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os outros o di-
!Um nome das letras

catholicas france-
zas entre nósreito de viver!

or fie ra em crise o varejo de carne verde
Intermediários fazem fortuna fácil com

prejuízo do publico
O silencio dos marchantes (iuc, toudo nligudo ii In liu dc transporto como causaflcleiito ilu eiírcslia do cnruo verde, fórum
[u lados e uno lurunrum no assumplu,

rm offcrccer um cniiilnlto seguro ;'t iuves-
Ig.içâu c conlieciineiilo dos (odores essen-_es dn crise que lodn gente verifico c sof-

ou iiiesino perder,que lanlo vale, freguezes,corlos açougueiros cm grande numero pro-curavam os felizardos c llio propunham rc-comprar n cume; o qúc arranjavam, porém,a mil e sctcccnlos o lil Io, uu scia eom umlostno mnls Uc transporto e dous de (¦uniu.,a cotação ds dous mil réis no varejo ! Eis

Bnaíoie France
[•>

«**; ASSICS.VTUUAS
Por 12 m.«.  .".SIOOO¦y l'or li meze-  185.J.

"- Hamcro >._Í5., 100 r.'. — In}.rior, 200 -ti.

MAIS UMA SANGRIA...
... no lombo do velho marchante de semprtl

rrc ns conseqüências nn mercado daquelle
Icnero dc primeira necessidade. O Sr. Dr.
Jelamarc São Paulo, director do Trafego da"entrai do Brasil, declarou, com sua respon-
abilidade, ijuc nenhum pedido de condu-
çao para o gado cm pé deixou dc merecer
ramcdii.lii attenção du Estrada', nccrcscch.
ando i|iic ouíro motivo, excluido esle, deve-ia servir do argumento aos hltistas. Ne-
iliiima replica, dos que se cslribaram nesse
ibstaculo supposlo, correspondei! á clareza
vidente do desmentido; Por que, então, a
orno custa mil c setecentosi mil e oitocenlos
dous mil réis o kilo ? Por que essa valori-

ação crescente se os "stoclis'' nos pastosnos curraes se mantém; cnfrfiquccido, écrclfidcj mias não tanto que se prive a po«ilação do seu prato de resistência a preçoazoaye] ? Por foiça, haveria no meio de!o isto a ambição da fortuna fácil. Certa-nente, o espirito dessa difficuldade creadamilhares dc famílias e a um milhão cauto d0 almas teria suas bases lia ânsiaor.i qnc se atiram ao dinheiro os soffregosc riqueza c que sc não compungem nem selo. in dns conseqüências do seu delicto.Hcjiois da informação da Central do Bra-'¦'• .U», aflora, são conhecidos os plienoine-ios dojcticarccimcnto da carne, c a-iiida bem
jiic nao constituem nenhuma difficuldadeio Eslado; mas. apenas, uma difficuldade
iuc ns autoridades podem remover com omáximo desembaraço; sem que preciso scrnc transpor os limites das leis communs
pie regem a maleria.

A faina dos intermediários, em
São Diogo

Com a cumplicidade de alguns marchai.-lia certos açougueiros quo desfruetamuna situação especial no Entreposto de São-Jogo. iodos sao eguaes para os effeitos dolagameiito dc impostos. Tanto paga o reta-insta que só vende dous quartos de rez comoque vendesse vinte rezes. Entretanto, nalora da ãcquisição, mu grupo sc apresenta,om privilégios que ninguém poderia saberPines seriam se não fossem, agora, conheci-ios pclo excesso a que se entregaram osKMiclicinilos, e .seus pedidos exaggerados sào,om preferencia, attendidos. Inutilmente ou-ios pedem, .imploram, dous quartos de rez,i de que sua freguezia não venha ficarem o fornecimento combinado. Inutilmentee fazem protestos c reclamações, como nàoneanta allegar interesses respeitáveis eloinpromissos inquebráveis que vão poiigua abaixo ! E' o regimen do interesse qneíingiiem consegue burlar, a díutrina deiiaiida quem pode, segundo ii qual os maio-es excluem os menores.
Porque a carne deu mil e sete-

Centos, ante-hontem!
Snbbado ultimo, mesmo depois, portanto,° •C'1;?.1(J.0 1'uhlicada pela A NOITE a pala-ra oftieial da Central do Brasil, relativa-nente va; falsa aljcgaçao da falta de trens'¦**¦¦''- as, Iropas de gado, os marchantes, nl-uns pelo menos, abriram a todo panno suasnanobras, e nuo houve mais nenhum veca-na pratica criniiuosu dc diflicultar, pornclliores ganhos, a distribuição do-boi aba-ido ! Era ,iS escancaras qiie o negocio senzia, como us escancaras os não contempla-los eram mandados queixar-se a quem lhes•arceesse melhor. Signal definitivo de umainpuiiidade (]ue pensam gosar, mas certa-nento não gosain os exploradores.

Como se fez o negocio
Determinados açougueiros chegaram aomtreposto e fizeram suas encommendas. O[rosso da classe chegou e fez a mesmaloiisa. Uns foram attendidos e os outrosiiiiram sem saber quG providencia tomar..erto retalbista, por exemplo, teve dezenoveiois, ou sejam setenta c seis quartos, em-

luanto outros não arranjavam nada. Sclen-R e seis quartos são, no niinimo, tres mil elitocciilos ltilos de carne, o que representa,
m cxaggero de contemplação, quando mui-'os pedem, cncarccidamcnte, dous quartosu cem, Uilos...

A fraude
! Deante d» situação de ter de deoaltender

1 ahi o que se registou sabbado no Entreposto
do S. Diogo, com desenvolvimento mais li-
ceucioso.que dc outras vezes. A principio a
transacção se fez veladaincnlc, porém, ago-
rn, de tão repetida, ninfiiicm so prcoecupoumais com as conseqüências quo poderia ter,
esquecidos que estavam os culposos de queba providencias crystailirias c de cfreito
immediato contra os aproveitadores .dc si-tuações cm que se empenham c soffrcm osinteresses geraes.

Como evitar o assalto
Jã houve, se nos não enganamos, fiscali-saçao da Superintendência do Abastecimen-

lo no Entreposto de S. Diogo. O tempo pas-sou, a repartição julgou desuecessaria a pre-sença de seu representante e, apenas, retira-do este, a jogatina dc preço continuou maisa vontade e sein rcstricçôes, para rehaver o
prejuízo. Bastaria que nm delegado do fio-verno ali comparecesse para impor a distri-buiçao equitaliva aos açougueiros, e sem in-termediarios, para que se não registassem,
do uma vez por todas, as aventuras que dão
palncctcs a mis e tiram á maior parte odireilo de viver I

A chegada de Père
Gillet

Deve desembarcar esla noile nu llfo. dotinido do • Formoso", procedenlo do.BuenosAires, o em trânsito para a Europrij o rc-vcrondUsIino dominicano padre Ur. Estnnls-au .Maria Olllel, prolc.sor do Instituto Qi-iiioiico de Paris, publicista*, plillósopho e
pqiiSfldpr, c uma das figuras mais notáveisuas letras calholicas de Prançn. Seu reno-¦no* nilo procede apenas de seus innumeros
trabalhos o criticas do problemas sociaese moraes, senão lambem do sua palavraeloqüente dc conferciiclstn, sendo entre estasultimas manifestações o* mais notável a se-ne d,, conferências qua IVrc Olljct rez cmuliril ultimo, no palácio das Cliancellhrtas,dc llonni. versando sobre a educação reli-
glosa das mulheres nn sociedade nmderiia,
e conferências estus presididas pelos car-
deacs Vanntclli, Lamentl o Itogonisc. e as-sisudas por grande auditório, no qual se
viiim o embaixador ila Prauça no Vatica-
no bom como os da, Helgica, da Hollanda.
além da aristocracia romana e de muitos
prelados e dignilarios ccclcsiaslicos.

Agora, Pcre lilllot, que vem do rcalisar
uma serie do conferências, cm Buenos Aires,
permanecendo dois dias no nio, pretendefazer uma conferência tio Centro Calholico,
depois de amanhã, ás 8 horas da noile, e.
a convite do monsenhor Gonzaga do Carmo,
pregar amanhã, ás 8 horas, na egreja da
Gloria, no largo do Machado, sendo essn
sua demora motivada por um convite gentil
de D. Sebastião I.cme.

•MS.

Receia-se que o illustre enfermo
não mais recupere a sua

força normal
r PARIS, 6 (U. I».*i — CominiiiilcHiu deJoui'8 t*ue os errados do'grande eserlptor ,
i ii», ,,i'u"ci! declaram que o iutellerto
! do illustre enfermo enfraquece acceuliiadn-1
; liuiile', temendo-so (pie nunca mais po.sn rc-!
(eupe.rar a sua forço normal.

mem

Aipentam, extraordina-
riamente, os aceidentes

de aviação, na In-
glaterra

Uma figura popu
lar do Rio

ESTUDA-SE A REC0NSTI-
TUIÇÃ0 DO GABINETE

ALLEMÃ0
Ha possibilidades da disso-

lução do Rciclistag
BERLIM, 6 (U. P.) — Fala-se numa re-

constituição do gabinete do chancellcr Mar*,
nesta semana. Até agora parece que os sócia-
listas não tomarão parte no governo. Ha nos
meios politicos muita agitação sobre a pos-sibilidado da dissolução do Itcichstag o. cou-
sequenle convocação dos collegios eleitoraes.
0_ presidente dn Itcpubliea, Sr. Ebcrt, porém,não deixou transparecer nçnliunia intenção .
do tomar essa medida eittr.nía. f

__MS_

O fallecimento do Sr.
Antônio Gomes da

Costa Junior
Desapparçce uma dus figuras mais popu-'¦¦'•cs e estimadas nas rodas bohcmlns ca-rioeas com o fallecimento do Sr. AntônioOomos da Costa Junior, o "Camarão", pseu-donymp quo adoplou d"sdn moço nos folgue-dos carnavalescos, e pcio qual, como acoute-

.LÜ, 01,tr'"* "coui «lepols, quasi exclusiva-mento conhecido.•segoeiante a principio, dirigindo bem seusnegócios, liquidou finalmente seus cslabole-clmçntos para viver tranquillamcuto doslendimcnlos que llic davam não poucos im-moveis.
Desde outros tempos ligado ás liomcna-gens que aqui so rendem annualnicnte a.Momo, fohao c bohemio, "Camarão" deu o'mellior ;lo seus esforços ao Club dos Eenia-nos, onde se empenhava ardorosamente naspelejas e competições das chamadas grandes, sociedades, eternamente alegre, cheio de

! bom imnior c cercado do amigos.ijuciu quer que tenha estado á noile num

Tá está restabelecido o
major Zanni

..-.,,_ _m m mm . -.

Não se sabe ainda quando
prosèguirií o seu "raid"

SHAiXGHAI, 0 (ü: P.) — O aviador argen-
tino Zanhi acha-se coinpletaniente restabele-
cido da ligeiru indisposição que soffrcra hon-
lcm c achava-se preparado para partir esta
ma nliã com destino a Kagoshima, continuan-
do o seu "raid" de circuinnavcgação. Xo ul-
limo momento, porém, recebeu um cabogram-
ma de Kagoshima, aconselhando a esperar a
que melhorasse o tempo, pois ameaçava des-
abar forte furacão na região por onde de-
via voar.

A demora aborreceu consideravelmente
Zanni, que é obrigado o -seguir para Hong-
kong acompanhado do mecânico dcl Carril
cm missão do governo.

Em vista das circumstancias os planos de
Zanni são por ora incertos.

«MS»
Falleceu o jurista argentino Mi-

guel Padilla
BUENOS AIRES, ,5 (A. A.) — Falleceu

hoje, nesta capital, o emincute Jurisconsul-to o cx-deputado Miguel Padilla
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Na maioria dos casos, são elles
devidos á incompetência

dos pilotos
;LONDRES, 24 (ü. 1'.) - Tendo-sò rc-

(jl-lado esle mino. Irlnla e oito nccldcnle.
do aviação, que cuslnrnui a vida a clncocu-
Ia o oilo pilotos das forças aéreas reaes, os
Jornaes e o publico começam a perguntarsc lia alguma cousa errada u respeito ilaaviação britniinlcn.

Desde a guerra, tem havido uma médiade cnicnciitu e oilo mortes de aviadores mi-litiircs por anno o esse numero ficou eom-nieto, este anno, antes do mez do selem-br>r. Os dlrcclorcs do serviço negam que naviação militar Inglezn lenha qualquer de-feilo, accrcscenlando que u média de acri-(icntcs, por hora dc vôo. não é innior. em-
quanto os contingentes da força aérea témniigmcnlado consideravelmente.

A maioria dos aceidentes <•, altribuida aerros praticados por aviadores novos. Diz-se no Ministério da Aviação quo dc •l;.1 ae-ementes sérios oceorridos entre 1 dc lanei-ro ile 1020 c III de março de 192-4, 'J..4 sãodevidos á incompetência dos pilotos, 00 ã
perturbação dos motores o 4tl ús duas cou-sas combinadas. A repentina expansão dasforcas aercos britnnnicas, por ler decididoo Parlamento que as mesmas fiquem emcondições do repclllr um possivel olaqiie do
paiz mais poderoso cm aviação, foz com
quo so vôo muito mais e que sejam ailinil-tidos muitos nlumnos no serviço aerco.Os crilicos do serviço aerco recominen-
dam maior vigilância, afim de evitar qm*voem apparelhos defeituosos nu inacliinascom maior força da necessária, "e propõema adopçâo, sempre (pio fôr possível!', dc ac-roplanos que, quando os motores param, uoinvés de ficarem no ar, descem* desusandolentamente. ICsscs apparelhos, porém, sãomuito caros, e não podem ser usados emexperiências.

Fugiram do collegio
Que fazem vocês por aqui ?

Qucin formulava essa. pergunta era o guar-da nocturno de ronda pela madrugada deliontem, á rua São Francisco Xavier, a dous
pequenos que por ali andavam vagando.Xós... nós — tilubeuaram — saimosuo collcgio e vamos para casa.

no Guimarães, de dia. A autoridade inlerro-
gou-os detidamente e os dous acabaram con-
fcssàndo que estavam fugidos dc um inter-
nato dirigido por padres. Não sabiam os
nomes destes, nem do director, nem do es-
tabelccimcnto.

—t Eu, disse o mais velho dos pequenos,

A esta hora ? I
O espanto era justificado, porquanto já

passava das 3 1[2 lioras da manhã, e não
era natural que duas creanças a deshoras ti-
vessein permissão para sair da escola.•— Onde vocês moram 1Xós... nós... nós... Ora, não nos lem-
bramos agora.

E como se chamam seus paes ?Papae ó Antônio e mamãe, que se cha-
mava Frederico, jã morreu.E o collegio ?O collcgio?... Xão sabemos como sc
chama;

O vigilante levou-os então á delegacia do
l." districto, «prescatando-os ao çonunissa-

mo chamo Xelson o tenho II annos, e meuirmão, & o ltubem e conta 9.Por quo fugiram?
De certo ! Pois a professora Emiliaatirou uma ebave na cabeça do Nelson, fa-zendo esse "gallo que o senhor está vendo.1 rotestei, e monseuhor correu atrás de mim.bra um desaforo, e nós combinámos fugir.Mas, para onde iam vocês ?
íamos andar por ahi até encontrai* nossacasa, pois nao sabemos o numero delia, nema rua em que está situada.

Os dous pequenos ficaram então na dele-
gacia, A espera do que alguém ali os oro-
cure^,

Antônio Gomes da Costa Junior
dos restaurantes do centro urbano, recorda-r.i, certamento, cora sentida lembrança, essehomem, cujo traço característico principalera uma bondade fora do commum.

