos notlcl.iilo, rea :»ii-i.« Jn.

nhã, dns 3 as 7 lioras do I; rd«- nn r, „ .
SnnfAimn, um grautlo festival em litncflrij
dn Snmitorlo liifuntll .Só«ucir,i .... , ,
estalioíeciiiionto em quo sc cum'.i»io . ^
lioreiilose nas cronneas o quo merecj!««,
nuxlll».

A festa «! promovlil i por um nnipi t,
senhoras dn imssn primeira socleiladi i
«iuv tem ti sua frente n senhora Mí-nul Cy,
ínon. Iodas pertencentes ii Crusnda NocToni
contra a Tuberculoso, lissns senliornn a,\,Ai
gulroni orgnnlsur um cxcollonto o nttrahtt,
te programma, do-quni consumi mu-icit,,,,
gos o numerosas dlvorsOoá no ur litr», |..
puclnlmcnte eslns, dostlnndas &s t|.vv ..." -- ..Ill{,' j-
que por tn| motivo terno entrada gratl», fc'
ru os adultos, as cnlrailns ciislani-j íi;<:u,
mil réis.

Dado o desejo «Ins orgnnis:id«ir.-i«, (]
prcpnmr umn bella festa c ns h.vinpathtu
«pie merece n saiiln cruznd.i em «íue dinl
sc empenhnm no combate ã terrível -pçsiifl
branca, i do espernr que o (*nmpò do Si..4
Annn soja amanhã pequeno parn conter t>
«tos os que o vão procurar c .'eis cncnntojijjl
seus .sítios e lagos.

¦ m** —

Coana-:eaAte4
d-squensamOcuR
A Casa Visitas, Primeiro Ins
titiato OpSIco Scíentífico di
019511 avisa nos interessados «!«- .;vt d,
olica, nas nuas officinas, quiihiin-r ltnli
orul.ir sob a direcção technira dn ii*htt!<
metrisla diplomado Sr. Willy Ahrens; m
exames visuacs pnra a escolha de lentes 'ii
procedidos pelos medico» ocullstns, Drs, .11-
varo Dias e CaHtrloto Pinheiro, «-.ipiíltiii.
tas cm docnçsn do olhos, os quaes xão sn-
tuilos c effcctuados diariamente dai 10 ii
II c de 1 ãs 5.

CAULOS VIF.IUA — Rua da Quit.-.nda íi

gjmm&mWm&mmBmmEW^
IODO-HEPATOSE

DO INST. VITAL BRASIL
(Combinação de iodo com colloidcs

hopátlcoa)
Indicação: A ri crio eselerose — Ksta-

dos iiieiiiiiiilicos — Adenophntins — As-
thnin — Lyniphatismó — Sypliilis —
Aelvnòniycosçs — Hoeio simples e per-
turbnçõcs da glândula tbyroidc.

Dose: Usar 2 vezes ao dia ãs refeições
de 5 a 25 gottas em 1|2 cálice «Íngua.
Depositários: V. Lins «ít Rosmiin, lt. São

1'cdro, 89 — Hio.

mm*
De quem o Antônio teria apa-

nhado ?
Tendo b braço esquerdo fracturado, í:l

mediendo no posto de Assistência, da y;.\ç,
dn Republica, o operário Antônio Kwnclw
Cruz, de 29 nnnos e residente á rua Viscos-
dc dc Santa lzab.'.-l ll. 153.

A viclima «pie prestou essas informnçúti
ilisse lambem que fora nggrcdiil.i .i «ccli
im numero 09. dessa m-sma rua, não iík!i.
rnnilo, entretanto, qual tenha, sido o í|-|
gresiT.

¦ mt* ¦
TIT0 LIViO E 0 PROFESSOR

Dl MARTIN0
Não pódc ser!... K* um nnncbrúiilsiiioi

porquanto o historiador romano jã havia _d-
lecido, quando o Redeinptor iniciou a sta
vida publica!

Isto ouvimos dc um cavalheiro, no
RESTAURANTE SALERHO,

Lnvrndio 2i>, cozinha italiana, vinho

OASTEL S. LORENZ0,
TEL. CENTRAL 1750

Estatística das rendas das colle-
ctorias federaes no Estado

do Rio de Janeiro
O Sr. direclor da Receita '.Publica fex

entrega ao Sr, ministro dn Fazenda dc dous
quadros demonstrativos, uin das rendas fe-
dentes nrreeiidadãs no Éslhdó do .Rio de ,In-
nciro «Itii-íiiite o mez de agosto ultimo c ou-
tro do sello proporcional sobre vendas mer-
cantis.

Pelo primeiro vcrifjea-sc «|ue, nn referi-
do mez, attingiti a renda 'l (184.:.1,7-JS*>I7 «ni.
do o tolal dos oito primeiros mezes do cor-
rente anno de 19.3il9:ü2:i$ii3() sobre
IÍ>>2l)5:342S88il em egual periodo de 192I1, lia-
vendo uiiiii iliflei-ença pura mais, no corrente
anno. tle .'t.0l,t:(''Wí;7l5. puni a qual contei-
Imiti õ imposto de consumo com 
1 í(í7fi:792S_py,

Pelo segundo qtindro verifica-se que a ren-
da. «In sello pf-oporeibnhl sobre vendas mer-
cantis foi dc 2,'I7 :(J7.1$!)00, ciando nos oito me-
zes últimos um totnl.de 1.35(i:llil.?200.

Cuidado com os olhos
_ EXAMES GRATUITOS I).\ VISTA

Não se deve comprai- óculos on pince-nez sem primeiro fazer examinar a vista Ounico estabelecimento que possuc uni giihi-nele medico oetilisla para esse fim semnada cobrar, i A Óptica, rua da .Quitanda,esquina da rua liiienos Aires.
ir Jl ¦¦ i- in i i.-i

0 mez do Rosário, no Santuário
do Meyer

Consagrado como está o mez de outubrono cull ode Nossa Senhora do Rosário eseguindo-n pi-iixe de annos anteriores, estãosendo celebrados no Santuário do Coração(IcMmdn, n rua Cardoso, nn Meyer, «is exer-,.,... „ -M-nsei'ini/-s n.-irn todo o 
"mez 

correu-te. Todos os dins, de manhã, por oceasião«In niis-ia das 7 horas, será rezado o terçoe, a tarde, iis (i 1|2 horas, se exporá sole-mnemente Jesus Sacramentado; demite do«pia Ise rezará o terço c juntamente a orn-eiio «te S. ilosi*. composta e indulgehcindn
pelo Santo Padre Leão XIII.

< -i""»

Manteiga "Tupy" v'- E,x- J" C*W>-
, •rfmentou ? Puro Creme.Unico deposito : Ouvidor, 52.

MIM! ESPUMANTE
REFRESCO SUAVE

-mm*-

Petropolis-Bunqalow
Aluga-se, mòblllndo, 3 q. 2 sal; banheiro einrdim. Costa Gama fi-10. Chaves ao lado

mm*Naufragou a barca "Tu-
rieiisc"

S. LUIZ, 4, OA. A.) — Naufragou, porler batido numas pedras, nn bahia de São
Marcos, a barca "Turiensò", 

que vinha da•idade de Tllr^'-Assu,. Os trioúlhntes e pas-sngeiros salvaram-se.

Falleccu no hospilal
Apresentando queimaduras em diversas

partes do corpo, Olifa d.è Qlivçirn foi, ha dins
recolhida á 23* enfermaria do Hospital da
M-iscriiordia, Não resistindo ã natureza
das queimaduras, a infeliz falleccu esta
manhã, sendo então o seu cadáver removi-
do para o necrotério do Instituto Medico
Legal.

Ahi o autòpsiõu o Dr. Armando Guedes,
que iitlestou como "causa niortis" — quei-
maduras gencrnlisiidãs.

A infeliz, que era brasileira, de côr pre-
ta. noi leira, tinha Ifi nnnos dc edade e re-
sidia uo morro «lo Itnpiiú, foi inhumada,
ií tarde, no cemitério dc S. Francisco Xa-
vier.

«fHW«Fu»- n-

QUEM PERDEU ?
Foram deixados nesla redacção, afim dcserem reclamados pelos respectivos donosos seguintes objectos :
Um molhe de chaves, encontrado ria Pi-niaPeqilenn, pelo Sr. Daniel, empregado do ar-ninzem Aurora.

Uma carteira do consulado de Por-
tupal. achada na rua do Passeio pelo SrAntônio Guimarães;
"" ii"..................................... .......i.miii.iiiii.i.... „„ nm.......»!,

I NO TRATAMENTO DA CUTIS SÓ I
ICREME DE CERA PURIFICADO!

(Purified Wux Cream) Iiiilillll.iiiiiiili.i.i.iiiiiin.iiii niiiimiiii-iiiiiniii iintiiii nn,,,-

Correspondência da À NOITÊ^
AGENOR FIGUEIRA RODRIGUES, de BomJardim; — Pura n neceitaçãò de seu offe-reeimento, cm razão do grande numero dccidades «le egunl nome, torna-se preciso qnenos informe a zoun em quo está situado«quelia cm que reside.
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t

Regulíocir Gesteira ê o
Remédio de Confiança para trat-r
Inflamação do UtrrcCatarro do Ufe-
ro. Desarranjos daMenstruação, r\m-
mia, Palidez, Amarelidãoc Dcsarran*

)oa Nervosos causados pciasMoltjstias
do Utero.Kemor.-ajias, Dores eColicas
do Utero e Ovarios, Ameaças de Abor-
to e Hemorroidi>s causadas pelo
Pe-50 do Utero Inflamado I

use Regulador Gesfeira!

¦»,mm*

easpa e queda do cabello.

•dn

SABONETE FINO. TRI)-
DUCTO RIALTO¦"¦'¦ ''" i iqen—i 4 ¦ ¦ ¦¦¦¦ —j

Accid°ntalmente, inperiu iodo
A Assistência ¦ soecorreu o «nciãn Manml ¦

Feri-eirn Ilcnlo. de «7 nnnos. cm-irc-ünl)
aposentado da Central do Brasil, por ter-íj
mesmo, necidentalmeiitc, ingerido uma tó
dc iodo.

Ministrado o anlidoto ndeotiado, o Sf'
Ferreira rceolhcu-se á sua residência, á niil
Frei Caneca n. 23.

mm*. . i . —.

Tônico pei-fumi;
do, contra I

Mão ha motivo para convocar
o parlamento portuguezLISBOA, 4. (U. P.l -- Sabemos que *j

presidente do conselho, Sr. Rodrigues 0»l! '
par. sente-se pouco disposto n convocar * I
Parlamento, devido ã faita dc motivo,

_0 chefe do governo opina que a convpí*'
pio deve ser feita antes coiistilticionalniç»:',c por um terijo dos pitrlameíitures.

LOÇÃO INDIANA
TIRA MANCHAS, ESPINHAS E DA AL-

a • , VURA Á CUTIS.-? Formula do Prof. Sarmento Barato, c-
I*ne. dc Medicina de P. Alegre ."cP-Arniijo Freitas C, Rodolpho HcssC

mm*-NOVO MEIO DE GANHAR
A VIDA...

Fomos, hoje, procurados em nossa ret."'
cçao pelo leiloeiro Sr. Ernnni do Carvnlnft
que nos vciu trnzcr inforninçõòs sobre •
noto que, com os títulos acima, publicai»»nontem.

Declarou-nos preliminarmente, o Sr. Ej
nnni de (.nrviilho, que o leilão a que n na'
sc refere lhe foi entregue por conlisc",1negociante dc nossa praça, que o fez ri'*
sar na cnsn de sun residência, á rua BciU?
min Constant n. 151. Os moveis postas.«9leilão eram de propriedade desse iii-sin»negociante.

Dissir-nos ainda o Sr. Ernani, que, de '«
elo, figurou no leilão umn pianola, mus (f
esln lhe foi dada a vender pelo Sr. -I- fl*
Lima, estabelecido ã run Buenos Aires.

_•• malmente, o Sr Ernani declarou-nos «1«-
mio conhece e nem mantém rolnçõcs dc «t
pecie alguma com a pessoa de nome Alberto
3 muna, n que a nossa nota dc hontem Wt
bem sc referiu,
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ÚLTIMOS TELEGRAMMAS
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rambem o executivo, em sua
proposta, deve cingir-se á
matéria puramente orça-

mentaria
O PHOJECTO APRESENTADO K

,v i CÂMARAloi, nojo. npresoniiidu .'. Cornara o mo.... ..baiso, tp,e. .•„,„,. emendai havia si,|0.ci -0111.1 a,. orçamento da Plúonda; s não
iiiiôm.es- 

,""'l"*la,,c tlos dispositivos ro-
"O Congresso Nacional resolve:

i-Mcio rt_ ._,_,'J,,,,|,osla or«»'nentflrl« nfio
___i_ . ?, "?!',. «"«nit-iiios do von-

. .. ,,í ír R,;"i,ií-H'''es. devendo ser
, s_; _i,' !?*mcnt«>« ou diminuiçõesu.i'- snn-eonsifí nações.

ri. '." — l<cvofam'-.e as disposições e

TOOOOl.
JftlK!

O elemento anglo-amerlca-
no na perspectiva de serdesbancado de sua actual
preponderância ethno-

lógica

t < '< •ar
Jtistlflcloaçao: -- o ilegliiionto d.i Ciimara,i _Co.ui o «I» .Senado, ,.••„, penillllo ,-i«.-•-.o d.* lojjacrs nem augmeTilos tio vm-enios nn lei .orçamentário, como cxlirecriiiotniaiio do ii is» orçamento. Xa pr,-lida ri-rorina d.i Constituiçüõ ,-• esto ümpontos capitães. ..xistem leis vedandoi Uíuíilnue, mas o Coriiffo do Contnhi-nado iu... sendo explicito, nu proposlalual ¦.ornio desrespeitadas essas leis. Con-oi. portanto, tornai- bom cloro esto ponto,io su pm-a quo a piopostn pnra 11)25 nâoncorra ua mesma irregularidade conioiniiioni para a comniissão do revisãor.ul.ilil " ' ' "

iiS-Siick' &>,- ° "'"f««»r ai.
di lei-M 2 *.', "",,-NSi"!,l« ,« potenclnlldotlc

.fades i ei-f,lliM„,i„Tc a. "'«'orei posslblli-
no .»?._. r..i . ° PWfessor que ésse paiz
__.?.'_« "Ti.'™.1'- Cü,,,t'r 1.20IUI0II.0.0 h.*liitantcJ. Accresrciitii 0 Sr. I'e,iclt nua •¦_.__menle duss potcncles «h^m%e«0M Jun.

i!""''""'.^PPorliir cgiiiil popuhi ao J 
,?e•vo l'U\i "ÍMT" Amerieiii, ,s""Csim . 
'

povos tlu iinK,,n lieiinnholá o porliiíueií «.•Munia «li. favorável porlpícl" ' • '

I (MURA #;_ f gçggjg
Foi approvado o requerimen-

to pedindo informações so-
bre a defesa do café e so-

bre assumptos do Ban-
co do Brasil

A CONCESSÃO DE UM CREDITO
DE MAIS DE 3.000 CONTOS

ddirt^ffihá*! (,f (,ese.n,°. • Cornara dc
.ta o .' «i _ri* l"'Jc- t,",,,nra »»I'lmdo. As-

raw o b ...._L° i° «••-«"•¦«¦ foi lomndo
tíndo .,,.". íl0' "W ,l0 Amazonas,lenuo um orador verborado a administra.ç«o passada, cpie nilo contribui",, , _," , < n-SSffiS? •pwpem^d» SM í-
__No«. .,U,!mo> «'ous minutos dessa nliase

lio

'ULTIMA tNF0^MAÇ055
./.apid.15 e. minuciosas
)DETODA A l\EfORT/lOBM

DA "A NOITE"

[Estará a Allemanha cum-
priwlo os accordos de

Jondres?
E' o que a Commissão de Repara-

Ções vae examinar
Dc aceordo com a

"Mario Menino" Io cambio portu2uez meiiiora
o matador de

Nair
e 0. custo da vida baixa

...ií,sí!'!i\,ííi.^d^^,,;H„A11i_;rfi;!1(z;

P.tniS, «j (iinvu.) _.

K:;í^^_r^>,»!ir-^,^'«!i--

"t>r Alfredo Gomes. Approv.(_.s os pedi-fS*:rtta,ttâ,*,»i,ti^

mui", pontos :
ns M* u*oZ S;,,,er ,e ° no,cl' ^oinül8ou

plano. conlrfil°. Prcvislos no mesmo
Terceiro — Se con .|lt„i„ n novo ,,.e o nova companhia rerrovlarlaj P

._.VSV} 1 ~* •Sw J/i cnlroúoti non "ti-usis" „,Sfft eT„=Ss das °"^^
Quinto - so coueluiii tratados gsrnnlidoliociição ,io empréstimo de oito

O seu depoimento com-
promeHedor

COINCIDENClÂslsCLARECE-
DORAS

A'
füir.

gno 
«le sun aetunl preponde^cfa^cÜi.X Stf í ft i^UfftfeK --"S"d"pt,_Marc0S 0,«™' ,0«° ^*s

•— ff."° os"cè,(" ''o 3.3l6:07:i8ia7, V*.r ¦«• '. ícx!o c "'"""^ - Se cumpriu n_ into-r.a::^,^S_í,S^p«
««••mptos. B se elle assim ral."V cb, íc. Sr .do2» •',c,!"r>. ° '"loeriiuenio do PCSCadOfCS CVClllíflnH S7Tecu pessonlmcn c o Urasil è do i»i.,J: _ 7_ .- •vl,0|l,i,° «ergamin, pedindo Infornin. 11 ».vvium«n (|0as.ndo dTrlufs Mti,,s Tàrifi fcvo.vT.ffi dí!SiaJ6frhdò ir ,u- Wí-SSS- aWstíinicnto militar
inej
po

_i.ipbi.i dc Berlim, si. nujnnentpu o Intcivsje
inc

™ i';"'--* ,*¦ comniissuo ri.- rcvlsflo dn T,,. {'v'-?™'»", sú nujnnentou o intrixs.eIpmentp do Código dc Contabilidade ",c «"I"1, despertou a noticia d._ sua vslinIr;esta disposição ivo iiovo rcguln- Jnnonçlodo.para aflora, mos adiada como*. g»Üj?«TJB . w-bs
parando a próxima Confe- Ê^^?^ o'LiUriu„ireparando a próxima Confe

rencia do Desarmamento
CONSTITUIÇÃO ÍJÒ^«COMmdo consumo

0__M_I.JU, ! 'Uüdio-llavas) - O con-filio executivo da I.íjío «Ias Nações resol-cu constituir-se cm "coinild" do Coiísõlhòuc .c leunini .. 17 de novembro paru iirc-iiiar o Conferência do Desarmamento'. IA coiiinniisuo temporarin mixta .será reor-i:iii!s...|. e çomprclicildcrn if, membros, í1.111 dos juristas.

los declarou .,uc, coherenle em seus princi-

loriini, depois, iipprovodos os projectos
«¦oii.aius .Neves .1 pena cpie Ib.

,;¦•'¦ i'.u.« ii..s i.i.rn.iri.io:.. i;„„, ,>;fr.,,, 8Ô' 
'^g*1-?/-SiipremoíTpJlii.a_.)"líiíerál^cstalielêl

teremos n lucrar com o visita do notável iZ'° "" _ 
° Prc,n,° Almirante Jac"|,wv-Wogrfl,ho e? historiador allemão. cujos «.:^/';,r,'^p,<,os ¦ ««enlnincnlòi ,l._° ffi.Itudos nos poderão servir de Kri.iidc utllld.- _?_? .' .cml?do.8.Í ¦«torlsaiido a abrir ,,.|0iliic de Inicio para um movimento. < úe á S* "a Viaíão, o credito c" a/R( 

°
devia ter começado, tendento a nos nnr_ <._','. J-'-"-'"^'-'». nara ií_„i,i... .._..,....'..... -presen
¦ ,i..t. '''""ta- no mundo co,"° ""' «'ospulzcs de maiores recursos c de niiiis nros-pero c brilhante futuro. prul>

mnm

i^£..rÃf=~-'«™^,,,_;
Il0_:üe_^rccebit!. u»'« emenda, voltou ás

h \<i\gmmte% de exercícios
findes ne Thesouro

São inúteis as interferências de
terceiros

Escrevem-nos do gabinete do Sr. directori. Despesa Publica :
íClicgandò insistentemente A DirectoriaDespesa Publica, reiterado* pedidos de

.arlc* e ,seus procuradores sobre preferen-ia cm despachos de processos, principal-iciVe os dc "exercicios lindos", ficam pre-emdos_ todos os interessados que esses pc-idos sao inúteis, uma vez que todos os pa-eis nessa directoria estão obedecendo á nu-neraçao que lhes ó dada de accôrdo comordem chronologica de entrada dos mes-nos processos".
— t

Visita do Sr. prefeito ás
obras municipaes do

Tunnel Velho
|Kni companlí.la. tio Sr. Dr. Mario m0„-cn o Machado, director de Obras Mtmici-'oes. o Sr. prefeito inspeeciònoni boje, o*ierviços fjuc estão sentlo executados i.ela 1*rcuinscripçMo de_ Viação, examinando asbr.is de installacâo de inachinismos que sestao fazendo, na rua Barroso, inachinismossses destinados aos trabalhos em via dexecuçao no Tunnel Velho. ¦ *¦'

O novo theatro no ex-
Rio-Casino

A S. B. A. T. congratula-sej
com o prefeito e eom oempresário X. Viggiaui

A Sociedade Brasileira de Autores Thea-iraes, numa demonstração de interesse pelonossa, theatro. enviou telegrammas ao Sr.prefeito municipal e ao empresário N Vi«-
r_n?i,o.Con_ír'tu,an,_''-se pela »««. nntura docontrato de arrendamento do «-"Rio-Casi-no , onde funccionarã um theatro de come-

* li foi st..
I

mt*'Também em Barra do Pirahy au-
gmentou o preço da carne

verde
iJ BARRA DO PIRAHY (listado do Rio), i(Serviço especial da A NOITE) — A carneverde, que está sendo vendida aqui a 1S200
em dcán.ê!Sara 

" CUSlaP m°0, dc anianha
A população espera que o prefeito muni-cipal tome providencias no sentido dc queos marchantes conservem esse preço ou. sepossível, restabeleçam o antigo, o que sériamuito mais desejável e melhoraria a situa-çao_ .ja bastante precária dos uossoi habi-tantes.

Concedendo novas vantagens
e regalias aos sargentos

Desta vez é com os da Po-licia Militar
Apresentado, hojo, 4 Câmara foi i..l#_

^objecto 
de deliberação "osejúimé 

ÍÜ$I"O Congresso Nacional decreta:Ari. j.« — os sargentos aspirantes ain-dantes, intendentes, primeiros, segundos c
rãoTS|_,||,Wn,°" da PoIicia ««iS Tosa-rao de todas as vantagens, regalias direi-tos e Wrantla» assegurados aos Mib-óff -eiaes da Armada, e só perderão o rosi.ecti-vo posto quando condcinnatlos a mais le
immediata mente superior, desde que tc-
?ii.m 

¦fií! (_C 25. annos de Praía« d«Je quesejam julgados incapancs para o serviço
UrnS^eSfe0 P°dCrâ° BCr rebaisad's
contrarfó'".- ReVOgam-se as disposições em

pcst-iitlores I-ranc sco ilo Nu.ri.mento e Manoel .loão de Mattos, convocada« nunlc.plo de Mangnratiba, c que devemojgsg^lg COnU»m° *«>*
Procedimento condemnavel

de policiaes, em Juiz de
- Fora ••¦• r...

ESPANCARAM UM OPERÁRIO E O
4"RASTARAM PELA VIA PU.BLICA, DEIXANDO SEU COR.

PO EM CHAGAS
JUIZ DE FO-HA. (Minas). *. (Serviço ei-. Pecai da A NOITO). - N„ Avenida 'lã 

de! Novembro, pela madrugada dc hoje. um des-
; tacamenlo policial, por motivos <\e. nenhum-,I importância, effectuou ' '

^. 
Bellinl- y.xvrelrõ, WtcnWrc^^ 

^ "i!en";«""°
ordem, bm visla.dessa altitude, os polkUieàcujo uuiiici-o sc elevava a mal ' "
caram ' '

i\_í'5í cí,m". '"'.."¦•"¦'"•lios em outro lu-Mario Menino", :ia preseiu-ii dai mi-ondades lUstrlclnes da d"lVtf«.cfii do Catolo .presto,, o seu depoimeiito..aliiianienle, como si- lho n_n pezasse na
«o .iwií";-" 

crl,*u>„«;-,»nie quo ..-.-.tic"»
L .,0__,0Icru^ '•"l" Monluo" dissonue, na madrugada dc sabbado, estivera"•a nieiite, na 'çnsilo "Xinidlc". ,1,-ii.iV «•assistir ao baile da sociedade «p\Z ,1.iopiivn . rua «losé Maurício. Primeiro sodfiiioi.ir.i. cm palestra, no quarto de Oa-lis .dos Pra «crê», rccoihendo-se, depois, com•Nair (.ariloso, «„ ,.en aposento. Abi tiveramum,, violenta nllçrençfio por ciúmes do Nair,

Çin mel.» da qual Irocaràhi insultos, lim
No .instante, disse -M.-.ri,, Menino", resol-eu dal sair. .» que fe*, Iransportando.stinum auto c indo pnra a casa de um part-n-te. na estação dc Deotloro. dc onde. uo diaseguinte, partiu num Irem. na intenção dose homislar em Santa Uarhara.Confessou ainda Osualdo Camacho, oscu verdadeiro nome, que pretendia retirar-so tio Rio. disposto a estabelecer-se no in-tenor de Minns. A Bravata, a medalha, oCOIJarlnlio o a navalha, encontrados no

quarto de Nair, são reconliccidos pelo ac-
çtisado, com Mccpção desta ultima que ei-ic ajrirma nao saber o nu?m pertença.Nno vncillou ainda o criminoso cm confes-sar que tudo quo acima disse aconteceu,nau sabendo dc mais nada. por não se lem-brar. e isso porque na«|uella oceasião estavaalcoolisado.

Perguntado por que fugiu, assim, tão pre-cipitadamcntc, desde que se julguva iuno-cente. Oswaldo Camacho declarou tcl-o feito
por vontade própria, uada mais querendodeclarar nesse sentido.

Disse também "Mario Menino" que, emviagem, se sentiu surpreso ao ser preso cmJuízo de Fora por um agente policial.
Ao fim do depoimento, "Mario Menino",

que depois assistira, impassível, n sua lei-tura. cruzando ns pernas, indagou do es-

COMMUNICADOS
Fundas infecções

gonococcicas
PODEROSO MKDICAMBNTOUijccçao iulra-muscular do Sr. DrAnnibal Pereira

Opinião do Kmno. Sr. Dr. Assis Prado
Ah-ícr.!11"*'"' 

,,,rct',,,r ''" a«»"» Cns™ d»

ni.lSJr_°vír° _?2 "rc"cn'" P»" comamnb-ar a VV. SS. qUe, iitllluamlo-mn dopreparado "Mercethylln*", cm varioutasos do lilenorrhiiKla aguda o chronlraneilo hospital, putto verificar sua eff|!cncln, m.-Mii., «¦„, ca_,ofi rcheldr» . m «ueoutro» (rataiii.nloa loram .•melado* .riuncnliiim resulltulo. Ondo oa seus beti.fi.coa errcitoH mais «e necentuam é uoIrolamento do »e.o feminino, o qual dei-an.-, oulros tratamentos ato então uai.
Vcnilcso em drogarias e pitai macia*.

^Informação; e literatura a quem na pe-|<Ir a S A. Mcrccthyllna _ lt. Carioca.
_ III. — I" — Hn,.

-t_fc»"'_?y

j BICHAS í
} CONVULSÕES - •"••ireiD.ii,
VrOUtC ^ÚtEO.DCSAMTfl MARIA

.,¥*KJTItO .OUOLCOMASTHurn

fAHNÊSrÒeKl

PRISÃO DE VENTRE
Opinião do eminente professor Mi.
guel Couto, sobre as Minoratmw: i

— O meu depoimento
micr.) se elevava a h.íiíb de li «n,„' 1 l?10 " . -
barbaramente o tódX_^láfi|ffl?- ° CcCr|,v",0.5 V-".n- sorrisoÍ ',

«rrastar.,n-no pela calçada? «n lodí „ „- L~t5!:.fo_!ÍM?!U0' 1"c « '
tensão da Avenida, até a cadeia, deixando-ocom o corpo todo clieio de chnjas, comple-tamento ensangüentado. «."«__«
_0 facto indignou grandemente a popula-çao local, solicitando os jornaes ao chefe dcpolicia do Estado a abertura de ugg^ ^âr^hí/íl^,^

foi tomado po.-

sto ' erguendo

de falar
os autos, perguntou.—• Quer dizer que não tenho
mais...

— Sc preciso Mr...
Levantou-se "Mario Menino", encami-

nhando-so para a porta, acompanhado pelo
rito, para a apuração de rê.nons-ihil X. . ' , -.C,VlJ- Ao alrnvcssar " P«l«o. Parou,
e conseqüente punição dos cuClos O de 

° S'í 
e ?Um ."P».1»1.0- E 1UC ¦ miit- «'»

legado Ribeiro AbwTwpwriteia?,«!" n"±-ò Y.^r ,lUnBdn, 
V CÜVla' _!,C0.-l,.íIa, » um

sc sentiilo. nuwucnciar nes- movei, o filava, cheia de ódio. Ellè baixouo olli.tr e passou... A mãe dc smt victima;numa espontaneidade muito sincera, cerniu-
do os punhos, deixou escapai-:— Miio...