Janto lhe divertia o Carnaval como o par-tidansmo político Inteiramente platônico,tstiinou perdidamento a candidatura do Sr.marechal Hermes da Fonseca ao mesmo tem-
po quo vibrava de prazer se lhe chegava ãsmãos uma noticia do qualquer vicloria elei-toral do estadista portuguez Sr. Affonso
Costa.

Vestindo liem e cuidadosamente, Costa
Junior sentava-sc com absoluta serenidade
para ceiav cm determinados "bars" de sua
preferencia. Demorava horas inteiras im-
passivo), como so estivesse meditando. Vi-nliam os amigos e começavam as pilhériasdando logar a scenas pândegas que a todos
divertiam. .

E uas tourada.3, as famosas e antigas ton-radas da esplanada do Senado ? Era elle
quem leaderava a rapazeada das geraes,mantendo nas galerias uma atmosphera in-tenso do alegria. Um dia clle faltou o na
manha seguinte todos se apresentaram abor-
recidos.

— Tourada sem "Camarão" não vale nada—diziam clles, que, afinal, tomaram o com-
promisso de pedir ao Costa Junior qu0 nãodeixasse de chefiar a "torrinha".

Ao lado do pândego estava nelle o. homem
de sentimento, bom filho, bom chefe de fa-
milia. Era muito conhecido o carinho com
que respeitava os haveres maternos, os quaes
procurava, dando contas criteriosas, vintém
por vintém.

Xão ndmittia, sob pena de escândalo, que'lhe pagassem uin "chopp", e quando seus
companheiros de Iiohemia queriam diver-
tir-so vendo-o exaltado, ameaçando céos e
terras para logo desdobrar uma gargalhadae acalina,r-s«, chamavam ás escondidas o
garçon e reeonimenda\-am que dissesse es-
tar saldada a despesa feita por elle.

O maior insulto que elle attribuia a ai-
gnem era "Pica-páo". um doèslo altamente
offensiyo «a .sua opinião.

Famoso aspecto dn sua actuaçüo cama-
valesca era a voz de nma intensidade ra-
rissima. Um viva que o Camarão dava aos
Fcnianos ouvia-se longe.

Antônio Gomes da Costa Junior morre
aos.;50 anrws de edade. Gra casado com a
Exma. Sra. D. llosa Francisco da Silva Cos-
ta ,e deixa dois filhos, o joven Antônio
e a senhorita Innah, professora municipal.

O saimento se verificou u'i rua Conde de
Leopoldina n. 143, e o enterraínento no ce-
miterio de S. Francisco Xavier, eom a pre-sença de muitos amigos seus. .

O feretro estava coberto-de flores disper-
sas e muitas coroas

¦ã-MSti

0 nosso embaixador na Itália em
conferência com o commissario

de emigração
.r1,.0M*'',C.fA- A-> -- O Dr. Oscar dcleite, embaixador do Brasil junto ao fo-verno da Itália, conferenciou* liojc com'oa.inmeu(._i_e_- Giiisenp. Do Michcl-fc com-nussano da emigração relativamente A em!-
graçuo italiana para o lirasil.

Amanhã, pela manhã, o Dr. Oscar deTefé scra recubido pclo Sr. Mussolirii, pre-sideute do .conselho dc ministros, com quem Iconfurenciarn. '
¦ 

¦_.>¦¦_¦ . .. ,

Os aviadores hollandczes
chegaram a San Stefano
Constantinopla, c (ü. p.s _ o*aviadores hollandczes Vau der lloop e Spoel-man que Ien Iam uma viagem aérea entreAmstcrdam o Batavia, capital das índiasOncntaes Hollondcziis, chegaram n San Slfan o.

|És uma
desgraçada!

Feriu a amante com um
tiro de revólver

—¦ ¦¦ 1 ¦ «-_**. _._¦¦ mm ¦

A scciin ílc sjjiigiío nos seu**.
|)oriiici]orc8

Despido do episódios emocionantes esseoulro primo que leill, ugoru, « baila, e dl»mini já sc oecupou a nossa edição cxlraor*-limaria, -iiusu revolta intensa pela maneiracomo i«i comnieltldo, Nilo é d caso do iiifs-slonnl (iu,. num desespero, n alma Irnnsbor-(l.iuilo dc ciúmes, 1'cre a mullicr dos seusMHilins, vingando a traição soffrlda. O fiielv
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Os protagonistas da scena de sangue:
Eugenia Frederico e Raul Pereira da

Costa

¦ m»m _

Manoel Falcão
Sepultou-se, á tarde, o

antigo zelador das
officinas da A NOITE

Kntre demonstrações de saudade c dc ca-rinho, coberto do flores o de volos piedo-sos, baixou á sepultura esta tarde, o corpodo nosso velho companheiro de trabalho
V.V.-5..-Í 1.a,lcao> .zelador das officinas da AiM-llb, tallecido liontem, victima dc umacommoção cerebral.

Era viuvo sem filhos, c não solteiro, co-mo todos suppmilmnios, esse trabalhador
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O ZEPPELIN Z. R. 3 SE-
GURADO EM 600.000

DOLLARES
LONDRES, 5 (U. PV) -- O corresponden-

to da Exchange Telegraph Company infor-
ma qxie o Zcppeliii '/.. R. i), que vao sér cn-
trògtie ao governo dos listados Unidos como
reparação dc guerra, eslá seguro cm varias
companhias allemãs pela quantia do seis-
centos mil dollares só para o vôo que rea-
Usará brevemente. O premio do seguro é de
seis por cento. A maior parto dessa quantiafoi reassegurada cm companhias britanhi-
cas cora o premio do seis e meio por cento.
Para o resto us companhias estão pedindodez por cento. Aa companhias americana.
Rão ejuizeram £iai'Ucij*.ar gesss se-joçio-. à

, Manoel Falcão
incansável, qno jamais faltou ao serviço cdescansou paru sempre no dia em que todos
pensávamos qnc elle estivesse apenas enirepouso dominical, para rceneetar, risoiilio,como do ordinário, o exercicio dedicado dcsuns funeções.

Como ultima homenagem du A NOITE aoseu esforçado o préslimoso auxiliai-, os fu-nernes do velho Falcão foram custeados
por esta empresa, que fez ainda depositar

.unia corOa dc' flores naturaes sobre o fc-retro.
Outras coroas adornavam o esqiiifc dosaudoso Falcão, vendo-se, entre muitas, asde seu irmão c sobrinhos, do pessoal dc to-das as secções o da Associação Beneficente'dos Empregados da A NOITE; ele.
O enlcrramcuto sc' 

"deu 
no cemitério deb. 1*rancisco Xavier, perante grande nume-ro de pessoas que ali foram levar o tesle-muiiho de sua veneração á memória dcquem na vida soube cumprir rigorosamenteseu dever c so impor á consideração dc lo-dos quantos souberam apreciar suas virtü-des e n elevação de caracter quo uma mo-destia extraordinária nem seus requintes deCduMsap. pofüaio cinp-yiarj .

. simples nos seus detalhes, mas dolovo.c.ni historia tristíssima o commum quo cu-cerra.
-í Conhecendo ha tres annos o "cliauffcui''»
liaul Pereira da Cosia, a mundana Eugc.-mu Iraluian a elle dedicou-se apaixonada-mente, embora sujeita á vida livre a que boentregara muito moça pelas leviandades dolseu leiiiReranicnto. Kntre as suas propris-»
companheiras tornou-s,, notado a estranha,transformação quo se lhe operara nos habi-ios desde que Eugenia se prendera dc amo-res ao motorista" Raul. Residindo na _.-..;•-ii U da rua do Rezende, dahi, ás tardi-'ii lias, sc dirigia para o quarto do amante.Parecia aos olhos dc toda aquella gcutn in-.'feliz que os dous bem sc comprehendiam.'
pela notável coincidência dc suas índoles _-*•"isso porque raros eram os momentos cm'oue, juntos, nuo sc pródiga usavam os maisternos carinhos. Sabiam todos, c verdade
quo Raul, um pouco ciumento, da vez cmvez discutia com Eugenia, insiiltàndo-a mes-ino, questões essas que, pouco depois, oca-'liavam enlre beijos o promessas. Ultima-,menle, Haul, que sc empregara como cluiiiC-cm* do nulo 2.-781, na inle.içào da facili-lar o.s seus encontros com Eugenia, alugouum aposento no prédio n. 50 da mesma rua!do liezeude. Para ahi, portanto, transferi-1ram os amantes o seu ninho, sempre feli/csc contentos.

Mas, essa ventura que dava a impressãoile etcriiisar-sc, em pouco sc dissipava. Raul,certa noite, sem nenhum motivo, agarrandoEugenia pelos braços, depois de saeudil-a
violõiitanicnle, csbo.élcou-u, jogando-a,ainda, ao chão, toda contundida !

Eugenia, revoltada com o procedimentodesliumuiio do máo amigo, contando ús suasintimas os maltrates que cite Jlie infligira,
.liirou-lhcs a elle não mnis se ligar, receios»
de que ns scenas brutaes se reproduzissem.

Assim .por sele dias esteve mal com Raul,dclle fugindo ás vezes cm que era procurada.Honlem. porém, Raul lhe apparocèú. lJc-
dm-llic não mantivesse o propósito de a
despresar _ que delle sc apiedasse, voltan-
do a ser a mesma dc oul«''ora, meiga c dedi-cada. lEiigcnia acquiesecu. Julgou que Raul,
regenerado, a ella voltasse intcirainei.to
moilifieado, passiiiido u tratal-a bem, assim
como sc julgava merecedora.

Couvcrsarani ale a meia noi^te, indo um.
lios depois nara o' aposento dn iprcdio n. f>0.A' ciilra(la',*-R.-uil, cihpiirrando-a, dirigiú-íha
Pesados (loestos. Eugenia, surpreiiendida,
reagiu; Elle, .porém, mais c mais a insul-
tou- baleiulo-llio com os pés. Gritou-Eugé-
nia por soecorro, procurando •ganhai* a por-.Ia pan^ugii-, o que não conseguiu, poliRaul, avançando, doiiiiiiou-a, prcndendo-lbaos ji.ul-soSiE, a seguir,-sem sc alterar, -*e.
tirou da algiheira um revólver "Naganl",
dizcn.doT-lhe vaigarosai.iientõi—- Vaes morrei* porque és nma desgra.cada!

Recuiindo quanto lihe foi possivel, cheiade pavor, Euigenia tentou defender-se. Tlaul,dando ao gatilho, a m'ão firme, detonou »arma, indo o projeelil cravar-se no pescoçode sua indefesa vietinia, (|iic ainda feriu anino, quando num movimento pretendia ta-,par o rosto.
Ao tempo cm (pie. num grito, Eugenia,rodava para enir, Raul transpunha n portada.casa, no inluilo dc escapar, scudo, porém,ahi preso pór um guaVila civil, que correra

íittrajdo "pela 
detonação.

f.liaiiiada a Assisleneia, em minutos um»
ambiilaiiein transportava a infeliz mundana
para o posto central, donde, depois dc conve-
nieutenienfo medicada, removeram-na par»a Santa Casa, em cuja '__• enfermaria íl»
con internada.

Xo cartório da dclegaeia do 12* districto
haul Pereira da Costa, que conta 29 annosde edade. foi niituádo em ,1'lagraivte. Depon.do, elle procurou defender-sc, dizendo terferido a ainaiile. iiceiilcntaliiienl.. quandocMuniuava o revólver de sua propriedade,que, por signal, Tui iipprelienditlo. (Iuiz fa-zer crer ás liiitõfidades que, ria oceasião,estava exl-remnmonto akoulisado, fingindo-se esquecido dc tudo, tendo, entretanto,liemi vivo na memória o detalho dc ter feri-do liugcma, por acaso...•A' tarde, o motorista criminoso foi reina,,í-rdo fiac-j a fias* de, &cteuçãj^ ** ™ --*'
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tiçôS C MovidâdCS !N0 AUGE A CAMPANHAjAs estatísticas da sym-j
A Camnro npprovou «> requerimento elo In-

fi,.ui!.çi',t"i elo representante Cnrlocn Sr.
Al)n||iflii ric'i':;-uuiiil Mihru 11 vnlnrlsaçtio do
ceif,', nin*.Icivnilei n unia novii altitude do
Uaiitt,

K' eiirloio notar a sorle citie telm tido os
requerimentos dntiuell.-i i.nt.i.cin uo nosso
ttt-lllicn. Hepilijlliiiln-e iliir.inte' lllllllns nullo?..
«Iles cl.r.;:...im ii constituir nsMiiupto ilc
•ensi.càn no Congresso, Quando algum re-
riucrlinenlo dc Informações npimrcchi, cru
recebido como a moç&o dc desconfiança elo
reglmen piirhiuicnliir. Os nmigos do sovar-
¦o cerravam fileiras, enérgicos o olosos.
parti combater n audácia dn curiosidade op-
poslclonlsta. Vnrios discursos iloulrliiarlos
encheram oi niiiincs parlaiiiciitiircs, coinha-
tendo os requerimentos • do Informações
tomo contrários no Insllncto do reglmen
actual. Aos poucos, porím, sc desfizeram os
equívocos ¦* a opinião dc eiuc tacs rcfjuorl-
me..los eram o unien melo dos minislro-*
entrarem em contncto com o legislativo,
prcvnliiicii. No governo Wciicüstúo JBrnz,
sendo leader ela Câmara o próprio Sr. An-
tonio Carlos, citabelcccu-se n pratica ele np-
provar toelos eu, rceiiierimcntos elo informações
nue so apresentassem naquella casa do
Congrcr.".,-). \ pratica parecia dizer ao paiz
ejue os poderes adniiuislrntivoD, dc cnlíio,
preferiam assistir u mini devassa qnoüdln-
¦a dos -seus actos. No governo passado, po-
rim. a pratica fracassou. Deixando dc rçs-
Çiniilcr aos requerimentos ele informações
¦ppinvados. primeiro, o governo acabou con-
seguindo n repugnância systematlea do Io-
fislulivo ii seu respeilo.

Seri.i inútil í.õr dc manifesto as conse-
eiuen.-i.is daquella attituilo no espirito pu-
blico. Restabelecendo ò critci-io dc nppro-
vnciio elos pedidos eie Inforniaçòcs. agora, o
Itadei dn Câmara desfaz o velho preconceito
que parecia querer, de novo, enraizar-se.
Paz bem. Para dizer que fuz bem c que
teremos ns commentarlos que abi firnm c
*m* valem pelos louvores que subentendem.

PRESIDENCIAL NOS
ESTADOS UNIDOS

Oi. KkIíi.Ios ilo O esto npoin-
iã» a euiulUlntiii-a «le

Davls
WASHINGTON, 0 tl\ P. i -- O presidente

Conllilgc, candlilnto ii reeleição ú presidência
no pleilo quo deve rcnllsnr-so no mox de nu.
vomliro próximo, tonclonn fnzer unia viagem

pathia social
O movi monto do .luizo «ile

Menoreu no inez dc
sctoinbro

O movlineutn do Juízo do menores uo mez
de setembro findo foi o scgulntoi processos
criminncs, 5: menores collocodos, Ulli. sen*
do do seio masculino 101 o> do-feminino .'li,
os qunes tiveram os seguintes destinos! lios-
pllnl Nacional, I nuornuil; remeti idos A Dl-

«iiiiiiio i m ¦ '¦miii' '. niiir-tiii »ti-i---» -tutíttt *..«,¦•. * ¦- .- ,. ,

no oeste nflin Ia pròmmclnr uma série ,|01 iwtoria do .Povoamonto do Solo pnrn inalrl
discursos nos listados dessn pnrlo do paiz

Náo i.b-tiiiiii' os partidários do Sr. John
\V. Davls, candidato do pnrlldo dcmocrnll-
cn, Mippiiicin que o Sr. Duvis snirA viclorlo-
so nos KkJiuIos elo Oeste, eis "Icaders" elo
partido republicano dizem quo n niilmqsldn-
de contra o seu partido estn desnppnrcccndo
nessa região. Acrcilitn-se, porém, que, sc-
gando Iodos os indícios, será necessário que
o presidente Coòlldge appello n nrgiiincn-
tos muito incisivos o efflclentes pnra con-
qtilstnr os votos do eleitorado no futuro
pleito.

ti campo dc bala lha do partido republi-
cano e> no Oeste, declararam os "lenders"
ao presidente Cnnliilgc, elesde que, segundo a
própria convcnçtin, o liste, ei seguramente
republicano, c o cenlro mostra favoráveis in-
dlclos.

MONTE DE SQ_CGr.R0
(CAIXA ECONO

Leilão de jóias
(CAIXA ECONÔMICA)

DEPOIS DE
AMANHA. P-feira

iis 11 horas
Exposição dc Jolas: — Amanhã

E' muito eloqüente o relatório que n comr|«
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mis.o norte-americano apresentou sobre o- h Monfir iiirn <5fe Maior OÍteita ?
borracha amazônica. Ií' muito eloqüente tt muiui iuiu -í* maiui uiiciid »
r.oi-ci-jc néllo sc contém .. contraste da % pn*l/ip M\%K 187. Kua 7 Setembro, 187ÍJCOMP. i-EA

**¦*/-**••• »vw **/w
Avenida 1'ukwih, It
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O Banco Brasileiro para a

Allemanha vae transfe-
rir sua sede para esta

capital
BERLIM, (i (L*. P.) O flanco Brasileiro

prosperidade, ente. a cultura sjslemiiticn dn
scrinRiicira na IndJn Oriental conseguiu. Os
seringues da índia são filhos elos seringues
do lirasil. Fornecendo a semente, n Amazo-
Bla, cm 19^'-, produziu 50 mil toneladas dc :
borracha, no passo que a índia forneceu ao |
-.errado mundial nada menos de 350 ml j
toneladas; Foram plantadas na índia 3'ju;
iíiillie*ics ele seringueiras. No Amazonas s-'i:
Sc exploram us seringueiras nascidas A lei
da natureza. I-alta dc au-llios, offieiaes V, AiUn,nt,lla. recentemente transformo
Não. Falta de segurança^ adi ni.listrai*va.] hislitui^o puramente brasileira,
Nao ha muitos annos * 

g*"J™ transferir a sua sede pnrn o Bio de .In-
res de contos na valorlsação oa norracnn, |. \
cm pura perda. Ftíndou-sc uma álmanjarra 

*-'-""-

burocrática, como tantas outras, c a indus-
frin pcmiiiiieccil no seu periodo riidimcnlnr
rfc industria cítractiva. Hoje. não sc sabe
fi <|iic fazer. Emquanto a Índia inlensif.ca I
n cultura da seringueira transplantada do
Brasil, a industria rudimentar devasta as
florestas da Amazônia, sem ns providencias
do re-.líiiitio, ao menos. Dadas as condições
J>re>]ii-.is do clima, o Amazônia poderia en-
frénlar a concorrência de lodo o niumlo.
Quando sé cuidar distei, com intenções boas,
nriia lei hem poderá difflciiltor a emigração
ele. sementes. O exemplo da concorrência in
(Jiniiu eleve servir tle escarmento...

cuia cm patronatos. *!H: A Caia do Preserva-
çâo, 

'JI: A Cnsn do Prevenção o ltcforniii, 13;
n Escola Quinze do Novembro, l!t; no Asylo
elo llum Pastor, 5; A Cnsn dos Expostos, II:
no Asylo dc Nossn Senhora do Amparo, 2; nn
Orphaniilo Agrícola Profissional Sele de Se-
lembro, 1: nu Posto Zootechnieo do Plnliol-
ro, 1; no Orplinnnto Evangélico, 1; entregues
a pessoas Idôneas, 7; reslituidos nos pães, 

'>¦
Aeldiclonmln esto resultado aos dos mezes

anteriores verifien-sc um total ele 755 mciio-
res amparados, u snbcr: março, 112; nbrll,
1117; inni.i. K«: junho, UU; Jllllm, 75; i.gosto,
1,17: setembro, 132.
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"Solta a p*_r

SUJ

EMPENHAR
•6 na CASA GONTHIER
43 ItUA LUIZ DE CAMÕES -17

Empresta o VALOR REAL
•rn***
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A fabricação de dinStsiro fa!<
so em

f.ISnOA, 5 (U. P.) — A policia descobriu
neslii cniiital uma fabrica ele cedidas falsas
líáclònacs.

Proségucm ncllvamontc, no Porto, as in-
vestignções sobro o caso das notas falsas
brasileiras.

LISBOA, .*> (Havas) — A policia prendeu
lionleni ú iiiiitc um indivíduo que falsificava
notas ele vinte centavos. Mais larde foi dada
busca na residência do preso o «encontrados
mais de cem contos cm cedidas falsas.

1 .****• 
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tintura ideal para
cabello c barba, "-.'a*!

pcrfuiiiarins, pliarinncias c drogarias.
A&UA ¥\mm

O difficil problema da , .«m»,
elegância masculina «< Novas pesquisas para b ca
solve-se na.— Guanabara
— R. Carioca, 51.

Quem é o morto da rua
Riachuelo

A negra historia de um
grande acelerado

"Jubuni" tentava uni novo
assalto quando foi

assassinado
As autoridades do 1*2' dislriclo prnsegnl-

ruiu im madrugada de hoje, e durante o ilin,
nas diligencias c Investigações para apurar
o crime oceorrido na madrugada de hon-
lem na run elo Illacliuclo, do que demns
dosorivolvidn noticia na nossa edição cx-
l-iorriiuariii. O morto Ja foi reconhecido!
Iratn-sc ele Antônio Ferreira dc Oliveira, o
"Jaburu."-, como sc colobrlsoú o terrível fn-
clnora que uma bala fez hontem dcsapparc-
eer.

Ini iii!«;iiio iiifiiulnvi'1 de crimci

Desde muito creança "Jaburu"' vem se
cclobrlsnndo, occifpando !lo«nr ilo grnndo
dcslaquo entre os maiores criminosos do
Itio. l)o origem portugueza, vciu cllc para
o Brasil niiulii com 11 nnnos dc cilnile, li-
Ci.iiilo sob os cuidados de seu tio, Antônio
Guimarães, mais conhecido pelo cogriomo
ifc "Guimarães Sopa". Gênio rixento. ileso-
licellente, mfto mesmo, varias vezes teve elle
allercaçôcs serias, apesar da eeladn. com
aquelle que lhe serviu de pae nqul. (Jnalro
annos elepois, islo com 15 nnnos elo edade,''Jaburu" fazia a sua oslrca no crime. Des-
do então, tornou-se fi.ninso, entrando em
quanto assalto se verificava nesla capital,
cm cujas rodas de malandros firmou seus
créditos.

Forain muitos os crimes por que respon-
deu, sendo infitiilnvcl o numero de vezes
cm que deu entrada nas prisões.

Nem do todas cilas, porém, foi convelll-
enlcmehto processado. De alminiiis, no cm-
tanto, foi parar ii Casa ilü Detenção.

fina elcllas foi quando matou, no nntigo
morro do Senado, cm 1002 ou 1003,' o cabo
Haul dos Sanlos Soares, quando o jury lho
impou a pena dc '_t nnnos dc prisão ccllu-
lar. .

Essa condomnnçfio lli" deu opportunldaeie
a umis um crime, pelo qunl teve nova con-
dCmnaçno, esta iior oilo nnnos, os qunes,
som mudos áqucllcs, Ihu davam 32 annos
dc reclusão.

F.sse novo crime -oi praticado contra o
rolho e estimado investigador A. Guerra

O REGRESSO DO PRESI*
DENTE SODRÉ^

S. Ux. chegou esta madni-
cada a Nictheroy

O trem especial que comlujtlir.o Dr. T+
llch.no Sodré prosldeiilo do líslado ü» luo,

urante n demorndn ««ursBo - nwj> '^
toy nn Interior. rcKrcssoii o .Mctiieroy cm««

lioras

Obras Publicas. I-i.ianças « . o Int««<".
Dr. Vlllnnovn Machado. r>"J$°JfM "*

rov, dcpiilii.loj rodornos c estodunes • ouiroí

politieos, ns quaes sc iicorpornrnm A vo
nilllvii im cidade ele rrlburgo.

N" rc" da Leopoldina, aguardavam â

chcKiula ... chefe do governo fliimlnenws ««i

Srs? Dr. Salvador Conceição, chero de poli-
ela Dr Nogueira da Silva, secretario Ia

prcslilenclfl. «"lios r_n«!on«rte^d«^fmtalç
tração publica o grande numero políticos*

Nao pense.»
Adquira com vantagens LINDOSMOVEIS

Le IHobilier
41, Rua Uruguayana

A viniu FloS MENORES; PB&
COS c piirceliadamento com JUKUS
HÀNGAKIOS

Bueno Machado iiovíiuw
te Gom o sen titulo

cmperig-3
0 campeão da dansa-hora aceti

tou - rn desafio dos melhores
dansarinos campistas

lliierio Miich.iilo, o campeio sul-.imtrw
do dansn-liora, lem mivameiito icu m^B
cm perigo, c, desla ve/, contra aelvenj*^.'
terríveis, quo outrn Cousa niío (fio os ij^f!
sarlnos éxporlniontados d» Cnmpoi, c;j,j|
flumlncnie, onde nindn lia bem pniKo M
rcnllsòu um grnndo campeonato vencido i»11
Irlnln o duos horas o mela, nu itj» -.,?•,*
tcinpn respellàvol cnmo oslróa.

'Desafiado, Ituetio Machado accellou, e |n>.'.
llrA quiiila-fclrn próxima para o imWl
tanto centro urbano do l-.slado do Hlu, w •
bepern csixí encontro com Juitiflcailo h^
icsse.

-uenn Machado íp.e. agora, se «p-x»,-,,
em excellentes cnndlçíics, depois do n£|
peonato na D.ihln, esla animado Ku ^
ainela desla ver. trlumpharA, o pnrte ds-j,*
levando, além do outras, as ilaiisarin-u Wi-,
da c Tnlla.

O campeonnlo se dará no Theatro OiV,í
com orclicstras próprias ele reslijtencia, •>:,.
vldcnçias se.brc serviço do. asjlslçrtclii t;
ranto a prova, clc.

I1"* '
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CASA LArflÂKQUE

Agencia Geral ele Passagens marítimas
e dc viagens iiitcrnncionncs.

Av. Kio Ilranco. It — Tel. N. fiSSS
I •
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j Uma tombola em beneficio da in-
As reclamações.^^it"*^df S^^ íaTtClã deSVaMa

mosquitos, quo ititcslam 0 eiu.ie.e, tnvnuciei
as residências e atormentam a população, | Abrigo Thcrczã de Jesus que mantêm, ;
constituem acfiialmentc, esforços imiteis. Ofrua Ibiluruiif., dons iulcrnntos para creanças

. 
' 
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ptura de um dos cum-
plices do assassinio

de IVSatteotti
LONDRES, G (I*. P.) — O correspondeu-

lc do "Monlirig Post" cm Ilonia, i.ifonna
epie ilejiois da prisão ele Malacria cm Mar-
sclha, continua nn França n procura elo
1'anzcii. outro dos cúmplices no assnssiuio
do deputado socialista Mallcotti.

coínbnlc systemático aos mosquitos foi ini- dc ambos os sexos, vac realisar uma tombola
cinda por,effeilo dn campanha contra que será cxtraliiela em seu beneficio, no elia
íc-i-rc iímaicllii, que imiiiortnlisoii Oswaldo jfl do eorrenle. Os prcmlós que serão sortea-
Cruz. Máo grado os resultados maglstraos dos e,slâo cm exposição em uma das vitrines
ri
foram - -

ate chegarem au estado ele com- uni

Í..UZ J-JtlQ RrOU-U '.íi iCSllllilUU*! itlilh»-»'"*'-' *_i(__ l.:uiu «t.lll i.-.|it<.n*,eiu .111 tu 11.1 um ninni.,

tiáquclln cãinpanlia os serviços dc expurgo do 1'arc Ròyal; onde tambem se encontram
íoram sendo diminuídos aos poucos, esmo- A venda os bilhetes, ao preço dc 2?tKIU cada
reperani,
pleto abandono.

O povo, que fixa a attencão uo caso, eles-
confia.. K descoiiflu com justiça. O bacillo
ila IVI.rc amãrella t-ra trnnsmiltido pelo
c.licidio, uma das espécies dor, mosquitos,
que ainda atormentam a população c ejue
tem o nome popular dc. peruilongo. Se-
gündó a seiencia medica, oulras moléstias
pbrniciòsas não encontram outros vchici.los.
Será que não lia mnis culycidios '.' Será en.e
os bacillos descobriram novos meios ele
transmissão ? E' .bem possivel oue, batidos,
pela energia dos expurgos, elles tenham |
mudado dc nstucia... Kssa n hypothese mc-l
llior. Essa a hypólhésc que explico c justi-'
fica n extineção dos serviços syslematicos,
fundados ao tempo de Oswaldo Cruz.

\ antiga "brigada «los mata-mosquitos ,
lão conhecida na cidade e. que iaiilos ser-
vicos prestou, dc hn muito desappareceu,
ninguém sabe bem porque. Não ha dc^ ser
hiim momento dc economias enérgicas,
quando mesmo a banda de musica do Corpo
de Bombeiros ê sacrificada, que vamos pen-
sai- cm reclamar n brigada dos mata-mos-
eiiiilos. Os terríveis adversários do somno,
entretanto; aos bandos., invadem as e-asas.
Provavelmente jú não servem dc vchicu o
nem a febre ainarclln, desapparccida, ainda
menos ás febres pnlustrcs, que se, apresen-
tam sob vários disfarces... Só assim sc cx-
püciim a negligencia sanitária o a falta etc
repercussão das queixas quotidianamente re-
'listadas no noticiário das vietimas ilcssc
flagcllo, que o verão próximo tem dc aco-
roeoar... ¦

-«*^s»-

SIIErlLOOK

Tem o prazer de
convidar á dislinctii
pliilòa do Rio para
assistir ao deienro-
lar da sua mais cm-
pòlgantc aventura, tpie
será cxliibidii quarta-
feira, na leia do clc-
ganle PARISIENSE. O
grnnile policia será
representado pelo ael-
tniravcl artista John
llarryiuore, eiuo será
auxiliado por lladda

líopper, O.arcl Dom-
pslcr, Hcginiild Deu-
ny, Andeis Ilandolf ò
David Torrcncc. Esle

film magnífico é dislribuido pelo "Splcndid

WÊJWê'

W^mmÊA M
•SS!SSlW**Wêl¥íS^^È

^A.i.if^^liiii
5'
Wil Hl Ml-I.ll ll"

Lindos Modelos X
deRo

deios
opas nara

anho ds Mar!
LGIIBQ

NOVO PROCESSO DO
DIREITO COM-

MEI^IAL...
Queria rescindir um con-

(rato a tiros dc revólver
c foi preso

A' rua Borja Heis n. 50. no Kiigenlio dc
Dentro, sâo sócios, estabelecidos com nriiin-
zem do seccos e molhados, Mnnocl Oonçal-
ves Pereira, de 33 annos, portuguez , resi-
dente á rua Monteiro dã Luz n. 3. c Adri.-i-
no César Augusto dc Mattos, ele 36 annos,
casado e patrício do sócio.