» mnm 1

mnm

Dous capitães que pedem
reforma

Solicitaram reforma do serviço do Exerci-o o capitão tle infantaria Antônio de Ara-.Macedo o o capitão contador MoverPtIrissac.

Os quartos escripturarios da
D. F. em Minas não obtive-

ram concurso de 2a en-
trancia

No requerimento em que ,Toão dei Doscoe outros quartos escripturarios da Delegaciafiscal cm Minas pediam abertura de con-curso de 2' entrancia. o gr. director geraldo Thesouro resolveu, por despacho, queinteressados aguardem opportunidadc~~"~~""—"*• ¦« mem 

Dc S. Gabriel para a Foita-
leza de S. João

'•R\BEAS.CORPUS" CONCEDIDO
PELO JUIZ FEDERAL D\ 1»

VARA
O juiz federal da vi» Vara, por despacho dc

Approximar-se-á o fim
do gabinete tra-

balhista ?

"Ilcccilo Iodos os dias, como regulador do'ventre, nos casos de constipação S5|*rebelde, as pastillins intituladas "Mlnorâti-
ias . que. como Indica o seu nome, proibi-«un um leve _ffeilo. sem eólicas e or.l n.ria-menle único". „>,*•,*

Sctenibro. I'J21.
MIGUEL COliTO"

TECIDOS CHICS
adamascados e fantasia, em seda amercensados, desenhos lindos, cô-res da moda. 0 maior sortimento

pelo menor preço.

Noticias da capitai mineira
(Xs^VâN^>

<».¦___. en Cettmce.B7~.mm>

Dr. A. MOSCOSO ^"pw^medlcn. Appa-
„ , , Tei"n digestivo. Con-sultas de i em deante. Rua Assembléa. 121.

i-oi transferido o 1» tenente contador7 o. ia* Vieira Maciel, do «r regimento decavallaria independente (S. Gabriel) parao 2" grupo tic artilharia dc costa (Fortaleza«e S. .loao).

Tem-se cóínò certa
vocaeuo de novas

í?ões ücríics
a con-
ciei-

Tranca mento de matricula
na Escola dc A. de

Officiaes
_._? i31"" "ninistro da Guerra mandou tran-
Hn. a ™!|!r,c.u,a d,° «* 'enente Anisio Mar-._. tins de Oliveira, alumno da Escola de Aper-os feicoamento.de Officiaes, conforme pediu o

FORAM MULTADOS EM CEM
MIL RÉIS

Pela Inspectoria SItmicii.nl de Vetcrinaritioram multados em 100-.01I0 os proprietárioslos cslabulos sitos- á rua Tavares Guerra,
!• JS, o Avenida 28 tle Setembro n. 86, pornauterem vaceas estabuladas sem matri-e sem inspecção i-eterinaria.

lio hom sessão ro Sanado
..C°-6P_,r?leiMl0' hoje' *P"as, 20 senado-

¦«..- ouve sessi10 Bcss» casa Ao Con-
' «a» ¦———--___________.__

Nomeações na Guerra
Foram, nomeados, por actos de boje dor. ministro da Guerra: chefe do gabineteIa DireetorU de Saúde da Guerra o tenenoronel medico Dr Alarico Dámásiò. che-

¦let'o>i» A%™ t,a 3"_.divisfi0 dn ra«s'"a di-

Eni ._,._JU-,t0 do Pcl'osi>° Central do
íl Jia,„s",n,ta1r'o o capitão medico Dr. Os-J»r de (.astro Loureiro; e encarreaados dis
C™Ld'1í enfermarias-hospHaes d

JSmonntlãTba ,c °_ro Pret0- respectiva-
nt5 °. ' ,c,nÇn o pharmaceutico José Li-
H,Í ,-AbT" S"blin1'" e o 2» tenente phar-

fc"1*0 
l'»nc.s,o Pereira de Almeida Se-

0 attentado contra o Franc-
fort-Hotel*

MARQUES DA COSTA EXPULSO
DO RIO, RECENTEMENTE, FOIPRESO EM MATTOSINHOS
USBOA, «1 (Havas) — Koi preso cm Mat-losinbos o dinamyteiro Marques da Costa,autor do atteutndo contra o Francfort-Hotel.
Marques da Costa foi recentemente expulso do Rio de Janeiro como indesejável.' J"

mesmo offioial.

o_.n_^),!KS* i(F'l>0 ~ Os .itiriiacs «lestantinln manifestitiain-se . nlhusiásinàdoscom os acontecimentos que se desenrolaramnu Gamara dos Cominuiis desde a sua re-
_ ___,? .ha. p 0,UT- dias- ° Wn'rm«m 'iuco nabinete trabalhista, chefiado pelo pri-meiro ministro MacDonald, se approxima

E&LDE AUTORISACÃO PARA
ABERTURA DE UMA SECÇÃO

BANCARIA
Devolvendo á Inspectoria Geral dos Ban-

. 
° Wwlnwitò em que a Compa h"a

o Pa,_oUn^_1_ 
C°? -Séde- cm It«peti,,i,Vg«o* atilo, pedia autqrisação para abrir umacçao bancaria, o director geral do Thcsou-..communicou qne, não constando dos cs-tntos da requerente a faculdade de nr ali-r operações mercantis do art. 3" do deelo n. 14.728 de 1G de março de ^ „lveu o Sr. ministro da Fazenda recusarautonsação pedida. recusar« mnm

Vão ter abastecimento dágua
as ilhas do Boqueirão e

do Rijo
O Tribunal de Contas ordenou o registo«o contrato entre a Repartição de Águas eObras Publicas e o engenheiro Edgard RajuGabaglia para construcção dc um reservato-no cm concreto armado e mais ubras neces-sorias ao abastecimento de ajjua ás ilhas doBoqueirão e do Rijo.~—— ¦ -|t> iAdiada a reunião dos gni-
pos políticos por.iit{nozes
LISBOA, 4 (Havas) — Foram adiadas parao dia 3 do corrente as reuniões dos grupos

VM SOLDADO DA POUCIA MINEI*
RA ABSOLVIDO

JUIZ DE FO"!U. (Minas), 1, (Serviço es-pecial -da A NOITE). -- Após ,„na ses.sãoonga, cm quc os debates foram muito for-tes, o Tribunal-do Jury, absolveu o soldadotia policia, de nome Francisco Chagas do?«.ascimento, que era aceusado dc haver as-sassinado, lia tempos, um popular, uo mo-mento em que o prendia..il 

0 CAMBIO REGULOU NA
ALTA

61132 a 6 1!8

LEILÃO NO JUIZO FEDERAL
DA 1* VARA¦:.l)o Juizo Federal do I' Vara. no próximoma !>, serão vendidos diversos prédios e ler-reiios. penbnrados em executivos fiscaes mo-vidos pela Fazenda Nacional contra: JoséFirmino Ferreira. Francisco Domingos Ma-

A maioria das folhas londrinas exnrimcI nôÜi>V..W_?"'°i 
Rod,iRuc? í]" Moraes. Ma-

dentro de curto praso. fceuii. -«_-__A actual situa-.ão do governo è devida il1attitudfi do partido liberal, que cada diamostra maior^antagpnismo com «i gabinete'MacDnnaltl. Reconhece-se que, Iri..n quc o
partido, liberal se virar t-oiiti-'u r, goveriioem quiilqiier dan questiios importantes out*tlçpciwlem da votação dns Coinniiins, o ga-íniiete será derrotado c o Sr. ¦Mnctfóunlii
nuo poderá deixar de convocar nova eleiçãogeral.

¦"•eMU

BELLO HORIZONTE, 4 (Serviço especial
na A NOITE) — Foram publicados os orça-mentos do Estado e da Prefeitura para oanno próximo, sendo quc a receita estadualesta avaliada em 74.781:8!) 1.085.— Acha-se aqui o Dr. Marques Reis, che-fe de policia da Bahia, quo tem visitado va-nos pontos da cidade, recebendo sempreboas impressões.
_ — São conhecidas, por terem sido tladas_ publicidade, as leis cslatluiies sobre pra-sos. recltinineòes, lançamentos e modifica-«joes do imposto territorial. i ,-.,,„„,.„ _-. «-.«-.5í^isi_^,n_i5Tõrcnnrí_57tj Guartle-b?"-'--?---3-536 -este ***•

Colchões ÊÉt
CAMAS PAULISTAS

Encontrámos o mercado de cambio, hoic,ainda bem inspirado e firme, com muitospapeis offerccitlos o pouco movimento doprocura do bancário para remessas.Foram, assim, iniciados os saques cmalto, com todos os bancos operando a ti 1132
tü^l fe1 a ü 1|]G 1- -"- - P-M-

Em seguida, subiu o bancário a 6 1116 d
foi™?015018 ?. . _l'i2 á" W « tornou
paHitfuíar 

C°'n dln,leil'° a 6 5I32 d" P*™ "
Por ultimo, çotava-sc o bancário a 6 3..I2e l> 118 d., assim tendo fechado o mercado

0 que o Thesouro Fluminense
paga segunda-feira

No Thesouro do Estado do Rio nasa-se na
K__" ,se*""a.a'™™ • folha 

PdeS 
ven"mentos das adjuntas das escolas nublien.e grupos escolares da cidade d." lílhew"

O ALGODÃO
Esse mercado regulou, hoje com um mo-{mento regular de entregas-e entrada™ masos possuidores estiveram muito access veisCotaram-se os sertões tle 69.5 a 7G$; os nri»e,r.is_ sortes tle 076 o 73-.:?os i,et ianosP leGõ 3 a 70;

Itilns.

da

* e os paulistas dc tí-IS a 71ÇI, por 10

políticos.

Quer ser enfermeiro da
Armada

O Sr. ministro dn Guerra snbmettcn aconsideração do seu collefia dn Marinha orequerimento em que o soldado padioleiioAbel Furtado Mendonça pede prestar con-curso para enfermeiro da Armada.
mnm

fi,._-,_..__. .— •—•«" •««««uu u mercanoin me, com os bancos comprando a fi 3110 d
napt-iS„ü,4or|mm.rcfíularam a rm' ° as lihras:

O dòllar cotou-se ii vista de SjülOO a nS050a prnso. tle 8*010 a !I.Ü(I20.
Saques por fabogratiimÃ.
A vista: Londres, 7 1B|1(5 a fi tl. Pari

Vae servir no G. M. desta

^Foi 
mandado

sia capital o _
Pahâo Gomes

capital
servir no Collegio Militari tenente contador Nèrvolde Mattos..

Os aviadores hollandezes a
caminho de Angora

AMSTERDAM, 4 (Havas) — Os aviadoreshollandezes que estão fazendo o "raid" Ams-tertlam-Ratavia, levantaram vôo de Sofia,liontem, ás 12 horas, chegando á noite oLonstuiilinopla.
Hoje pela manhã os "raidmcn" partirampara Angora.

mnmVae servir no í)° regimento
de cavallaria

Foi mandado servir no fl» regimento decavallaria independente o 2» tenente conta-
dor Odorico Orcstcs dc Souza,

S ^_aJB1m__tn,ft S3i,7,a *:,!'8- N°;« VnV_;
?!-__ aJf'.00: Hespanha. 18200; SuissaU/50;.Bélgica. «442; Hollanda, StUO. ílue-
ul-_'r^_l_n|)«' Sm°' ^onfvidío. 7SII00;
2S?80 Norut'í!a. 1«300; marco renda:

Foram affixadas officialmente as seguiu-les taxas: B
_ iir? cüv-:' __ m\rel'/> _ B »!»»: Paris, 1468a.«47o; Nova York, 8Í910 a S.ffllO.
r.... VIsta! Londres, 5 15116 a 0 1I..2- Paris• 7_ _' À74; ¦íi",ta-_. W,M a m^vòmm

i .i.ni Nova YorIt' ?8ÍI0° * ^f15": Hes

1)01.. sacens
no total tle

,..>.._, 19 _.„ a xniiur, suissa, l.?72(l a 1S740;
/•*5480 a /S.iOO; Montevidéo. Tí;....!) a RS024-lapao, 3S030 a 3507.-; Suécia, 25400 .. _,54..5:
^°rou,e.?..li52.0 9 1S298; Molioodn, DSÍ8S _
.?"•« ;.5;!l_lnarca- 1':co°; CànádiV, SÍSOSO.-Uu c, 18080; peso ouro; Syria, S475'j lièlÃica*-l_)4 n s-t-10; liuinaniii, §05Í. a S054- Slova-qnia ,^274 a ?285:; Alleinaiiha, 7* por tril-liae.de marcos; 2S10Ú a 25180 por marco dnretida; Áustria 135? a 15Õ5 por mil coroas.
-ií,', -'i4'3 a 5l'8 '"''' franco; sobi-ianus.oO?; libras-papcl, 405000. uu.ii«us,(

0 CAFÉ'KTEVE^FROÜXO
Cotou-se o typo 7 a 49S000

bo?, 
'".nn''"10 ']0 °. f:! ¦1,r,« <•' «¦'¦nCòío.lOU,oje cmn os vendedores mais accessiveis

i'pi, ,r. ,? "Ue ";' Vínperii, por isso qiTe de-
4_ .( o _ 

"""? '",SC 'lo '-v"n 7 ° li'»i"' de'i. .Milll) a arroba,
ni. iror.'!"!1' .'_' 'iür ,•"'nc"r'•, d"rnnl'e os pri-neiros trabalhos foi regulai', mas á tardenuo se fizeram negócios de fmpcirtSneiíiForam nogociadás na abertura " '""
e no fechamento apenas i'>'>5.235 ditas.

O mercado fecliou mal collocado. emborasob ii impressão de uma alta de .'() a (ilpontos nas opções do fechamento anteriortia bolsa americana.
As ultimas entradas foram de 14.303 sac-cas. sendo 11.253 pela Leopoldina e 3.05!)pela Central.
°? .".._P1,CS foram dc 13.034 sacens.sendo 1.000 para os listados Unidos. 10.28.para a Iiuronnj 500 para o .Rio da Pral- -

i .inO .por caIiota._ti.-in.
Havia em "stock", |]0je, içis.flyo

.---O niovimciitò a termovoiídcrain-sc, a jiraso.saecas.
., Vf*$£t' "° fcchi""r-'»m- para outubro,• IfibSOtl; paro íiovcmliro, a 485650; para
^Membro, o.,485710; puro janeiro, a 4SSS00.
I..?n_í"'ere'lr0' ,a mm) c l""'-' i»*>V>. oi-ly-T 100, compradores. "

Colhido por uma barreira que
j desabou, morreu pouco

depois
... JWZ Dli FO'»A. (Minas',. 4, (Servi,*,, es-ena! da A -XOrrii). - Quando' In.bi.lbaianas obras de ilesulcrro do local tlò novo rt-scrvatonip de apa desta cidade, „ operário•lose \ eiiiincio da Silva, foi colhido por umaenorme barreira que desabou, vindo a fal-lecer momentos depois.1 me* 

SUCCESSÃ0 DE UMA CASA
BANCARIA

O Sr. ministro da Fazenda concedeu au-lonsaçilo » ... Ktizzo & Ci, para funeciona-rpm comoi.suceessofes de A. Zambotto &«... com sede nn capital dc São Paulo.

BONIFICAÇÃO
Compras a ,*lüO.-> 5005 7003 000}

Guarde bem lli U 0 0 U
„ *'"-% 5 % 8 5 li ..Rua Treze tle Maio 35 — Tel3586

Assist. da
Faculdade.

a'- -r«" e sab. ás 4 112.

Obteve licença para trata-
mento de saudc

Dr. A. Ferreira da Rosa
Pelle e Syph. Chile, 0, 3a1

alõtêleplpia
-.Mal cria I o .. p parei lios tle rcccpciio de ra-

I tiioteleplioiiia tios melhore-. Iiibriciintes
I ( Ir.sliillãçôes clectrica. tlti luZ e fovM. in-Malliiüocs tia n.-,iu, (-az a saiiititria, concertosi.B.ciii-iiIamenlos cm niutores, geriidorcs e ou-uos appai-ellios electricos; Concertos-em lei-ros.do eugoniiiiiii* c fogareiros electricos.Material electi-ico em «oral .NA 

v INSTALLADOnA.; «UA URUGUAYANA^ latt - TKIJiPHONE NORTK 81» !"Petropolis-Hotel" 
jDiárias. 05.nMe;isalniente. outras vantáféns.''

11. IUIi.1 GAiVEGA, 0_

DR. JORCE SANT'ANNÂ
ClftUKGlA.GYXECOLOtíU ;

tratam, das doenças das senhorasmethodo de Bier c pela 
"

seiiibléa, 23. de 2 " ciiallicrniia.
:is õ horas.

pelo
11. As*

FORA
ADULTOS B

O Sr. marechal minislro da Guerra M-íimn'-Ícedeu fio dias de li_cnça para trata.nen o 
' M0,'EbTÍAS »^*KNA8 DE

ile saúde ao inspector de nluinnos «lo Col- Ir,, , CREANÇAS

_?'\iH\U\nr- <le Bar,)i-Cc'1!*. Obnllí Ilonicin',,,"::,^, rrr!'?r,ícx;i,síí?le,ltc c iní^ade Montah-ao. i.iiitc.itlo na Faculdade do Ho, chefe Ao ,'li--•••—-  !!lra d? InstUütü de Protecfãõ .Infância
uXÍ,l"7tr 

co",.'ní«»»»fye» ínSdei-iias a 
'

uai eld, 405. letcphone Sãltniitlos pura fora.O TEMPO
Temperatura de hoje

iun
At tende a cha-

máxima, 'Dr. A. F. da Cosia Júnior I'cl,e«s.v-
23",9; minima, 17°,6 ! íL0.____i_J__i_l^.i±:^i», h. ciíiie, n .. a_'«..

Boletim da Directoria tle Meteorologia
Previsões para o período de 6 horas

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

A íNDEPENDENiCÍÃ"
lllilillli

üili.Od .... «i
1 1'hi :i unia çnsn, con, ,<IG r,L(;:,Sloi do Iheatro n. 1. Tel. -170 C.

«istricto líederãl e Nicthcrov -— bom com nebulosidade variávelraturn — noile ainda fresco em'tie tlia coin miixiina entre 27Ventos — nrjrm_.es.•Estado do Itio

Tempo
Teitij'.:-

ascensão
e '-'0 j,'róos.

j Dr. R. Pardellas, ^^«mpHuím úü m"
, ,- ' saneordiii é Pro Mu-

I tre. Opracop, pulmões e «pn. diisislivó «li-,riiiinente das u, co, tloLilc 
'"a 

«mbl-,h^,lel.;^(i..Ci_Hos. C. Ijomfi,,,, 73H T y-tl V.*

fui
llólsá

suecas.
>'<?_íu t;>.\

Úi.tIOO

nebulosidade vaHave.;^m_ éS^S
„-","',' fl',t'si'a em «scençãò dc «lia.I-.sIi»lo., do Sul -_ Nâo suo formuladas as

previsões us.iacs, devido a grande dericien'.cia do serviço l«.'legrilpbico. cn

iwiiiii
Loteria dc Saiíta•¦Cá.tliair na
Ki^íf^i.11. 'xlriK<i^ Ae lionlem:ÍSSH) (s. Paulo. 

Hil)
18083
10357
_i|'..'S

(Kiu)
(Paramil .
(S. Paulo)
(Mlinis) ,.

fiOiÜOÔSOOO
5 :títín?0"00
.ióOÒ$00(i

1íõOOSOÒO
1iOÚOSOÕÜ

Apesar de.tüdo moda é a nossa casa nuavende mais bui-ülo. ü maior sortimento, osmais variados undrfie.í '
II - l.AKGO DA CARIOCA - !)

__'"l__i__ j^_ pi.isia .. c.
Prof. Godcy Tavares ^.râçãoifiiTiT.mão, rins, dia-' seus processos, esloinâgo e in-v. .Hio Ijrniico, 137 fOtleon.; :t'iimiias. Voi. Patrí.. c,c, sn

betes e, p«icslincs. .
ós fi, incnii

Fabril-,. .-
Tel. V

II-71V;

Ü3&-* B ft£f_Ui fgfc,"UA ,M.\ni;-; ,.; BAllROS7f235
\ ondas a varejo

/•

¦JOIO

I1

-.

s.míãhiw; éíüÍ'ji .,- mi iai:.*;: ,:._«Ía._..-_, • .'.. |JÜ; _,.



->¦ A NOITE

¦»»¦—-\>--*éí\ •*,••**'»«»¦>»» .-.¦"¦.»»" ¦»—»» ——

Siibliad o, I _c Outubro «lc» _ir.íj
.... ¦ _> ww»»' "*¦> i*w*_*.j;PF'*_L_"

'"•fP^IBW^^-?^*"^^*'1'1*!'-*. é*w^,'í: .-.'VT^Sf^p-

Constintm o Gome»

Íim
Anjic
• La
Cone.

it

Hilda Si.ii._i Ootnr*) e filhe . vlnva
iitcllno Siimit*** <• netos. Magdalriitt
taura Comei (ausento). Maria da

ConceiçAo da Silva o filha» (ausente .,
Joio .i.i (.unha c Sousa. «snos» o illliu» (au-
sentei., enpUAo Antniu.. Soar*» il'Ollvclra.
«K|K>Ka e (Ilha («.mentes), l-.rnei.to Antunes
.«..ines dn Silva, rtnnsu o lilliae, José An*

rcIIi.o dn Costa Sim _••*., csposii o filhos, An-

nclin.i 
Jo . da Coita Siim.c _ esposa e fl-

10». convidam ns demais parentes e anil-
so*. para *_¦>•.-H. n miss.i de "' «lia em su(-
rrni;i,. dn nlma de seu sempre lembrado cs-
».**->i. pae, genro, irmão, cunhado o tln CON-
STANTINO IÍO.MU.S, n i*c..li_r-.e segunda-
feira, (I do eorrenlr, As 10 1|2 horas, uo ai-
tar-mòr dn egreja de N. S. do Carmo; des*
de |A. pci.l.oriidci, i.gradcccin.

Coronel Joio Lúcio de Mello
MISSA DO .10* DIA

Falleeid., em Natal — Hio C. Noite
I.upi-clmi c .liiiupilll.n Mello, .It.dlth

[Tavares dc Mello o llcglnnldo IVn.au-
.li-*. fllti('i. nora e neto de .10.(0 l_.II-
CIO Mi MRI.1.0. fallccido a 7 do me*

Íi. 
passado, cm Natal, ainda profundam».-

e compungidos pelo trespasse do scu prnn-
Irado c inesquecível pne. sogro e avô, cou-
vlilam ns seus parentes e amigos para as-
¦istir a missa do Irigenimo dio. que latem
celebrar, por descanso dc sua alma. no ai-
tar da Conceituo, da egreja de S. Francis-
eo de I'aula, ns D 1|2 horas do (lia 7 do
corrente, terva-filr». confessando-se, desde
jii. eternamente ngradecidos por mais esse
acto de religião e amizade.

Phiíadeiphíâ de Carvalho Piei de
Andrade

* Angnsta Paes de Andrade. Manoela
Of Paes de Andrade Silva. Irmfios e pri-

I nos, Anna liatis de Carvalho. Ernesto
/ ftalls de Carvalho e fumilia. .ludith

Pncs ric Andrade e irmãs. Pnschoal Alves de
Carvalho r família (ausentes), Davld l.e
Mnsson c família agradecem, pcnhorailos.
I todas as pessoas quc se dignaram acom-
panhar os restos mortaes dc sua prosada
tia e primn PMLADELPHIA OE CARVA-
UIO PAES Dl*. ANDRADE, c convidam a
assistir n missa de 7" dia que fasem ceie-
lirar segunda-feira, 6 do corrente. As 10 ho-
ras, do nltitr-mi. da egreja de N. Senho-
rn do Carmo, ii rua 1" dc Março.

Manoel Euripedu da Silva
Oliveira

Ccllna .Inrdlm d'011vcira, Dr. .loão
Cândido d'Araujo Oliveira e familia.
Arthur Barbosa e familia agradecem
n todas as pessoas quc acompanha

Maria _______

t| 

Joii Maria, n Mineiro, convida iru*
•roiKos • nstiMlr a mUia que manda
iief.tr no dia U do rorrente. As H I.'.'
Iiorni, na **•¦(_.;. de S. .torge. pur alma

.lo min dlslli.cln e leal companheira.

I

A' PRAÇA
A. Mmíri. Sumindo pnr.icl| _ tt

rilii praça « áa do Interior que «d-
nuirln o entulwlecim Miln eomnirr»
ilnl «loa Sm. GUIMARÃES. PIU-
JOliX & CIA., com *_to no l_rgo
«Ia Carioca 2, 2a andar, e «cientifica
a ilittlncta clientela da referida fir*
ma que conllnna com o mesmo n.
porlo de fazendat « armarinho, «en*-
do grande, hoje, o «eu atock, |»rln«_-
palmem o ••m moda* e novidade*.

Antcci|mdtttticnte agrudeco a pre*
fereneia pelo «na raia.

llio tln Janeiro, .1 de outubro de
1921.

A. MENÉRES SAMPAIO.~ 
A' PRAÇA

l_. At.TII.IO. estabelecido A ru da Assem-
liléa n. III. deelara qae liqaldoa • ¦_ eata-
brbcimrn.o. nada ficando a dever • praça,
o que rnmmanita para es derldow tf feito» e
a« algaem ee iulfar eom direito a qaslqarr
credito apresente o ara (Halo de divida qae
_ri tlqeldado incontlneate caso seja ver-
dadelro.

Kio dr Janeiro. U de setembro de l_4.
- L. Al TILIO.

L. Allillo eommunlca A» eaaa Esaaa.
clientes qar rontlnúa A saa dispo, cão aa "A
CAPITAI." — Cwa Central. A frente da
arando SECÇÃO DK SENHORAS, onde n
eneontrsrio para ecrril-as cem o mesmo

empenho a acatamento, esperando merecer
a permanência ds honrosa preferencia com
qae aempre o distlngairam.

Rio de Janeiro. 3* de setembro de 1921.
~ L. ALTM.IO. .

_,,__... a.._..u^S.
\.\\- .:,-A^ i..,.,_.,.N .,,.„h..s; \',__:..^/yÒ_

Nl_''_____!__!

App. D. N. S. Publico. N. 754, do 15.3-1023

O melhor antinevralgico
é "ftHODINE"

Mordido, no pé, por um cao
A Assistência medicou, IW^^iPnK¦o do comnu-rclo I_uitl_o VW fll,. u>*-«0 "»

os e residente A run 3 «lu "M«»'?'a,nnB,J,,
qual, mordido por nm rn» "•"«*'""X

ua, npreiontoii ferlmontoi no Pt*.w\nwao.

0 ideal s _ do oi •t@i

dil rapidamonto uma en mi •_ densa
o perfumada a ro

muna A01

ooooüc^ocooocoDaDcocioooocaxxio^

Terrenos na Tijuea
Vendem-se bons lotes _ Estrada Nova da

Tijucn, Junto e depois do n. __ Terrenos
planos e murados. Preços mínimos e de oc-
casiâo. Trata-se com o proprietário no local
e _ rua I" de Marco.' 125. térreo.

Weyersberg Irmãos
OHLtGS .OLINGEN

Fabricantes de Machados, Facões, Ciitclarias • Ferramentas •
af amada marca "Cometa"

 REPRESENTANTE: 

R. VILLA REAL
Ourives, 115 — I* and. — Telephone. Norle 3101

RIO Dl! JANEIRO *.7_ wwjawnwir* \w!

Bi ;_*__. ____^______l ff_!_H
I _______T4 _m_H _____H_> _. •._• ¦_______¦)_¦]¦ KMuM r7^^A4.'^HM

¦i¦__a¦•l**¦•i•••w»,

O porlo, pela manhã ,
Clii-ca.ain: du IU» I¦"..-*, u \*\-.q- ii-a,.,',,IWs"llh. Uucv". mun vario. Kim.T.*.., ,- ,|,. •1.ft,_.f

lilli.l»., »s \«p'Mi*s niiçionacs " ..ii.ii^u.J u'Ilu vera vn. cn... varlu» ym* rm. * ¦

Oíirõ! Blilhaifil
E jóias uitiifias, quem aiolhor pi,

ga ó a JOALHE1ÍIA INDIANA, BtJ
oo do Rosário, csr|. I». 8. Pranoltct.1
Attoiulo-so a chamados polo Tc!.!

I Norte 3111.  I
Infccrilo Konococeien •' loilnil ns M.;nt.*.|

nllencAei para »*. ollms (opliuimij, ,s|
adultos, oplildlnilns dpi receinníMliloi, i(;.r
(rs etc): par.. ..*> ftrtlciitaçoes faUhrltti
rlieúinnllsino, dcl; vnnto npnjrclhn M
culiitorloi pnra o npparollio urniin-uriinrv, |
cie, A primeira Indicação, a indi. içün imí
•.cni.™ c positiva :

VACCINA GONOCOCCICA ;
dn Laboratório Clinico Silvn ArouJ»

Ã^XÃ" _5ARÇOrJN~SpÍ'
Snlno Mcruzzl. ospecInHilada^m corlci^jl

cnliclios ii Ia garçomio c _ ln«Ie/.3, &.!,:«!()¦
especines' pnra senhoras, crennças c oianlcoitH
Rosário, 133, proslmo « Avenida. Tel. S. ;.<iag

¦ '<»_ •

OOOCCOOOOOCOOOOOXODOOOOCXXOXíOOO"Dl Ã-S DE PAVOR"
Scenan e Figurus da Revolta de S. Paulo — Por Aurelinno Leite.