Ds dous, por epiesle"ies conimcrciiics, nao
aiidiim bem do relações, o hoje, dentro do
próprio estabelecimento, houve eniro elles
1'orle discussão.

Manoel Oòriçalves, de genio impulsivo, cm
meio eln discussão, como estivesse armado

,, . i*„.,..i„,..,,•« ,- ,i> nn-!dc revólver, investiu contra o outro c eles-

;i^„dFor m Pr b-ror ,s 
"o 

Sicla. 5h. fechou qual,, tiros que felizmente . para

^ÊÍ S.l.SmS«^^v^ 'ocal „lí
"'n • h» o ,i. SriX, '¦¦ iluní" resliíiu. pnllcial o muitos vizinbosi sendo Manoel
como"sene„n" U^e ferii!"d.u«i v"zes o j.rcso cm flagrante,« cónduzidoí, delegacia
agente, epie, ain-.lii assim, conseguiu pren-
del-o c leva!-o ie delegacia mais perto.

Gúèrrn leve dc ser internado e esteve
entre a vida c à morte durante mais ele um
mez. ]iois reccbcca uma bala nn clavicuhl
c outra no pulso esquerdo.

Cuiupt-ia o grande scelerado a pena quan-
elo. cm 1913, teve a sua pena cnmmutada
pelo enlão .presidente, marechal Hermes ela
Konscca, obtendo novamente a liberdade
para novas façanhas.

f usava cllc ainda os nomes de MiinoerFer-
nnnelcs dc Oliveira, Manoel Oliveira c -\nlo-
nio Oliveira.

Um crime repugnante
Um dos maiores crimes commettidôs por

.esse scelerado fpi, de certo, o que eTIe pia-
(nejoü .Kl cnsn ele residência de uma elas
principaes fnínilias cariocas, residente nas
Laranjeiras; Acompanhado do famoso bnn-
dido Saiitingo, conseguira clie penetrar na
referida casa, favorecido pelo 

"pivette"
"Estuque", afim elo roubar, quando os do-
nos da casa despertaram.

« Gitilio desm
Próximas saidas para Europa:

15 Novembro 1921
7 Janeiro., 192;

25 Fevereiro, 1925

do ai)° districto, oiulu foi i.titoaclo.

Lindíssimas gravatas e ca-
misas de seda, recebeu "A Ca-
pitai", a casa qne tem o me-
lhor sórtimento de artigos
para homens.

^^«^])iii(

liTôügora^Timanhã, a Expo-
sicão Dakir Parreiras

1'lAUA ALÚEIUCÁ.
. V. RIO BRANCO, 4

TRABALHISTA BEl'
TANKIC0

Idhúik tiU

I DR. PESSENTA 01 iELLO |'£ Ourives, 5 — terças, quintas c snbba-V
/dos, ele 1 ás h lioras. Affonso Peiuia, 49,.;.
4 scfítindas c sextas, de 1 iis 3 horas. •:•

UM GUARDA-FREIOS DA LEOPOL-Í
DINA GRAVEMENTE FERIDO

EM DESASTRE
Um desastre doloroso oceorreu un estação !

de Futunialiyba, no interior do Estado elo |
Hio. A victima, um gunrda-frcios, foi remo-

j 
"Jaliurú", Snntiago c "Estruque"

, ".laburii", Santiago e "Esli-uquc" amor-
dáça.rãm o dono ela e!isii,.a-cs]iosa, a filha c
umn criada e apanharam ludo que acha-
cam do melhor. Depois, o prim*2ii'ó; vendo
n moça, .sentiu dcsperlarein-liie todos os in-
stinetos liliielinosoü, preleiiileiido maculal-n.' 
Poi epiando o "pivette", sacando dc umn

| ipistoln, declarou:
— Isso, não; paru roubar, ajudarei em

ludo, menos parn tal infâmia, nunca!
I 

"Jaburu" e o companheiro espantaram-sc
com o gesto do pequeno o desistindo ela
infâmia, fizera... uma ameaça, saindo então
os tres. Uma vez nas matías elas I-iran-
jeiras, mataram o* pequeno e cobriram o

j corpo deste com um pouco de terra.
Eis nhi, em sj-ulhesc, alguns elos princl-

! pães crimes desse scelerado que uma bala
I acaba dc fazer desapparecer do numero dos
I vivos.
| lErã elle companheiro dos famosos assai-
ladorès Nelson de Moraes, "Cnxnii|,'á", "Car-

I nc Seccn", Santiago, "Cearense" e outros
! luminares do crime.

ífà avenida Rio Branco n. 1 IS. num dos
saleies elo Club dos Tenentes, será Innugu- ,
rada, atnanl.ã, ás 4 horas da tarde. con. õ jiJUÍ£Ça*rSC' ÇGftO IlílVCl" HOYílS
coítipaíceimento do Dr. Estacio Coimbra,

vice-presiileiile da ncpublicn, a cxpósiejão
dc pinturas ele. artista nacional Dakir Par-
reiras, Xos dias seguintes ao da inaugura-
ção, até encerrar-se a exposição, ficará a
visita franqueada ao publico- dus 11 da ma-
nhã ás 5 horas ela larde.

eleições geracs em
novembro

LOND11F.S. ll (tr. 1'.) — O gabinete
esla nninliã, pnrh

Houve'assalto ?
(Parece que "Jaburu" foi morto quando

Programma".
Hoje, o querido PARISIENSE

Dr. EstéUita Hns^Vjw urinarias (venc*
reis c cirúrgicas) Uaios X. Labor. S. Josc 81.

ii --t—TTH" * **********—•

&S--gs^1Sí«,(1iiAn" |t™wto^t*indo .;è;:;,'t;;:,p;s;;d
...i-r.- 1 **•**• — | turo", mais unia impagável comedia,
Dr. Edgar Abrantes. Tratnm-Tuberculoso
pelo PncuihotHbras: Largo Carioca, 18, 3 as 4.

vida pnra NicU.ei-oy, sendo iiitcrhada em teutava um .issallo na Avenida Comus Frei
de Saude Icurnliy,

pelo
**— «¦**— ¦ •**mm,i.****-~~i r

DR. PEDRO CARNEIRO - Porteiro,
niols. Internas. Cons., as -l horas. S. Josc, 10

no palco, "Petit Encanto"
uovo e extraordinário.

*****

c tem,
num programma

Dr. Guedes de Mello — Olhos, ouvi-
elos. nariz c garganta. S. José 51, _ as D.

Dr, Castro Aiaujo gSSii
Hospital Evnngclico. Phone Villa U2fil.

****** '

Dr. Manoel de Abreu ggÉSíg^
pia profunda c intensiva (S M A 200 kv.).
Evaristo da Veiga, 20. Oi i-Vi.-

*****
Dr. Martinho da Rocha J° (Moles-

tias de
creaneas). Medico pela Universidade de Bcr-
Um, docente de clinica pedintrica, Cons.:
rua 7 de Sei. 7.1. T. N. 7191. Res. Pr. lio-
tafogo, 462; T. S. 3045.
mm ••*• —-¦¦—«i _-a»fr*i '

UMA FESTA EM BENEFICIO
DA PRÓ-MATRE

Gabriclla Bêsanibiil', o incomparavel
contralto, cuja voz não o Rio, mas o mun-
do inteiro, representado em todas as gran-
eles platéas da liuropa, está habituado ¦ a
anplnudir cm interpretações magistraes,¦ ' i", da "Aida", "Rústica-

alma
como a da "Carmcn
na" e "Sansno e Dãlila", vae ser a
eie uma grande festa que se organisa emt£WSm*******&°

Teve uma syncope, esbarrou com
o vehiculo num poste e fugiu

da Assistência
Doente, o motorista ::o chegar á praça

15 ele Novembro! próximo ao .Mercado, teve
uma syncope c o carro que dirigia, o auto-
caminhão de numero 4.'lli,S, perdeiido a di-
reenão, foi esbarrar-se violentamente a uni
posle.

Alguns populares que assistiram o desas-
tre, correram! então, cm soecorro do clinul-
feur, c cnconlraiidu-o ferido,, fizeram che-
gar ao local unia ambulância da Assistem-
cin verificando tambem achar-se o vehiculo*
bastante avariado.

Levado poi'à o Posto Central daquella
instituição o chauf.feui', elepois ele medica-
elo, aproveitando um momento de distracção
dos médicos a quem negou declarai' a -sun
identidade, e.esiüpparcccu, sem que ,fosse
cumprida lui formalidade.

-xplicniielo o estranho caso, um dos medi-
cos aventou a hypothese ele, sendo o chauf-
ler epiléptico, como foi verificado, furtar-
se o mesmo a dizer o nome, visto ser im-
possibilitado aos doentes desse mal o ex-
erclcio dc tal profissão.

A policia do 1" dislriclo registou o facto.
***&* •

estudo grave na Casa
j nessa cidade.

cxliibe um ! Pedro Mnthiris, esle o nome elo pobre ra-
aelo e íu- I Paz> trabalhava num trem de carga epie sairá' 

peln manhã ele Nictheroy. Naquella estação,
elepois ela manobra forçada, o comboio se
poz novamente em movimento. Nessa occa-
sião. Pedro Mathins, «pie se encontrava na
loldn ele um carro ele bagagem, perdendo o
equilíbrio, foi cuspido no chão, ejuandb o
trem estava já em marcha acceleraela.

Nn epiceia, o infeliz soffreu fractura com-
pi etn dos dous anlc-braços, ferida contusa na
região frontal c fractura do osso iliaco di-
reito.

Pedro Malhias foi upanbado pelos compa-
nhéiros c medicado numa pliarmacia da lo-
calidade, seiidò hoje removido "para Nictbé-
roy. Tem cllc. I!) annos dc edade, é solteiro
c é giiarila-freios da Leopoldina

«S»*u-

rc. Pela madrugada, houve ali um cerrado
tiroteio, que sa estendeu até á rua elo Ria-
chiicló.

(Presume-se que "Jaburu" tentava assai-
lar uma casa, com um de seus companhei-
ros, quando foi impedido por uni soldado e
uni guarda nócturnò, com os quaes trava-
ram lula, fugindo, a tiròtchr, para a rua elo
Itiiichu-o. Ahi teria sido alcançado c sc-

; giiro. Tentaram ainda fugir, quando, afinal,
i foi oitvidn a phrase:
j — Solta a pistola I
i Alguém llic deu com a coronha dc uma
j arma ou com um ferro no pulso direito?,
i pois esle lem uma forte contusão. Foi, tal-

vez, quando cllc soltou a pistola e recebeu
| a bala.

O guarda nocturno continua detido, pro-
seguindo as diligencias cm torno do cnso.
__..,,_,,¦ ii—¦¦.._¦-_.. ¦ | iWBgQJ-.»—« ******* —n _____ **************
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Artos para I ll
l » i. Mm

\ Viajfem!,. , J
fASÀ CO! OMRfl

rtnt'
sr, esla mnnliã, para decidir sc renuncia', em
vista d o caso do'editor commuhisln Cainjüíll
que. deverá entrar em debate na Câmara «!ol
Coinmuiis quartei-feirá, ou su espera a (lis1
cussão do tratado ángio-russo mais tarje,

crto lil
s-iji l

Toelos os partidos declaram qnever eleições gèraí-s cn. novembro,
governo derrotado ou não.

•»"<gvl'*«*---*l  ¦¦• ¦¦¦

Faça C5m {le.qiierrio -sfoi'-
po moden-íí-sn-O 3 su?. eo-
-iraha, em beneficio aiá á\
sua saude, compVando tpa
bateria tíe a lu eu» nso suí/.^J

lpor 70? ou !©©§
America é Japão,
dor, 74.

na Q
O u v J-
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0 regresso do governador de San-
ta CatSiarina a Florianópolis

Os sociali-tas suecos ven-
coni nas umas

STOCKHOIMO, 6 (U. P.) — Resultado!Jijiacs elas eleições realisadas para a foraií;
çao ela Câmara Baixa: Os socialistas come
guii-aiii cento e qualro cadeiras: os coiiscf*uores sessenta e quatro; ,or, lih.raes trinta e

l tres; os agrários, vinte e quatro, c os com-: miiiuslas cinco. Desse modo os conservai!*'
j res ganliani duas, os agrários tres, os soeis-Jlstns cinco e os comniuiiisías perdem duas»

•2 ^^

ã PARA O CABELLO 1

___. i «-^a-c-**» i— ******* _._.-.

Manteiga "Tupy"-);
Unico deposito

Ex. já experi-
tou ? Puro Creme.

Ouvidor, 52.

beneficio'da Prõ-Matré e a ser eftecluada
elentro cm breve num dos nossos thenlros.
Não cabe aqui tecer o elogio de uma festa
onde npoarecc aquella artista, de sobra
Consagrada, e que foi. ainda nesta tempo-
rada,'no lado ele Claudia Muzio, o maior
exilo dá estação; o que é opportuno é re-
alçar seu offerèciín.ntei genlílissimo, que
importo- sem duvida, numa homenagem á
nossa sociedade, e lauto mais delicada
quanto cm beneficio de uma instituição
,-,,1,111 a Pro-Malrc, que é nm padrão dos
sentimentos tln generosidade do nosso povo
è de sCusibilidiideJ tio coração elo grupo ele
senhoras qeò sa empeiiliain jiclo progresso
daejuélle estabelecimento.

Alled! ASSed!
O cremo da Moda, nova ereação americana.

Admirável produeto para n cutis. Não con-
l'm gordura dc espécie alguma. Sem egual
para espinhas, pannos, sardns, manchas

as pcrfumarias»

Baias dc licllo Horizônlle, com rechcio|
ele frutas, as mais saborosas c delica-
das, somente na A VIOLETA.

R. Eamalho Ortigão, 9
(Kx-Mci-cado ele Flores)-¦3M_ai____-BCT^

„..i..—._¦,¦¦ ¦¦ m,¦¦¦¦-- f— r^i*y**0m*- t* - - '¦¦'—----.---.. ¦¦

PHENIX MJ
cura . i^;z

1RHEÜMATISM0 So m°j I
->«-rS4í»^i*

DR. NIC0LAU CIANCIO
Assembléa 52—lí. Aurca, -12—Tel. 324 C.

Deixa o vício dc fumai- com os cigarros
ele Tussilagem. Drogaria n.iffier, S. Pedro,

ugas; eriivo37ctc."No 1'arc Royaic em todas J128 
— J" temos os dc 75 "j*

0r. kmmm Vaz

m
_ i-iec. u.o. patofr

_._ _ T|-.E «SENUINE Cl—ITUMFO.ONUYBY OOQUAI.LW0-58T_O OO,

Um telegramma do Dr. Costa Rego
á tachygraphia cia Câmara

O Dr. Costa Hego, governador ele Alagoas,
dirigiu aO Serviço de Tachygraphia ela Ça-
marn, o seguinte telcgniiuiiia. pelo fnlleci-
mento do sen chefe Dr. Américo Vaz:"Peço acecitar c transmillir a toelos com-
panhóiròs da tachygraphia as expressões elo
meu grande pczar pela morte elo Dr. Ame-
rico Vaz."

O Dr. Camillo Prntes, deputado por Mi-
nas, que sc encontra ausento desta capital,
lélògraphoti tiiinbcm nesse sentido.'m***.

As roupinhas para meninos
e meninas da "A Capital" re-
presentam tudo o que lia de
mais moderno e elegante.