EDITADO PELA COMPANHIA OÍUPHICO-ÉDITÒRA MONTEIRO I.OUATO
.lá se acha A venda rm todas ai princi iinct livrarias «Io tlr.isil esle interessante II-

«TO rm que o autor Lascado cm ciinlicciim- . los próprios descreve com colorido detalhes
emocionantes da revolta dc S. Paul». Fecha » livro umn paitinn dc Itnnrn em que são
registados os nomes dos officiaes dos corpos ormudos que sc distinguiram nn defesa
da lefinlldadc. PREÇO, StOOO.

a' vonüa nas boas casas
Aj;cnUi depositários ..» Urasil:

CASA HAMBURGO
EWEL & COHEN L^-

Andradas 44 Norte 1986

-3j§í.
Or.SilvinoMafl _,

DR. FEUNTO COIMBRA
do Hospital Evangclico, cx-nsslstentc dos ser-

Í 

Ccllna Jardim U'Olivcira. Dr. .Tmio ai BRAÇA
Cândido d'Araujo Oliveira e familia. . •"¦"^V*1
Arthur Barbosa e família agradecem Cario» Pinto it Cia. participam aes sen» u. ..__..
n todas as pessoas quc acompanha- amigo» e fregueses ia _nndan<* dos aea» vjs,„ dos Profs. Krause, Uicr e llctzncr, ds

ram os restos mortaes de seu extremoso cs- escriptorio» para a rn» do Onvldor o. 1 . ao- ücrlim. dc volta ilu Allcmanha, ahriu seu
poso. cunhado, tio c primo MANOEL Elflll- brado, onde aguardam a» saa» •stimadss or- ¦ consultório A rua Canninn n. !), das 14 ús IC,
í'EDIS DA SII.VA OLIVEIRA c de novo deaa.
convidam os demais parentes e amigos pu- Rio de Janeiro. 4 de outubro de tW4.

í

*
J$0 Dr*T oi
¦*• *(

ra assistir a missa de sclimo din, que se
ícalisani terça-feira, 7 do corrente, As 9 ho-
rns, no altar-mór da cathedral de S. João
liaplista dc Nictheroy, pelo que antecipada-
mente agradecem.

Alice Mendes de Sá Freire
A mesa administrativa dn Episco-

pai Confraria de Nossn Senhora do
Soecorro convida a todos os carissi-
mos Irmãos para assistir a missa que

por alma da finada caríssima irmã hcmfci-
tora I). ALICE MENDES'DE SA" FREIRE
será celebrada na próxima scípinda-feira, fl
du corrente, ás 9 1"_ lioras, na matriz de
S. Christovão. altar de Nossa Senhora do
SfiCCOTTO.

I_n 3 ile outubro de 1024. — O secreta-
lie. Àh-en Mario de Sá Freire.

Manoel Machado Tosta
C.ertrudcs Tosta rie Freitas, Cândido
Caetano de Freitas c filhos, .loão Ma-
chado Tosta, Antônio Machado Tosta,
tlosa Tosta c Manoel Machado Tosta

convidam seus parentes e pessoas de suas
n_li.'.-rks a assistir uma missa por alma de
s-mi pae. sogro c avA MANOEL MACHADO
TOSTA, fallccido cm Portugal, que man-
dam celebrar sc^undu-feira próxima, 0 do
corrente, ás 9 1 i__£ horas, na egreja dc São
.losé; agradecem a todas as pessoas que sc
dignarem assistii- a este religioso neto.

Uscar Braz da Cunha
TMGESIMO DIA

Ilraullua Rebcllo da Cunha, Álvaro
ime da Cunha, Oastão Fernandes de

Oliveira, senhora e filhos, tenente Os-
traído Corria, senhora e filhos, Maria

Itebeliu c fillins, Manoel Francisco de Oli-
veira c senhora convidam os seus parentes
e amigos a assistir n missa dc ... dia quo
por nlma de scu inesquecível esposo, Irmão,
cunhado, tio; genro c sobrinho mandam cc-
lebrar terça-feira próxima, 7 do corrente,
nn egrüjn de N. S. do Parto, ás 9 horas,
confessando-se desde já gratos,
(lo corrente.

Vinva Frederico Kieken
n Capitão dc cõrvclo Guilherme Hie-'kcn, esposa e filhos,, coronel Cornelio'. esposa c filhos, profunda-
é-s mente penhorados, agradecem aos pa-

rentes e amigos que os confortaram pnr
oceasião do failecimento dc sua idolatradn
mãe, sogra e avó VIUVA FREDERICO Ulli-
1.EN. c os convidam para assistir n missa
dc 7o din, quc mandam rezar, pelo eterno
repouso de sua aluiu, segunda-feira proxi-
ma, 6 dn corrente, ár. 8 l|2 horas, na egre-
ja dc S. Francisco de Paula, ficando no-
vument.! gratos aos que comparecerem a
esse acto religioso; „___

Joaquma Rosa áe Azevedo
Fallccida cm Villar (Villa do Conde) i

Portugal !
• JOSft ANTÔNIO, DK AZEVEDO, sua ¦
íntilher e filhos, seus irmãos, cunhn-
dos c sobrinhos, c CARVALHO, IRMÃO',._ 

C, Um,Uo recebido a infausta noticia |
du failecimento de sua extremosa mãe, so-
fira e avó, convidam os seus parentes e pes-
»oas dc suas relações a assistir a missa dc
7o dia que por sua alma mandam celebrar
segunda-feira próxima, 6 do corrente, ás
8,112 hor,as, no altar-mór da egreja de San-
to Antônio dos Pobres, á rua dos Invali-
dos, coiifcsr,ando-sc, desde já, eternamente
gratos.  í
Esperança Carolina da Fonseca
*. Tlioiiiitv: dc Ai-iinjó Almeida, Daiila

çt t Miranda dc Almeida, Nair Miranda de
l (Almeida, Cecília Ilnsn dc Siqueira c :

. <¦ Maria Rosa Neiva Ilandcira convidam |
os «.eus jinrciilcs e innigos para assistir a -
missa de trigesimo dia (pie por alma de !
sua niãe, sogra, avó c irmã líiaiiilnm ceie-
íirar üCgaiida-feira pro. .ai.-i, f. do corrente,
ás 9 horas, na iria triz (ló SS. Saciniiio.nl»
(Avenida Passos); c por ...cujo acto confís-
s:,r.i-Si' aritcciphílnmeiílc i;r*n..'>f«.

Procopio Gomes de Oliveira
Falleceu hoje, ás 9 1,2 dn manhã»
Sr. Prúcnpiú (imiies de Oliveira, an-

Igo negociante destíí prnça, chefe da
firma Procopiò ."c Oliveira & ('... e di-

rector secretario du Sociedade Anoiiyma Em-
presn d a Urra: d feretro sairá da residen-
cia dc saa familia, á rua dn Iloa Vista, 146.
Alto da Tijuea, para o cemitério dc S. João
llantistn, «manha. As Kl horas.

DR. CUSTODIO QUARESMA
avisa ans seus clientes que mudou o eon-
sultorio para a run da Assembléa n. 10, das
2 As 4. Residência : rua de Copacabana,
847. Ipanema 1788.

no Hospital Evangélico das 8 ás 12. I'hon***
Villa 2'.!lll. Cirurgia geral, nervosa, parto*
vias urinarias e moléstias das senhoras.

¦ mn* 

Dcntjstn - Octavio Enricio Álvaro —
Carioca PO* 1-. 1'hune C. 3392,

JÓIAS PELO CÜ8T0
DESCONTO DE 10, 20 e 30 o/°

Por motivo do balanço
APROVEITEM! ÚLTIMOS DIAS!

VETAM ESTES PREÇOS
Collaros ouro de lei 12S
Pulseiras galolite. ultima moda, a.. .'S_üO
Correntes folheadas a onro 3$
Annei» de ouro para ereanea, desde 10$
Brincos de onro, desde 10$

Brinco» La Garçonne. . 8$
Puls. platlaete, oltlma moda 69

escrava», folheadas a «aro.. 4t" Brrtlne, falheada a onro.... 119
Relógio pulseira, onro de lei 789
Collare» de prata de lei.... USOS
Caisa com Rosário S$009
e todo mal» eom grande» abatimentos.

JOALHERIA LÚCIO & RAMOS
41 -URUGUAYANÁ -41

ENTRE OUVIDOR E 7 DE SETEMBRO
mnm

DI. gm tra
Doenças nervosas, estômago, intestino

c da nutrição (arthritismo, diabetes,!
obesidade, rheumatismo). Moderno tra-1
lamento pela dictctlva c physiothcrapia
(duchas, banho de luz c dc sol, luz;
ultra violeta, etc). Dispõe dc um bem
montado serviço no Sanatório Rio Com-
prido, para doentes internados. Cônsul-
tas de 3 ãs 5. Largo da Carioca, 3.

Avenidn
THE LONDON .TAILORSlu Uio Branco, 142, .1' and. (cie*evarior)

LIDO ANTARCTICA
RESTAURANTE DE 1" ORDEM

Aberto toda A noite. Próximo ao C.asino
Hotcl-Copacaliana. Todos os dins Grcnouillcs,
gnocebi tPglinnnc, tnglatcli. Cozinha Inter-
nacional. Sul 803.

¦ ¦ mn*

especialista em denla-
duras, pontes, serviços
a ouro, clariricação dc
dentes congestionados,
fixação de dentes nha-

lados, electrothcrupia
dentaria, molcslins buecnes, etc. 7 Selem-
lin». _!31. Das 7 ás 5. Tel. 1555 Central.

^o.

l_ rç-riiè, dsixa-ine gritar

Í__Í*^^íP____;'* ' '*j__I
W'Mí ^..«k«,ç *_•.; a','.:

w__r^_5aB^iÈ^
_:¦_,__§_%&t«#mmmmâ

_ o

ALEPTOL
. .Composição: Pcptonnto de iodn. pcptnna-
to dc ferro, mctli.vlnrsiii.-ito de sódio, nuclcn-
phosphi.to dc cnlcin e vitaminas do agrião. -----¦— .,„,.-;
E' um preparado sob a fôrma de xarope. W?**» provar aos interessado-, quc.quasi

.. . * . —¦ a ...l.>-  ,.i«,_r,,i-',(l,.c eir.tí IIII t lllll c /*____ ll__(l 5

CONCURSO NO BANCO
DO BRASIL

Cnnlnhilistn idôneo prcpnra rapidamente

O XAROPE SAO JOÃO
.. melhor para tosse c doenças (!,i pij.

tj"coiii o scu uso regular :
jo _ A tosse, grippe. constipaçuei oa (*.

fluxos, cedem, c com cilas as dum do k*:i
c das costas.

2» — Allivlam-se promptamente as cuia
(afflicçfies) dos nsthmaticos e os accMiu
dn coqueluche.

3» — As branclutcs c InflammaçoíS it]

¦000.
4W ^^^mn***^ • h.ivos «e

_»

O que toda
moça deve
conhecer

E' o excellente
punido

para Ineommodo.
nenhoras

pre-

dc

O MAIS APERFEI-
COADO MEDICA-

MENTO NO GÊNERO
Lie. V2U de 24-3-923

* -hlvos de
. , "Blodncr", Pianos

e auto-pianos. "O. STEINWEG" Balan-
ças "Mercedes". Grainopliuncs "Anlicr",
Fogões, Mach. dc costura "Ankcr", Mo-
veis. Radio-Tclcphonia — HALLISTOL-

KLEVER
Únicos representantes para o Brssll

¦SEVERO DANTAS & C. ftus S. Pedro 27
Importadores o Commlssarios — Tel. 6326

Rio de Janeiro

Últimos modelos de HQ

H .laz, allemãcs. econômicos. moderhos.H
M c hygicnlcos. brancos c pretos, 9|

' marca PUOMETUEUS H

ÍCA8A HAMBUROfll
EWEL i. COHEN Ltda. H

M Andradas. 4t - Norte 19811 R
!________________________________________________________'

Verdadeira
Liquidação

tX* o

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

Variado sortimento de
ternos, vestidos, cha-
péos, .ouças e gorros
para creanças.

Retalhos de sedas ejj
outras fazendas.
Exposição no 1° -andar

ELIXIR de NOGUEIRA
GRANDE DEPURAT1V0 DO SANGUE

MILHARES DE CURADOS

MOVEIS
Sem exemplo dc eortestaçío, a nossa essa

é a qoe vende melhores moveis e mais,
hnrilío qae qualqner onln congênere. s

'Dormitório», eatylu hollandez.. l:O5l;J0n0,
Sslss dc juntai- modernas  I:00il<ú0ai

LEÃO DOS MARES f
Rua do Posscio n. 110 ¦— I.argo da Lapa

BtpÜKÁQ & AMÊKIÇQ
Peçam catalogo para o interior: Tel. C. 8221

Erbçopjô Gomes de Oliveira I Avenida Rio Branco, 76 a 86
_ I Proí-ópio Oliveira & C.

!) !!'. bm*.,,*, da miilihã,
' •!) \'-2' horas destn manhã._

¦,u
140, Alto dn Tijuea, úi

participam
O acto dc
O neto dc

''çnlV.rrritncntb será P.ilo no ccmitcrlo
de _>. .loão fl-iptista, siiiildo o feretro dn

. rua I2on Visla n '

10 horas dc ã 

Pro-nr.??! -^omei de Oliveira
.» Sua familia participa o sou fall.ccl

?f . : ! 112 horas dn ma-
* nhã. O aclo dc-cntcrr.imcnto será fei

t to (io cemitério dc S. .luiio Baptisln
F.nlndo o feretro da rua Doa Vista n. 146
Alto da Tijuea, ás 10 lioras de amanhã, í*

Vendas cm
grosso c* a

llua i" dc Mar-

SêTêctã
Jünico botão /\ que rivalisa

garantido

í_S_5>

gosto ngradabilissiino, destinado principal
mente .in uso dns creanças.

O ALF.I'TOI. c um elemento imprescindi-
vcl & iilimciitnvãn dn creançn, um poderoso
tônico inlai.til quu deve ser indicado nos
casos dc dystrophias pretubereuloses, tuber-
cuIonvh cuseaa, escrophuloscs, estado* as-
thenicos, etc.

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

Laboratório Pasteur da Bahia
l)cpo_<it.irio_>:

Pinto Costa & C.
RUA GENERAL CÂMARA, 91

— KIO —
RUA ALVARES PENTEADO, 33-E

— S. PAULO —
-r. ¦ i m*m » "... . —

---•--. A"i-"-int'i cedem suavemente.
candidatos no próximo concurso deste Ronco. , t*a[„"a^aA 

,J}SOmnto, febre, suores noclariJ
(lesappnreccm. *

5» — Norniallsam-sc as functucs dos «¦
gãos rcspirnlorins.
ALVIM & FREITAS — II. DO CARMO, II

SOU. •- S 1'AULO
___

tnd.is os opprovndos nos últimos concurso
foram nossos aluiunos. Ensino criterioso cm
aulas dc repetição pnra os quc sc matricula-
rem cm iitraso. Curso especial para moças.
Avenidn Rio Branco. 1111, 2•>. dns 8 ás 11 c
dns 5 lis 8 dn noite. "S-S

— *—mm* ¦

Nem sempre o
que é bom

custa caro...
QUEREIS UMA PROVA

DISSO? IDE A

AlfaiatariaALITRTO
50 — CARIOCA —50

ondo vos yestireis no rigor da moda, com
conforto c por preços que não encontrareis
rm outro estabelecimento.

I ABA]
AGE A "Kl

NA __fflt_
I"

1

1

com Kre-

menta

____>__ li -tm-jtjtyav. — '¦¦¦¦h', «_

inpeuLoS
Óptica Especial
Preços Módicos

imí FERRANDO
CIA 1.1>_

40 OONCALVÍS DIAS 40

^^_ fértil
\__«

AS CRIANÇAS
DE PEITO

(JUA5 «Af S OU AMAS Sf rOflIFICAd COU 0

M&VSMOBIOGENICO
Winlfil/iiloi ¦PtSOtfiÇAti. HILHÍ.

X . __— \Á f*itm wíí,,; P«as>í«i«i dVoga. AS,
_"__: >^0ROGi_I.VfRftf1C!ie();GIFfOílll(_
^íWf^*sWw rM r0t M*vRca;i7i 'aoet mima

MUNSON STEAMSHIP LINE
Administradores das vapores da
United States Shipping

Board Fleet Corporation
A rota mais rápida para a

America do Norte
As próximas saídas do

Rio de Janeiro para
Nova York são :

SOUTHERN CROSS Ontub. 15
AMERICAN LEUION Outub. 2.
PAN AMERICA... Movem. 12
IVESTERN WORLD...ovem. 26 ||iPara o Rio da Prata
AMERICAN LEGION Outub. 10
PAN AMERICA Outub. 24
WESTERN WORLD.. Novem. 7
SOIJTHEUN CROSS. Novem. 21

E (juinzenalmente a seguir
O PAQUKTE

American Legion
Esperado de Nova Vorh, cm

9 do corrente, sairá no dia ae-
guinte, 10, pnra:

Montevidéo _
Bum& Aires

Estes modernos vapores com-
binam a rapidez com muitas
opportunidndus dc descanso *
dc prazer ducante n viagem.
De uma lmipexa iiicxçediveJj
camarotes espaçosos c bem ven-
tilados, lâmpadas para ler
c todas as commodldndes mo-
dornas, em sua maioria co.n
banhos privados. Grandes o
espaçosos salões e c.iccllente
cozinha.

Preços especiaes para via-
gens de ida e volta nos Esla-
dos Unidos da America, via
costa do Pncifico, e volta pcln
costa do Atlântico ou vice-
versa, incluindo a passagem
de Buenos Aires a Valparaiso»
pelo Trans-Andino.

-*—
AGENTES:

The Federal Express Co.
Avenida Rio Branco, 87

RIO DE JANEIROEIRO a

Veneravel Ordem Terceira de
São Francisco da Penitencia

PAGAMENTO DE PENSÕES

Dentre as moléstia» chrontca-, (ine *..flir:i!
a Humanidade, nenhnnm é Aa ncçSo Um mi
quanto a «sthma. Aúsim pensam (• clinica
que já acsiiitiram c conhecem o iní.-aal.ct
dn r.ccesi.0 astiimatlco o or doentes gaa ji
s.iffrcram este terrível nccidonlc, ileraniiíl

I ás vezes por diar. consecutivos, Bolireviíii
| ingòlltnmênte, k.iIi un evólrèr tcinpwtoo»,
jem qu..- n falta dò ur s» junta » anpctU'mais ucabrnnh.nto (;ue leva a cxitcra,... i
| animo mui-, furl* c ponderado,
| Muilos são os medicamentos indicados n
«ine asthmutica o fora detla __ o fira (
alllviar o doente, formulai-, quasi ti-ils* I»
do par base compostos mai** ou menos p.
goKOi. não só pela sua dos.-nfí*_ como fíl«
grande Inconveniente que n outro:. orjJM
pode trazer o ssu uno continuado, Alem dl.-
eo, dando-se na antlima uma acçúi> inhlbilo-
ria qual .seja a painlysação do acto rc.picit-
rio e a neccs-d-lade da cipuínüo do*. í-ssndr-
tos pulmonares, a med-caçii» calmante,"aí
ó útil porque baixa a afflicçüo, não p.rniilli
d pro.-.ipto dmer.iliariKa doa bronchiulos pili
rápida saida dns mueosidades. An ror.ttaiw
os excitantes, auRmentando os mi.viniialo.
cardíacos e respiratórios, creani um csld)
de angustia ainda maior para os ,>,.'(,«» a*
tliT«ticos non momentos cruéis de í_s H'
cessoa.

Jloje, entretsnto, graça» a paciente, e Je
morados estudos, a clinica acha-se per_ t*
mento armada com .um poderoso ..nli-ii
thmatico, denominado "Kraeminn". for»*".
em qne aó entram plantas; sem mnunlcsísB
posto chimico. cujos effeito. bcçhicos e ••
strinsenteii consegaem jngnlar por cõBij»el)|
o terrível mal. O seu mecanismo da «d>
selentifico como o» qne maU o sejaio, bisfli
se na ncção contractlva, qne posane so*"» *>
alveolog pulmonares c qne ne exerce por rns -
propriedades adstringentes, ao lado dt «*
acção expectorante, dando prompta satdi»
mocosidades formadas no intimo pulmoiw

E' fora do duvida que, verd»deirt«ie«li;
gú combate a moléstia na sua própria »'-;.
gem, só pode ser um medicamento rsclon';
o antl-astbmatico qne reslisar n phenonu...
dc que acabamos de alludlr. Usando "'IvRAt
MINA", o próprio doente constata, durai.
o tratamento e quando tomar nm pnrjall"
qne, de facto se desprendeu a exsndaçi» to"
bronchiolos, advindo-lhe, dahi, a com*.'.'
dc qne produz effeito a medicament. _áo P* .
nós aconselhada.

Se levarmos em conta outros males a *)..,
ostão sujeitos os asthmattcos peto defldiiK
trabalho e pela falta de defesa qne tis *•'
seus pulmões, expostos sempre aos. inftW
mais horríveis, desde a simples bronchllsj»
á terrível tuberenh«se pulmonar, é qae id*'
remos avaliar quanto de grandioso tn» a ie-
coberta de "Kraemina".

A sna cfflcacla tem aldo largamente çmprovada e attestada em experienciu WjJ
em hospitaes o em casos do clinica jri"»
por innumeros médicos e antigos dosi . '
não havendo quem, usando "Kraemina" i"9*
certa persistência, não propale e «io JJ"dita tão grande descoberta seientifl . .*'
realidade. __

i mnm "»*
Dr. Genesio Pitanga — Tratamento .
tuberculose. Pneumothorax artifical. 0 .
ves, 43. — 4 1|2. •mn*-
VENDEM-SE em Andarahf*
prédios dc recente e perfeita ç#|
strucçSo, sendo um parn ncgoçioj fi
tuados á rua Barão de São Franci .1

R O S A LIN A'SüÔhSSJ

DROGARIA BAPTISTA
varejo. Preços baratir,sir.ios.
io u. IU.

Em todas as boas camisarias

3ANA-SYPHÍLIS.

«ME

Depurntlvo c to-
leo do saoRiic.

I

F0__|SI1H.
itUA DO OUVIDOR. 13í

Telep". x. ínn::
luvas; leques, meias

Calçados finos, etc.

Doenças nervosas e
fraquesa da vontade
Fri.ip.Vsa physica e dc idéns, desanimo

iliivida; medo. iiuiiffçrcnça. tristeza, angus-
lia, manias. Mistos, atiiqucs. etc. estoitingi) c
intestinos'; Emprego local e geral de radia»
çòes tillr-i-vloletas dè Ilarli e da suggeslâo
uclds mellioilos niais modernos. Dr Cünlia
C-iiz. It. S. .losé 61. 3 ás 5. Tel. 4-.Ü3 C.
,___,., ¦ .» i —.,.¦< m-UVè***~-+ i

Kcalisar-se-á na Pagatloria desta Fi,,,° 16°/162*. ca»to da rua fto*W
Veneravel Ordem, segunda-feira, "e Vassouras 50/52, onde po«e"i
do corrente, das 10 ás 12 horas, fi,er VÍ8to9 Trata-se na rmi de »«-fc.
pagamento de pensões aos nousos ir- |^"ro n* ^'^' B0',• _. |
inâõs sòccorridos, relativo ao mez de ' BJ«I_I_I^^ .._.¦. .Ul WÈ-¦¦..'i ri.liro i),*> corrente uitno. I^S3tl___«'^^_'"S^' '¦'viím

SiH-rcIaria, 1 de outubro de 1924. _Í^tÍ!í1M___Íiüftí''"^_S '¦~- <> Syndieo, Renedicto Caldeiro. W®M Il3 fl j 1|"|J¥ ||1 
]-.<-\ ¦

l ^mw^rm^mt^^^m^gm^mlS: ^S_ÉSa8^3_te_^lf;^tS -fi'"

j PETROLI ^^TC_xfit?i
Loção de petróleo medicinal ^^_5ff£?!Íl!_f Ifll^K.^^ '*

i| FORMULA E PREPARAÇÃO ^UfÚrW^-%~1»0- |^ . -I H
*"- 

| , fi 
- i

lin «ni lo:';:.. iiti-.hòni BB
Já vem qui.inicdo .ffi

I-

I .Harrnáçeiiticò Francisco Giftonil
re Perfuma, ondula, amnciii c conserva o I
ia cabcllo. iftExtingue compldlnmentn n c.-.spaUsa-se como qunlquct* loção,]

i Deposito: Rua 1" ds Março, 17
RIO I)E JANEIRO

Lie. D. N. S. P. n. 711) em 1-4-1124

TÔNICO SEM ÁLCOOL — Enrmnla do I)r. '
Itoi-liii Vaz. — Amiiico Estdtnãcni; Alue o
oppc.titc. Poderoso cstiimiláulèi Tônico das
nervos e do ccrchro.

ISANAGRYFE^^^í^h
« ¦-ti», ,_

IJiíll comprar, vender, concertar ou faze'
£inii.s-c_m seriedade? procure a "JóSlIiérlifÍD. OlivciiValentim*', rua Gonçalves Dias aí, £_u* Bllfc

UFPTA.EAIiTS RIO DfefAM!llua I.nviadio n. 5. Alicrto até :i I -"'¦"'.•f

SANAT0SSEr_^aS!
Fi* ._ C anfíiplanbs. IVçn.n
r____ _«0'* » ¦•• r'crreiru &\
I lUiiUo Si Fr. Xá vi er. « T. ^

ciít. _ I
(',. WM

, 3»
(.landes p.rauos.

**»—"<*1_l|_l—» ¦LEILÃO DE PEÍ_HO.RK«
ira, II. "büc

_
18.

W _
;m 10 tlc 011"
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A femwada do Theatro Recreio
A NOITE —¦ Bnlifíndo, 4 do Outubro du 1021

ti MiiMMi ¦ ia m mm\i^*i^Mê*i»mn*mH*'~-. •*>•

eaasw»asaasBCsaiq83»3e

O "homem mosca", a singular peça da
alegria, perante a critica carioca

Ci-ilão Tojelro, u fecundo e fcHlelailol tuui-n »,-,>¦,*... -..- . ,.
oitlor Hn-itMl. nue vem de firmar a peca «Sh.Z' 5?JE2Í^ CUr °. f,° ,,n
••ti Homem mosca», dona .chi* ,m nue S 5« UJ Eli?, ™/.u,', ''* C0" "'' *"?'

imivlili,.!,. .. .. nh-ifrla corri-.., |..ir,lh.„. de* n» ueTiern da? tarEu*!'* ? »»«,»»•««'•«-
iol« .1.. a*.,;H.ir. .,., ....It,. da «•promléro".lá"th»?eoMw*n«tt.',1 '-?a«. 

1d??t'rt*' ,l0,
*Wc seu novo or.„l,,„. ia mala' ,«,ntS,: lfi?XrtSfiJf £&¦£ !»" ',,,¦

Lill» |.t..m.'M.,K d, ,.4lt„ mn.illi.fi.lais „,.|0 II*CaÍwaÍ»K!ÍÓTICI4Ba •. . publico, nfrnvca de eoniitunlcs "¦«««¦••<» «is NOTICIAS.
rr.iloi.i.-iid.-n -..iiiii.lhiiili.H, teve. pelo-i pos ; "Hleaientoa iironrlns d« mi.cihu «it,i,i.i-mr.M JuUi.n di critica, rirmiiilu ntao cOvi multo bem «râid..,-«•• ílÍ.'#V."'•'•" • nu.' poderá, dele Já, Juntar a™ I n\ZTtart^f^ta» »£\_ÍT

ss 'psSo^r.iscrip^o d.. ,„Ru„.,i s« sm ¦«ns»»i,ç».""
Oa A PATHIA

5 ¦ •••^^^¦¦¦¦HMgiBMVOTvaMa-i.aii

t-'i___«_á~._F5^*«asaaa«swia - «ctim-víhí -wwsaRK" •

/*¦* — - ^r 'r 'mm^'^*'^»^ZírmmkWtmWmmmtmZnT,

no Carlim

itrecho* in<»r,os na imprcnwi «obre a peça
que o maestro Sa IV i vira musicou rani a

|sua reconhecida competência i
"Sjullas j.íirnsfi». porém, provocaram na*'•iilcriiiM Kroasaü gargalhada*, espcclalinen*

le rn primeiro neto e ma'n rspeclulmenle
WluJlli 1IK |.||il'..riiln*, pelam Srs. .1. n?ui'i-
ivilo e Jijàfi Martins.

_ ... E tal foi ii o\|lo (|u nova peça dní-r. limuiio Tojelro, bülto ipio lalvez SC
prnlongui' .v.i au cenlenario."

Do JORNAL Du COMMEKCIO.
"O liiimrin mosca", i.uo honlem inibiu áseenn, no Itecreio *'• um doa mais tnnvlmen-
indiis vaudcvillc» do 8r. íiastüti Tojclrii'que 

quiz demonstrar a ptiiijllillldurio d.
.i.iiii cm uma verdadeira r«dr.-i iv« duas
dezenas de •lerao-iORem'., ussessoradan por
imlrns duas dezciia-t de flgnrantci."

Do JORNAL DO RRASIL.

"Intltula-sc "O homcm-miiKca" a ulil*
ma |iriialiii'i'im tio fi-rundiiuinio escrlptur
Ihe.ilrul Sr. (i.i.*t."n Tujeiro, c que Me deu,
liiinti-in, em "premiere", nu Itecreio.

Nu desempenho KnhreKnr Mar/arida Max,
numa mulata que de criada ascende — nr
isiio é subir - n grande cocnte, com au-
|'umovf-l, creada «traz, bellas "toHcttcs",

jtiulta 
'-R-iucherle" v muitas syllabudaga A

. entil artrlz dcKvnhou liem a pci>ionagcm
Interpretou-a com griii-a. Scgue-se-lhi

Manuela MathcÚK, num pnpel incaracteris-
tiro. que u sua cshclteza faz reiilçur.

Na parte masculina estiveram liem os
r.tlores ,1. Figueiredo c João Martins.''

Do O PAIZ.

,"12' um trabalho de feição eminentemente
popular, nue acreditamos, por inao, faça
carreira no Recreio. Demais, o publico nu-
moroso que Iii esteve hontem, nau duas
Sessões, riu bastante, a, <|ii<* demonstrou
ter sido a peça recebida tom satisfação.

Nuo i* outra cui.ua, com effeito, "<t|
homem mosca ', com òs seu* dous actos . tMúltiplos quadro* nos quaes a alegria nuofesmorece, eom feliz rommentarlo dn par-

IU equilíbrio ImprevUto e muito graçanau innumeins aventurai* qne se desenro-
Iam rm volta do pobre dlaho que di o 11
tulo a peça. F, aqui o ali vem » mímica
pontuar «om e.ipirlto • accão Iocom o de.*»-
envolta.

O desempenho, ji na primeira sessão
foi oiailiim. Subida na ponta da língua —
que nrater parn todo»! _ a Imrlii-t dava
n ini pressão de Já ter passado p<lu» forcas
raudinas das primeira* recitas."

Do O IMPARCIAL.
"O homem mouca" bem enirraçado foi oSr. João Martins. A montagem da peç:•ata feito a capricho."

Do O BRASIL.
"Retida 

pelo saccesso da "A* Ia gar-conne". n burlcta "O homem mosca", an-
niinciiida • prompta ha muito tempo, sóhonlem, poude ner estreada ao publico.Assinada por Gastão Tojelro, dos maJi
operosos e festejados escriptore* theatracH
patrícios, a peça levou pnMIro numeroso
as suas prlmelrim representações de hon-tem, no Recreio. "O homem mosca" tem
scenas engraçadas e multa comicldnde noseu dialogo."

Da A NOITE.
"Aproveitando o suecesso do film "O ho-
mem mosca", Tojelro imaginou om entre
cho burlesco c alguma» scenas de revista
c tndo collorado uob aquelle titulo, deu u
burlcta que hontem tanto fc/. rir.

"O homem mosca", está montado, cm••¦..•• • • • .¦....* i scenarioN novos v bonitos.Sem qne quelramos-dlminulr o trabalho A musica, quasi toda compilada peloriais demais arlislas, roreoso e dtUtac.r o maestro Só Pereira, tem números inferes-tnterpretat-an dada ans nus respectivos pa- santes.
pt-is pela Sra. Margarida Max — que cari- j)t 4 TRIRL'V1caturou com espirito unia: mulata atirada ã! '
Vida Bslantç: Manoela Mathcus, ,Ioã„ Mar- K como se verifica tlos trechos ai-imt.f:..- e .1. I Isuelredo, que tiveram a seu| transcriptcB "O homem mosca", essa novacargo as principaes riKiir.-n da l.urlet.a

l)o O JORNAL.
"O Sr. Gastão Tojciro, ainda uma vez.

revelou-se uni hábil "carpinteiro", jogando
ácom facilidade, com numerosas person.i-
Kens. i|uc se evoluem dentro de setenta c

5?

priidiiccío Ihe.-.lrnl do Sr. Uatitão Tojelro é
uma perfeita continuidade da suu indls-
cutivi-1 competência e plenos conhecimen-
tos da arte de escrever para o publico, esse
publico que tanto o tem festejado c ap-
pluudido, num louvarei movimento de
justiça.

4;0 homem mosca", pois, c uma peça triiunphanlc. Prova-o aopinião da nossa critica, assegura.o o cntüusiaswo dn nossa piatéa
pelas fuás represeiitnríieg. -"0 HOMEM MOSCA
repete-se hoje e todas as noites, ás 7 3/4 e 9 3/4 no

THEATRO RECREIO
Amanhã -A's 2 3|4-Matinée-A's 2 3|4 - Amanhã

[,,rt,^;„.,,J.J,;^.,;,,j,,j.yí,yi„M„;^

Extracçuo rápida dos callos sem tlfar eom n "TIHA CALLOS"
c >_,Vkil'".'l''(l100._l"'-'! (-**»'rêio 'ItOOI). Na Hua Uriigiiayana n. flü. I-crestrello Filho &t.omp., Ria tle Janeiro e em Nictheroy, drogaria Ilarcellos.

•^•K*•'^•w••^•^'X••I•?-^'^•:¦~H•*:-:•^^•!•?^•H••^•H••^
garaaòabe

•:-:*^<"X«í->-:..h..:..:..x..:..:..:..:.^.:..:^.:..:..-..:.*:..h

Jóias! Jóias! Jóias!...
Desconto do 10 e 20 olo

A REDEMPTORA
Rua Larga-44

ÚLTIMOS DIAS! ÚLTIMOS DL\S!
Correntes folheadas a ouro, desde.. 2$
Anncis folheados a ouro, desde 1$
Krincos de ouro do lei ](l!ji
Annels com brilhantes I! 70$
Keloitio8 para homens. . .'.'. ^2$
Alljanças de'ouro de lei.. 15$
Caixa com rosário .'.' 6$
Collares dc prata de lei.. i$gOO
Pula, fantasia, desde 1$500

¦ ¦*¦¦*

ÁLCOOL PASTEUR
Sem cheiro. Especial ãs industrias dc

perfumarias e bebidas finas. 25», llli» 40" c42», em litros e toneis. Drogaria Berrini —
K. Buenos Aires, IS.
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& CIGARROS f\

Vil/

R. M. S. P.
(MALA REAL INGLEZA)

P. S. N. C.
(CIA. DO PACIFICO)

„ I-ROXIMAS SAÍDAS PAKA O SULt
fl AVON  6 de outubro
BDAHRO  fl de outubro -9 HIGHLAND PHIDK ... 14 de outubro 2

PARA EUROPA: Q
ARLANZA  5 tle outubro ODESUADO  15 de outubro
AVON  10 de outubro

PASSAGENS, FRETES* E INFORMAÇOEÍ.
NO ESCRIPTORIO DA COMPANHIA

^IW C*?£
•m

RIVEB u ciiia-uiin qu,. „lUos devemusar, pela sua eaiiiiiiiiidiil».
oe e preços, ailtas noviiiú*
tles em fôrmus, Assem-íllfu lli „ it.|, (;_ ^47;

PATENTE
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PKIMÍilRAS"Cohijrillns" 1. "IMiurrelcío",

Gomes
Aos eici'i|itoroR porhiHitoxes Olilemlro Co.

filfi0 ,,lM0 í.0,T.?Jra «-ovo-io a IratluccAò ilaImia comedia "Çol-ardlos", do eoiis.i-.rudi.autor Iicmiüii ini hlftnres Ulvar, que Iiontemoiiclien tio dolleliu u «oloolo imlilioo <|iie cor-reu n '..'vit* H Inlprprclnçllo mu.-, eom mm*Ia corrcreOo c brilho, lhe ileu mi Palácio
Al"" ." *'"iui'..iin.a Alves ilu Cluiihn-Dorlliaiiivar. ,\ tiivii, nm. rcuousn em tlicmn daiiinis iihstilu n o elcvail.i moral, iiiiiilllliiula dc
jihr.i-.ts inuii.i rellxei o de sua.uru offollotiieotrnl, eonsouulii prender a nltciicun 1I.1
lijiufti, mui liiill;;ii, eoricnilo os dons netosl'ii'ii.is du harniiiiila e liellèzni 0 ilesomneilhoilu i-riiu-hial pijpol, 11 rude e honrado Joaquim1-1-,'iielivilti. riaura vigorosa de homem du\onlinlo u aaciui cstuvu 11 cargo do Alves da(.1111..11, e a Sra. Ilertlia lllvar ciicarre.;,iii-se,com miilla Justeza, du Cecllluj ouira iier-stiiin^eiii de relevo. .Voutros papeis estiveramnin It o liem os artistas l.ulr. Itlbolro. MariaPinto; Lusitana Snynl, Aldn Verdlnl. lílvsa.Mattos u .luse (iamliou. Mas a nota d..- iitfra-
çvao tia imite de lionlein, que levou ao Pa-iielo Ihealro, alem dos seus freqüentadoresiiil-ltiiacs, um grupo Inzldo de homens tleletras, foi 11 eslréa da "llesurrclção', n dolo-lusa peça de «aphael Pinheiro. E' um netonua teve 11 sua acedo divulgada por Intlos os
Jornaes>c que corro em torno tlu obstinadaimpressão do um pae. teimoso, verdadeirocano pathfilti)'li-o. t-iija desordem montai .•num voluptuosamente, quasi Inerlvolinenfu,
parn os braços do suu própria filha, que,atordoada, nn penumbra tia sala riu que seencontra, o repclle o o fere de morte. Toma-rani parle nu necu de Hnphnol Piiil-.clin,atem dos principaes Inlêrprcles, que esti*verom lii-llhiiMteiiiente cntrejtuos á comiiolen*ca do Alves dn Cunha o Ilertlia lllvar. ns Srs.Mario Pedro, Liim Hibeiro, lísmeraldo Mal-tos o Sras. .Maria Piut.. ,. Carlota Sande. Upublico fez calorosa manifcstaçilo tle apreçoa Itaphacl .Pinheiro e seus magníficos inter-
pretos, ohi-lgaiido-os ti voltarem á ribnlta va-rins vezes, para receber sua3 palmos.

j 
"O eterno D. Juan", no Cariou Comes

I "O eterno I). Juan", que hontem foi leva-Uo n scena, cm primeira, no Carlos «ouies,.teve uma estréa aqui, 110 Palácio, em in-csqueeivel noite dc arte que nos proporcio-nnu o grande nelor hespanhol Ernesto Vil-
çhçs. Em Justo, pois. que, agora, na nossoingun. c tentlo, como substituto daquelle 011-tro interprete illustre, o nosso patrielo Leu-
poldii 1'i-iies, esse espeetaculo chamasse a ai-• tençuo do publico desta capital, o que se vc-

|rificou. Kssa linda comedia, na sessão dc.agora, obteve o mesmo exilo junto ii piatéa•carioca, que demonstrou satisfação ti re-presenlaçãn que lhe deu a companhia Lcopol-. no hroes. Leopoldo Fróes foi o .Ican Pau rei,o 'eterno 1). .luau", em que fez apreciáveli-rcaeno artística. Os demais papeis da come-dia norte-americana tiveram bons interpre-

NOTICIAS
Amanhã, a cwtréa da franceza

Seni amanhã a eslréa da companhiarance» tle opera cômica c opereta. 0 mo-tivo desse atliiimentu foi ter sido retardadaa V ngem:do ".Malte", cm que vem esse con-junto artístico, c que só á tarde de hoie che-
gou a esta'; capital; Maia, amanhã, á" noite,

j teremos, debutando no Lyrico, essa compa-1 nhia, quo nos traz a empresa José Loureiro.
| Mascotte , a velha c querida opereta deAudrnn, apresentará u companhia ao publi-1 eo carioca.

A estréa dc hoje, no Municipal
Estréa hoje, nti Municipal, a companhia. inifle/a de comédias "Liindoii Coincdy Com-

pany. que pela primeira vez vem ã Ame-rica do Sul. A comedia cm tres actos e um
quadro "'Peg, o my henrt", servirá paraessa recita de apresentação, primeira da as-signatura. Trata-se de uma peça que é oi maior suecesso dos palcos ingiezes e norte-' americanos.

: A estréa da Lnntb-trdo-Carnmba

j A companhia Lombárdo-Carainba também
uno pódc estrear hoje; nem amanhã, tam-
bem, poderá apresentar-se 110 nosso pu-hlico, que a espera nncioso. E' que ai "Prin-
cipe di Udine", em que viaja, só aportara
aqui segunda-feira fie manhã. No cnilanto,
na noile tlc depois tlc amanhã, iinpretériyel-
menti-, aquella j-rande companhia do opere-
tas se mostrará á piatéa carioca, com a ope-reta "II 

paesi tli t-ninpttneili".
O novo cartaz do Trianon

O Trianon, quartu-feira, terá novo cartaz;
subirá á scena a comedia dé Paulo Maga-Iháes, "A senhorita Futilidade.". Assim, estátle despedida de scena, 110 elegante theatri-
nho tia Avenida, a linda comedia tle Paulo
Gonçalves, "1830".
A festa dc Guimarães Brazão

O actor Guimarães Brazão faz sua festa no
;~j~j..^.j..;..;«*^.;^;„;..*„^M*..*,.*..*^.^.

tom
,..'am-se em S. riicroza. VENDEM-SE nas ruas

Uruguay; Avcn. Suburbana, Paula Mattos,
Lati. Senado, etc. C. 4812. S. José, 59, Io and.
———————?**«•*«»*—<— — _____
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NATíLA
A rtvilirrinrn tia H\u\Ut
¦•¦.riV.'".''.""!"' 

'''*' r,,""'"-"l". 'Iiier na ru.i
¦' .Hi '¦'"C"1' n-írior, r.Mhilii.B... i,.,ja,uti publico o Clno lUnlto, quo miilm .i,< u',.wr .11- maoii das I, .;. 1:. p, MatarnsM. N.ioiikI.-íi -cr main fç||j* „,„, reaberlurn, A nf.flucncln ini f..n.ihhiHi, dam o em rerliis..orai, verdadeira luviiino tt.- publief. ,,n,-iv*.(,Iv ii.f.liaili* ,1 tih.i. .ni,. ri-prodiií hollameiiteuma .sc-da iia utM no., miaet ,,„ ..,,,...|..iiHi.iv.i, eonutllulndo uma verdadeira •*!„.

nn para n clnematnitrapliia nacional, sendo itiiHo pnr.! felicllnr 11 Indéacndíncla Omnlalijin. nua editora;
Tanlo o Ur, Julio Coelho, r.ereale du t ,1.>*•! Mat ir.r/.To. '„"và„ ri|i»i uo ltio, canina o SrArmando Pamplona, director d.» Inileiiendeii*ein, furam luennwvelmonto wa-tla om iitlon-

çiles enm o imblicu que Impaciento lii».idiuliar veitcs 11 Itlnlto.
A sala da espera foi trnnsfori.indu eni umari»r.--.a i.riífiu, devido r.o bom ;,ii*ln e halil*Ililndo dn .Sr. José I.e.me, do mercado dc fio*les, ei

-•;8i>íx.:TArrLo,s
HO.IK, ás 7 Oi e U %A eiieaniatlorn cometi In
de Paulo Uonçnlvus
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num Í830
EMPRESA PASCHOAL SEGRETO'iHi-lAritil' 

CAHLUb' «OMKfJ — A's II lt, .
L. Fróes — 0 eterno D. Juan jTIIEATÜO S. JOS-': - A's 7 vi e 0 >i
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tALAüiü THiSATRO — ás 8 3I_Í$
Cobardias •— Hesurreicão

TilGAl-UO HtPl iil.K A — A'» 7 vTc"lÍ ...

PIPAROTE .•~ cacasa—mw i
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1 COPflQ/lBA^A;GASINn-l^E/iTRO
| HOJE  Sabbado •—. HOJE

A's lll horas: — "Aventuras tle Tho
JACK PICKI-OHD
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Medicamento dc
ocção mpida é poderosa
Cicairisanfc imiriàcltatc
C5piriilicid_ efficaz
Mnitit-unlf <:iwrair.p

mnisiiiho", por
A's 2'1 horas: -- Novo u escolhido pro-„Itrinuniii dj varietladcs no palco.

Poltronas 2S. Cnmnrnia>s c baltrnolrea II-'. í'

[", 

f.Itll.L-ROOM — Hoje dia tle moda. 15' I
oprigatorlq traje de rigor e iniiispen.i.i-ifllvel a apresentação do carlâo dc ina-re-- !
so ao Casino. li.
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Cada tubo do TREPAHS^L
contem 30 compriniidoa
rigorosamente dosados
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A tlor tlcmtvldn é um boi
via. posllivamcnlc, eni nn
tlose dc

ivel marlyrin. Só «e .-a!!!
la-.a:, in .üafiitti::, com uma

C* R F li ,:t\ **•?. P S 8*#>" t'•/ tia Ul V. .jí íí Bali!
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Aberto todos os dins desde 8 horas

INGRESSO — 1S0OO
Creanças até 10 nnnos 5fla réis

| Amanhã — Domingo, 5 outubro
Festival em homenagem á

Gloriosa data da Republica
Portugueza.

I-Football — Hox — Corridas —* Theatro \'-7ctc*.— Inipnsavcl "TOÜKADA" ártlflciúLp''BaaKRQ^iiXií^^m'^--j^^je^^.i:Uj^ ..

_4HMR^.|/<a.^UMIUs?B«tatlHGrenás Circo Siiiais
AV. MEM DE SA'

(Morro dó Scnatlo)
EMPRESA ANTÔNIO FEltRAZ

JHoje e todas as noites impor-
•tantes estréas. — Pas parte o

] celebre cômico PERIQUITO, o
Rei, o imperador do riso.

JAmanhã, ás 2 3|4 — Grandiosa!
matinée

Licenciado pelo D, (!. S.
no!) n. 20S em 7-I0-191Ü

ndinlrnvcl nnnliícsico é efiiialiiu
as tlòrcs de enhcçn c tle dentes, ns ticvrnlffias, res-
friatlos, e "resaens", ele. Não nffec!.-. o coraçüo nen nu
rins.
Km tubos dc 20 o cm KNVKLOl-1'KS CAI',
tle dous eomprimitlos.

rficnz |..-:r;i

lASl-illINA

Preces ãs tflho origiisa!{^S^;;;;;
»Mrai*i..au.,ir***.*-tf i r**-' aUBBMnuanra

esooo
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Mr,

(i<sr»onxr2>f)«5» ti

w O O . Íís2 li O O¦ Até nas pessoas dc côr
Por niiiis crespos ou oiitHiltulos que «cjani 03 ralidíoa. até mes- 1,^7.",";s I,;;íí;:<!:lrt ,l,; '•"*'•' t'icamí4isos, com o uso còhümiatlò tlò LT ;

.ODOR — Preço 48000.
I Deposito geral á rua Uruguayana 11. Íí6. — PERESTRELLO FIUÍO '

Íl- 
Cio. — Perfumaria A' GARRA 7Â GRANDE Eni Nicíliyrov — i

= 'rosaria Barcellos, pelo Correi»» "OíàítO. 5
w«»o«i»t>€ieni>!i«a*.o.c»».()*«»v<>.Ha»o<i^

JACARANDÁ'
N':io i njicnas o movei de jncnrnndfi cscult

pitlo tine .. Fnnzeres compra por preços ah-
surtlos. Klle, lambem adquire, por criiaiilias
atlmiraiveis, os objeclos dc arte em prutii
porliuíiieza, as estampas e os livros tio llin
colonial,

Praça Olavo Dilac, 11 —* .Mercado tias Fio-
res -- Tel. Norte, 3188.
AammEwmmwwàmiMmBxsmtimkvsii

Prédios, Avenida c Terrenos ^

("2Arranque os Callos
Com Facilidade,

Depressa
Rito com os cortar dolorosat, i»rl--*~.-Beiite, uo com os queimar mat nnn

filíT"mm
No TAVARES

51, AV. RIO BRANCO, 55

Norte 
8000 jt

t-oau ..i;l..ffriopoKa3rrr^ecaor-"
Os melhores juros aoti depositantes

SIQUEIIIA CAVALCANTI & C.(Casa bancaria soh a fiscalisação do governo)Ruado0armo7lre.ei;AS7M

«'untaforma SEM DÕR—slmpleamenta
eom 09 farer murchar de maneira a aue•e possam remover Inteiros, Uac"GETS-IT"

—_— , »—ma». .

f Ánti-Ecíiiniosis Faral 1
I Cremo sem cgual, para tirar cravos!
H espinhas, rugas, signaes de bexiga, sar-'J
|j das e manchas da pcllc. __]

CuoU

Demande o nenuino. Benicno, >ua»«liailor, nlisoliitamciHe iiioffenelvo, Avenda cm todas au farmácias.
apenas uma ninharia.

Fabricado nor E.
I*wreaice&Co.,Clii*
cago, li. U. A.

Unlcon distribuído-
fei. no Brazll:

GLOSSOP & CO.
RIO

l) melhor e o mais variado sortimento em
diversos estylosKARItOSO, WINTER & 

IHiA 1)0 ItOjARIO, 15a

Dr. Fernando Ym^MkWS
rui-gia geral. Diagnostico e tratam", cirurgt.cti das atfecções do estômago, intestinos ovias hiliarcs. Utero, ovarios, urclhra, bexigae rins. trai0, de câncer. licmórrhiigiãs; lumo*
res do utero e tia bexiga pelo railiiiiu. As*semblfa 27. Res. C. Bomfirii, C(i8. Ti V ifr$

 ¦ ¦¦¦¦il J-Wll.il*' ' ' ¦.'"¦mn-iiii i-i—i in i ,

0 Medico Homoeopatha da Familia
Edição de 11)24, augmciiitidisshiiii, a 205000.Indispensável ás pessoas que sc tratam nelahomuioiialhin. — ALMEIDA CARDOSO & C— RUA MARECHAL FLORIANO N. 11, Rio'- «OmBLENORRHAQIA Traia -
,. , , , menloradica li tias o fis II. Largo da Carioca, 15. TclC. 11128. Dr. JORGE A. FRANCO - Assis-tente do Instituto Oswaldo Cruz.

«seus»--,-

—*m<
PERDEU-SE no tiajecto da Central a Cas-

cadura ou no bonde de Cnscadtira, aoMe.ver, uns documentos cm uni rolo dc
papel aiiiárello, com o nome tiastos. Ho-
lia-se o especial favor, a quem os clicou-trou, etitregal-os ;i rua Primeiro de Mar-
ço n. lill, sobrado.

..má PriyilégiaiJo pnr:exames médicos.

Preço, I30SOOO.
Afloptado com c.-tilo em todos ais

li cliiiicns iiietlifiis.
Pura o interior, fabricam-se tie drütarmar.
Exclusivo dn Casn. de Moveis e 'fanertirias

A. F. COSTA
"3.TA DOM ANDIl.VD.-Vi — "7

iiospltãõs

BRIGOU ?^"^ ^^ ¦*» 1.1.111111111 Wv^ IIM

rua Alfândega (19 — CASA MARTINS
m*m

mas convenceu o noiva
a comprar os moveis k

Dr. Esíevam Rexessde 3ÍEF
Ex-adjunto dos profs. Weingaertncr Gross*

mann, Paasow, em Berlim, c •
Neumann. cm Vlenna.

TRACIIEO-BKONCRO-ESOI-HAGOSCOPIA
Tratamento eirurgit-o tia ozena (teehnicá do
prof, Stiffert) e das tlaCi-yoeysliles (opera-
ção dc West). Carmo, 5, esq, S. José, 2 ús 5.

C. 2052. Res. Regina Hotel.
iaiai™im_niini.niiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii.iiHiiii «•ii.*«M'',":i'iiI™ãiii«iiiiii~iimi'i'ii'i'i

I TKERMOMETiiCS PAEA PEBR3ES
-¦ Só COXriEM ,\0"CASELLA, LOPáDOK1"

TOSSE? ^ A5STm
1 ¦aoa**» 

Nariz, Garganta e Ouvidos^'^^
CÉSAR DA SILVA, es-assistento dos profs'.Kilhan u liriihl, de Berlim; Com quatro an*nos tle pratica nos hos-pitaõs tle Paris lie'-lim c Vieiina. Consultas tle .1 ás 5. Rua d»1UivkI,;i', 181), 1» andar.

» «*a«i».i  

Chá-ájiíériiivà dansaisüe
Diriniili, pulo pontilar artista Inglez

MR. GUS BROWN
TODAS AS TARDES, DAS 4 AS 7

Inauguração
Í-IEÍRA íV-FEIKA!

9 DE OUTUBRO
O PONTO DE REUNIÃO DA ELITE

CARIOCA

j Up-To-Date Jazz Baiul
Excelléiite cocktàil

Ki service
^Musica, Flores, Alegria
'jNAO FALTEM POIS A' INAUGURAÇÃO i

ií 5a-FEIRA 5"-FEIRA|
í) DE OUTUBRO

A entrada para o Tavares podo
pela riia Chile ou rua México.

I StfwUr.
¦«SOI*—.

esíasc
PPiWSÃO CHIO

ESTÔMAGO DOENTE
é in.dicndn por uma variedade ai.- syiiiplo-
mas liaes como ilóiv*, a|/tís aa--. refeições, dò-
res tle cabeva, lelhargia, hisoniniar,. e. se uát>for Cuidado ai lempo nipM.-iuienle pi-ovínigiistritc, fl.vspcpsin ou inesihn ulccração es-Inmaeal. Se ;. experiência dos médicos, lios-
pitaes e tio publico inUndiiü lem algum va-
Ior, o remetliu elTinaaz é :, MAGNESIA BI-SrilADA. liste aeiiiiive ;a causa tio vos;,:, in-eoinmòilo inst-iniancaniêiitc c, como nunca
falha, age iial:ura|nieiite, tlandorvos sautle evigor, pelo meio muito simples tle remove
a causa do mal,

MRGNESifi

é vendida em qualquer pliiinnacia por pre-a,-o açcessivel a todos, nutir em põ ou com-
jirimitlajs. Tendo o Eüiifiitlo de verificar quaseja a legitima MAGNESIA BISURÀDA emvidros azues e nãõ «eceiteis ihiitaeões;'

-> ma*míftmy»\

JANDÜYAS "GARDANO"
falirit-atlos e.oni o chocolate mais fino, maissaborosos tlos melhores estrangeiros, cucou*-Inim-se em totlns as boas Casas tle Honhons,— Os legítimos levam uma t.iraziiili.t ile
papel eom o nome tln fabrica paulista (JÀR.DANO & Cia.-" . -«ans*—-« _.,

Prof. Alfredo Andrad»Urinai, sangue, etc.
Uriigiinyiiíin, 7 —.

Exames

PARA FAMÍLIAS DE TRATAMENTO
Bm majestoso t-nlncetc, com lindos siilões

de recepção c recreio, aliigiuii-sè clinfOrliiveis
ti luxuosos aptirtíimenlos euin banho jiriva.do.Rua tias Laranjeiras, aVJ-1.

¦ V—*^K3<7i
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Thecria da Relatividade
(Pelo engenheiro Le Cocq)

A' venda nas livrarias Alves, Sei-
entifica-e..Brijruiet.

iiMiti!iitiiiiiiiiiiti:iiiii.nuiiiiiiiifiiniiiiiiiiiiiitiiiituiMii

Doenças cia peiüe e syphilis
DR. W1ÍRNI5CK MACHADO

Largo tia Carioca-, II, 1" iiiitlitr (mi alteii*rle a doentes dessas especialidades)-. ,

Pelie, Syphilis, Via.1 Uriaarias
, Una tia Asscinliléa; ;"il, tias íl ns 10

DR, i'i:Ullü .MAGALHÃICS-

--- -mmmml
inliamniaeocs e purgações; Collyrio MouraRrasil (nome registado;. Um iodas as pilar-iiiaaias é drogarias a——-————-——— i -po»»—. -——„
Dr. Rolando Monteiro .Vu.* *f'",irí'^
., . „ Mol senhoras,Operatões, li, Aires. »8. I

Cura radical pela
dialhermia e raios

ultra-violela, apparelhoa tle nlto-potencitíl
(técliiiicà tle Nagelschihjth, Berlim, e Kotvnr-
shik, Vleiiiiii). Dr. Cficiti Barcellos, ex-nssis-
lenle tlií Kiic. dii Meti, Das í) ás 11 e tias -1
ias Ji. Tel. ('.. IISGI. S. José 53.

,_,1^^,
LA GARÇOHNE ntiUiontlco, só iia harhea-'"' do. FADIGAS; Run Com-alvcs Diats nu-

lli. Tel .1-18-1 C.
ria
inero

E o terror ds milliares tío
iiessoás prqns éwn mfmâk-
úè ps consome a raiiustaz e a
energia 8 m muitos casos \ m até
a morte.- Ao primeiro iiiáicio 6o

hPa!,iíii8Kõ oü Éalfiiias, faça àoá"i soiierano

:'.s 3. Res. V. 2'mil.

BEBA/\

STAülíUCtf
RUA S.CHRISTOVÃO 705
rELEPHOMEi v.2553

- —-•-f.Hl-í..

iÍr-1

mÊ d.--
]'-j^?áj ptuos

-¦"-*- n-irar tmmm i,,-,.,,..

Dr. Rego Lins •M-e<lk'°e ^'•'hIo.-.^-íii.ilirliiai-ias. I'airlns. Docii*
senhoras; ('.uns.