O bom dactylog.j-ap-0
é o que escreve rapidamente

To de -erva)*

. mu
(25 de fumo c I faz com acerto. Matriculem-se na

Ucmiugton, rua 7 dc Setembro, 07.

o que
Escola

; felrn Be-acb. â roupa ideal j
I ftordocalor! i
[OMAiSMODERNO SÓRTIMENTO |
| OMELH0RCALi^lATE !

no :

A bordo do paquete "Ipanema", da Com- I ___j______f oil°*
panhia dc iNfavegaíão Costeira, Regressou;, ;i«---__^Mà5ãi_B^_^hoje, para Santa Çntliarinn 'o Dr. Horcillò1"-" 

-*"•¦*•*'¦* Y" -11''
Luz, governador daquclle Estudo.

S. Ex. viaja cm companhia de sua Kxma.
fnmilia. Dr. Olavo Freire, seu secretario
particular; Dr. José Colaço, secretario do
Interior e Justiça dc Santa Catliarina, e
Exma. senhora; Dr. Abelardo Luz, prefei-to da capital dnqnéilc Rsludri. c I* *•,
nhora; deputado Edmundo da Luz Pinto;
os seus médicos nssis.eines, Dr. c,_..... .•

j rea c Exma. senhora e o deputado Ferrei-
ra Lima; e o Dr. Antônio Pedro ele Andra-
de Muller.

O embarque de S. Ex. realisou-se no ar-
niazeiii 1,') do .Cács do Porto, comparecendo
ali grande numero de pessoas, muitns fa-
inilias e representantes do governo.

¦ss_s_t_

e o melhor forllficaute.
Formula elo Prof. Sarmento Barata, dal
tac.de MeelieinadeP.Alegre. Dep.Aratijol1'i'citas: & C. c Ròdolplío ilcss & C.—ItioJ .

¦ -fJ-^-B-_-_TiL-_-3_LÍã^---fc^j_^,:»_f^

CASA COLOMBO
¦ ***** —

Todos os partidos apoiarão
o novo governo grego

ATHENAS. 5 (U. P.) — A escolha elo Sr,
Michalct—ipuios paru organisar o gabinete
séguili-se ii' mi. desaceordo entre vcnizelis-
Ias c ns facções opposicionistas _da União
Hepublicana sobre um governo eft. cblligã-
ção. Còmllldò, toelos os partidos combina-
ral.*. apoiar o novo primeiro ministro';

-*a<HB-

Vendem-se mesas para
poker na CASA AMERICA
E JAPÃO — Ouvidor, 74. '

PRÓ-0RFEÃ0 DE CONDEIXA
A festa do Orfaão Português

Foi uma Testa encantadora e pliilantroj-!*.a tiirdc-noite dàusahte," que, com o c-<curso ele seus associuelos e admiradores, rw* i
ECOS DA VISITA DE S. ALTEZA

0 PRÍNCIPE HUMBERTO AO
BRASIL

A carinhosa recepção com que foi acolhido,
na Bahia, o Príncipe Herdeiro da Italia, querpor parte dos governoa da Republica c doEstado, quer por parte elo povo c da colônia
italiana, foi verdadeiramente imponente co-mo so póele ver através tis trea partes do film | vallos dâs*dans'a^'_ds preseutes' c donativo)que o CIne Palais c-thibo hoje e durante que recebera, cujo pioeUieio scrin r-m'ltM*e mais um trabalho i no Orlcâo de Condeixu. como nii-llo ii &«

usou, hontem, «s 4 horas da tardeisetle, e. sympaihieo Orfcão Português, «»
avor da hsapla dos artífices do Orfcão *!•

Condeixa, en. Portugal.
Antes elas dansas, usou da palavra o !f.

canos Reis, presidente daquella agrenr!**çno, .-saudando o lendário Pòítugal pelo ¦«*
evento ela proclomação da Republica.bcrvindo-sc da opportunidade, pediu o Sr.
«eis a todos os presentes o seu concurs-l
para um leilão que ia realisar, nos inÍM;

toda a semana. O film
que rccommencla a Botelho Film. -i

EU FIZ A BARBA ESTA MANHÃ COMUMA GILLETTE. E VOCÊ?
'Revista Souza Cruz'

-¦OKtHS»-

Cuidado com os olhos
EXAMES GRATUITOS DA VISTA

Não se deve comprar óculos ou piuce-
ncz sem primeiro lazer éxnminar a vista, O
unico estabelecimento que possue uni galii-
nele medico oculista para esse fim. sem
nada cobrar, é A Óptica, rua ela Quitanda,

esquina da rua Buenos Aires»

Os leitores dessa tão apreciada quantovulgarisada revista de propaganda a umtempo literária e industrial, encontrarão no
prcsenlc numero, que ó o relativo a óutu-bro, prolusao de matéria do agrado c edi-ficação, não só cm prosa como em verso,iilí'111 dc uni sem numero dc iiliistràções nr-listieas, como, por exemplo, a da capa, quee, sem favor, notável pela originalidade deconcepção, fniura detalhada de desenho e
intensidade de coloridos. Do seu textoniuito variado, destacamos; nlcin da cliro-nica habitual, Ires trabalhos poéticos demuita emoção e arte, devidos a Gilkà M'i-citado. Pereira ela Silva e Murillo dc Araii-
.10 h tombem merecedor ele citação umtrabalho inédito de Lima Barreto, bem eo-mo outro, sobre o theatro nacional e o no-

--^rey 

 '¦¦

mordomia do Hospital da Mi'
li«-h«ri«. «'«'iii-*,*, ilhiMradi, c77',7v-U-Uo"dc -<5, * 

Se"COr^a . ,,
Veiga Lima, de, ullimo livro desse èsthet' $&mIí a'Ul*° •*I*u'lins- negüclanto e «»
"O Sorriso da Cliinicra". esuiela.| dustnal, assumiu, interinamente, o cargo** ¦¦ lllll l'l ll mi., .!.> lí *i ¦» ... l! .

. , ,¦;. -¦••¦"• como auxilio á ,tola ele artífices, ali creada para désenvol; ,vimento c aperfeiçoamento dos sócios ila*
que,ia associação.

Pizeram-se dansas c leilões, decorrenít)tuelo na melhor ordem c com graiido ehtTiifs.asmo. "3g ¦___- 
[ 

¦ •¦

ACID0 URICO -ARTHRITISMO
RHEU"?ATI3MQ.|CTERICIA'CALCÜ10S<?T!A5 DA PELLE EECZEHA.____-*-!-'*'

^**vMáíé^rí•*5SH1I_S_^I^

mordomo do Hospital da Misericórdia-
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1-SPEÇIAE50A/I NOITE
no INTERIOR ti NO

deforma-se
Lei Orgânica do

Districto Federal

ULTIMA HO

Senado vae permittir o
veto pardal do prefeito
O projecto da sua commissio

de Justiça
Reuniu-se. hoje, ti Cominlssio de Jiutl-

a do Senado, deliberando apenas sobre a
•forma do Districto Federal, na parle tts
iii... aos velou du prefeito, incumbido
«los demais coliegas de estudar a questão,

Sr. Cunha Machado apresentou hoje o se-
iiinle projecto, quc foi assignado por to
os «is membros da mesma commissão."O Congresso Nncionul íccrt-t.-i :
Art. 1*. O prefeito do Districto Federal

uspciidciii, lolal nu parcialmente"; as leis
u quaesquer resoluções do Conselho Mu-
Iclpal, oppoutlo-lhes" veto, nn todo nu em
arte, sempre que as julgar incoiisllliiclo-
ves, contrarias a leis federaes, a direita!
e oulros municípios ou dc listados, on u
nterciscs do próprio Dislriclo.

| 1*. No caso do veto parcial, o prefeito,
o sancclnnar a rcspcctrVa lei ou resolução,
sceptimra ns disposições impugnadas, que
erSo indicadas no decreto, que expedira na
nesma data, declarando-as suspensas.

t 2*. Ao Senado Federal remettera o pre-
feito, nio s«S a proposição do Conselho Mu-
lieipnl, como os dous actos da sancçio e
ia suspensão.

i ;i\ Sc o Senado rejeitar o veto parcial,
ievolvldo o decreto da suspensão no pre-
leito, este o promulgará como lei dislincta.

il 4*. Se o veto parcial ÍAr approvado, o
prefeito communical-o-4 ao Conselho e
inundara publicar novamente ;« lei ou reso-
Inc.',... fazendo nn enumeração dos respectl-
ros artigos as corrccçõcs resultantes da cli-
niinação dos dispositivos vetados.

Ü 5*. O veto parcial só poderá ser usado
nando a parte vetada e a sanecionada nio !

forem mutuamente dependentes e connexas,
Je modo que, com a sua separação, a parte
lanccionada continue a ser um acto intel-
legível c completo.

Art. "J" Kcvogam-se as disposições em
iontrario."

Unanimemente assignado esse projecto e
nela mais havendo a tratar, o Sr. "presi-
pnte levanta a sessão."

NSTALLOU-SE 0 CONSE-
LHO MUNICIPAL DE

MANÁOS
O governador militar de-

fende o presidente da
assembléa das iras

populares
MAN AOS. fi (Serviço especial da A NOI-

TE) — Itcalisott-se a sessão de instnllação
do Conselho Municipal, tendo sido lida a
mensagem do superintendente desta cidade,
a qual c uni verdadeiro libello contra a ges-
tão do Sr. Eitgard Rego Monteiro,

Foram votadas moções dc solidariedade ao
superintendente c governador militares, ao
general Mentia Barreto o ao presidente da.
Republica.

O governador não permittiu a realisação
dc comidos de protesto contra o desejo de
apresentação da candidatura Aristidcs, ha-
.vendo garantido o presidente do Conselho,
quo so achava ameaçado tlt ser victima das
Iras populares

OS ÍNDIOS CAKIJÚ8 ADOrU
RAM A RELIGMO GA-

THOLIGA
Uma cerimonia tocante

no aldeiamento da-
quella tribu, em

Pernambuco
ÁGUAS HI-LLAS (Pernambuco), 8 (Servi-

ço especial d» A NOlTli.) — Umn corlmo-
nia tocante rtgltlou-io perto desla cidade,
no alileiiiiiiiiito dos índios Cnrijoi, ondo vi-
vem centenas «le homens, mulheres e crean-
ças, sua vida á parle. Sem ser esperado, che-
gou ao centro do terreno que emoldura a ••"•-
ba, o bispo I). Mal a ii, que teve recepção
immcdlataincnte pomposa, pois a um si-
final «Io primeiro que viu S. Ex. Ilcvedma.
logo se reuniram roreà de quatrocentos Curl-
Jós, para cumprimentar e render liomena-
gens ao representante da egreja.

O chefe Sarapo cnm sua gente 4 volta,
saudou em Ungiu indígena o bispo e rece*
beu a benção que S. Itevilina lhes fora le-
var em nome «I.i Heligião Cathollca, que na-
quella tnlia fora adoptada recentemente.
O Sr. bispo discursou cm resposta e promet-teu interessar-se un sentido dc quc nlgu-
mas necessidades de que se queixam os
índios e que merecem a intervenção do Ser-
viço de Protecção do Ministério da Agricul-
tura, sejam i.tl.-ndidos

MAIS DOUS GRANDES
CRÉDITOS SOLICITA-
D08 AO CONGRESSO

No expediente de hoje mi Câmara figu-
raram duas mensagens do 'Ministério do In-
terior, solicitando, uma, o credito esoe-
ciai dc 73:*tfi8*740, para attender ao piV^a-
mento ds passagens fornecidas, cm 1923, a
senadores e deputados federaes, o outra, o
credito especial de 492:5541172, destinado
ao pagamento das impressões c publicações
realisadas durante o anno de 1923 e prove-
ni.ntes dos trabalhos do Congresso Na-
cional.

Da Praia de Botafogo acjRe5,,Iando_a app-ic**-
çao, no Brasil, daslargo dos Leões

Vae ser aberta mais uma avenida
naquclle bairro

(l Sr. prefeito assignou. Iioj», o decreto
que ap|ir.iv%o plano orjtanlMdo «peln Dhv-
c'oi'1.1 (iernl de Obra*, «In ulirrliirn dr uma
avenida que, partindo «lu praia dn Dotnfo-
uo, enlre a-, ruas de S, Clemonle a Voluii-
turios dn Pátria, vuo Icrmiiuir nn Inrgo dos
Ledos u que desapropria, nu fórum da le-
glsluçún vigente, os prédios e terrenos noilo
coiiipitliciuiiiios o necessários a suu exc-
cuçAo.

PARA A CONSTRUCÇÃO
DO HOSPITAL ALLEMÀO,

DE PORTO ALEGRE
Um projecto isentando de

direitos o material
necessário

Foi julgado objecto «le deliberação, lioje,
na Câmara, o seguinte projecto:"O Congresso nuclonal decreta:

Artigo unico — Fica o presidente da
Republica autorisado n conceder isenção dc
direitos de importação c cxpcdlonlc para os
mnteriacs c todos os artigos destinados A
construcção e installação do Hospital Alie-
mão, em Porto Alegre, no Estado do llio
Grande do Sul; revogadas as disposições cm
contrario."

Consentimento pora renovação
it contrato ia missão naval•americana

O Sr. ministro da Marinha agradeceu noseu collega do Exterior a coinmunicação
que lho fez de haver dado inslrucçõcs &
embaixada em Washington, para solicitar
do governo dos Estados Unidos, o consen-
timento para a renovação do contrato dossub-officiaes da Missão _aval para o Bra-
cil, por mais um 'anno.

0 povo de Udine acclama, enthu-
siasticamente, o rei Victor

Manoel
ROMA, 6 (Havas) — Communlcam de

Udine:"O rei Victor Manoel, «pie aqui chegou
entre calorosas manifestações da população,recebeu na sede da Prefeitura os cumpri-
mentos de todos os perfeitos da região de

-*«•
PELA PROTECÇÃO AOS

ÍNDIOS
Pensa-se em restabelecer a

Inspectoria de Goyaz
Ua tribuna chi Câmara, foi, hoje, juslifi-cado fi:projecto abaixo:"O "Congresso Nacional resolve:
Artigo — Pica restabelecida a inspectoria

tle ^joyaz destinada ao serviço de protecçãoide Índios o lòcalisaçãp clc trabalhadores iia-
[cicipaos; revogadas as disposições cm contra-
vio."

Stelli d Itália vence o premio Jo-
ckey-Club de Milão

MIL.IO, 6 (Havas) - O premio .íóciey-
Club, cb cem mil lira-;, disputado hontem,
Tio hippodroino dc San Siro, foi levantado-por Stelli LVIlaliii, d., coütlelaíia Oldaniga.

Participaram do pareô sele animaes.
- '. .—--  » <—fc ¦ .

O SANEAMENTO RURAL NO
INTERIOR

O D. N. S. P. «spera communi-
cação dos Estados sobre o

proseguimento dos serviços
• Do conformidade com o critério que nca-ba ds ser adoptado pela commissão de fi-nãnças da Câmara, no orçamento da Justi-

ça. c Negócios Interiores, cm !)* discussão,
os serviços de saneamento rural nos lista-
dos só continuarão, cm 1925, sc os gover-lios ostaduacs contribuírem com a metade' das .respectiva» dlespesas, annualmcutc, a
citemplo de alguns.•Deste modo, até o dia ,15 do corrente, noa
termos doa aecordo», os Estados deverão
comniunicar ao Departamento Nacional do
Saúda Publica se desejam ou não prose-
guir.coin a execução dos alludidòs serviços
no anno vindouro.