Resida Bhtiibiiií 7. Tcl. Sul 811.

imeBlOOiaiUlD. duras de sol i'^m>smrm2fâ'mTr^>m:n'&yj®MKttmt$;$

PARA 0 CABELLO
UM PREPARADO MARAVILHOSO

A loeaio "BKLLÁ Cftlt" é tle cITeltds rn-
mararilhoãos conlra a catapa, nucilai•Ho, etc. Tem a grande vontagèin tle

nãn ser lintiira e fiar tuas iiiliellon suai eôr
l-.i-iniiliva. loiitariieiiti). seni queimar ou pre
jliillcnr o a ouro ' "
...a HuYtln por notáveis nietlicos, conlorme pa(ittestiidos -¦ nue estão sendo íiubllçádo!?."ÜKi.LA COR" é suavenionte pei-rumudii.nau lem coiítriiiiidicações e fni u.ipriivittiii
pelai Saudc l-úbllcn", sob u. 2.1.7*1

Encontra-se ent t*ualt|uer plia.ran.ui.i ou
iicVruniartn dn Brasil. ;í'h

leli^-w jjq^

para as
Defeitos no rosto "",m."-es- r,!«as' cl*

calnzcs viciosas na
lace on no corpo, c outras deformidades d»
pelle ou dois ossos, resultantes tlu feriincii.

liittiíigei-s, fislulhs ou d*.

cabelliido, .15* ustada e acc-ai- Tel. Cenlra.l llllü!

t'.s, (jueitiiniluras,
feitos linlúfcics — Irai nin ei. to eori-eclivo; ra*.
dlc.nl e perfeito —- DR. riODKUTO KRI5IRB,
al.-a Acatleiiiia tlc Medicina'! ctmi',:prãlicit tia
gtierra e fios Hospilacs alai Europa. RUA
1)13 S. .10SI',' 101), dlnrJiiiiienlc tias 11 ás lã

——.»—--¦—i .¦**Q-9^k>"UMPAaMS §11111
pc f^rti^ídc t'.'inmini,

hiiitlores "geraes 
Casa

llia; •íenerail Caiiúíra,

c din-iiliiliiladc';. Dislri.,rÔTTÕNI .M..<.I.si),\""II. Tel, Noi-lc 100'>.
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BRINQUEDOS
.'«sito & Waldemar 1'roça " da Novembro

im. < ..<«»¦ —-

,-i*i-3j*.í-, ,. i

u _^riaf^;.-..;i.*;/^.Av..A.-.í:i^ãtoit^J^^aa I
-.,., -——— «"

Sc conítolordc» perturbações do'
vosso aparelho urinôrlo.loiscomo;

Ardor e plcodai,
Corrimenlo,
Caieira -tio bexiga»
Mlcções íreqtoenter.
Urinas iurvoí (ícsíalurl-í),
H- nas urinas, .
inflamação «a »roslaf«, t
IrreRiilariddde dn micçao em LoUej

avançadas,
á usaí os:

Comprimidos „W«pl"<J«
Helmito!,

de sabor aerndável
I - eficácia ^¦t»•:o'•,,•

SUccncíato P«i» OMclorl» Gerai «a
Saude hiblles Nr. 3»» «»* r..tt..1tM.'

.H.»*.;'K-*M--'M'-»*l-*-K-4W^

MíYGNESIA RAY EM PO'
Formula de Sir James Murray — O melhor anti-

ácido e o rei dos congêneres
SIR JAIYSES MURRAY & SON — DUBLIN

;-W">*5-'*>-{-'>-'."X,^»W~V,;-^^,H"K'-X-<H^»>+<~!"h'K«

0 nimtiid

Wã.
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'••'i'-" ú" wH^tx^^^^^^^^ccQcjisiofíaddS pela JÍS

I\ v ^ÊÊLW ™™o sem perda dc [empo ^

CAFÉ JEREMIAS»«"
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PREDIO SA AVENIDA

Va/eni nnnoi amanhai . .,.,,
Sr. 0'riir do Meniexe Soarei, MBoclafltei

ür. K*l«iii*.*« Prollíi Homero.
Faxtni ii.u.i.s linji-i _»'.-,. •
A menina Uatlwr filhn do Sr. Nelson i>

ra illrctitor «erenlo dn "(Injiela «I»»k IriliU'
&" -MliorUá N«lr. min do Sr. <JMtwHo

dnisn (iuliiinrlto», presidenlo dn i.i«» uo»
innullllnos .- Cioiiiumlilorost sr. Wllmuri
A molda Hnliolln, flllio d«» Sr. Almeida lin-
í."lh, Mpltalltlai Sr. Arllndo, t-Mam «•
ilnctor dn ailílii "A lllus.lr.icti.) Moderna .
Sr. Armando Pnmplona. direclor da ' inue-
pondeneln Omnla l-'llm"i l)r. Augusto Ar-
iiiiiil.. d,i Silva Castro, l* ofricliil da Dire.
cioria (ii-ral da líilullíllcn e nosso coilega de
Imprensa.

 Transcorre, hoj*. o daln <wnlverM<
ria do Sr. Joié du Oliveira llocha, funecio-
nario do ministério dn 1'nzendnv
casamentos

Hcallsou-sc, hoje, o oasn.nrnlo dn scnhorl-
ta llcrnnrdlna Cava, filhn do Sr. Salvador
Cava e do sun Ivxn.a. esposn, Sra. I). Mnrla
Gír.iiiIc Cava, com o Sr. l**lorenclo l.ul/. l*er-
reira, funcclonnrlo du fabrica -.Uliunoa. (•
acto civil effrrtuiill-so nn I* prcluria civi
acrvlndó do padrinhos n Sr. Victor l.odi, gc-
rento dn fabrica Alliança e sim líxni*. Sra.
o o religioso, na malriz dn Gloria, servindo
de padrinhos, o Sr, Dr. Cai-los llihriro e
Kxinn senhora. ,%

 Com . senhorita Aula de Macedo Du-
Ira, professora, contratou casamento o Sr.
lídgar Avclhir Cnnejo. funecionario dn nc-
partição Geral dos Tclegrophos.

—-. UstA contratado o cnsamenlo ds se-
nliorila Cnnncii ('.Irão, filha dn Sr. Abílio
naratn dn Silvn (ürão. "aoclo da "'Parreira
do Minho", com o Sr. Manuel Monteiro .lu-
nior, Intercssndn dnqucllc conhecido estabe-
Icclmento commercial.
PF.STAS

'«SCHERING

45
•:~h«5»:»:->'H">'!-H"K«

Altignm-BR dous amplos andares,

próprios para -grande escriptorio
comnicrciul, ailnailos no melhor pon-
lo. Informações com o caixa, rua Chi-
lc n. 15, sob.

MACHINA |
de fazer meins cm cnsn, vende-se e enshi.i-s-e
gratuitamente ã run ria Passagem, flli, llotnf.

¦mm**

BmS o.
JWb^j »»»ic».

ÓPTICA MODERNA

eWM-Tu-Émm)•Çw«yr iT!»S7
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PÓ A ^ LJ LEISe^V^K,,A7UL

(iriar. Tel.

II
Advoga no cri-

me, civel o com-
Assembléa, 71. 1"

(Jcntral 'iüSá. Dá consultas.

Dr. Alvarenga Netto
incrcial. Escriptorio —

Escola para Chauffeurs
Director proprietário Enp. II. S. Tinto,

Tcl. Villa 5309
Série transferida da rua Riachuelo, 383, pa-

ra predio próprio ã Avenida Salvador de Sã,
193 A. e ll. ,. .-¦ . ,

Curso rápido dc 20. lições. Aprendei e se-
reis independente.
......„-..'..-_-.a.'..-..-..--?.a<..!»:.í~;.W-.:«H"M"J"5-í~W

III1 PREPARATÓRIOS

Honrada com t
confiança doa
9rs. médicos

oculietaa

Arlhur Jocintho Rodrigues,
RUA SETE 06 SETEMBRO. 47

»SU NOUTE 73IS - • - «IO OE lAMIl*

•••-
HAUTE COUTURE

Modelos de Paris. Us menores preços. Bobrs
ri'aprci-1 midi. I.ingeric. lioncalves Dias 19.
Tel. C. 4505. MAKCEL-bK PERBlElt.

m*m

•\ Escola do Musica Figucircdo-npsOí or-
ínnlsou para a próxima cjiiartn-felrn, ás *l
horas, uma nudição clc piano, do curso de
crennçns. A entrada pnrn essa fcsln infnn-
Iil, -ípie sc realisará no salão dc concertos do
Instituto Nacional de Musica, será franca.

 A menina Dinnyn, fllhinlin do Sr.
Sebastião Meirn o de sua Exma. esposa, I).
Daliiii César Meirn, commcmornndo; liontcm,
o seu iinniversnrii) nntnliclo, orKnnisou em
sim residência, ú rua Adriano n. ãi, uma festa
liillina, tendo » cila comparecido Rrande nu-

! mero dc nmigulnhas da auniversárlantc c
t i-cssoas das relações dns scu projfenltorcs. |

O lar do Sr. Pedro Cnmpofiorilo c :
ide sua Exma. esposa, I). Delfina Campo- ',

| fiorilo, estai hoje, ein festa, com a pnssn- ;
i sem da data natalicia dc sua filha, scnhorilii |'. 

Violeta (jiupofiorilo. A' noite, o casal abre
or. salões do sen palaccte em Icarahy, pnra
uma recepção dausiiute. As pessoas do suas I
relações.

CREME INFANTIL

.,-,-.~i-í-lr-i-y."'."''"'--'-'

PERDEU-SE
Marize Barros, +Ü7, pode-se o obséquio d-

entreenr nesta redacção um rolo dc desenhos

quc ficou no Dutomovcl.
í..;..;..:..x..:..:..:..:.v-:»:--:»:":":-:":*:**:":"-":'5-
.¦-liísmiÊmLVizt-' ¦"
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COFRKS
Vendem-se ror preços rcdnsidissimoi ei

afana os cofres M. W. americanos, miRi
, garanlidos, guarda fiel dr. sen, do

emncUos c valores contra o foffo o rouba,
«"'luprcin hoje: não esperem. Rua Ib» 

^
nliilo otioni n. íon. .1

;.....:..;..».<..x-->-:--H-:--K--:--X'-J"-""^,í-M"x'^r'*

MO

i*r
dares,

DIURNO RUA
O MEllIOIl:

esquina do 1*

DO
queira visital-o:
du Março.

OUVIDOR,
procure informar-se

• ••*»' flÁ Jtí .*- JL.*..*.»****. £**%*?*¦»

(em pò dcxtvinisado, 12 variedades. Uni dos
melhores alimentos pnra creanças e. doentes),
pacote no itio, 1$200 e no Interior 1$300

Prevenimos ao publico que não nugmcritn-
mos o pre*,*.) deste nosso popular produeto
que continua o mesmo dc 1919.

Será indevido o que cobrarem a mais.
DR. RAUL LEITE & C.

50 NOCTURNC
OUVIDOR. 50 -- I e II an

IwiikálHHinl
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V'Gm

. '^f^llp^^v-,^^
^|«_^^iTJi."?H-íÍ_sar*Ttepi

s"nrm!>,M\r- ¦

(g|)0r,eíes para j?ai S|^^

A primavera deste anno terá k nssiifnal.ir-
lho a passagem, além dos esplendores nntn-
raes da estação, nma dns maiores festas do
.Tnclicy-Club, e resta, qtie, pela sua pompa,
só poderá scr comparada aquella, tão me-
rnoravel, coin que a mesma sympnthicn e Ira-
dicioiiBl instituição celebrou o 7 dc setem-
lirn do Centenário. Trata-se do um lia.le fi-
xado pnrn r, sabbado, '2j desto iiicü, c que
tão cedo começou a despertar o máximo in-
teresse nnindano, bem coniprchensivel, aliás,
dado o refinamento com que a directoria (...
Jockcy-Club costuma organisar o programmn
dc suas festas. E para quo se tenha uma
iüén do deslumbramento que vae reinar na-
quelles salões luxuosos o confortáveis scra,
sem duvida, bnstnnte dizer quc os cncarrç«a-
dos da promoção do bailo já se reúnem dia-
riamente, combinando pormenores da orga-
nisarão c o cstylo da decoração dc flores, cs-
colhú de orchestra, prêmios de "cotillon ,
etc. .

Terão ingresso nessa celebração festiva os
sócios effectivos e os temporários que apre-
sentarem recibo do 2° semestre.
VIAJANTES

pò"- creme - krras e taoleítés
braiídam a mm mis forte
Delicadamente perfumados

níisepticos"
Mgentes Ceraes^

'1E0NE &€*
Rua I5de Março 89y

fíSO
Pç-a<3a Se* 34

S. PAULO

Chegam, amanhã, fl esta capital, a bordo do
pnquetc "Avon", do regresso da Europa, o
Sr. Manoel Tavares Adão e sua Exma. es-
posa D. Lsura Ferreira 'Adão.

ENFERMOS
Acha-se enfermo, entregue «os cuidados

profissionaes do Or. Edcsio da Silveira, o
menino Herval, filhinho do Sr. coronel José
Corrêa de Azeredo, fiscal do governo do Es-
tado do Rio, junto á Companhia Integridade
Fluminense. -

IbTO

Km sun residência, á ma Urnnos, n. 140,
estação dc Ramos, fallcceu hontem, rcpeuti-
namente, o Sr. Vivaldo Friinek, mitigo fiscal
da Guarda Civil. Os seus restos mortaes fo-
ram hojo inhumados no cemitério de Inhau-
ma. ., . ,

— Fallcceu, hontem, em sua residência, à
I!. Angélica Motta n. 113. cm Olaria, o Sr.
Kuripedcs Magioli, funecionario da C. do
Urasii. O seu enterrnmento realisou-se, no-
ic saindo o feretro da estação da P. For-
uiosa, para o cemitério de São 1-rancisco
Xavier. ,.

¦;,..: Fallcceu, hoje, em sua residência, o
Sr Procopio Gomes de Oliveira, chefe da
firma Procopio de Oliveira * C, e um dos
directores da Empresa dn Urea. O enterra-
n.cnto será amaubn, ás I» horas da manha,
saindo o feretro da run Boa Vista n. 14b,
para o cemitério dc São João Daptista.
MISSAS

ovo

REMINGTON N 12
ÍV1AIOR SOSV1P/1A DE TRABALHO

MELHOR TRABALHO
TRABALHO SILENCIOSO

nemetta-nos hojo mesmo este 'conmrn c lho daremos, sem nenhum compromisso
de sua parte, informações mnis detalha das

_ _ ¦ ¦¦MM»-»-»-»»»»"'»-"-----—•-¦¦»•

S. A. CASA PRATT — Caixa Postal, 1025 — RIO.
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AZEITE BERT0LU
O melhor Azeite Italiano, dc pura oliveira,

premiado com o Grande Prcimo nu recente
nossa Exposição luleninciniiii , «í^ntra-se
em todas as bons Casas do Urasii! -Np

estrague o seu estômago, experimentando
ai-cites desconhecidos; Para ter a certeza dc
ner liem servido, V. Ex. lcm quc pedir sempre

'(1 
l * «AZEITÍ3 BEIVrOLU"..

UMA DESCOBERTA CUJO &EGKE
DO CUSTOU DUZENTOS I

CONTOS DE UÉIS
A "Loção Brilhante" é o melhor ssp.cçifl-

eo' pnra ns nffecções capilares. ;.Nao pinta
norque uão é tintura; não queima porque

ão con lém Sács, nocivps. -.' uma formula
sficnliíiea rio «rnnde botânico Dr. Gromul,
cujo segredo foi comprado por 200 contos cU
T""v: 

reemiimendádn pelos principaes inslltu-
los' sahilarios rio estrangeiro, o nnalvsaria
e autprisnda pelos departamentos dc bygie-
"'Vòm 

o'uso' regulai' ria :"Uião Urilhanlo":
{« __ I)e::.a|.|)»i'ccc.i. completamente as eus-

nas o affecçòcs parasitárias.' oo  Cessa a queda do caocl.o.
•jo _ Os cabellos brancos, descorados ou

grisalhos voltam á cór iialural primitiva, sem
ser tingidos ou queimados..

40 „ Detém o nascimenlo dc novos cubei-
los^brancei^. ^^ ^ ^-.^-j- ^ bl.otar „„.
V?Go?_l;'eoà-cábcllos 

ganham vitalidade, lor-
nnm-se lindos e sedosós o a cabeça liinpu e
''"""Loção 

nrilhnnte" t usada pelu alta
tociedarie rie S. Paulo o Itio.

A' vciidii em todns ns bons pharmacias,
«rogadas e perfumarias. ^^

vTÍxTtÕÍvia vinho ás refei-
COES? peca então BODEGAS' 

FRANCÓ-HESPANHOLAS.

Prédios — Terrenos
ilBLEilORRHAGlA ?
¦¦^nmmmmm^

Leilão on Particular. Ninguém deve vender
ou comprar sem procurar o leiloeiro Palladio
Rua S. José n. 57. Central 6538. Serviço eom-
pleto de informações photographias e auto-
movei para levar o pretendente ao local.

mm» -
I «mn Aposentos moblllados com pensão a
L6H1B casal ou senhores. Tel. Sul 2877.

.****.H.*.W"H--H~!~^^

MACHINAS PARA
OFFICÍNAS MECHANICAS

No altar-môr da egreja do Parto, será ce-
Icbrnda depois de amanhã, ás 9 lioras, missa
do trigesimo dia pelo fallecimcnto dc D.
Carlotá Carolina Dias Kelly, professora mu-
nicipnl, aposentnda, • viuva do cheia de se-
cçio dn secretaria de Estado dos Negócios da
Marinha, Cyprlano José da Gama Kelly.

 Segunda-feira, seis mezes do tallec -
mento da Sra. D. Cecília Tayeira, sua fami-
tia manda celebrar, na egreja do Convento
de Santo Antônio, as 8 horas da manha, mis-
sn por sua alma.

¦ ***** «

INOME  

HUA  N.- | ,tfl

CIDADE 
„¦¦¦¦¦• 
¦¦'•^^^ ll

_, .' dc

__ , ju». -*-*í|g§$||^^
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Temos para
prompta entrega'

henry rogers,s(t;vL?i';ltd.
It. VIS. DR INHAÚMA. Sã

Caixa Pontal 1017.

Rio de Janeiro
•>-5"H'v*-."!*

HUA DA QUITANDA,
17-A

São Paulo

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

Junto ao Cinema íris - Tel. Central 4315

OPTIMOS

Pianos
E AUTOMÁTICOS

Preços reduzidos c vendas facilitadas

wmÊm

W^á(m%wWfrêmtifi. w
,. .' 'íí :..J;4if.<.!!iJ'i<fr ^feí"'*;,(í\^*!?y^'.-'í ^í5*i.,v,,»-' ,-\*: -'v -M--:/.

Coisas que existem, mas
que não se conhecem:

O Hotel do Corcovado em Pnincirns com
ds suas modernas installaçõcs, aguns cor-
rentes nos aposentos, apartamentos com sa-
Ia de banhos, a alimentação esmerada, offe-
recc a seus hospedes todo o conforto a par
de um clima precioso que revigora o orga-
nisnío.

mm*

•Wr.

GUARANÁ' - Manás
i.-i.i rí-tita em bastões o cm pó. Deposito ge-
rál í-un d.i.Ouvidor, 120. CASA CUAIIAN.V.

Ti-JL. N. 1215.

^_, ,. ^—. r—«"JOÍÍ"*' -
"IcTíATtffiEZ pratico c lheoíico ensina Mmc.
ÜÍioVi, ciíil- tio OdeÔri, sala 11-1", elevador.

-Ü«^™!m™im!mm—,»i..i.m..M...*-m..miim.Úi.iii...-...m..m.M.imi.ii...i.u..ii..i.« miiiilliiiilimniilliliiililill ...'... Hl.„.,i.ii.i..„.„.„.,,i„n„mi=

I CURA DA TUBERCULOSE j
I' Curas i o repouso, dc nr, rie engorda (MastUur), etc. Director gerente e medico res.- ç
I dè to* Ur'.Alberto Cavalcanti, com mais rie 10 annos de pratica ftos Sanatórios de .
Í Suhsii e ÂllVmanliii. Enfermeiros c enfermeiras especialistas. Hotel de 1* ordem. |

h O i-N-no Sr. Dr. Placide*. Bnrbosn.lnlpccto.r geral dn Proph.vl.ixin da Tubereulo- I
1 sc chegando do improviso no Sanatório de Palmyra, aiu passou dous dias e deixou |
= 

consiuna Ia iio livro rios visitantes a seguinte impressão: |
••)t." licitei dn tuberculose, quo a púde curar c quo esta provado que ,. cura. |

& o tr-iininc to livgieno-riictetico. Esse ¦'* o tratamento que seappuca no Sanatório |
i \, , ,\n .,'nnii lc accordo com os princípios seientilicos c n pratica dos t

ínWcKtóãtorS.^ dircesSo^ompetente do Dr. Alberto Cavalcanti |
"[U 

PablSra?49do mnrço ric 1924. - (Asslgnndo) Dr. J. Plácido Barbosa." I
Informações no Ilio: Tcl. Norte 12..0. |

..„„„„..„„,„„„„„„.,...«:......»¦ m«i '» ........m.''."......'..!.!.....................!. ..,.,.i,....i.....i...ni...m.i..mi..i., m„„,„...m„,„in.,i.,„i„nni,miimin.i

NOSVAS
Madnme Tavares, especialista cm borda-

dos a machina, seientifien á sua chentclln
que se mudou para n rua Dona Romana 188,
bonde Lins Vasconccllos;

¦ m***r"—
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Terrenos em Ipanema
A' PRESTAÇÕES

Vendem-se dous exccllcnles lotes com frente
para ii Avenida Epitacio Pessoa, a 15 contos
énda uni. Facilita-se o pagamento: Avenida
Rio Branco n. 48, lpjn

-••»»-
CONSULTÓRIO

Aluga-se um niobiliado on não, com sala
ric espera independente. 1'ara ver e tratar
á run da Assembléa 10, das 2 iis 3.

ô LATAÇAO
• 6R/WIDEZ

CRESCENÇAdas CfiEAryçAs* 
Í*.n.»*'*.Wmm*\ N*BSâ«a a-iptimErolsiíS

m wmaa^mmwaemrmm*m^mwfÊammmvmaaaKnmm*i*'^veM\n
n Laboratórios tri.ROBIN
* 13, rue d<- Pois-) y-PARI a *

emimimmasMSBS^^smssssmsasssias^
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SEGUREM
seus prédios, moveis c negócios na

laíspiil!api.u!i8Saiii
1" andar, salas 9 a 12, do edifício dí

"Jornal do Commercio" —
Avenida Rio Branco, 117,

a quiii possue lis.

I 9.51 3:6789410
em iinn.oveis, apólices, aeções o dinlicln1. *
IV (i em (i a.ineis, é gratuito ii anno segi»11.'
lõ tSli'1'IMO ANNO) 

'rios 
seguros IcrrestpS'

lji. cnsn rie reconsírucçno iii.i coiicçr!....
por sua conta, rie prédio siiiistrilibi. ;l '•"'"'
panhin sc olirign :'. iiulcinuisação ei-1 r,'h'"'
divo aluguel INTb.ClíAI. ifiíranlú " ''.mH
cinpr|g't.dó nas obras.

A Companhia ALLIANÇA DA flAlllA.íí
primeira eoinpauliia nacional de seguros i'11'
rilinios e terrestres, •cm capital, reservns-,.
icceila. E? a coinpiiiihin dc seguros roaw
mos, terrestres e fluvihcs que. no Bra*.»-''''
1!I2.'), leve a maior i-eceiín dentre lodaKjJ
conipnuliias congêneres, inclusive ns csln1.?
gei.-a.s, que. opciam neste paiz. _,viTAXAS MÓDICAS — ÜP.TIMÀS GARAN ll.»

1.IULÍIDACÕICS RÁPIDAS ;"„
Agente gera!: ALEXANDRE GRp
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AZEITE Aymoré
O melhor rios melhores. A' venda em lo-

Idos os armazéns. Depositários: Oliveira Lo-
pes, Silva ci Cia..

Éèsfprafe ia Oâlhedrai
Dourava.) rie moveis, salões, cgrejns, il*'

dros, cie, pelo svsleiiia frnnccz.
Pinturas, om gera'), exeeulnin-se com 1'-'"

feição e esmero.
J0SE' PENEDO ;.,.

Avenida Meu de Sã n. "J!> — Central iW
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te leis natra. e o contraprotíucente artificio da legislação dos bons
*********#****,****»«**»«*"**'^**^«***>^^

111 o Mguntlò ii opinião Uo iioj.ut ..Io .ilburieò du ..1. racs
.imls nm parecer un Inquérito da rarestln

offereclilo A A->M.clii*An Connnerclal, 11110 o
promoveu, vn inn-. hoje illvulijur pura mais
amplo esclarecimento do publico, que tente
toda a iltuncSo tormentosa du rrlsu, mas
vao apreciando o deuceorda ipie pnr vete*
lavra enlre ms autnrldiiilcs quo priicuriim
cxpllcnr*lln «s motivos o inlvrprclnr-tlia os
munlfosliiçoci, O parecer do agora i> devido
ao deputado Sr. Alherlco du Moraes, cpir,
com iimiti clareza ¦• mctlmilo, assim expóe
11 seu mudo dc iontlri

Súnimamohia grato aquelles i|ue, na As*
aociacao Commercial, levantaram o meu
humildo 1101110 .í altura dos que podem dl*
/or sobro o phcuoiiiiMiii da "earestia da vi*
¦ Ia", venho tU-Milu-l-ur-nir, respondendo aos
.iiu-iito.s formulados. O problema posto em
foco i dc solução tão cumplexu (|ue, met*
inn cm syntlieio, dlfricllmentc pode scr tra»
_nl'i sub a pena cm unia simples fôrma
do coinmunlcailo.

I." quesito. — Como aprecia V, Es.
o phenomeno econômico vulgarmente
donomlnado "carcitin da vida", 110 seu
duplo aspecto: nuclonn) e local*?

flíf.pojl.ii •— A natureza fornece .10 hn-
mem o ar. ,1 luz. 11 água o o calor do sol,
como "utilidades" nalii-iicr. i: gratuitas pa-
m a satisfação das "necessidades" Império*
sas da vida; para satisfação dc tmius ns
demais necessidades, inclusive miucllus que
;.'.• originam da vida social, o hoinuni tem.
pelo trabalho, ds crear ns "utilidades", —•
r quando estas raream a vida se di/. cara e
difficil! ícinlo. pur isso, o phenomeno da
earestia dn vida. um plicuomeun de ordem
. comunica, no qual so poderá refleetir ns du
ordeni financeira, mas dc uma forma mui-
to secundaria, Com e-isas premissas c fa*
ei! dc ver que allrilmo "a earestia da vi*
da" n nina crisc.de predileção de utilidades
em geral — da alimentação .-'ir. vestes, das
vestes ao teclo, do teclo As ciiiisrs voluptun*
rias. A pròducçfío dc utilidades realisii-sc
pela acçÁo cnnjuncln Ac Ires faclores, i->to

Y-, dl' tivü forças ou inst-umentos geraes "de
!iiY,(l'icci'i"": '— "nalii-e/ü", "Iraliiill-.o" e
•"capital". No dizer dc Cossa — "11 natu*
reza c um Instrumento primitivo que dá a
maioria c .1 força; o homem ¦'• o faclnr In*
telligciite c livre da prodncsfio"'. lista se
rnalisa com o trabalho do homem, ajudado
pula natureza e lambem pelo capital, que é
o resultado de uma producção iinlfciior. ap*
plicadn ,1 unia producção subsequente.

A aei-.io combinaria destes Ires instru-
snentos gerses c direitos é indispensável, va-
liando, 

'porém, 
n seu concurso na produ-

ceio, conformo as condições peculiares a
cuia pniz, época ou espécie do produeto
dosejado.

Natureza, liomem e capital
l natureza nhi está exuberante, ineul-

is. c *:crto, apla como factor da producção:
ilem séecas prolongadas, nem enchentes
(•iinmosni nugellaraiu o nosso abençoado

ido. O capital não fmigrou procurando
•melhor e mais produetora collocacão. <>
liõmcui tombem nhi está, experiente; forte,
ihcio de energias physlcas, não emigrou
procurando melhor campo para sua activi-

•ide. não Sttcciiníblü cm massa, na grau-
He voragetn ila guerra, como acontecera no

europeu. Então por quo diminuiu a
¦iroducção dus "utilidades" — detcritil-
iiuiido esta crise que é um desequilíbrio (lei
natural) entre o consumo e a producção.

Factores de ordem interna
¦\ essa interrogação respondo conven-

do de estar com a verdade.
1,0 _ .\ •'c-n-estia da vida" tem como

principal o quasi exclusivo factor a diini-
liüieão da capacidade produetora Ao lio*;
in, 111. determinado "PELA RKDUCÇÃO DI;.
HORAS Dii TRABALHO". No estudo actual
da constituição Aa nossa sociedade, _ em
que o homem lem que produzir pura si, oi-
to pessoas de familia c pnra o Estado -- '>
trabalho de apenas sele horas por dia açr
termina um profundo e irremediável-"des-
equilíbrio', enlrc a producção das utilidades
e as necessidades impei losiís da vida.

Estudado o primeiro c principal factor
Ua earestia passo aquelle que se me afigu-
ia vir em segundo plano:¦ — Auscucin da acção benéfica do lis-
tado. na execução dos serviços de natureza
pnlilica. Transporto fácil c siifficiente por

itrndiis de ferro, linhas dc navegação c es-
Iradas de rodagem. Digo fácil e sufficiente

não barato porque o eusfo do transporte
ileve corresponder ao custeio do serviço
prestado, paru que não haja "déficit" or-
raihentario nos serviços dessn natureza, .*-

Ssladri não tenha que cobrir os préjui-
"ir, de tarifas baixas com um produeto dc
Impostos destinados a outros fins. 0.»p.ro-
lema do transporte eslá visceralmente. H-
ado io dn circulação de riquezas e bens

naturaes: — na agricultura os produclos
excedentes do consumo de uma determina-
;la zona. precisam sair em busca dc collo-

(cação e cm troca dc outros que a referido
mia não produz. Na facilidade permanente

ilo transporto está também o equilíbrio en-
Ire a producção c o consumo, sem os prejui-
*-.-)!•, a que eslão sujeitos os produclos qnc
soffrcm a acção immediata do tempo.

.1° — A intromissão do Estado, tentan-
ilo. por meio de legislação dc "eiiiergcn-
ria", contrariar as leis natnracs c im-
iiiutaveis, iinicas que determinam o jus-
lo preço c o equililirio entre a producção

o consumo. Considero e.xcrescentes e
contraproducentes as leis que crearam: a)

Coiniuissarindo de Alimentação; h) ar,
feiras livres; c) as que regulam as expor-
[ações; d) as dc valorisação de quaesquer
riraductos, sem scr, comtudo, contrario ao
imparo á lavoura; e) as do inquilinato.