Tomadas sem effeito as instra-
cções para exportação de

laranjas
O Sr. minislro da Fazenda expediu aseguinte circular":"Tendo cm vista o aviso n. 302 A, de 3

do corrente, do Ministério da Agricultura,
Industria e Commercio, declaro aos Srs.
inspectores do Alfândegas, para seu conhe-
cimento e devidos fins, que, por portaria da
mesma data daquclle ministério, foi' torna-
da sem effeito a do 28 dc dezembro dc 1923,
que approvava as instrucções para a cx-
portação de laranjas."

Classificações na arma de in-
fardaria

Foram classificados, na arma de infanta-
ria, os primeiros tenentes Evcrardo de Bar-
ros Vasconccllos no 22» batalhão de caça-
dores (Parahyba), Boancrgcs Lopes Ccsar
na companhia de metralhadoras pesadas
(Deodoro), Scvcrinc Antônio da Cunha no 7o
regimento (Santa Maria), Frederico de Oli-
veira Mello no 6' regimento (Caçapava), Ju-
lio Perousc Pontes no 29° batalhão de ca-
çadores ONatal), Gilberto Oscar Virgílio de
Carvalho no 18° batalhão dc caçadores (Cam-
po Grande), Milton Torres no 7° regimento Friuli e, em seguida, collucou n primeira
(Santa Maria), Annibal Barreto no 2° regi- pedra do hospital quc, cm breve, será 

"nau-

monto (Villa 'Militar), Alfredo Monteiro gurado. Visitou depois o Instituto dos Or-
Quíntelln no 11° regimento (S. João d'El- phãos_ dos Mortos da Guerra, estabelecido
llcy), Francisco do Assis Almeida e Souza cm Cividnle, sendo mais uma vez alvo de
no 25° batalhão de caçadores (Therezina), cntliusiasticas acclamnçõcs."
Oswaldo Maury Maycr no 2" regimento I ¦ «»— —_
(Villa Mililar), lienato da Costa e Souza no I 0 Volutltario" in-ATDOrailft: _8° regimento (Cruz Alta), Scrgio Mcira de ... 

**-¦--•------*-»-¦--¦ mcorporaUO 8
Castro no 3* regimento (Capital Federal),
Tullio Belleza no 2.1" batalhão de caçado-
ros (Fortaleza), Jayme Tolles Villas Boas
no 9" regimento (Rio Grande), Floriano da
Silva Machado no 1° regimento (Villa Mili-
tar), Huy Santiago e Francisco Xavier da
Graça ambos no Io regimento (Villa Mili- jtar), Edmundo Gastão da Cunha no 6" regi-]
mento (Caçapava), Niso de Vianna Monte-1
/.uma no 8° regimento (Cruz (Alta) e Domos- I
thenes Lobo no 6o regimento (Caçapava). I

flotilha de Matto Grosso
O Sr. ministro da Marinha nutorisou ochefe do Estado Maior da Armada, a mau-dar incorporar á flotilha de Matto Grossoo rebocador "Voluntário".

-¦ «ae» —¦
rara tratamento de saude

O Sr. marechal ministro da Guerra con-cedeu licença, para tratamento de saude,
.__.«. -_.-. _-«-_,•«•-%_» n« — m C°m **;dos "s '«'"--n-entos, por seis mezes,
MAIS 500 CONTOS PARA,80 ™?l°r ••«'o Gacrtner. o por 90 dias, ao

t*_ THPfiAURO NA- ',c-*P-t-*o 
Ignacio de Alencastro Guimarães.

CIONAL
O gerente dn Caixa Econômica enviou!

hoje para o Thcsouro Nacional a importan-1
clã dc 500:000«000. | O Sr. ministro da Fazenda indeferiu o¦ *»»» requerimento cm que as firmas Antônio

OS HERDEIROS INTENTARAM |Paz e Antônio Flores * Paz, ambas «lo Es-
ACÇÃO CONTRA A UNIÃO 'tado de Pernambuco, podiam permissão pa-

.loão Gimcncz Hernnndcz. sua mulher e íi! recorrerem paru i. respectiva Delegacia
demais herdeiros de Manoel Gimencz Oliva, '_i,."',_ *-c'n 1'rj'vio deposito das multas das
fiillccidn em conseqüência de um desastre «ecisoes da Alfândega delleçife, quc lhes
ini Central do Brasil, intentou contra a ™I__ ™?J,_a_s_I)-n" "'fracçao do rcgulamen
União Federal, afim de. serem indemnisados
cin 100 conto.

¦¦*¦•.

caldeiras a vapor

Hera necessário uni exame
prévio ile sua soguuaneu
Pol o|irescntiuIo ,i Câmara, ln»Jc, o t.e-

gilliile i.ciijielt»:"(• Longrosso Nacional docrolu:
AH, l" -_• 'Iodas ns cn Ide Iras feclmdns,

«ppllcadas A prniliicção do vapor, lorlo «,uli-iiieilidiiü n provas o expeilenclns teclinleas«lc segurança, pari icrein ullllsadas uns mis-lercii n qne furem .1 .lin ,ri.:-:
Ari. a* — ii podu- executivo creara* o

regIMo do caldeiras a vapor cm toilus us
l'.sindoíi tia União.

Ari. Il" — Nenhuma caldeira poderá serempregaria na indústria sem previa licença
«Ia autoridade competente.

Art, 4* — As caldeiras tle origem estnin-
ffelrn, para quc sejam npplloadas no pali,deverão vir acompunliodas ds todos os do,
cumentos do pai/, do nrlgein qiid iitlcsiení
us provas c experiências giiiiiiilidurns du
compclcnte segurança na applicação a quo'sc destinarem c bem assim o registo de seu
potencial inccnnlcn, ,

Art, 5" — As caldeiras novas, reconstrui-
das ou reparadas, s«i podem ser appllciulas|
depois dc cxhibidos, à autoridade cnmpe-
tente, os dociiincnlos offieiaes <|uc provemter sido subuicltidns nus fuluicas ou offi

Bi _K_u s s~—« t^'
^BHMIHI _Da^fl__ í•¦*—¦ •' «jr

~- * tj^mmm-*

militares'

V)UTIMfA5INfOKMAÇOE5|
RflPIBA3e.MINUC.osMI
DCTODA ti r\ZPORTAS EM

DA "A NOITE"
¦ i*~,i ,.— «ii ii , >*^ ,¦—

t 0$ aviadores liollfindczcs força-
dos a aterrar em Philippolis

CONSTANTINOPLA, li I Havas) -- Osnvlailnrc» holIniiilcM», .n„- rstão tenlmulfio "r.ild" ,i llaluvlii, fniMiii nbrlgnilos «nlerrar cm 1'liilippnlis. cni vonsequonelu doiuleiiM. mvii.-ii.i quo t>i/l,i,

Cln-;;:iin n Itcclfh (|ii:ili'ii IlIliÜUtlci dli
IUl.au llniinli.i

nUCIFlí, n (Serviço uspcclul «r.i ,\ N01TI5,
pelo Cano Submarino) — Chcgnram a esturaiilial «i cruindor "Bnrròid", os drslroyers"Sergipe" « "Mntiii Grosso" e o transporto"Curilylm".

O 2" bolulliüo tia Força Publica «Io
S. 1'anlo cm Ponln Gru»sa

S. PAULO, 6 (A. A.) — O Sr. secrolnrlu
da Justiça recebeu os seguintes tclogram-
mas::"Ponln Grossa — Tenho n máxima salls-
facão de conuminicnr n V. lis. quu o '_• bn-
Inlhão dn Força Publica desse lislado che-
(ou aqui, bojo, As 0 horas, acaiilonniido no
quartel do 13- regimento dc Infantaria. —
(a) General llondon.""Ponta Grossa — Tenho n honra do
tlclpar a V. Kx. a nosso chegada
Grossa, ãs 0 horas do hoje, sem
recebendo ordem do general Itondou

'CÓMMUNiaiíÕS

ira do par-
li n rfii.i

II liniriilrie,

ciit-ns donde provenham ãs provas tcchnicas nquiirtelnr no quartel dn 1,'r- regimento dode segurança necessária. infantaria. O estado sanitário da tropa, as-Art, 6" — Na falia desses documentos ou! sim como animnção c disciplina, optiino,duvidas sobre elles doverão as caldeiras Hcspcitosns siiiuhiçrics, — (a) Afro lto/.en-ser stibmcttldas a provas, nfim de quo possa! de, tent-ntc-coruiicl.
scr-lhes concedida pelo governo licença pnraserem utilisndns, para o que o governo cs-
colhera nos .Estados de destino o estabeleci-
meuto que os effecluo com assistência do
representante tcclmico da União.

•Art. 7» — O governo fará expedir peloMinistério da Agricultura os respectivos pro-
cessos e regulamentos para execução da pre-sente lei.

Para o estudo do Co-
digo das Águas

A nomeação dc uma com-
missão especial na

Câmara
No expediente de hoje, na Câmara, foi

lido um requerimento do Sr. Antônio Car-
los, pedindo a nomeação de uma commissão
ospccial de nove membros, para estudar o
Código das Águas.

Não podem recorrer sem prévio
deposito de multas

Classificação de um tenente de
cavallaria

Foi classificado uo Io regimento de cavai-
laria divisionaria o 1° tenente veterinário
Ainphiloquio Germano da Silva. _

PRONUNCIA DE UM LEITEIRO
Por despacho de hoje «Io Dr. Álvaro de

1'ettcncoiirt llÕrfõrd, juiz da 8" Vara Crimi-
nal, foi pronunciado o leiteiro .losé Silveira
Andrade, que, em lõ dc setembro ultimo, foi
preso cm flagrante na rua . Monte Alegre,
guando vendia leite addiclonado de água.

A primeira preparato-
ria do Jury

¦ ¦,¦ ¦«»,9 ^ ¦ íi

Foram sorteados mais seis
jurados

Vinte e dous jurados estiveram presentes,boje, na segunda sessão preparatória do
Tribunal do Jury, quc foi presidida pelo juiz
Dr. Carneiro da Cunha.

'Assim sendo, foram sorteados mais sois,
afim d-c completar o numero dc vinte e oito,
exigido por lei, cujos nomes são: Alberto
Gusmão, Dr. Jorge Vieira de Castro, Carlos
Alberto Franco, Gladstone Itodrigiies Torres,
Luiz Pbelippe dos Santos Christophc e Rauí
Calazans.

íEnéerrando a sessão, o juiz designou nova
Teunião. para a próxima quinta-feira, na
¦qual devem ser installados os trabalhos do
mez corrente.

-)¦»
Sério conflicto, em Gamagney,
entre a policia e os adeptos do

ex-presidente Menocal
HAVANA, G (Havas) — Em conaequcn-

cia du campanha eleitoral, deu-se em Ga-
magucy, sério conflicto entre a policia e

partidários do ex-presidente Menocal.
Houve sete mortos o cincoenta c tres fe-

[vidos. Tropas do exercito foram chamadas
Spara restabelecer a ordem.

Concessão de créditos
A Directoria da Despesa Publica provi-

denciou no sentido, de serem distribuídos
ás Delegacias Fiscaes nos Estados créditos
no total «le 1.700:098-5824, para despesas
com o serviço da lepra ç moléstias vcuc-
reas.

Pela mesma repartição foram concedidos
os créditos : de 50:000$ á Delegacia Fiscal
no Paraná, ultima quota de subvenção da
Faculdade dc Medicina do Curityba; réis
8:.73$S,'12, á Delegacia Fiscal em S. Paulo,
quota bimensal da respectiva Faculdade do
Direito; lG:017?fi(ii! á Delegacia Fiscal em
Pernambuco, para ser entregue ao director
da Faculdade de Direito de Hecife; 5:000? á
Delegacia Fiscal em Minas, dc subvenção
ao Lyceu de Artes c OLJicios dc Ouro Pre-
to, c 6:670?577 á Delegacia Fiscal no Hio
Grande do Sul, para pagamento a Brom-
berg _ C", de fornecimentos feitos no
Aprendizado Agrícola de S. Luiz das Mis-
sões.

O ALGODÃO
O mercado dc algodão funceionou, hoje,

regularmente movimentado, mas as cotações
não necnsararo nenbuma alteração de im-
portancia, mantendo-se cni condições dc cs-
tabilidade. As ultimas entradas foram de
12C fardos c as saídas de 485, sendo o stocl:
dc 7.836 ditos.

to do imposto de consumo sobre 
"objectos

de adorno, não só por tratar-se de recursos
peremptos, como por se oppôr a concessão
solicitada o art. 22!l do decreto 14.648, dc20 de janeiro dc 1921, combinado com o
art. 14 do decreto 11. 16.042, de 22 demaio de 1023.

Contando tempo de serviço
O Sr. marechal minislro da Guerra man-dou contar como tempo do serviço:
Ao coronel Fernando Medeiros' pelo do-bro, o periodo do 17 rie abri] a 30 ele junhode 1891, cm nuc esteve embarcado no trans-

porte de guerra "Parahyba": ao lenente-coronel João Evangelista de Souza Viaiuia,
pelo dobro, para o.s effcilos da reforma, os
períodos de 18 do agosto a 5 de setembro
dc 1893, 17 de abril a 24 de outubro de 1894,
* 15 do março a 31 de outubro dc 1895. aomaior José do Siqueira Campos, pelo dobro;
para os effeitos de rcf>.mii, o periodo de 17do abril de 1894 a 11 tle junho do 1895; eao capitão Henrique do Nascimento Gonçal-vos, o período de 10 de março de 1903 11 22
dc abril de 1904, pelo dobro, cm tpie serviuna expedição do Matto Grosso,

Cincoenta e sete litros
de leite com água

O infractor foi condemnado
c multado

O caso não è original. Todos os dias elle
se repete conforme demonstram os cavto-
rios forenses. Trata-se dc mais um adul-
terador do leite, quc foi, hoje, condemnado
por sentença do Dr. Renato de Carvalho Ta-
vares, juiz dn qunrta Vara criminal, u tre.-i
mezes dc prisão, além da multa dc cem mil
réis.

Antônio Ferreira Quiiitão, assim se chn-
ma o infractor quc, no dia 14 de agosto do
corrente anno, cerca tle quatro horas da ma-
nbã, foi preso cm flagrante, quando fazia
a entrega do leito num hotel, sito á avenida
Atlântica.

Cincoenta e sete litros foram ^apprehen-«lidos o, após o exame feito, foi verificada a
itddição dágua.

Fugiram da escola
«^ • ?« ¦ ¦,

E foram*, agora, entregues
a um parente

Vagando, as duas creanças foram* encon-
tradas pelo guarda-nocturno, na rua São
Francisco Xavier, conforme noticiámos em
outro logar desta edição. Levados para a
delegacia do ir)" districto, Nelson e llubem.
abi permaneceram som nada dizerem sobre
a sita família e residência.

A' tarde, entretanto, lá appareceu o Sr.
Barreira, tio dos meninos, quo attraido pelo
quo foi noticiado, foi busenl-os, conduzin-
rio-os para a sua residência.

APRESENTANDO SYMPT0MAS
DE ENVENENAMENTO

Morrem tres pessoas no interior
cearense

FORTALEZA, (i (A. A.) — Na" fazenda
tio coronel Kaymundo Syndoaux' siliiada
no município tle Senador Pompeti, fallc-
coram, após haver jantado, apresentando
Syinptòmas de envenenamento, o mesmo co-
ronel Syiiilcaus e mais duas pessoas.

Outras cinco pessoas também apresenta-
ram syiilptíònias de envenenamento, mas

foram salvas.
O coronel Syndcaux era um abastado fa-

zeudeiro, muito estimado por todos.
1 mtm 1 ¦

0 CAMBIO REGULOU FIRME
O mercado clc cambio abriu e funceionou•linda hoje, bem collosado o firme, com to-dos os bancos operando chi condições mui-tu accessiveis. Era pequena a procura dobancário pára remessas e regular a offer-ta de letras particulares, assim podendo astaxas proseguir na alta de modo efficl-ente.
Todos os bancos declararam sacar a 6 1116d., com dinheiro a 0 1|3 d.
Logo depois, declarou-se o mercado cmmelhoria. Subiu o bancário -i G 1I1G o 6 3132,a G 3|32 e li 1|8 o u li 1|8 e G .5|32 (1. a que30 demorou o mercado firme, com dinheiro

a fi 3(15 o G 7|32 d., para o particular.Os soberanos regularam a 493500 e as
bbras-papcl a 40!?uü0.

O dollar cotou-se á vista, de 855S30 a i'«51s
S$970 o a praso do S$850 a 85910.

Saques por cabogranuna-:
A' vista: — Londres. 5 31132 a G d. • Paris,.

$172 a Ç478; Itália, .?393 à $398; Nova Yorl,-,
88980 a 98020; Hespanha, 1$200; Suissa.
1.-S730; Bélgica, 8435; Hollanda, 38490"; 13iic-
nos Aires, papel, 3S380; MòiileVidéd, 7."ií!!S5;
Japão, 3S1150; Noruega, 1S30Ó; marco-renda,
2*1180.

Foram affixatlas officialmcnte as seguiu-
tes taxas: A 90 d|v: — Londres, G 1|1G a
6 3|32; Paris, $165 n $4i0; Nova York, 31850
a 8?940.

A' vista: — Londres. 6 a G 1'32; Paris,
5-IGS a §473; Itália, $390 a 8395: .Portugal,
8318 a S330; Nova York 8Ç850 a 8iJ970: Hcs-
panha, l$1Sõ a 1*200; Suissa, l$70õ a 18725;
íluenos Aires, papel, 3Ç300 n 38889; (ouro),
78190 a 7*3000; Montevideo. 78855 a 789G5;
Japão, 88640; Suécia, 28408 n 2Í4I0; No-
ruega, 1Ç286; Hollanda. 38175 a 38190; Ca-
nathi, — Chile, 18080 (peso-ouro); Svria,
84G9: Bélgica, 8130 a 8435; rtuniaiiia, 8054
a 8055; Slovaquia. 8273 a 8275; Allemanlia,
7$, por trilhão de marcos; 2-5150 a 28100,
por marco da ronda; Áustria, 8135 a 8160
por mil corôns; café; 8-108 a 8178, por fran

ico; Soberanos, 498500; libras-papcl, 408000,

FORAM INAUGURAR OS MELHO-
RÀMÉNTOS DA E. F. ITABA-

POANA-BOM JESUS
CAMPOS (listado dó Rio), 6 (Serviço es-

pecial da A NOITE) — Cotíi destino n Bom
Jesus, passou por esta cidade o coronel
Ncstor Gomes, ex-presidente do Estado do
lispirito Santo, «pie, em companhia do capi-
talisla João Soares, vae inaugurar, ali, 03
melhoramentos da E. F. Itab.ipoana-Bom
Jesus, recentemente adquirida por ambos.

OS VALES-OURO
0 Banco do Brasil forneceu os valcs-ouro

para a Alfândega á razão de 4$899 papel por18000 ouro.
lisse banco colou o dollar A vista a 85970

o a praso a 88910. «
¦ *0*m i

0 café esteve accessivel

ço
Caiu o typo 7 a 48$600

O movimento de procura verificado
mercado tle cafó, boje, foi pequeno, me"s
mo porque os compradores 1'tiuccionat'ani rc-
truidos, ófferecentlo cerln pressão uo sen-
tido de fazer «lescer os preços.

Os possuidores, poi sua vez, necessitados
dc collociir o gênero.

ic sua vez,
.ÇftisòH-eran i transigir e

decltírárãm como base do typo 7 o limite do-ÍSÍGOII po.r arroba, lendo se verificado as-
sim uma depreciação de 100 reis cm arroba,
pois o preço divulgado anteriormente era
de. 498000.

Foram animadas as entradas o os criiTJar-
ques, tendo corrido os negócios em condi
ções acanhadas, não obstante a lassidão
do mercado";

Venderam-sc na abertura 3.989 saccas.
•Um Nova Yorl* vcriticoii-sc uo fcohamen-

lo nu-terio'' uma bai.xa dc 11 a lõ...pontos nas
opções da Bolsa,

Em nosso merendo entraram 21.OLI sac-
cas, sendo 18.085 pela Lèopoldina e 2.958
pela Central.

Os embarques foram de 20.020 saccas,
sendo 4.325 para os Estados Unidos, 11.015
para a Uuropa, 2.150 pnra o Cabo, 1.971
para o -Rio da Prata e 559 por cabotagem.

Havia cin "stock" hoje 119.995 saccas. i

S. 1'tuilo e as despcfuiB niolivntlas
pela revolução

S. PAULO, 6 (A. A.) - Ata* & presentedata o governo do Estado abriu vários cre-ditos extraordinários na importância tolulrie 2.700:0008 paru attender ás despesas
abertas com a revolução de julho.
Uma lionicnagcni da Forra Publica

Paulista a offieiaes do Exercito
S. PAULO, 6 (A. A.) - Em data que será

proxiniamcnle finada, a Força Publica doEstado prestará uma grande homenagem avários offieiaes do Exercito que mais se dis-tinguirain na suffocação da rcbclliúo dc
julho.

Fornecedor a S. M.
liiwj Ueorne V. of Pnnt.md

mvRih
Faz deliciosos bouil-
lons, ricos e saborosos
molhos : ailriicioiiando
gosto e força aos enso-

pados, gúizados, en-
trées, etc.

Bovril é a verdadei-,
ra economia da co-

zinha

PareGe consolidada a si-
tuação do Hedjaz

— » m m » •

0 emir Ali acceitou o throno, mas
recusou o kalifado

.CAIRO, 6 (Havas) — Official — Contra-riamento ao que tem corrido, o emir Alfacceitou o throno do Hedjaz, tendo-se li-nntado a recusar o kalifado.
LONDRES, G (Havas; — As ultimas no-ticias procedentes do lladjaz annunclam

quc o ex-rei Htissein continuava cm Mecca,«iue nao deixaria senão daqui a alguns dias.Os revoltosos "wahalritas" já estavam nas
proximidades da capital.
n V0,'N'n,u':S' 8 (Havas) — Ti-legram-nns deUclplu para a Agencia lleuter dizem constar
quo o governo de Angorií negou os passa-portes solicitados pela delegação indiana do
Califado para penetrar om terriorio turco.

CAIIIO, G (L". P.) — Noticias publicadasnesta capital dizem quo o filho mais velhode Hussein, Ali, acceitou o throno tio Heri-
jaz, mas não lencionn assumir o Califado.

CAIIIO, 6 (U. P.) — Iuformnções ofli-
ciacs recebidas do Jcddali, noticiam que o
rei Ali, suecessor do Hussein, também abdi-
con em conseqüência da pressão tios sheilis
nacionalistas de Wahnbis, que acceltaram
uma trégua, segundo se acredita, "afim dc
quo Hussein se reirc i Bagdad.

Segundo os mesmos despachos os gênerosde consumo começou a faltar cm Mecca.
i ¦¦¦_. .

Primeiros tenentes de infantaria
transferidos

Foram transferidos, na arma de infanta-
ria, os primeiros tenentes Severino José da
Costa Junior, do 26» batalhão de caçadores
(Belém) para o 17° batalhão (.Coriinilui),
Alcibiades Tamoyo da Silva, do 29" batalhão
(Natal) para o 11» (Diamantina), Antônio
«Alberto Barcellos, do 2" regimento (VillaMilitar) para o 12» batalhão (Curvello), Ci-
cem Saldanha Bieca, do 5° batalhão dc ca-
çadores (Rio Claro) para o quadro supple-
mentar, o Hildebrando Sarmento, do 4° rc-
ginicnto (Quitauua) para o quadro supple-
menlar.

1iiin
I PARA I
I NOIVAS I
1 Novos modelos, eml
I exposição nas granfesl
I vitrines da casa I

|â'bms_ia|
i Largo S. Francisco 38 a 42 I

Oque estudou, era Maceió, o
organisador do serviço pos-

tal aéreo entre a Europa
e a America

MACEIÓ', 6 (Serviço especial da A NOI-
TE) -- O capitão Reis. representante das li-
ilhas aéreas Latejoere e organisador do ser-
viço postal aéreo entrc a Europa t; ti Ame-
rica do Sul do passagem por atpii, estudo ii
ai possibilidade dc estabelecer unia escala
nesta capital, solicitando auxilio do governo
para o preparo do campo do aterrissagem e
a eonslruccão dos hangares.

» ¦*—» 

Romaria de normalistas ao tumu-
lo do professor Alfredo Gomes
As alumnas da segunda turma do 3" an-

no da Escola Normal mandam rezar depois
tle amanhã, missa por alma do professorDr. Alfredo Gomes, na capella de Nossa Se-
nhora das Victorias, egreja ric S. Fraucis-
co tio Paula, iis li 1|2 lioras.

Depois da cerimônia religiosa, seguirão
cm romaria ao túmulo dõ saudoso mostre;
oude depositarão rica coroa.
——¦-¦¦¦¦¦ « —Cta—*—*¦¦¦¦ i

Fundas infecções
gonococcicas
PODEROSO MEDICAMENTO

Injecção intra-muscutar do Sr. Dr.
Annibal Pereira

Opinião do Esmo. Sr. Dr. Assis Prado,
multo illustrc Director ds Santa Casa de
Abaetc:"Sirvo-mo da presente para commii-
nicar a VV. SS. quo. utillaando-me do
preparado "Mercctliylina", cm varies«caso» de blcnorrhacia afpida o clironiea,
neste hospital, pude verificar sua offi-
caciii, mesmo em casos rebeldes cm qneoutros tratamentos foram encetados sem
nenhum resultado. Onde os seus benefi-
cos effeitos mais sc accentuam é no
tratamento do sexo feminino, o «jual des-
afia outro3 tratamentos até cnlão usa-
dos."

Vendo-se cm drogarias c pliai ameias.
IhrórtuaçOès c literatura a «/nem as pe-

dir áS. A. aicrccíhyliiiá — li. Carioca,*
.11). _ l»_ |ti„._

mm
Gnritntidos: 2-1 K, 28 K. 3 IC,

G ram nia:
Pccçnò tle

79600 7>'.:iOU G-íSUO 5?lil)0
;ifiliação de mcliies preciosoi ,,

VIANNA, IRMÃO & C. KUAJf^° '*'
(Anliga lispirito Sanlo)

Colchões
CAJUS P

Al ate i
MLiSTAS

Guarde bem - C. 3586 - este numero
EONIFIOAÇÂO :

Compras a 300.*: 5ÓÒÍJ 700$

C 3 5 8Guarde bem

600»

6

O TEMPO
Temperatura de hoje : máxima,

2 5o,5; minima, 20", 4

Boletim da Directoriade Meteorologia
Previsões para o periodo de 6 horas

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

llislriclo Federal e Nielberov — Tempo-bom, passando n instável o sujeilo á for-m.ição tio trovoadas nrifaiihã.'1'einperittnra: ligeira ascensão a noile. omascensão de tlia com niaxilna enlre o'-) o 112.grãos; iiiórniaço,'Vcnlos: variáveis.
fEsi.ido do llio_— Tempo: lilloral, serracçnlrq c ocsle, bom passando a instável j-;snjeilo u -fònilaç.To do trovoadas. _ds'lc boiiicom augnienlo de nebulòsieladc,
Ténvperiiturá: <.'iii ascensão,
Tendência geral do 'tempo, após as II datardo do ninnnha: •perturbado, com tempo-ralura elevada.
Estados do sul. —. Tempo: iustavel en,lodus os Estados, com chuvas e trovoadvesparsas.
Temperatura: manter-se-á elevada,
Ventos: variáveis. , .. -•

Rua Treze de Maio 35 — Tel. 358t«
A INDEPENDÊNCIA

Mobiliário pura uma casa, com lll! poças,3-üdQS -- Una do Theatro n. 1. Tel. -176'C.;

Prof. Godoy Tavares ^Éi"-?. i;»1-
bules e, por seus processos, estômago o Iti-
lostiiios. Av. Ttio llriinco, 187 (Odeon), 3íis ú, monos quintas. Vol. Pátria Oli. Sul 317(1,

llí-llme-siMs
Apesar dc ludo ainda t'- a nossa rasa cpi;:

condo mais barato. O maior sõrtituciito, s*
mais variados onili-òes.

I) — LARGO DA CARIOCA -• 9
Son»! liíiplista & C.

RABIDTELEPHONIA
Material c apparelliès do recepção de

os fabricantes ua
todoa

IN 8 TA LLAÜORA
UiiUGUAVANA, 350 — Kio

Tclephune N. Slü

Fabrica
Tel.

- RCA MÀRIZ i-i BAUROS. 235V. 40.11) - Vendaiiiis ii varejo

Jr. Humberto Gotuzzo doe!,-a3 ue"
jo e intestinos, 7 Sctcinbro/100. S ás & hoiax



I

fc'

**mmmm»mmmmw\ — -— ¦¦ - n mm n —_ m— n—p_m—¦¦¦¦
Francisco kvcliciaiio du Mott«\ e INo "PUÍNCIÍ»*E m uniNtrCHE.

AIK„«„_v.«„„ <(0,i «MA COMPANHIA ITA-Albuquerque | ia4\a ob üPKIUiTA* "•'.••i'.m dc Paula iln Multa u ,\|. Pnn-iili-uio iU< im..,.-. Aliou lii.iileo.i nnm iiui|iivniue e -.cns Hlho,., Teresa Ca-1 OtiiinHhiini, As iirlmeliaa lmr-,11 dn ui.ii.i." o
f Im1 "''"'"lijt ' , .Ml.ui|iivi'(|iic o senti | |,,i,|i„'i,. ii„|,,,i,.. •M'i'liutlpo ili Udlm»"' ruins. piuiiis, ur. Füllolniin Mnlin, Amcll.i uomllçíltn Miiltnrl.it. foram verlflcHdn* bensaa Liu Urino u tu-m. Illhoi, monsenhor l.ui< peln medico dn Sumi.' do Pariu que <• vlsl-

, (itiiuiiitn do Cnrniii >'.iiii..iiinii'..iii noa soim¦parenlis o pciMiiis d., suu ..nu,.,,', .. fnllo-
rllll.lll.l l|.< MII l|...-,-li|.| l-,|.UM., |,lll-, fílbll.
IrmAo, «curn c riiiiliii.l.. l-ltAMilSi u lli-
I.ICI.WO |)A MOITA I? Al.llli',U'l'"l"QUI'.
cujo li-i.-ir.i >,,ii,'i ,i.i o,..in/ ,l, (lltirlll iui-
ra o iviuil.-ii.. d.. S, .limo lliiptlMii du l,u-
fiou, iimiiiihú, ús il l|2 horas, iluiioli du mis-
aa dc corpu presente.

Julia de Soura Motta
Mario dc Souza Motiu, sonhara c

filho, Orinliidn .Molln Ajjncso, mm ido
filha (ausentes) c doinnls parentes

• Arcdlo dn Silva Percirn iigindecem a
toda» ns pessuns u iinilijos «ino ncoinp-uihn-
fam os ivmii.-í mortncs de sua saudosa mãe.
•lULIA Dl". SOUZA MOTTA, e do novo as
convidam pura assistir a missa de cotlnm
«dia <|iii- iimiinhii, terça-feira, 7 do correnie,
ás 0 1,2 horas, se uiaiiiln rezar un altar-
luúr da cereja dn Uniu Jesus do Calvário,
• aulecl|iuduiiiciitc muilo agrndccom.

lutl, A .ii.l.l.irii- iiicicintc i...li:ui,i li-Aiupnr
lou potiuoi pussiiiiciros pura o Rio, cumol,.uri,.ni ciiliiltix piuiuu.i em lr,i,i'.ll.i |iurii(irnovii d poilos inti-iiiu.11..ri... dn .--..'.ri;».