Como "político" talvez me fosse convc-
tiiente applaudlr essas ercuções; deante do
íòffrimcnto do povo, que não tem tem-
ni de examinar as cansas dc seus gran-les males, A sempre mais agradável ap-
icll.ir paru o poder do Estado, como sal-
¦ ador, do que apontar os poderes publi-los, dos quaes eu também faço parte, como
aiisador dc grandes males, quando pre-endem resolver crises econômicas e fi-
liinceiriis por meio de umn legislação "á

minute', Disse a principio que tres
ram os factores da producção: natureza,
minem e capital. Sc o governo, sempre
liais pobre do que a nação, se apodera do
linliciro delia para Intervir no commcr-
io, nas industrias c na lavoura, gasta o
[lio lhe não pertence e í, finalmente,
eneido pelas leis naluracs quo regem axistencia desses órgãos de producção cermuta, e, peor do que tudo, afugenta o
capital", que só procura collocacão onde

lei não o persegue e o incotnnioda, fi-
lindo sozinhos o homem e a natureza, o
ne tombem determina '"crises" ou "des-
quililirios". Na "earestia ila vida", in-
Iul, 110 começo, a earestia do teclo, e 6inria principal factor desta earestia a rc-
níção de horas de trabalho. Uma paredee l(lm,2, que cru 11)14 era feita por nm
cdroiro c um servente cm tres dias de

horas, hoje 6 feita em quatro dias clias horas fsetc horas uteis dc trabalho
dia). Os ninterioes que entram nessas

instriieções também soffreram proporcio-nl aiigmento, e tombem nela mesma causa.
lei dn inquilinato não impede a alta lcn-
dos alugueis dos prédios: mentem inde-

nulamente a alta actual. mas impede
mpcriosanientc" a baixa. Decompondo aiserção supra, affirmo: oi os alugueis das
isas que vagam são livremente augmen-
idos falta lenta); b) os capitalistas, não
ndo a liberdade de pedir o aluguel ele-
ido, que corresponda ao custo "actual"

as construcções, não constróem (manuten-Io do estado actual); c) não havendo no-
Is construcções, não haverá concorrência,
Ictor de baixa, e, não havendo concor-
|ncia, o preço do aluguel não diminuo.

go, se mantém, só podendo subir, como
cou demonstrado.

nílj,r.!nn0" *¦"" nío cn,r*"- "•¦ Prrfi-llura
plantas para çoiialruccõe» de avenida-,, ly*
J !»„'!f..S?,iMi ••*• U'll*'> HlMtfucl. Aproveito a¦ppnri unidade para ai firmar que o novoegnlainento ,|e comtrucçoo, ainda não cm'¦gor, 

com o ser quasi incxciiulvcl, vae
..J.?!. i ?í ° 'l"--0 «»» coiwlriicçoci nestalapltal. A' sombra bencflcu do regulamentoMlíente. o gosto artístico, das nova» con*«rucçOM, se transformou, por completo,eomo su vi em Copacabana e nos novosiialrros qmj sur«em. Cnmpiehendo que os
mi- ?T." \'uMko* «• crearam uma situação«iiiilcll, da qual mio poderão sair sem um

grande abalo. Se desapparecer a lei do in*quilinato, a augmento de alugueis vne serlirusco e v olonto: se permanecer por mais«empo, a alia scrí lenta, mas a baixa nun»ca vira.
Se dçsapparccer a lei, dentro de dous an*nos a baixa se fura sentir, o qne tudo pro-va, mais uma vez, o grande erro das Inter-veiiçocs dos legisladores, contrariando asleis naturaes.
Dizem os grandes economistas que ascrises sfio periódicas, e, entre ctles Stanleyíicvons. M. de l.nvclyo e .luglard, denmns*tra rum esle asserto até A evidencia. A ver*dada e a seguinte: o capita) dinheiro pro-cura o maior renda e n mais Immediata ea mais tronquilla. O capital, v, pois, in-lolllgente c vigilante. Sc os cinemas rstàndando muito lucro, os capitães procuramosso emprego, até que um excesso faça dc*irescer o lucro, determinando a crise ourçlralmeiito, Os alugueis dus casas eslãoaltos, compensam o custo das construcções;n capital procura essa collocacão. até queo grande numero dc casas determine a bal-xn do aluguel, e cnlfio o capital vae pro-curar outra collocacão, e assim em tudomais, Invariavelmente; Eis porque as criseseconômicas tím sido. quasi sempre, perlodi*cas ç de.-cnii.ies, de 1815 n 1878. Com Istoeu chego a demonstrar que a falta dc capi*taes, que procurem os construcções novas,c porque estas não alcançam ainda um alu-

gtn.1 justo c compensador do capilal cm-
pregado. Ilcriro-me ás construcções novas.Saho a Associação Comiheiclal do nio dc.laneiro, dn qual fazem parte homens dc
grando saber e de experiência feitos, quenao estou dizendo novidades — apenas asestou offirmando; com toda franqueza, numdepoimento patriótico, que sc me pede. .lána Convenção Nacional, na França, Latou*che dizia: — os valores tím a sua base cmunia multidão infinita de relações varia-veis, que a lei não pódc nem apprehender.nem dominar. l!m nutro convencional Iam*bem dizia: Ií* um principio que nós apren*demos, desgraçadamente, A nossa custa: c
que se o governo sc intromctte no commcr*cio, elle o annlquila. Apezar de todas essasverdades, acecitas e conhecidas através dotempo, a I*raiiçu c a Allcnianha, no perio-do calamitoso da guerra, procuraram, com(i concurso de uma legislação especial, con-trariar as leis natnracs da economia e fi-nanças.",l.o Tenips" dlzlii: — o assucar eslácaro, porque a administração, afastando oeoninieivio. não fez as importações em lem-Po utll. E' preciso deixar-se exercer o com*incicio livremente' A crise actual ter-sc-iaevitado se, por meio dc suas ameaças de rc-
quisiçoes a 75 francos eni novembro ultl-mov quando o gr.-inulado americano valia 80a a.» francos, o governo não tivesse posto b
commereio im impossibilidade absoluta dcimportar."Ulinl Anzeiger", em maio em líMfi, cs-
çrov.a: —• O governo ordenou o massacreObrigaInrlo dos porcos. Queria-se ecnnomi-sar, assim, as batatas, mas essas batatas,na primavera de llll,*., apodreceram em
grande quantidade nos relleiros, c a falia(Io carne, de que nós boje estamos soffrcn-do, ç, em grande parte, a conseqüência dessnmedida prejudicial. Os estreitos limites
Ai-stc communieado nno mo permitlem nina
somma indefinida destes exemplos. Nãome posso, porém, privar de citar, cm abo-no das minhas iiffiriniitivns, os palavrasde Gustavo Le Hon, no seu livro "Primeiras

Conseqüências da Guerra". Uma das grau*dos lições dã guerra será, seguramente, terensinado aos povos c aos seus conduetores,do uma maneira senão definitiva pelo ine*nor, durável, que certas leis naturaes dn-
minam a vontade dos mais poderosos des-
polas. Esta incapacidade geral de compre-
hender a força das leis naturaes participa,sem duvida, de qne cilas não agem se-
nao nn fim de uni certo tempo, emquanto
que as medidas dictatoriacs parecem ter cf-
feitos imiuedialos ou visíveis; o immediatooeculta o invisível longínquo.

producção dai utilidades c o consumo. Oraclqrc» prineipaes sflo, a meu vôr, desauln*
rlsado c humilde, os que ahi ficam aponta,dos, sejii mo reicrlr a muitos outros de me*mir cfllclcucia econômica.

2\ quesito, — Que medidas, permanente»ou transitórios, devem, na multo respeitávelnpinlAo dc V, F.x„ ser promptamento pon-tas cm acçiV), para mlnnraçAo do mui, no
presente, o sua extlncção, nu futuro.

Resposta!—!•. Respeito As leis o A Con*Mitulção; restabelecimento da ordem Inter-nn; procIomaçAo Aa paz o concórdia enlrcos brasileiros; approxlinação dos poderespúblicos, para que se possa entoar um liy-mno ao "trabalho", i». — A imprensa cos parlamentos se collocarem ao serviço dn
demonstruçAo, Immediata, do que, no estadoactual das sociedades, o homem, para viver
feliz, tem que trabalhar mais dc sete horas
por dia, pelo menos IO horas. Quo, mais vale
a triinquillldiido que nos traz o ccllelro, do
que o descanço sob as agruras da fome.
l-.m uma palavra: n revogação, a pedidoconsciente dos próprios classes operárias e
do povo, das leis que lhes limitaram a ca-
paridade dc producção, c que lhes trouxe*
rum o mal estar c a miséria. 3". — A revo-
gatão dus leis de emergência, perturbado-ras das leis naturaes. 4". — A revogação ou
attcnuaçãn das exigências das leis siinita-
rias e dc eonstrucção, apparclhos de acção
que afugentaram os capitães. .V. —¦ Melho-
rar, augnicntundo, os meios terrestres e ma-
ritlmos de transporte n cargo da União, sub.
voin.-loii.indo, por melo dc garantias de juros

l**S_S_?Matl**s

íSS âPÕRTl
Corridas

AS DK AMANHÃ - Indicações da A NOI*II. para as corridas de ainanliA, uo Jockcy-
Monumento - llcnl - Parlslna.

aracalrt - Ocarlnn — OarupA.•lumlni-nso — Saniiuxa — llragança.J'iiriiiiij;iba - IVqiico' - llorracha.!• iíl li,l.ui _ Sombra — (IlAn.
l'.';!'.!.1!.'*,';.."?. .•.)l.v,,,i"> - Paulistano.

liVI-S " 
AY'',Ü1U!' " BRIOHT

P-Ç!Í!M,!."r.-8o.*.',"(,or - Fldolldnd.M INTAIUAS I. INPOnMBS - I» parco~J'i:rn r»,-"'00 raotron - Prêmiost.1:0*1.1-. e llllOí — Monumento, 61 kllus. .1.
Escobar — Apromptou optlmamcnte. IVkIcvencer, flollyia, 60 kilos, se correr, J. Af-fonno. Itegiilarincnte movida. Devo fazerboa figuro, l-ragoso, 411 kilos, .1. (Somos. Júandou melhor do que aetualm-enle. Nío temchance. Ilrlhante, 411 kilos. Não correrA.
^Ara, fi* kilos, se correr. .1. Buhmann.
,*jn',,. Ul» ,Po»**" verde. Nada fari. Ileni,47 Ktlos, N. (Sonzalcz. Nas condições cmque lem corrido. Chance. Ilahia, 49 kilos, R.Araújo. Anda bem de preparo. Dom azar.lrituo, S2 kilos, C. I'crnandez. Regular-mente movido, mas pouco fura. Cliinlnha.40 kilos. Armando Rosa. Somente muito li-

fô r2í •Su.0 ,cm •"¦"•ncc. Parlslnn, 53 kilos.«. Siqueira. Vao estrear bem preparada. K*depositaria dc esperanças. Pcnolopo, 61 kl-los, D, Sunrcz. Nas condições cm quo cor»rcu pela ultima vez.
2» parco — üollvla — 1.450 metros —

Prêmios: 3:000$ e C00? — Tribuna, 48 Ul-los, Armando llosa. Anda tinindo. Púilo ga*iiliar. Oarupâ, 60 kilos, C. 1'crnandcz. Ilemdc preparo, mas nm tanto fraco para a tur-mn. hsplrita. 63 kilos, sc correr, .1. Gomes.Anda mela "atravessada". Nada fará. Para*vi-iiL-iuiinniiii, poi- meio no garantias ae juros ralo .lll liilnc li <*»».. i....i»_  Tdo capital realmente empregado, n novas em* .„ excellciíci eondàí? V'-iaAÍSSP 3"presas de estradas de ferro e marítimas. | fg Sdldos. Ócariní *0 kl.?...^."sí
queira. Ilegularmcnte movida. Levo e cm1.450 metros tem chance. Diamantina. 48liilos, n. Icrreirn. Anda bem de preparo,masidevo ser excluída por Tribuna. Perdia,48 kilos, pinarte Vaz. Tirou excellentc pro*va. Mia victoria é multo esperada pelos eu-tendidos do Itamurnty.

3" parco — Argentina — 1.450 metros —
Prêmios: 3:000? a 000? — Fluminense. .-53liilos, D. Suarez. Tirou optlma prova. Devei ganhar. Bragança, 51 liilos. N. Oonzalez.

0". — Continuação das obras contra as sec-
cas. 7*. — Revogar as Jeis vexatórias, in-
uteis. senão contraproducentes, da flscali-
saçâo bancaria — que, devendo ser somente
sobre as operações de cambio, sc estenderam
ao emprego c circulação dos capitães, res-
tringindo o credito c immobllisaiidn o c.-ipi-
tal dinheiro. Não me refiro no equilíbrio
orçamentário, uo systema tributário, á ilici-
dcncln c natureza dos impostos c luxas; n
fontes ainda não exploradas dc rendas, pnr-
qnc, considerando a "earestia da vida" um
phcnnmcnn de ordem puriimenlo ecnnnmioii
qnc. considerando a "earestia da vida" um And-i ,,„,„ ,i,."n".;.V„. * ""•';;• '" -'"•¦-•*,»,'•
phenomeno de ordem puramente econômica !I"t?f„ .P ,»riS»r* í !': .Se ifAri-"r?1 c,orrI(J^
- crise dc producção - somente por unia E L,/;^-' 'fe 

V,Cl^iaí'0 F uml"cuso*
ncçSii reflexa r secundaria ns phenomenos de ?•?.„;"iV.*t„» v'"s* Cl?,u<!10 Ferreira ou B.
ordem financeira sobre cila, earestia, pode- ;,'"„ 

' ' V * , ••5.,<-,,?,"-'i''"--s, «••» fl"e. hluni-
ri.r-, influir A.»„.i«„i.i„ « «„ 1.........1. i""1" no IJcrby-CluI). Também é SÓr.-i ml.riam influir. Agradecido c muito honrado
com o apreço que o bondoso convite me
emprestou termino com as palavras de Adam
Suiitli: "O trabalho determina a felicidade".

aja»

. Club. Também 0" séria ad-versaria. Quero]. 51 kilos, J. Escobar. Re-gularmente movido. Não tem chance. Vio*lento. 4!) kilos, J. Affonso. Melhorou depoisda ultima corrida. Bom azar. Tupy. 52 kl-los, D. *\.,z- AI1(|a i,cm (le prcpar0i j>or c
quniilo mio pâde compelir na turma.4^ci.>*,ri-'f r~ r,n,ss»ico F' V- p'"]* Machado— (8* eliminatória) — t.fíOO metros — |>rc-mios: 8:000$, 1:6003 c 100 — Fragoso, 53 ki-tos. J. Gomçs. ,Iá falámos deste potro no
parco '.'Pcrú". Bolívia, 51 kilos, .1.'Affonso.rambctii ja tratámos desta potransa. nomesmo parco. Brisa. 51 kilos. Não correrá.Borracha, 51 kilos, H. Aranjo. Nas condiçõescm que trmmpliou no ultimo domingo. Bomazar. Barbara, 51 kilos, C. Ferreira. Andabom dc preparo, mas é fraca para n turma,nem, 51 kilos N. Gónznlez. JA falámos so-.ire este parclbciro do parco "Pcrú". Neste,a sua chance é pequena. Porangaba, 51 ki-

zem, na segunda-fRira, ás 3 hora», í^;Ic* „„AuArcí>*-_.Ai>roniP,,;«. «ptimamciite.
dez

LeiieodemoYGis
183 Af. I Sn
O JÚLIO venderá cm seu arma*

grande quantidade de moveis, 20
giiarnirães para dormitórios cm pc»
roba; hella» c modernas guarnições
paru salão dc jantar cm peroba,
oleo vermelho c itnbuya; moveis
avulsos diversos, como toilcttcs,
guarda*casacas, guarda-roupas, ca»
mas, cadeiras, mc?as, cortinas, qua»
dro», metaes, louças, etc, etc. Serão
vendidos também um bello automn»
vel Studchacker c outro Ilupmobile
com taxi.

ganhar. Poqucry, 53 kilos, C. Fernan-lambem tirou exccllcnlo prova.5- parco.— Uruguay — 1.000 metros —
Prêmios: .«000$ e «00$ — Fidclidad, 50Kilos, .1. Suarez. Tirou cxccllente prova.Iode ganhar. Adversário, 47 kilos, W. Si-queira. Anda bem de preparo. Vae ajudara sua companheira de box. Olúo, 50 kilos,I". Araújo. Trabalhou optimamen-te. Devefazer boa carreira. Gigante, 52 kilos, C.
terreiro, lambem trabalhou com boas dis-posições. Dom azar. Sombra, 52 kilos, sccorrer, C. Fernandez. Nas condições em queactiiou domingo. E' objecto de algumas es-
peranças. Querellu, Wà kilos, B. Cruz .tu-nior. \Uc rcapparccer hem preparada. Poucaenance, entretanto. Tymbira, 47 liilos D.\nz. Appmptoii optlmumcnte. 15' o prefe-rido de alguns entendidos. Cocquidan .>'ilidos, ,1. (ionies. Nas condições*r* _ ii. • * '"¦-¦-¦-•¦••-¦'¦ **<»» *_uuuivuv_ cru cttlü cor-Viau catalogo publicado, amanha, rcu no Derby. Pouco fará. Itouieusc 50kilos, K. Popòvits. Anda bem dmas c fraca para a turma.mmm \ los. Não correrá.

Os quo freqüentam os aqua-
rios da Prefeitura

Durante n nira de selembro passado o iin»
mero dr vl.it.iiitm dn Aquário dn l-asfclu
Publico, fui de tl,t.',Vi, sondo U.'i'i\ mliiltu*, o
J.Oill erráticas; n Auuailo da (Julnhi da llua
Visla, foi visitado pnr .1.01)11 pessoas, Kindo
Ü..13U adultnt o I,lllll uviiiiçiis.

O iiiovliiioiilii dn llunquo Flora c Diana, i
Praça da llvpulillca, foi do S.5I0 visitantes,
sondo Cl. 775 adulto i o 1.7.17 creanças.

GÁVEA
BELLfi CHÁCARA

Vrnil«MM! bellÍMKÍma chuenru á run
Marqueis de S. Vircntv n. 328, com
terreno medindo 62 metros do f ren-
to por 160 metros approxJmuda*
mento de fundos, alaraando-so puraAO metros. Será vendida pelo leilacU
ro JÚLIO, em leilão, i-egunda^fclro,
é» 4 1(2 horas dn tarde, em frente i
mearoa.

mem
Dr. Martinho da Rocha l™ SSíSf
tias de creanças, pela Universidade de tttr.
Um, docente do clinica pediatilcu. (.ons.i
rua 7 do Svt. 73. T. N. 7191. lies. Pr. 11»*
tafogo, '(12. T. S. 3045.

i <a» i

PHENIX M.
CURA mc-»tiuw-i

CONSTIPAÇÀO' |o%j?
_w_

tio "Jornal do Commereio". preparo.
Divino, 52 ki

Factores externos
como factor externo

m primeiro plano,nceão" —* sendo

sc
os quaes

Ainda como fador externo en encontro,
a diminuição da "pro*

que na liui-opa não foisomente a reducção dc horas de trabalho,capacidade .produetora do linnicm. maslambem o dcsajiparecinieiilo. pela morte,nos campos de batalha, dc mi.-hôés de no-nicns validos, velhos operários, conservado*res da experiência technico dos úiitepassa-dos, experiência que nos livros nãoaprende, mas sim nas officinus
desapparccerain na grande voragem. O ab.nn-dono forçado das grandes industrias (poi»so as da guerra foram cuidadas) deleiini-nou o consumo dos "stocks" miindiacs
que somente a energia dos homens e aeeaobenéfica dó tempo poderão refazer. Des-iipparceiiliis ar, distancias, pela navegação(liana, as nações não vivem mais isoladas,c os abalos soffridos em um continente sãosentidos nas outras nações com grau-de in-tensidade, por isso os factores externos ag-
gravam a crise interna que estamos sol-frendo,

Não me inscrevo entre aquelles que attri-buem ás emissões dc papel moeda, talvcscm excesso, ou melhor, ;i queda do valor
açquisitivo .ilo papel, a causa da "earestia davida", e isto porque a moeda decompõe o
phenomeno econômico de troca cm duasoperações dislinetas: — na primeira, quecnnstltue a venda, ha a troca do "elemento
de riqueza possuída" pela moeda: lia seguu-da, que constituo a compra, u troca da inoe-
da pelo "elemento da riqueza desejada".
par-se, em 11)24, uma somma maior por uma'utilidade" qualquer, eni, comparação aocusto da mesma utilidade em 11)18, não e uma
prova da queda do valor acqúísitivo do pa-pel moeda, e muito menos base segura parasc attrilinir a earestia a um possível excesso
de papel moeda. Sendo a moeda um elemen-
lo de troca se ella perde o seu valor acqui-silivo pagamos muita moeda quando compra-
mos, mas recebemos multa moeda quandovendemos, inclusive quando vendemos o trn-
biillio; sendo assim está restabelecido o equi-
1'ibrio c onde ha equilíbrio não ha crise.
Ainda mais, se a 'tearestia da vldn" fosse
determinada pela itlesvalo.risação do papelmoeda não o estariam soffrendo;.os paizesde circulação ouro. '•'inalinentCi o excesso dc
papel moeda sõ indirectaiiiente pódc influ r
nu cambio, c também indireetiimente nggra-
var ar, crises econômicas. Quando n gover-no e o povo se julgam ricos, pela faculdade
de emittir e pela abundância da circulação;
ev por isso, sc atiram a grandes obras publi-c.-is, a grandes emprebendimentos imlus-
Iriaes, ougmentam necessária c demasiada-
mente "a importação das utilidades" que o
paiz não produz, desequilibrando a troca de
valores Intcmacionaes, augmenlando a pro-cura do ouro,_e,_d'ahi, a queda do cambio,
c provocando as crises econômicas', porquedeterminam os grandes desvios das massas
trabalhadoras, o abandono dos centros in-
düstriacs c da lavoura, ossim diminuindo a
producção. Não à certo que a depreciação
da moeda importe em elevação de preço das
cousas c serviços que se produzem nó paiz.A depreciação da moeda papel só é medida
quando o seu poder de compra se exerce so-
bre uma determinada mercadoria que é o
ouro.

A crise

AMO» VENCIDO, de Hugo Wast, I
vol

OS CIÚMES CELEBRES DO HIO DE
JANEIRO, do Dr. Hcrmelo Lima,
1 vol

O SU, LUBIN, A HERANÇA TRA-
GICA, dc Constant Guéroult, 1
vol

ESTATUAS VIVAS, de Pierrc Sales,
I vol  38000

PADRASTO de Clí. de Bcrnaíd, 1
vol  350OO

O.S TRES MOSQUETEIROS, de Ale-
xomlre Dumas, 1 vol  "3Ç000

BAGATELAS, de Lima Barreto, 1
vol  58000
Acham-se A venda nas livrarias Francisco

Alves, Braz Lauria. Soria „ Boffoni, Azevedo
e no deposito geral A rua do Carmo n. 35, 1"

¦ miem- 

„n„„Ji,h ••>are0.. ™„*,GI,i-c - 1 •*•«•> metros -
28000 Prêmios: 3:0008 c «00S — Paulistano 5,1Kilos, .Lcvy Ferreira. Trabalhou bem. li'

I candidato dc respeito. Nijinskv. 53 kilos.
28500}:*•'• Roxo. Regularmente movido. Não tem

j chance. Olympo, 52 kilos, A. Rosa. Aiirom-
I pjou cm cxcellc-ntc condições. Pôde ua-

88000 "ll:,.r- Coriirga. ,-il kilos, c. 1'eiTcira. Tirou
! optjma prova. Uspera-se o sua victoria.Ainlroinedn, 50 kilos, C. Fernandez Nas

Mobiliários e in
stallações d«?
EscriptorSos

para :
Profissional
Residências
Companhias
Commereio

Bancos
J. PALERMÒ & C.
211 - SETE DE
SETEMBRO — 211

BOTÂFOG

M '

I !
H i_¦ns^'

earestia .da vida" — í, pois, e tão
i somente, resultante do desequilíbrio entre a

PREDIO
Vende*se o solido e bom predio á

rua do Humaytá n. 231, para resi*
deneia de familia, cm leilão, terça*
feira, dia 7, ás 4 1|2 horas, pelo lei*
loeiro JÚLIO.

SALA NO CENTRO
Aluga-se uma, dc frente, eom tre

siicadas, em casa »!e familia. Rua d<
líosurio, 61, 2" andar.

» me». 11
8ELECTA

Circulou hoje mais um numero de "Si
leela", publicando, nlém da sua desenvot
vl.d iinarte eineiiiatographica, algumas ni
tas informativas e contos dc E. Ciiirrit'
Merino, Al-eadlõ Averclfcnkò e Pedro Son;'
reguei-. Hoot Gibson. é o artista que figu
na capa.

st*

; concliçoes cm que correu pela ultima vez.liom azar.
! c 7.° p,'".T(L"r Gtèríáe Prcinlo America dn

o".™» ','^„,"u'lr"íi -• Prêmios: 12:0110;*.2:400.*. e fi00> — Metrópole. r,a kilos. C.1-i-riiandcz. Apromptou òplimaméntc'; Pôde«rioliiir apezar do peso. Rêvc d'Armcs, 54kilos, A. Rosa. Os seus trabalhos não nos
| agradaram. Pouco farã. Aymoré, 5li kilos,
I (.. I-crriiira. Tirou excellentc prova. E* can-I dldalo de respeito. Illnek .Icster, 5(S kilos.' n. Aranjo. Trabalhou bem durante a sc-muna. I: depositário de grandes esperanças,•acíquc, o,l kilos, .1. Escobar; Tem traha-llio no escuro. Sabemos que nmla bem dcpreparo, mus achamos que nno póAe (viu-rar na turma, ltriglit Eyes, 51 kilos, D.Stia-rez. rirmi excellentc prova, fazendo os nl-.limos ,|)f mctrps em 45". Também pôdevencer. •Magn.ificence, 51 liilos. Não' cor-rcr-a.

8° parco — Clássico Paula Souzn -- 1.000metros — Prêmios: 0:000.?, 1:2I!0 e 300S —•
Sonhador, 55 kilos. (',. Fernandez. Anda II-ihikio. Apromptou bem e pôde ganhar, maisuma vez, mesmo com a vantagem de pesoqne da. Veil.edu; 50 kilos, K. 1'opovils. Tra-halhou n-i regalares condições. Nesta tur-ma a siia-clioncc é apagada. Raposão. 4«l.ilos. ifc.Vaz, Nas condições em (|uc correuela iillinm vez. Pouco fará. Coequidan.1 kilos. ,i. Gomes. JA falámos deste pa-rellieiro no pareô Unigiiav. Ol.'o. 54 kilos,I,.'Aranjo. Também já falamos deste cn-
ya.Io no pareô Urijguny. Palmas. 41» kilos,I). Suarez. rirou exeellentc prova. |." n on*.ferida de muitos entendidos. Fidelidnd, 4!)kilos, .1. hseobar. JA faMmos dò preparo

™'i.no7 '""'° nn l'-',r('n Uniciiay.DlyER.WS. — O cavallo llruavé, quemancou gravemente cm trabalho, talvez seja
retirado definitivamente do enlraiiicmetit.(.negou hoje do Harãs Paraíso o loekev
Ricardo Araújo, (|ue vem intervir na re-união dc nniiiiihã.Trabalhou hoje em òptimas condiçõesn potrtinca Máscula", que, segundo consta,estreara na próxima reunião do Derby Club.A missa dc trigesimo dia pelo passa-mento de Ilnul Astórgn será rezada segunda-feira, as 8 1|2 horas, nn egreja do N. S.de Lourdes, em Villa Isabel.

Tootball
OS JOCiOS DE AMANHÃ. _ São estes osogos que as tabellas dii I.igii Metropolita-ia_ morram para serem disputados aiiia-lha: Série A — Miickcnzie x Vasco da fia-ia, no campo da rua l-refeilo Scrzedello,¦''r> t«;: \'iisco da Oain.i. iicp 3x1: !'.••!-"¦ 'ros x Ciirlòcii, nn cuinpi) d:i rua MoraUáSilva, palpjtci Cario.M. por 3 x 0; Villa!'.el x Mangueira, no rainpn da run (le-.i-.-il Sllvn Telles palpüc: Villa Isabel, por:: 1; Scriç I! -- núms.ucecssn x Esperança

o campo dn run Uriihns, palpite: Hoín-ceesso por 3 x 0: Fidalgo x Metropolita-i no campo de Maduro irai palpite: Me-
prililani'. nor 2 x 1; Série C — Indcpen-

ncia >; (liaria nn campn da ru;i José do'atruclnio. .palpite: Indeipendeiscla, p«irx 2; Engenho de Dentro s Everest, no
mpo dii rua Engenho dn Dentro, palpite:"igcnho de Dentro, jior 2 x 1.
Í\MEA x I.1GA METROPOLITANA. — Ain-

hontem não ficou resolvido pelo "Con-
Iho do Julgamentos" da Confederação

^rasileiru dc Desportos, o chamado caso

msmemmmáU*"
dus sports tt-rrrstrcs eirlocas, cm mie llll*
gniii sobro a suprcinacla qua desejam ver
i'«i'uulioclda ¦ AiiMa o u l.lca Metropolita*
un.

F.' que o acatado e veterano sportman, Sr,
l.amnrllne Pinheiro Alves, a quem a On*
federação deve us mais asslinalados e pra-.1 .sos serviços, pediu vista dos papeis. l*o»
liemos, entretanto, ndeautar com n-guriiiça
aos nossos le tor»*, que o voto cscrlpto•V-.te rciiresentuiite será rntrvgue nos pri*
inelrns dias da prnxlm.i semana ao "Cou*
selho de Julgumiiitos" e absolutumunte (a*
vnriivi-l A Amea,

O .10(10 ENTRE O BOM8UCCRS50 V. O
ESPERANÇA, — Uma boa partida poro os
Interessados no campeonato da 2.* dlvlsno
da Metropolitana, cstA marcada para uma-
nhã, nn campo da rua Urano*. Trata-se dn
encontro entra o Romsuccesso e o Esperaii*
ça; o primeiro possuo nm team bem ho*
mogeueo, oecupando o primeiro posto na
tnbrllii, c o segundo c-itA cm rigorosas cou*
(lições dc treino, conforme demonstra a sua
ultima vletori» contra u Fidalgo. Para es-
ta partida, o presidente do club da Lcopot»
diu* nomeou as seguintes commlssões: dl*
recçAo gerai, Dr. Castco Junior; arcliiban*
radas, (íulnor de Carvalho, Alberto de Car*
valho, Nlcanor Fortes * 3. .!. Araújo; poli*
ciumento. Joaquim Pinto Teixeira, Álvaro
(iomes, Waldemnr Gomes. Manoel de Pt-
guclredo Jullo Garcia o major Adelino
Corria| imprensa e Juizes, Almiro Maia;
bilheteria. Manoel Vieira o José dos Santos;
portai: Evaristo Teixeira, Manoel Guedes,
Abel Damascenn. Manoel Silva c Adelino
Gonçalves; vestiário, João Arantrs; medi*
cn, Dr. Teixeira de ('.istro; c enfermeiro.
Álvaro Paredes, A entrada dos associados
será feita com o recibo 10.a. cuun iniAsiL •• hotafogo a. c. —
A eommissão do snnrt do A, C. llrasil soll-
cita. por nosso intermédio, o comparcciccii-
to de todos os amadores abaixo escalados,
ainanliã, ao meio dia, na sédc, afim de se-
guln-m para o campo do Botafogo A. C,
onde enfrentara o 1.* team do mesmo, em
disputa do campeonato da Liga Brasileira:
Zir.i; Nascimento e Jorge; Cardoso. Nelson
e paria: Rnhianinho. Cld, Gil Menezes e
Carlos. Reservas: Raul. Sruott c Vá vi.

UMA ASSEMm.E*A NO RAMOS F. C. —
O presidente do Ramos F. C. convida todos
os sócios quites a se reunirem cm assem-'llin 

geral extraordinária, depois de ama-
nhi'. ás It 112 horas da noite, na sídc so-
ciai, á rua Jockcy Club n." 42. afim de tra-
tarem da seguinte ordem do dia: a) ciei-
ção de cargos vagos: b) interesses geraes.

A FESTA DE HOJE. NO C. II. FLA-
MliNfil) —- A directoria do Club de Regatas
do Flamengo communica aos Srs. sócios
que, de accôrdo com o novo programma das
reuniões sociaes, fará realisar nm saráo
dansante, hoje, 4 do corrente, tendo ini»
cio, ás 10 horas da noite, com o concurso
da "jaM-band" Sul Americana dn maestro
Itomcu Silva. O "buffet" ser* grátis, sen»
dn distribuídos á porta os necessários "ti»
cliets".

NO CLUB DE REGATAS DO FLAMBN-
OO. — A directoria do Club de Regatas do"lamengo. communica aos Srs. sócios que
fará realisar um festival infantil amanhã,
5 do corrente, obedecendo no seguinte pro-
grainma: A's 3 horas da tarde, será reali-
sada a prova de salto em distancia, que dei-
xou dc cffeetnar-se na feita de 24 de agos-
lo findo. A's 3 112; serão distribuídos os
prêmios aos vencedores de todas as provas
realisadas na citada festa. Em seguida te- . a„
rá inicio um programma de recitativos e *•»*"*
monólogos, por escoteiros de vários grupos,
canto pela senhorita llrazilina Celline e
dansas clássicas por discípulas da senhori-
ta Margarida Flyer. A seguir, far-se-i uma
matinco infantil, até 7 1|2 da noite. O in- Como de costume, rcalisain, amanha, cs-
gresso dos sócios e respectivas famílias »<-•" estudantes, a tarde e á noite, á ru» Eu ia
far-se-á com a apresentação da carteira úe Camões n. 22, duas conferências publi-
de identidade e o recibo do mez dc outu-,cas- 9. assumpto da conferência da noile,
bro. Iflue saríl üiustrada com muitas projccçôcs

pm vnva vnstR luminosas, é o seguinte: A ordeni da rc-
 

tm *»uva iuiu. Isurreição dos mortos, no reino vindouro da
O TEAM URl>'AVO JOGARA' NOS ES»Christo, c a Significação das obras do «nc-TADOS UNIDOS? — NOVA VORK, 4. (U. ral Rondon, Edison, Mareoni, etc.

V.) — O Sr. Rodman Wanamarer, joven
sportman c millionario de Philadelphia, de-
monstrou grande interesse na noticia quelhe foi fornecida, honlem, de ter a Argen-
tina desafiado o Uruguay a um match dc
football que deve ser jogado nos Estados
Unidos ou na Europa, afim de disputar o
campeonato mundial. O Sr. Wanamnker de-
elarou que sc os tiruguayns acccitarcm o
desafio, elle iniciará, immriiiiitnmciite, uma
subscripção. entre ns sportmen dos Estudos
Unidos, para o pagamento das despesas dos
dois tcams. durante a sua estadia neste
paiz.

Âthletiszno
NO HELLENÍCO A. C. — Para as provas

finaes dc athlctismo a s*. realisnrem ama-
nhã no sladitim do Fluminense F. C. a
direcção sportiva do Mcllenico Athletico
Club solicita, por nosso intermédio, o com-
parecimento dos alhletas abaixo; na sede
social, no melo dia cm ponto: Mario Morei-
ra, José Coeliio, Waídemar, Kitzinger, Lau-
rindo Quaresma. Mário Ruch, Joaquim Cou-
to Filho, Cieero Reis, Ccsar Valrão, Eduardo

Repercutem agradavelmente, em
Bello Horizonte, as palavras do

Dr. Mello Vianna
BELLO HORIZONTE, 4 - Retardado -»

(Serviço especial da A NOITE). — O dis-
curso pronunciado pelo Dr. Mello Vianna,
no banquete offerecido ahi, pelo Sr. Minis-
tro da Justiça, causou optlma impressa»
nesta capital.

Os jornaes publicam o discurso. còmmrH-
tando elogiosamente as palavras do Sr. Mil-
lo Vlannn.

Studebaker
Vonde-sc bello e moderno auto*

movei STUDEBACKER, em lcilfio,
«egiindu-feira, úe, 3 horas, pelo Iet-
loeiro JÚLIO, na |iorta „« «eu ar*
mazem.

mem-
Ü.*. Castro Auui0 S^!^,
Hospital Evangélico. Phone Villa 2211.

¦ «S»a>. _

duas fonferencias rt«
amanhã dos Estudantes

Bíblicos

*^**:*-:**K-**n-**:**:*-x>-:**»:.^*W'*:**Wv*:~:.«-::..;i

| DR, P8MENTA SE ftlELLO |*t Ourives, 5 — terças, quintas o s.ibba-.;.
i dos, de 1 ás 5 horas. Affonso remia, 4U •!•
4 segundas c sextas, dc 1 ás 3 horas. "£

IM*.ttQUARDA-MOVEIS,,
/So!» o patrocínio do indúst jI Leamlrò Muitin*!

Cliamados : Ourive*. 41. T. N. 1500
i ¦ i meem
BR. PEDRO CARNEIRO - Partèlro,
niols. iiilcriiiis. Cons.. 

"ás 
4 ííõras. S. José. IS."

A mauguração da "A Vaidosa"
Inaugurou-se, hoje, A tarde, o novo e h.in ¦

montado estabelecimento de perfuniarias e
roupas brancas "A Vaidosa", á Av. Pkbsoí";'1
55, dc propriedade dos Srs. .1. Oliveira &
Silva. No acto dn abertura, foi servida lau-
ta mcsii de doces, Irocando-se brindes sa

PTOPYU
do Instituto Brasileiro dc MicroMokigia

1'ara furunciilos, espinhas e cravos
POTE5$000——

CASAS DE CIRURGIA E
DROGARIAS

NAS

DUAS PGR DIA
Uma ao almoço nutra ao .jantar, é a do?»

indicada nas enfermidades do estômago, fi»
gado c intestinos; prisão de ventre é a causa
de iiimimeras doenças, livre-su tomando PI»
LULAS VIRTUOSAS, Pilulas dc Pupalna o
Podophylina. Vidro '.fôndO. Una do Hosario 1*3i ¦ mem *——*—— _._,

Mais uma leiteria inaugurada
Será inaugurada, hoje, «s 6 horas da tur*-

dc, a "Leiteria Gonçalves", A rua Quatrode Novembro, n. I, em Ramos, da firma
Gonçalves X- Souza.

•mem-

AMANHA
6. P. America do Sul

SENSACIONAL
ENCONTRO DE

Metrópole
Itêve d'Arnies
Aymoré
Black Jester
Çaríqúe
Bfigíit Eyes
Míiüiíificence

• ..,-,. ,.-.,., champagne. sendo os convidados; inclusive
Sanwen, Alberto Miranda, Jorge Urljó, Ga- niulliis senhoras, cumulados de gentilezas ne.bricl II. da Fonseca, l.uiz Soares de Souza, iU3 Srs. J. Oliveira it- Silva.
sendo que os atlilctas Joaquim Couto Fi* *_— , -tífjr- ¦—< i'
Iho, José Coelho c Mario Ruch deverão com-
parecer, também, pela manhã, para a pre-
liminar dc 800 metros.

Pelota
SPORT CLUB LA* DE CASA — O Sport

Club l.á de Casa fará proseguir, amanhã, â
1 hora da tarde, o campeonato da 1" tur-
ma,entre os amadores Baratinha. Bicudo,
Chico c Charuto, c às 4 horas da tarde será
cffcctuado o desafio entre os amadores
Christo **: Munheca contra Rcacçiio .\ Ruta-
clan.

Box
O MATCH RKVANCHK RODRIGUES AL-

VES X CLÁUDIO NOVKLLl --- Bafcr-se-fio
esta noite, no rink da rua Mariz e llarros,
especialmente pura isso arrendado, os pugi-
lislas patrícios Rodrigues Alves e Cláudio
Novclll.

h'ssn luta, que vem despertando grande
Interesse entre os iifficeionados desse gênero
de sport, decidirá em "rcvaoche", a quem
calicr.l o titulo de campeão de pesos Icves*da
nossa cidade, gloria esta ha pouco arroba*
tilda em combate memorável das mãos de
Hodrigues pelo futuroso pugilista Novelli.
Dados o perfeito estado de trainins em que
se acham ambos os adversários e a confian-
çn que qualquer delles lem du victoria, é
de esperar-se uma partida renhida e cheia
de lances emocionantes, pois se ániiellc não
faltam technica e conhecimento do assum-
ptu'. mi ultimo, além dc rer também enten-
ilido tia matéria, sobra-lhe invejável vigor
physico.

EM NOVA YORK
O CAMPEÃO CANADENSE QUER BATER-

SE COM WILI.S, FIRPO OU DEMPSEY —
NOVA YORK, 1 (U. P.) - O Sr. Paddv Mui-lins, .manager dó pugilista do cor Harry
Wlills, que, recentemente, derrotou o boxeur
argentino Luís Firpo, procura arranjar um
mntch entre Wills c Jiicli Renault*, para o
campeonato do Canadá, de cujo titulo Re-
niiult é detentor. O manager de Renault. Sr.
Flyn. declarou que o campeão canadense
está prestes a cneontrar-se com Wills, Firpoou Dempsev, em qualquer momento.

O QUE VAE PELO CENTRO ATHLETICO
SAMPAIO — Reina grande animação riõ Cen-
tro Athletico Síimpaiói devido ao próximoencontro entre os pugilistas Ceei Galhardo eíáçh Corbctl. Esta luta deverá ser realisada
no corrente mez, e será em 15 i-ouiitls de
dons minutos ,com luvas dc quatro onças. Aoveiin-dnr da pugna, a directorin do Centronfferecerí uma rica medalha de ouro, ava-
liada cm IfinsODO.

As preliminares são as seguintes: Giinracy
Marinho jc Licinlo Leite, cinco rounds dcdous minutos, luvas de sois onças; José
Costa ri Henri Fort, oito rounds de dous ml-nulos, luvas dc seis onças; Ricardo Santos
x Paulino de Faria, seis rounds dc dous mi-
nulos, luvas de quatro onças.

— No dia '2i> do correnie mez, rcaliso-se,
nn vizinha cidade de Nictberoy, o match re*
vanche Mòacyr Leão .\ Nilo Aífouso

*t53íS!Wt»«1«13r?í^^
- - m i_sc^0n i-

REI 00S
LINPAHETAÍS

mem. ¦-
Para despesas da E. F. Oeste

de Minas
A Directoria da Despesa Publica dlatri-Iiuiu á tliesouraria da Estrada de Fcm>Oeste rie Minas o credito de l:.88ui625.-5i pa-ra attender is despesas durante o ia lri«mestre do correnlc anno.

W:
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8 Â NOITE — fcal.bnflo, 4 (to Õututn'0 tic l-KM.

O JNMjffL CATHOUCO DE

^»-*«»

oi/n.oj?4

S. FRANCISCO DE ASSIS

EUNE-SE, HOJE, EM LIVOR»
NO, O CONGRESSO DO PAR-

TIDO LIBERAL

A Ordem dos Capuchinhos Fran-
ciscanos foi a primeira a evange-
liar ai terras do Brasil. Frei
Henrique de Coimbra, primeiro

missionário (ranciscano e teus
suecessores

>'--_» huje o dia da fcila do S. Fn.nel.cole AtM», o -.eraiihlco Apóstolo da Penlten-«U • da Caridade, a quem I.oumicI chamoumais ardente, o mais enthuslantlco, o
mal; apaixonado «manto da Pobreza, «jue
a L«reja tem vlsl»". iDanto «lorlílcou-o«os torcettos de ouro da "Divina Comedia"
• a arte immnrtil da Glotto sublimou-o
num doi quatro "frescos" da Basílica deAni», repretea.a-.do os esponsaes de Sio
H-aneleeo eom a Pobreca, ao fundar a sua•*<_«-, doe Frades Menores, em 24 de feve-retro do 130», festa do Apóstolo S. Mathiai,"•"eiu-a definitivamente na egreja do Sio-Nlcol.o, com llernardo de Ouiotavwlle, ex-rtoo o sábio «entilhomem, e o JurisperltoPedro Cattanl, tomando por palavra de l\e-
«¦«da Ordem as de Jesus Christo, no Evan-
«olho daquella festa: "Nio trarels nada
para a viagem, nem hordío, nem al.or.te,
nem pio, nem dinheiro, nem trarei» duasvestes. Quem quizer ser meu discípulo, re-
núncio a si' mesmo, tomo sua crus o
siga-me".""Irmlos, 

disse-lhes então o Santo de Assis,cia a nossa vida e regra, e de todos aquelles
que quiserem pertencer d nossa sociedade.
Ide, pois, o fazei o quo ouvistes."

Bernardo o Pedro venderam immedlata-
mente tudo o quo possuíam, e distribuíram-
no com os pobres da cidade, recebendo cm
seguiria das mãos do Santo o ha-bilo de
tranclscanos, no dia 1G de abril seguinte.

.•-' justo de todo ponto reivindicar aqui
cum o clironisla dessa Ordem a primazia«lu missão dos capuchinhos do S. Francisco,
Jião s6 uo Brasil, mns em toda a America.
!í)í facto, oito annos antes do ser offieial-
anento rcconhdcidr e descoberta a Terra
ile Snuln Cruz, um frunciscano hespanhnl,
frei Joio Pcres, companheiro de Christovão
Colombo; celebrava a -primeira missa na
ilha dc San- Salvador, do archipclago das
I.ucaias. Frei João Percs fez construir ali
uma capclla ou capitei de ramos dc folha-
Bem, onde expor, o Santíssimo Sacramento I
durante a missa rezada, ao passo que o!
guardião franciscnno frei Henrique do Co-
inibia, superior da missão de oito de seus

fí \K irmãos de Ordem, quo vieram na armadaile Cabral, dous em cada não. a saber: frei
Gaspar, Francisco da Cruz, üililão de Cui-
niarãòs, l,ui„ do Salvador, Alaffcu. Pedro
Nctlo e João da Victoria, levavam comsigo
um retábulo dc Xossa Senhora da Piedade,
órgão, paramentos e alfaias de prata.N'o illico da enseada da Coroa Vermelha
vi levantou um esperav.l armado « altar
muito bem preparado, e foi cantada, na
dominga da Paschoela, a primeira missa, c
ii segunda em terra firme, com pr-égação
sobro a Historia do iKvangelho e procissão

i. l.ninc, conduzindo aos liombros o Sa-*..•:; Io Lenho a ser implantado na praia, e
• .'Ia cúinmung.ram o almirante Oahrcl

• ii-s ciiininaiidantcs das nãos, aehando-sc
•i sc.!*.]•. alta a bandeira de Christo, da parte

tin íivaiiigelho.
.<*.ia>i nada acereseentam os nossos iiis-

i dores solire » figura de frei Henrique
«'.* • limbr.i, o primeiro celebrante do santo
: - * Ificio da Missa e o primeiro evangeli-
!*..'.;• cm nossas plagas; mas as chronicas
.'* ua Ordem supprem-nos essa faita no-

* 1; r- por ellas se sabe que esse insigne
iiiongc frán-ciscanò trocara o cargo de des-

¦i ( luiíiirghdpr da Casa dc Supplicaçào do Lis-
l - ¦ pelo humilde burcl cie .frade do São

i ii.-i-.co; era c-imio na virtude e na scien-
f .'a Ihcolo-gicn;. foi o -primeiro confessor do

Mosteiro de Jesus em Setúbal. D. 'Manoel
j' leve-o sempre na melhor conta, nomeou-o". superior da Missão ao Brasil. Veiu a bordo* cia mesma náo c.ipitanea "El-Rci", que

trouxe Pcdr." Al vares Calirnl e se desroteou,
dando ensejo ao descobrimento, e não des-

í' coberta, do Brasil.
Prestou grandes serviços i Egreja Catho-" lica na índia, c de regresso «.metrópole,

foi nomeado confessor do rei e sagrado
(bispo diocesano de Ceuta, confirmado pelo>' ,T'apa Júlio II, cm 30 de janeiro de 1505,
cargo qne exerceu até 11 de setembro de
1532, data do sua morte em Oli vença. Foi¦o substituto do primaz D. Diogo Ortiz de
Villcgas, depois bispo dc Vizeu, e o ceie
brante da pontifica] rezada a 9 de março¦de 1500 na ermida do Ilcstcllo. com assis*

terr;ia da D. Manoel, tendo Pedr'Alrares
Cabral a seu lado, na tribunal c de toda"a* 

çórle, pur oceasião da partida deste, com*. pregação sobre essa 'gloriosa empresa, cn-
commcndando-a á Virgem Santissima e ben-
zendo o estandarte real arvorado iro altar-
mór e solcninemenlc ali entregue a Cabral,
«_uc proccssionalniente sc embarcou, por
•ntre a alegria c o enthusiasmo do povo
apin-hado na .praia, como o captião da "mais
formosa e poderosa armada que até aquelle
tempo para tão longe destes reinos par-
tira", na phrase castiça ile João de Barros.

A essa que foi, sem duvida alguma, a•dossa primitiva missa religiosa, a que pri-
inciro implantou aqui a Cruz dc Christo c
celebrou e administrou os seus Sacraincn-"'\ '! tos, c lançou as primeiras sementes dc pré-
l.açáo da palavra divina'; segue-se a de 150.!.

Vae ser votada uma moção de
apoio ao governo

I.IVOrtNO, -I (T. P.) — Os "leader." e
membros de ile.tiuiu. do partido liberal de
Iodas as pintes dn Itália continuam u che-
i(.ir a osla -hlnilu por todos ns Irens, afim
do lomnrein parte ipi Congresso do partido,
que inicia hoje ns seus trabalhos.

A quc.tno da colaboração do partido com
o governo chefiado polo Sr. Muti.ollnl, - o
ponto principal do programma do ("onerei-
so c a resolução do mesmo com relação a
«sie assumpto lera um Importante effcito
na situação política do pais.

Espera-se que o Congresso vota a favor
du eollabiiraçao com o govorno, afim da au-
xlllar o restabelecimento da normalidade
na Itália.
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Aldo Tinzi prosegue om seu
processo contra o "Avanti"

e "Uni-a"
ROMA, 4 (U. P.) -~ O sub-secretario dos

negócios do interior Sr. Aldo Fi.nsl, depon-
do hoje no processo que cllu move aos jor-
nacs "Avanti" c "Unita". pelo crime de
calumnia, disse que, embora ull.0 fosse pu-
blicado pelos outros jornaes, as duas refe-
ridas folhas foram as que mais o offendc-
ram.

me* ¦

UM CARTEL DE DESAFIO AS
GRANDES POTÊNCIAS

Oa 400 milhões de ohinezes,
alliados aos povos oppri-
mldos da Aaia, Afrlea e
Europa, Irão encontrar-
ae oom cilas no campo de

batalha!
¦ ¦ _»i ..

Isso, so forem consideradas
excessivas e «lesarra-

zoavels as suas
exigências

WASHINGTON, setembro (U.P.. — O se-
nador chinês Yel-l.ina produziu um dis-
curso sensacional. Dis oilo que a China
conta uma população dõ quatrocentos mi-
lli-c. da almas e esti disposta a unir-se
com as ratas fracas e menores da Ásia c os
povos onnrimirios da Kuropa e da África
para enviar um cartel de desafio aos Es-
lados Unidos, Inglaterra, Franca, Japio e
Itália. Citou ello numerosos casoa illcgaes
o deshumanos qua as naeSes mencionadas
teriam commettldo na China a exigiu <
completo afastamento de influencias estran
K-Ira», abolição de ligações, bairros, direi-
tos da astra-terrllnrialidade, correio estran
gelro, alfândega, tratados-e a salda dos na
vios de guerra estrangeiros que se acham
uos portos chfne-es. Exigiu também quoHong-Kong, Kowlloon, Liuchli e Formosa
sejam reentregnes á China e qne llurma
Anan e Cor.a se tornem independentes."Agora, a Rússia, a Allemanha e a Aus-
tria, em conseqüência das transformações
internas, abamlonam seus privilégios espe-
eiaes na China e concluíram comnosco trata-
dos de egualdode e reciprocidade. O povo
chinês fica muito grato a essa attitude. Mas

í a Inglaterra, Franca, Japão, Estados Unidos
c Itália ainda exigem uma posição privi-

, legiad» neste -paiz, não dando nenhum si-
Riial de quorer dcnunciul-a. Isso causa-irande indignação ao povo chinez. Desde
as conferências de Versailles c Washington
o povo da Inglaterra, Estados Unidos, .la-
pão o da Franca não cessa dc falar cm
reorganisação das relações internacionaes
na base do direito da humanidade. O seu
procedimento na China cstA dc aceordo com
estes princípios?

Todos esses tratados deseguaes, que os
vossos governos forçaram a China a areei-
tar, deveriam ser abrogados immcdiata-
mente e cm logar delles concluídos tratados
de egnaldade c reciprocidade.

O bairro das legações, assim como as
concessões de portos, feitas cm diversos
Iratados, deveriam ser reentrecues á China:
abolidas todas as cortes extra-territoriacs;
dispensadas todas as indemn.snçõcs que

China ainda (*'-t*_ panando; entregues an
governo chinez as alfândegas o hs adminis-
trações postacs; afastados os navios de
guerra e soldados estrangeiros. Todas as
exigências formuladas são justas. Se as
cunsidorardes excessivas o desarrazoaveis.
a China, com seus quatrocentos milhões dc
habitantes, se unirá com as raçns fracas c
pequenas da Ásia c os povos opprimidos
da Europa e da África para encontrar-se
com os vossos paizes no campo dc batalha."

As declarações do senador Yei-Ling c ou-
tros membros do Parlamento, no mesmo
sentido, tém sido vastamente publicadas
na imprensa do pajz

NAO TERMINOU A SERIE DE
INCIDENTES THEATRAES V

Gastão Tojeiro é impedido
a falar

HEN
IRUIB

MaisõO contos
pagos

A Casa Gaúcho recebeu um tele-
gramma dos concessionários da lo-
teria tio Santa Catharina, communi-
cando ter sido pago pelo correspon-
dente em São Paulo, o prêmio de 50
contos do bilhete 13167, da extra-
cção de 16 do méis passado, bilhete
que pertencia ao Sr. João Lopes, es-
tabelecido com drogaria naquella
capital.

Syphilis ? ELIÍTr DE INHAME

EU FIZ A BARBA ESTA MANHA COM
UMA GILLETTE. E VOCf? ?

Precisa de dinheiro ?
A Tinturaria Alliança dá cm dinheiro, no

acto da entrega da roupa, o valor da mesma
fl. Visconde Rio Branco, 38. Tci. 5551 C.

me*
EM LOUVOR A* VIRGEM DO

ROSÁRIO
A (esta da tradicional irman-
dade de N. S. do Rosário e
São Benedicto dos Homens

Pretos
A tradicional Irmandade dc Nossa Sc-

nhora do Rosário e S. Benedicto dos Ho-
mens Pretos fará celebrar amanhã, domin-
ro, ein sua egreja, com a máxima nompa c
esplendor, a festa dc sua excelas padroei-
ra, com missa solemne, ás 10 1|2 horas, of-
ficiando o Esmo. c Hvmo. Sr. D. Duarte
Costa, bispo eleito de Botucatú e vigário yc-
rui do arcebispadú, que será acolytndo p_or

<iuc ti província portugueza de' S. Francisco outros sacerdotes. Ao Evangelho pregará o
nos enviou composta de dous missionários jivrn0. conego Dr. Olymnio do Castro. A's
flüe fundaram em Porto Seguro um peque- 7 iloras úa noite, haverá ladainha, recita-
nino e rústico templo catholico, sob a pró- 'ç*j0 j0 terço c benção do SS. Sacramento,
tecção de Serapliico Orago, o primeiro ain- I Numerosa orchestra, sob a regência do
da que sc erigiu no Brasil, e attraiu gran- | maestro José Russo, executará escolhido

POMADA
RENY

Contra
SARDAS, PANNOS, ES-
PINHAS, RUGAS. CRA-
VOS e MANCHAS DA

PELLE
INFALLIVEL

me*
DR. ALVIM H0RCADES
GYNECOLOGIA E SYPHILIS

Installação perfeita do RAIOS VIOLETA,
com ãpparelhos de alta tensão. Consulta,
ile 13 ás 18 horas. Ar. Rio Branco, 133 (altos
da Casa Lolincr).

-sa»
LA REINE LITRO

15SO0.
A RAINHA DAS ÁGUAS DE COLÔNIA

Perfumaria Slascotte —- P. Tiradentes 13 e 29
me*

PELOS CLUBS

de concurso de gentio. üoffreram esses dous
religiosos morte gloriosa ás mãos dos sei-
vagens; victimas da traição, receberam a
coroa do martyrio de joelhos, de mãos pos-
tas, no templo por elles fundado, como os
primeiros martyres da Fí Catholica, que re-
íaram com o seu sangue o solo da nossa
-pátria. Uma outra missão, dc dous francis-
eanos italianos, reconstruiu esse templo sol)
a mesma invocação do Santo de Assis: e se-
guindo psra o snl c tentando vadéar um
rio caudaloso. um delles, arrastado pula
_orrent-7.u, pereceu afogado; pelo que ainda
hoie se chama "ftio do Frade".

Em 1525, terceira missão franciseana
ovangelisou o genlio dos arredores da nova
povoaçáo de S. Vicente. Compunha-se tam-
bem de dous frades, dos quaes um delles
teve morte gloriosa, frechado e devorado pe-
los naturaes, aoxatravessar um rio que to-
mou egual nome.

A bordo da esquadra que saiu de Lisboa
com Martin Affonso de Souza, ém 15S4, com
destino á índia, vinha uma custodia roli-
glosa do franciscanos. trazendo por supe-
noi' Frei Diogo tle Borba. Tendo arribado
n liahia, por causa de um temporal, ali ca-
fccljisãravv c bnptisãVnm e casaram mui-
los gfnlios, c descendentes naturaes do
pri.ncip.il que cru "C.iuiiiuiru'" tnes como
Paulo Dias Adorno e Affonso Rodrigues;
n.iiural dc Üliiilos. que sc casou com Ma-
['dnlènn Alvares, além tle muitos outros, na
cgi-r-iá tle "Nossa Senhora da Graça", fun-
rlatlà pelo famoso viiiniiense, Diogo Alva-
res Corrêa. .'.•'•_'",'•"'¦,

Erroneamente, dizem alguns historiado-
res nossos ter sido essa a primeira egreja
fundada cm nosso paiz.

Foi na segunda, c não na primeira via-
.•?em de Martin Affonso ao Oriente, que If-
vou em seu bordo a figura extraordinária
de S. Francisco Xavier, o primeiro evange-
lisador do Japão. ,...,,

A sexta missão franciseana, a tle -5..
ao Brasil; foi de origem castelhana; trouxe
como guardião o padre frei Bernardo dc Ar-
mesta, que saindo dc Hcspanha com qua-
tro companheiros, naufragou a 28° dc lati-
tiitlc* c entrou cm nosso terrilorio pelo rio
dos Patos, habitado por Çarijós, os mais
dóceis dos nossos caboclos que recolheram
grandcTriito apostólico.

Em Olinda, um frade menor dessa Ordem
erigiu uma capella a S. Roque, no sitio on-
de mais tarde foi o moitciro de S. Bento, c
«ll Instituiu o primeira irmandade, tercei-

programma dc musica sacra.

UNHO PURO
directamente da fabrica ao freguez só

DAVIDS FHÉRES
Av. Kio Branco, 114-1°. Tci. C. 1902

DR. NICOLAU CIAI.CI0
Asscmbléa 52—R. Áurea. -12—Tel. 324

I:__-,- _*-._.-. __i_l_e_c dos melhores mo-Limas para unnas,]cl0SifrancczeSiame.
ricanos, etc. CASA HERMANNY, rua Gon-
çalves Dias, 54.

me* -

DOENÇAS DO ESTÔMAGO SE?S3S&
SAS. BAIOS X. Dr. Renato do Souza Lopes,
prof. Faculdade. K. S. José 39. Vol. Pátria 33.

•me*
Muitas pessoas ignoram que no espaço do

2 horas os restos dc comida', doces, etc. que
ficam nos interstícios dos dentes começam
a fermentar. Esta fermentação. c que é. a
causa tlu carie dns dentes c tio nnio hálito.
Usando o denlifricio medicinal Odorans evi-
tn-sc esta acção prejudicial. Bastam algu-
mas gottas mini copo dágua. Compre hoje
mesmo um vidro, pelo preço módico de
3S000. Para auxiliar u limpeza dos dentes
use a pasta Odorans 2550(10. A' venda cm
toda a parte.

-* BAILE DA "TURMA DOS ESPONJAS"
— A valorosa "Turma dos Esponjas" com-
memora, hoje, o seu primeiro anniversario,
offerecendo um attracnte baile. 110 salão do
Casino Bangú, aos que sympathisam com a
alegre turma. A sua directoria actual, que
não poupou esforços para o brilhantismo
dessa festa, está constituída dos seguintes
"esponjas":

Presidente, José dc Mattos; vice-presiden-
te, Agenor Corrêa; Io secretario, Alahydc
A. Guimarães; 2" secretario, Henrique Des-
Iri; Io thesourciro, Adolplio Uoscmhcrgc; 2"
thesourciro, Domingos I_. Júnior.

FLOR DO ABACATE—Essa sociedade re-
creativa do Cattete terá.* amanhã, um dos
seus grandes dias eom n festa que, em ho-
incnagem â turma de chronislas • carnavules-
eos, realisará em sua sédc, á rua Corria Du-
tra. Nessa festa, cujos attractivos são gran-
diosos, a eommissão promotora offercccrá
nos homenageados e demais admiradores dò
"Galho" uma completa feijoada, preparada
pela esforçada cuca do "Galho".

S. D. C. SO' PARA MOER — Mnis ura
baile encantador rcalisa, hoje, o sympathico
club doíAncliiòta'. As reuniões que por ini-
ciativa de um grupo de associados, ali se ef-
fectuam, cada vez mais e mais se vêm im-
pondo, quer pelo cunho essencialmente fa-
miliar qnc as reveste, quer pela illuminação
profusa dc seu salão alliáilã a uma nrnameii-
tação ile fino gosto. Para o maior brilliau-
tismo do baile, tocará um excellente "jazz-
band".

CORBEII.LE DE FLORES — Como sem-
pre, agradáveis c repletas de altracções sc-
rão, por certo, as duas reuniões dansantes
que se rcalisarão, hoje e amanhã, nessa
agremiação recreativa. Na festa de amanhã,
será offerccida aos seus admiradores uma
bem preparada "bacurinada", cuja distri-
buição será feita pelo Nicodemus, o maior
sustcntaculo da Corbcille. Impulsionará as
tlansas n orchestra da cnsa, sob a direcção
do maestro Masson.

H. C. CARLITO MENDIGO'— O concur-
sõ promovido pelo Bloco Carnavalesco Car-
lito Mendigo, realisado no Circo Francez,
cm Inhaúma! revestiu-se ile grande .'iniiiiii-

Unia carta do coiilicchlo
t-Kcrli.tor patrício

Os GustAo Tojeiro, o festejado ctcrlptor
iwlrlclo. do quem o repertório das uossai
compiinhius lem mais numerosa e mais ap*
pluiullda collaboraçio, recebeu o nosso com-
pandeiro quo dirige a secção Ihcatral a car-
Ia que se segue o que por extensa não pou-
dc sair, como era do seu desejo, nessa porto
do nosso Jornal:-— Mario M.giilliáe», amigo — tem p.icicn-
cia I — arranja-mo um logar na apreciada
11 lida secção thcatral d"'.. NOITE", que vo-
có com tanto brilho dirige. Preciso respon-
der ao genioso o qua.i genial Sr. Leopoldo
Proas — que, Impatriolica e Jncon.tltuulo-
nalmente, accumula as funeções de actor,
cmpreiario, bacharel, aulor, capitalista • exi-
mio tocador do violão. O caso e que o Sr.
fróes, presentemente atacado do uma infec-
ciosa "iloriolit.-aguda", o porque- ie indls-
poa com dous autores, desandou a Insultar a
Sociedade Brasileira do Autores Theatraes

cujos sócios, gente educada • quo só se
prcoecupa com coutas sérias, na sua maio-
ria nem se lembra que elie existe. E nlo sa-
tlsfeito de diaer desaforos nos autores da
Sociedade, em geral, lambem quis "mimo-
sciir" outros, directamente, com es "delles.
dezas" do seu "fino" espirito, entro os
quaes — eu. Começa o Sr. Fróes por af-
firmar num Jornal que eu era um autor de"azar" quando clle montou a minha peça —
"O sympathico Jeremias". Ora, quando essa
comedia subiu á scena eu ja tinha, nada me-
nos do vinte c duas peças representadas,
com algumas de suecesso, entro filas a bur-
leia "João Cândido", quo nessu oceasião,
em varias companhias, contava mais dc mil
representações. Calram-mc algumas peças ?
V.' verdade. Succcdc Isso a todos o.s autores.
Duas ou tres companhias acabaram repre-
sentando peças minhas ? Também é verda-
de. E por que ? Porque tive a fraqueza dc,
acccdcmlo a insistentes pedidos do cumaru-
das, entregar peças a associações artísticas,
já fallidas — isso muna época cm que o
publico abandonara o theatro e que o Sr.
Fróes figurava, como'"--anno dc fundo", no
elenco dc uma companhia portugueza de rc-
vistas, fazendo scenas dc "excentricidade"

dessas que muito se aprecia... nos circos
ile cavallinhos. Depois, o Sr. Fróes também
conheceu esse "azar". E cm que condições !
Náo sc lembrará mais daquelles tempos de"Rumba. meu boi 1", 110 Apollo, cm qne
clle andava a "ossos de borboleta" ? li
aquellas excursões com os sens "minnbcm-
lies" nu angustiada "cavação"! dos magros
dinheiros ? Ji 11 "Dama das Camelias", re-
presentuda quatro vezes por dia 110 "Pa-
lhe" 1 A companhia do "¦Plienix"; com a"Alsaci.i-Lorciia'', qnc, nn terceiro dia ter-
minava por falia de publico 1 li ainda'
aquella desastrada excursão a S. Paulo, que
foi salva por uma peça nacional — '"Flores
dc Sombra", do Sr. Cláudio de Souza ?'Unicamente ás peças naeionaes c ao"doutor Trianon*', deve o Sr. Fróes o que
hojo é. *Para destruir os taes "bordcivaux",
que elie diz cxhibir a quem desejar vér, bas-
ta esta irrefutável prova: — nenhuma peça
estrangeira, representada por clle. conseguiu
ir além dc 50 representações consecutivas, ao
passo que 4 ou 5 naeionaes ultrapassaram o
centenário. Quanto 110 "concertar" as peças
naeionaes é unia balela c pretensão assás
ilescahida. mesmo com todo o seu "h.ichera-
li sino", ileeli ficar 11111 c outro senão que,
porventura, escapasse do autor e mesmo

i chamar-lhe a altenção para unia scena ou
fala que so verificou não dar resultado no en-

I saio, é natural o um facto cnmmiim, cm to-
I dos os theatros. Isso acontece com as peças

dos mais reputados autores do mundo. Mas
ò quo o Sr. Fróes chama "emendar, corri-
gir", & apenas supprimir o mais que lhcse-
ja posivcl nos papeis de seus companheiros
c acerescentar no seu, afim do que a peça
resulte uma "área com eõros". para maio-
res probabilidades tle exilo artístico pessoal
c consolidar perante o publico o nome du
marca industrial: "Leopoldo Fróes e sua
companhia". Nem se comprchendo que o Sr.
1'rõe.s, com a competência que se arrogn de"concertai'" as peças "alheias", não come-
casse por "concertar" primeiro as suas que

coitadinhas 1 — não resistem á maisleve
analyse de uma critica cohscienciosa e inde-
pendente. Afinal, o Sr. Fróes, que è brasi-
leiro — e por signal nascido ali, cm Nicthe-
j-oy — não é por maldade que move essa
campanha, aliás, inoffciisiva, aos seus patri-
cios autores; o que clle está, c muito de in-
tiiistria. c animando o reclamo cm torno dc
seu nome, afim dc preparar o "terreno"
para o próximo espectaculo, cm seu "benefi-
cio", num theatro... dc grande lotação c os
lognrcs com preços elevados..-. E' um "hi-
cho" esse Fróes I...

Agradecendo, meu caro Mario, c lanicn-
tondo o precioso espaço oecupado, da_ sun
secção, sou am". c adr. — Gastão Tojeiro".

IíVoh do ¦movimcnlo no I «4 •— O

mio dic iiiiin neiiliorlln ho MUdor
o genentl r.l.ni.1. Burrvlo,

qu.' regrewa do
AmaKoiuM

I Sr. geiieral Menna_ Barreto. K«l-Icador
da Amazônia e que viaja « £ordo 

I» »
vio nacional "Poconé". u JonhoriU HjUna
Nobre, que se achava no cies do >ono. «
P,c eiilaudo as famílias dos reyolioiq» do
.ll.-- ItalaM. do caçadores. ,"«¦»«¦'-•"¦via. proferindo nm eloqüente d «"""•».

Nas suas palavras, n senhor»» Ifj « N<V
bre fe- transparecer «uo os |^-W 

°>ffl
pmi.fn.es, no fazer Jogo naJn.-a.JMU*»"
estadual, haviam, tão somente 1 »Jo a«
um direilo de legitima defo.o. pois ha.iam
sido atacados em primeiro logar.

As declarações da joven cauiaram; faa
da Impressão, motivando que o deputado
estadual Abelardo Çonduru- usasse da pa^
lavra na Câmara dos Deputados afim ti"

CANHEHHO Jüfi.BI H
MISSA**»~ 

Rr-nm-sf, dciMil* tle fun-tnlt-ií
D, Allcn Mondíl -1- S» l'wlrü

matria dtt S.n Cbriitortai* »!?»•;
Tuiilii. A»t> 119. i"1 '»' !'•" ,,,s '
peranca ttorollita dn h.ujrç-t. .<¦
ni... du Surnuii-til"*; Ai.'l>_- An

só agiu contra os sedlcloso» quando* o
talhüo do 20.» de caçadores, .•»«»»¦*»• V
se havia apossado de vários bslrros la cl
dade o marchava par» o centro, afim «-*
tomr o palácio do governo.

E psra reforçar a sua assírçío, disse
aqnefle deputado qu.j? prova d? •;„« o 

jo;

...  ¦r'r-fi-*n__l

fí-scádurni l). .}>m»m tosa «<• •)..v_*tll
il li 11» nialrl/ do Snuln, Aiiluniu ilnkl
lu*.»*' D. Alice Mendoi du Sá Freire, ...tíl
m ««Iri- «le S. Clirlslová..; I.15I11I.. Din.*
o ítU: D. Phllatlolphla do .-Carvalho f^f
do Andrade, A. 10. na oirejo.do Carmoi fM
¦Ãitoraa, i>» » 9, na iiislrl*; de N', s, *
3 ini VIlIalMbe U D. Maria &M
de Souza o SÍJva. as 7 l,i. n» Mrtjí d,|J
nn do De.icrroi D. Marta.Amalla VnvfiiM
l.lm». ás 0 l:9, na Cnmlelarln,
ENTERROS

Foram sepultados hoje:
No cemilerio de S. Friiiict.cn X»vitr,g

Leandro, filho do Mnnorl Plnln l'i-'-rro, *-,ff
Fonseca Tollo. n. Ul, cmmi \ : i.amliils.iij.B
do Affoiiso da Cosia, run Punia lirltq u.ifj
Hilda, filha do SebaiiUo Maranhão, nn^f
da Formiga, *'»¦'. Gullhorme, filho .|{ ja
Tuseann, ru» Paula .Muitos n. III; Jn*,.,
d» Itoch» Uma. travessa da UnlvenlS
n, -16; Ignez, filha do 'rancl-.cn Veig», *te.|
ro do Salgueiro, sln.; rorlnllaiio PlácidoM
Castro, nia llell» de S. Luiz n. 1<; Kuriul
des Magloll, rua Angélica Motta n. Il.l; *!•„,&

Ribeiro dc Carvalho, rua Senador 1'uhv,
n. 544; Jnracy. filha de Ernesto Niuimí-*.-
hrlnhn, ma He»a do S. João n. .5; „>¦}•*
Ignocla da Costa, ruo Petropolis n. I-SjJskg
filho do Manoel lernanilcs, travr*.¦*,. Sü-,
Bnyflo n. li; (.alisto do Nascimento, ll..,,-'*
tal de S. Sebastião.

verno nao desejava atir...........v —• No cemitério de S. Joio Daptista - jtt
g.e ciava no facto de haver sido a raro- quim Lopes Fernandes, Ho-.pl.-. d. k
lucSo declarada a 2G de Julho c o primeiro ;rtcehclo Portuguez»: Pascltonl Leite ds %
encontro entre oi legalistas o revóltosos tfMlháes. rua das Li.ri.ujelrii. .1 1,1; \%úk
I do logar nò dia sesuínte. depois do melo mim dc Manoel Comes dos Santos, tor...

I
TC IIII

ido log:
'"por 

essa oceasião Já os revolucionários
haviam deixado o quarlel e.marcharam cm
óirecçáo da Praça da ncpubllça. depois c
haverem prendido vários bombeiros o sol-
dados da policia estadual.

Um plquoto dc eavallaria. que íôr» reco-
nhecer o terreno dos scdlciosos. na ma
nhã do 27, recebido á bala por estes, voltou
ao seu quartel, sem reagir.

Por essa oceasião Já se achava preso no
sen próprio quartel, o commandante uo .0
Sr. coronel Souza Castro, que prcsenlcmcn-
te se encontra no Rio.
Missa em acção de graças oelo re-

greaso dos soldados mineiros
BELLO HORIZONTE, 3 (Serviço especial

tia A NOITE) - Em acção do graças pc o
regresso dos soldados mineiros de S. Paulo
c Matto Grosso para esta capital, foi rczaila
solemne missa, na egreja matriz. Compare-
coram á cerimonia representantes das altas
autoridades estaduacs c numerosas pessoas
gradas. me*

Tome nota!
Uvas K. 4$000

Maçãs da Califórnia
DÚZIA 5$

Os menores preços em frutas, doces,
biscoutos, etc.

CASA CENTRAL AvRioBr,nco'm
(Antigo Alvear, entre Ouvidor o Sete)

Lome.
No cemitério da Penitencia - M._;t;»

Monteiro dc Oliveira .lunior, Imitira ü
morro da Saudo n. 21.

_— Será Inhumatli) anianhã:
No cemitério dc S. João Hapllsta - pi>||

copio (Jonic-j dc Oliveira, cujo Irreíro itjjM
ás 10 horas do Alio da liou Vista n. lis,

*e* _

SELLAQEM DE
"STOCKS"

A LIGA DO COMMERCIO commnnl.. u,
scus associados que o Sr. ministro ila h
/enda prorogou, até .'II de dezembro do or-
rente anno, o prazo pura a scllagcm l»
•'fítock»".

Itio, 4 dc Outubro dc 1921 — A DIRECTtf
RIA.

me* 

SO'
entre

R!PARA BRINC
18$000

o metro do Jcrsey tle seda em toilas as cores
da fabrica ATLÂNTICA, (a melhor).

Tci. C. 4540 Ilua 7 dc Setembro, 107, Io andar.

Sorteio-Predial da
"A CONSTRUCTORA"

Comprem as cadernetas-rcclame. Custam
3^00(1, com direito a uma entrada de cinema
e outros prêmios a extrahir-sc pela Loteria
da Capital Federal tio dia 22 do corrente.

Vendem-se em todas ns casas de Loterias,
pontos de jornaes, rua da Conceição. 2 soli,,
cm Nicthcroy e na sédc da "A CONSTOU-
CTOIiA", rua Uruguayana 11. 112, -° andar,
.•.cccitíiin-sc agentes mediante optimas com-
i_.iijs.ies. ¦

me*

A festa de N. S. das Dores na ca-
pella da Apparecida, do Meyer

A Devoção dc Nossa Senhora das Dores,
estabelecida na Capclla da Apparecida, do
Meyer, vem celebrando desde hontem so-
lcmnfs cultos cm honra tle sua cxcclsa pa-
droeira. Estas solcmiiidades que começam
ás 7 horas da noite, constam de exercício,
ladainhas cantadas, pratica pelo Revmo.
capcllão, padre Ildefonso Pcnalba c benção
com o Santíssimo Sacramento.

Amanhã, ás 10 horas, será rezada a mis-
sa solemne co mpancgyrico e o coro da ca-
pella executará uma missa lithtirgica com
acompanhamento de orchestra, sob a dirc-
cção da organista D. Maria das Mercês.

De tarde, ás 5 horas, sairá imponente
procissão de Nossa Senhora, percorrendo
algumas ruas próximas da capella. Paru
esla procissão, que será abrilhantada por
unia excellente banda dc musica, estão con-
vidadás todas as associações religiosas da
paròclíia de Nossa Senhora das Dores. Ao
Oeinn" e benção com o Santtssiino Sacra-
recolher da procissão, haverá sermão, "Tc-
mento.

Durante as novenas, o I.cvmo. capcllão
iihporá os distinetivos dc Nossa Senhora
das Dòrcs a todas as pessoas que o soiiei-
tarem.

me*

FON-FOX
Traz o seguinte summario o numero _«•:

tu semana dc "Kon-Foh", a revista tia íí-
ciedade carioca. ".Medo" (conto >..-in.tnal.
por Lorcnzo Stanchinu; versos de .i-.dr.i
Farias, Francisco Galvão c Itoberlo ii'l:"II.
Valera, ò grande patriota irlan.li/" pc-
1'il internacional), poi* .Mailins ( apisti.»;
"Atuavés dos livros": "iKspirilu .i.inia".
conto, por E. 'M. Heys; "Confrontos", ps*|
Paulo Medcyros; "A fuga tic Liliuita", pn
Carlos Flabiis; "t'm medico de iliní>',
por .loão do Norte; "Uni concurso nacloail'
(redacção); "Maria, a cigarreiru", |ior Sr
varo Sodré; "Santos Dumonl". por >'f
riiui; "Mo.raliiladcs". por Joaquim Maw
"O hnplisado", por Luciano ile lin M: "1
cidade das lioilcnciiis". por Yára do llk;-
"Trepações" (retlncção); -'Em lornoiIcM"ail", por Apriglo dos Anjos; "Os -.11* di«
dc "Fon-Fon" 110 cinema''; "Dc ho-teml
de hoje" (redacção); "Os dois uraijoi*
por .lorge Farias Gomes: "A moda ítffli
nina" (redacção)'; "Sangue nialiii* •'.", P'r-
Diilba Ilio; "O ct-go, pur (iuy di Maup».
sairt; "Saibam todos...", por Yvcs.

1 «a» ¦
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Dr. Ilufino Motta. especialista
e descobridor do especifico.
Rua S. José 38. Rio.

-*M__

Dr. Jayme Poggi
3-', 5" c sabb, 3 ás 5 horas
tle Abraiitcs, 192.

¦ mmm

Moléstias de senho-
ras, cirurgia geral,

. Rua Marquez

Vae reunir-se a S. B. Protectora
dos Inquilinos

Reunc-se, 110 dia G do corrente, ás 7 ho-
ras da noite, cm sua sede, iá rua Senador
Poinpcu n, 121, a S. B. Protectora dos In-
quiliiios, afim dc ouvir a leitura do pare-
eer da eommissão de contas.

PAPEIS PINTADOS - «Jo íàSm
suas compras sem vcnliearcni as novidades
t; os preços da CASA OCTAVIO, rua Ouri-
ves, 00 — Telcpliinie, Noric, -I0U0.

FUMEM

mee*
e ae m.tt devem ter cm casa a_ as niac- cêl,n Dr i4UStosa> con.

tra a dôr de dentes. Tubo para 10 applica-
ções, 2?000. Exigir esta marca.

Toda:

ra de S. Francisco da 1'cnitencia, no Brasil.
O primeiro convento franciscano data de
1075, e se fundou naquella mesma cidade.

Em 1549. a 29 de março, entravam pela
orlmeira vez, com o padre Manoel da No-
'irega, jesuítas 110 Brasil.

Este mesmo reconheceu cm uma carta
sua, dirigida aos padres da Companhia c
¦latadn de lãõO, que, aos filhos de S. Fran-
i-isco de Assis, cujo glorioso nome assignala
uni dos nossos opulentos rios. e não aos fi-
Mios dc Santo Ignacio tle Loyola, cabe a
•írioridade de terem sido os ohrciros da pri-
mcira hora da Vinha do Senhor, em terras
la Santa Cruz tio Brasil.

Ilio. 4 dc outubro tle 1924.
HENRIQUE DO CARMO NETTO.

"REVISTA DE ARTE E SCIENCIA"
O n. 3, anno II, da apreciada "Rcvist.il

de Arte c Scieneia" publica em seu bem
escolhido summario os seguintes trabalhos:"O centenário da imriiigração allemã", du
redacção; "A chegada dos primeiros imnii-'grandòs'a S, Leopoldo", Visconde de S. Lcò-
liolilo; "Os .ilieniãcs líó Ilio Orando <lo;
Sul", de "O Puiz"; Joinville e Blifm.naü-.',
Manoel Diiirrto; "Curilyha cm 1S35", Nes-
tor Victor; "A Estrada União e Industria",

Trocadero
C.ia Souza Cruz

'Revista da Semana"
Está; como sempre, á altura dita

lhahlcs tradições o numero <!'¦
Hevista da Semana*. Continuando u
cão da vasta e miiiuciosn reporta;
lograpliiea. cólllitla nu líaliia. pnrda visita ile S. A. Beál u principito tle Savoia. apresenta o ciiciintatl
liariò iiileressaiitissiniòs áspcclus 1
vidadc.s reàlisàdas naquclla cidade, *
do herdeiro do Uirono da llalia. 0
portantes aciinteeiinenlos sociaes 1
nos, hem como a excellente collubi
(eraria de sciiipre, cdinplélaiii " ene
te numero mognificò do querido e 1
semanário illustrado.

¦ee*

Más digestões
Como sc cbiTigcni dc j

iiimuMli-ito
O excesso nas refeições, conio " almsn dll

bebidas, é a causa freqüente dns inns iü'.'1'
tões, acidez, dóres, e estômago pcs.-.tlo. 1'iH
cas pessoas dão a este faelo a importai.'-**
que clle merece, pois muitas vezes ilcllc k
correm transtornos graves. Os médicos f:
screvem, nttitcs casos, um bom blcarbon?jj
esterizado que é agradável, cfficiiz, allltj
o estômago c tem colhido admiráveis re#

I tados. No nowo paiz. onde o biciirbonnlo <'¦¦
, terizado já c tão aconselliailo. se tlcvc P'»',

curai-o cm vidros bem fechados 1- mio a
j caixas ou pacotes do baixo preço. »*

•Ht.ll»-

Lâminas •Jlllcl10*. VtlIct Auto Strop, Apol-
Ileatly, etc. Casa Hcrmanny, i*na Gonçal-ves Dias, 54.

•_•¦___.

Ser.Êltrfls PÓ'-'*- injeeções, 2 cuenagas cl|j--io :,,.(||K AG,;1
liijn verdadeira-, Liínr e i.olycia). Afiám-se i- coiiccrtam-se
íUNNY, rua Gonçalves Dins,
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"SCIENCIA MEDICA"
Editada pelos Drs. Arthur Neívà, Olvm-

pio da Fonseca Filho e César Pinto, "S**.cn-
cia Medica", superior revista de mediClniie seiencias qffins, entrou já em seu nononumero de publicação, constando do respe-clivo summario*: alem de variadas infor-inações theiájiculiçtis e nutras notas de rc-tlaeção, os seguintes artigos dè colliiborn-
ção: 'Prof. Waltor llirlt, "linurcse"; lu*.!..., J. Aben-Athar. "Viiceina

foi bisado em vários tangos e fnx-trots
O GUANABAI.ENSE-CLUB VAE DAT1

UMA BELLA FESTA — Bcallsa-sc, amanhã,
nn respectiva sédc social, á rua Commeiida-
dor Bastos n. 37, na ilha do Governador,
unia "soirée" dansante do Guanabarense
Club, importante sociedade composta da"elite" social daquelle encantador recanto
de nossa bahia.

A partida da barca qne levará os convida-
dos desta cidade, está marcada para as 7 1{2
horas da noite, na ponte da Cantareira, á
praça Quinze dc Novembro.

RECREIO DAS FLORES — Por motivo
do desuppareciiiiento dc ünriiio Pereira, seu
principal suslenlaeulo, e querendo os dirc-
ctores c associados desse club prestar justa
homenagem a quem em vida tão bons servi-
ços dispensou ao Recreio das Flores, resol-
veram, em assembléa geral, ha dias effcctua-
da, dissolver essa popular sociedade recren-
Uva, cujas tradições são bem um padrão de
gloriai.

OUTISOL REIS — Evila e extingue todos
os parasitas c irritações da cutis; fixa o pd
de arroz e realça a belleza I Nas perfuma-
rias e pharmacias. Deposito: Ourives, 88.
____  ¦ ¦—-¦ ¦

rnpeutica clinica dn
e César Barbosa,
syphilis".

i-íio. sendo vencedor o djinsarino. Olympio t.ouis Agassiz; "Os primeiros. scienlisins , r. -*, «„¦ . (. ,,, .* rl ,*'*.,•!,"''."*'í*1,>,'™1
Rodrigues da Silva (Barão Pé dc Ouro), que allemães 110 lirasil", Rodolpho Garcia: 1!rs>...J?,*-.IS0",!*-!l lnV' * Lzs."! .í3»'.!10*3*!. Hic-

"Serviços prestados ao Exercito brasileiro
peos allemães", Amilcar Salgado dos San-
tos; "Um juizo francez sobre a colouisação
com allcmães", Adolphc tl\\ssicr.

O MAIS ADHEKENTE
O MELHOR PÓ DE ARROZ

-*_•__•
Chegou a Pisa a princeza de

Battenbèrg'
PISA, 4 (U. P.) —aProcedente da Suissa,

chegou a esta capital, via Gênova, a princeza

19456 -30 CONTOS
.teria do Estado do Rio extraida hon

foi vendido pelo:

CAMPEÃO LOTERICO
SPERANZA & Cia. — R- Sachet, 38

meti
Dr. Manoel de Abreu Uadin-*i**í!"osti-

... ... co. Radlolhcra-
pia prol nnda e intensiva (8 XI A 200 Uv )Eyáriüto ila Veiga, 20. c. 442..__•__."MAPPAS DO BRASIL"

Offerecido pela casa Pictroluongo recebemos nm exemplar dos novos mpiias «11»o referido estabelecimeiito está editando
de Battenbèrg que vem passar algumas se-1 parccllada.nentc, para todos òs Estatln»-vum-inos cm comnanliia da rainha Helena. 'Brasil. ** 0***U1J3 «oBrasil,

d oi
IIAS '!*.' ""¦¦.¦ J4l
marca '<"'
CASA IU

fi':;-

Pirapora precisa mais de um •¦'I
chnico que o municipio I

de Lavras
Tendo o presidente da Câmara M-*l||

pai tle Lavras e diversos criadores ¦.«¦¦¦
municipio jicditio a permanência. d>- "
auxiliai- veterinário Augusto Carino, Ir*.
1'eridii paru Pirapórn, o Dr, Miguel í*****"0l*_
liiiiiidou ouvir a respeito .1 dircclor do S
viço Pastoril, que ilcclorou mie n Iraí-sf
rciieia obedeceu o inlerssse dn ^'1visin eomo Pirapóni, iVnpòrlanle iiiun!-".
criador; mnis d0 (1-,u. I..lv«is, u;*.*i**:-il:l (
periiiiuieíiciii de um tcelinieo que allfti
aos criadores que procuruhi soecorr» I"
scus gados e \'aVa propaganda dos ••*•
prophilatieos preventivos pela vacciuuç-i";

«.*»_--<
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«ÍUI

Exposição de cães policias- |g
amestrados

Tendo o presidente da Sociedade í**"1**'1.;
ra de Avicullura solicitado a ccsfãJ *'•!";
ta, destinada as exposiròcs dc gado. f*',* .r"enella realisar. em l'_ deste mez. o ''í»*1'11.':':,ÍCj
nacional de c.j-,_s pnlieiaes nincstriiiloi-. o1';' \J*Ç
Miguel Calmou uatorisou n tlireclor Ao^J.: ^J
viço tle Industria. Paste•licitação. toril a nltemlcr tal síE
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