A Imriln .Io " Príncipe dl ÍMIno" clu-iiuii a
rnmuiiiililii í!,i|j;iiií. d.. ,,|„-,-,-!,i i.iimbiirdu (i.i-
r.uiilm, que trubulhara nu Thenlro JoAu Cae*
liiilu,

mm*

íi" 9

aOE30 OE301

f
Manoel Euripcdis da Silva

Oliveira
Ceriliia .Iniiliiii ifOliveira, Dr. .loão

t'.;.o,li,I.. d'Araújo Oliveira «• faniilin.
Arlliur Dnrbosa e fnmilia agradecem
u tndas ns pessoas que nconipaiibii-

Mm os restos mortncs üe seu cxlreinoso cs-
poso. cunhado, tio o primo MANOEL 1'1,'ltl-
PI-DIS DA SILVA OLIVEIRA e dc novo
convidam mi demais parentes d amigos pa-
ra assistir a missa riu sétimo dia, que se
reallsnril amanhã, lorça-felra, 7, As O Im-
ras, uo altar-mór riu entliedriil «le S. .loãn
lJnpl istn ile Niclhcroy, pelo «pie antecipada-
mento agradecem.

•'¦¦ ilW__«.W__-_______^__W-----__-l|mm IM
N'n rmiiciilin de bem servir As sumi

ri.slliieliiK «llciili-s, creu uma nova sc
cç'ii0. CHAPEIS PARA SENHORAS, dl-
rígida por Mine. Jcanne Didlcr. «x-pre-
inivic du cnsn Mnriny.

Cnnvldumos V. Ex. a fazer-nos mns_
qvIsíIu. paru ver os ultimas modelos ú8
jjviiiiiii. D

Rua Assembléa,100 a 104
Gonçalves Dias, 6

\. mll.íi.i_!':,i,77 __M_l_i!_______lj___ _L_i_,i____^^
_^_*_W_^_^_M_mm—mu^m**_*__f, __¦________¦ _e_»_______rjiw___Ml<___l^___lttJ_^W^______iM---yMli

PARA HYGIENE E TOILETTE INTIMA DAS SENHORAS
CAIXA

COM
20

PAPEIS
¦__j_3__5__H

iitoro c ov.nlus.llifflciz iii) Irulnhicnln de enrrliiientoi felitlin, Inflnmnincocs «In
flores bruiiras o mlicis ulcrliins.

AOCNTBB DEPOSITAMOS n,rA ns ALPAHDEOA 130 —E T. MELLO & C* S^II3SL
{.<..;..;..;..;..;.,

sMmtsnafKr.ne&r
•vvvvvv

1-

Júlio Rosa
Senhora, filhos, genro, cunhado e

.-I demais parentes ausentes agrade-
ii-ni nos hmlgiis que ciivlnriim seus pe-
zhrcs c aos que acompanharam o fc-

retro ric seu esposo, pnr, sogro e cunhado,
respectivamente, «• coiivldnm-nns parn uma
missa cm siiffragln ile sua nlmn, que fur-
so-á rcznr na egreja ric S. Francisco de
Paula, ús 10 horas ric nmaiihã, terça-feira,
7 rio corrente. Desde jú, penborados, ngm-
dceem,

Verdadeira
Liquidação

Francisco Soares da Rocha So-
brinho (Chiquinho)

f" 

Pedro Soares ria Rocha e sun fnini-
lia mandam rezar uniu missn por ul-
ma «le sen idolatrado filho FHANT.IS-
CO SOARES DA IIOC1IA SOltlUNHO.

amállim. irrç.i-lciin. 7 ri» correnie, ás fl 1-2
horns, nn egreja rin Candelária, (So mez rio
scú passamento, coufcssnndo-sc gratos a lo-
dos que comparecerem.

Dr. Eugênio Augusto Wanòeck
» Viuva, filhos r uinia parentes do

«rw pranteado Dr. EUGÊNIO A. WAN-
I DhCK. inundam celebrar amanhã, ter-

«ta, eu-icira, 7 do corrciile-, ú-, !• horas, na
matriz, de S. José n missa ile SO" din de
seu passamento. Para este neto conviriam i
iib pessoas amigas, antecipando agradeci- i
mentos. '

Dr. André Jorge Rangel

fA 

filha, genro, lietos e mais -parcu- i
les rio fnllecido Dr. ANDRf; .10RGB !
HAXGKL convidam ns pessoas rie suu ]• > amizade pnra assistir a missa de 110" .

«lia que jior intenção «ln a^hm daquelle sau-
doso e-xtiiicto se-r"i rezadn amnnhS, 7 do
eori-enle. ás '.) horas, na egreja riu S. Fran-
eise-u. capclla rie X. S. ria Viclorin.

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

ternos, vestidos, eha-
péos, toucas e gorros
para creanças.

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

asa Sucena
Avenida Rio Branco, 76 a 86

SUOR FÉTID
ilo» nv* v «lus Hovucòa, «'iitini.ii, frlciro», cnniioliòra, «'lc, «lcaap|inri'ri'tn
rapiilumpiilc com o uno ilo "Suorol", 1'reç», íiíf-UOI»; pelo Correio, SS500.
Vt)lí(le..e nu poríuiiiiii-iii «lA' Gurrufu (íntriilc", :í rua ( rtifimijanii u. 66.
PERESTRELIO FILHO & Cia., — Em Nietheroy: — Droguriu liorcclloa.

q
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Weyersberg Irmãos
0HLIGS-S0LINGEN

Fabricantes do Machados, Facões, Cutelariàs o Ferramentas ^a
afamada marca "Cometa"

 RF.PRF.SENTANTE:

R. VILLA REAL
Ourires, lli — »• and. — Trlephonc, Norte SIOI

RIO DE JANEIRO

COllTiNA»'.•&* mm,mm.m __k Assassinou, a tiros, um seu pa-
tricio

S. PAULO, 5 (A. A.) — O delegado de
Barcelos telegrnpbou uo delegado geral com-
miinlcando que, boje, na estuçno do Frigo-
rifieo, o hespniihol rie nome Emilio Pcre/,
nssasslimu « tiros dc revólver o seu patrício
Miguel Sancbes.

O criminoso foi preso em flagrante.
¦ ——-- i mm» ¦¦.

DOS
De filo eom lindas nppli.

eneôe» bordadoa em re-
levo. de 75S por  .'

GÜARNICÕES
De 1'iló para cama eom ap-

plicaeõcH de selim, 12
„ P''.'w
Lm tino nanzouck com

bordado*  68$600

>9S."Í00

;9S600

LENÇÓES

í JÓIAS PELO CUSTO,!

Manoel Rodrigues Pereira
* Carolina rie Sá Pereira e iniiis pn-

W»l rentes participam o fallecimento rie
I seu saudoso esposo MANOEL HODR1-

_4 GUES PEREIRA, .sninelo o feretro
amanhã, ás II horas, rin rua Dr. Maia l.n-
cerda u. 21, parn o cemitério de S. Fruu-
ciscu Xavier. I

D. Lcontina Nery

DESCONTO DE 10, 20 c 30 o/°

Por motivo de balanço
APROVEITEM! ÚLTIMOS DIAS!

VEJAM ESTES PREÇOS
Collnros ouro de lei 12$
Pulseiras gálnlitc, ultima moda, a.. 3?!)00
Corrente» folheadas a ouro  3S
Annrix du unru para cre-nçx, ileade 10$
Ilrincns dn ouro. desde ,-; 10S

ISrinciis I.i. C.-irçonne. . . .. '.. 6f
Puls. platinetc, ultima moda l)$

escravas, folhesdas a oaro.. Ai" lierline, folheada a ouro.... 11$
Rctngio pulseira, ouro de lei 7fi$
Collares do praia de lei  I$8ü0
('aisa com liosario 61000
e tudo mais com grandes abatimentos.

JOALHERIA LÚCIO & RAMOS
41 - URUGUAYANA - 41

ENTRE* OUVIDOR E 7 DE SETEMBRO
¦ mm* -

DE SUPERIOR CRETONE COM
BAINHA AJOUR

200 x 140
220 x 160
220 x,165 
220 x 170
220 x 1«0

TOALHAS

"$400
12S800
16S600
17SÍÍOO
19J500

PARA MESA COM BAINHA ABERTA
150 x 150  9S300
200 x 150  121200
250 x 150  11S400

FRONHAS

kai.i.kc.ida no pau." i Um grande cortejo organí
Ismael Nery e sua família mandam — -

f 

Ismael Nery e sua lamina nianüam
celebrar unia missn por aluiu ile sua
_vó D. LEONTINA NERY, amanhã, 7

... [lio corrente, ás !) liorns, no nllnr-inór
«Ia egreja «ie S. Francisco de Paula.

Dr. Eugênio A. Wandeck
(AGRADECIMENTOS)

A f-iiiiili;i rio Dr. Eugênio A. Watidecli,
ignorunrio u residência rie muilns pessoas
que tiveram a bondade rie envinr-lbc pezu-
use iissisliram u missn rezada em inferi'-
ção u alma de seu chefe, usa ricslc meio,
enviando ás mesmas eterno agradecimento.~FLORES~NATURAES

Os menores preços —
CASA JARDIM

RUA GONÇALVES DIAS. 38 — Tel. f. 2852

Coroas F-u
Dr. Murillo do Campos — Doen. nervosas e
syphilis. Carioca' -lü, '_", 4'" e fi" ús 2 h.

E' BOA!!!
Traspnssa-sc o contrato duma casa mobi-

liada, nn Praia de Dotafogo, Tel. Sul 3306.

COSTUMES DE SENHORAS
V. Hello. Assembléa, 21 — C. 5190.

ceiln-se o tecido,
Ac-

Loteria da Capital Federal
5227.! 20:000.?<HiO
25419 5:00(l$00ü
15.0294 ..„ 3-.O0OS0O0
0495 2:O0O.?000
41224 _. 2:0005000

Sortes grandes—Centro Loterico

sado na Galeria Cruzeiro e
outro na Estrada de Ferro,

com destino aos grandes
ARMAZÉNS DA CAMI-

SARIA AFRICANA
Avenida Passos 21 e 54-A

para adquirir bons artigos pelos preços qne
vão abaixo :

SS500
14.ÍMK)
lOMWl
«8*150(1•JíiifürMi
SUSflOÕ
4$flnil
cínòíi
5$6bfl

1708000
184500
8$500
61001)
4$60ll
2S500
SS500
5$000'J.Í8Ü0

Camisas peito de ünbo. prógas....Camisas percal francez
Camisas percal.Camisas tricoline lisn, 
Camisas tricoline listada, a 
Camisas tricoline liiiho c seda
Cuecas percal, 
Cuecas inousscline, 
Cuecas cretone
Capas de gabardinc de 250S 
Meias inòusséliné
Meias toda seda c| costura
Meias sedu
Meias seda,
Toallia de rosto, a. .-
Toalba felpiidn de rosto,  „Toalha felpuda, superior, 
Toalha de banho, 
Colchas do cores e brancas.
Tapetes muitos padrões, para «mar-

t0- ¦>  181500
e muitos art i/f os que é Impossível descri-
minar .

TODOS AOS NS.

21 Avenida Passos e 54-A
FRANCEZ pratico e theorico ensina Mm*.
Cuion, edif. do Odeon, sala 11-4°, elevador,

DE CRETONE RICAMENTE BOR-
DADAS

50 x 50  78500
60 x 60  38100
70 x 70  88700

ROUPA BRANCA
Camisas de dia c{ ajour... 2S900
Camisas dc fino inorim. .. 38300
Camisas dc dia ricamente

bordadas.  58200
Camisas de noite cj ajour. 98800
Camisas de noite com feg-
tonéê  128200

Camisas dc noite, lindo
bordado c| ajour  118800

Camisas dc noile, lindo
bordado  128800

Camisas de noite, rico bor-
dado  138800

Combinações guarnecidas
com renda.  128200

Combinações r i e a in e n-
te bordadas  148500

Calças bordadas  48500
Calças c| ajour  58200
Calças eom fino bordado., 68800
Calças com bordado  7$500
Sortiménto completo cm

porln-seios.
Enxovaes para noiva
especialidade da casa

GRANDES

Armazéns de Paris
Largo S. Francisco 19, 21 e 23

Junto á Egreja — TEL. NORTE 331

_^___«FV *¦_¦¦

D
i

I m\ <e
/ IrirníTini *____l

«1 I ^*m^il o
TAPETES OVAES

OLEADOS P\ SALAS
CASA MONTEIRO — Quitanda, 29

mm*-

SANA-SYPHILISDepnr tiVÜ e t0
nico do sanifue.

MOLDURAS
Em todos os estylos

• Fabrica
riUA DA ASSEMBLÉA, 67

SHIlilM» ll —

O "CULRIA" CHR60U DE
AMSTERDAM

An nu I.i'1'i'.' da hoje. ii.v^.ni «.» por
iÍpsIii ciillnl vlfMlo it' Ainiteiilam. »..¦«?"
I ¦ le • Mui..-' o iriiiisiillnnllín ii<allni«l«
•1 ir','' d'! iruii. d., i.i..,v.i iiviii ii"'';;;
Ivi, o iciVclil.' navio, depois tlfl l»w '''»>
,-iido |'.ii'io. nn iiiiciirii.I.mro dos iinvioi "«
c.ii.u-., lüuebeu ii vlsliii rciiuIttiiiíHlffl.r «li >
do, c, em viiin.l.' dc wrom i.ptlniii-.u'' »••¦•
,„.i.lk-d«-, snnlliirliiii, levo llvrí pnlln W »
.iiruci.r uo ca.'., n ijm fiA'.'1'i-i'i.'i'l'l'' J»';
to uo nrthnwhi ll'. o "fielrln". «I»« «fiWJ
bole in.-s.ii.i, A l.icli'. com (Ititllno as nemt-
blIciM do lli.. d,i Pinlo. trnns|Kirlotj imiHo*
pais,i;|i'ii'„i puni «'lu cnfillfll o eniwti* cres-
cl.l.i iiiuiiii'.! em li'iii_.ji_i. ______¦_.._

@ mesa
Atoalhado, largura

1,50 metro . . . 4$500
Guardanapos

grandes, dúzia . 10$500
Panno felpudo

branco e dc côr
larg. 1,50 me-
tro 10$000

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

Toalhas para ba-
nho (Alagoa-
nas) tres por. . 27S000

Cretone Inglez,
larg. 1,30 metro 4$800

Cretone Inglez,
larg. 2,00 metro 7$000

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

Colchas d e tricot
brancas e de cô-
res, casal . . . 28S000

Pannos de mesa
com franja e
bordados um. . 25$000

Tapetes (superior
qualidade) um . 12$000

paríerl
Folha  2$800

Ep®nge
I Superior qualida-

de e todas as cô-
i res (enfestada)lyietro 2S500
| (Vendas por atacado e a varejo)

Na GUSA PASHECO
Rua Uruguayana 158 e 160

Esquina da rua da Alfândega
TELEPHONE NORTE 1244

jmrmv.SE o governo _
HEDJAZ

0 príncipe Ali recusa o citt,,
para oceopar o llirono,.,

(j_IIV0, .'i (II.) — O «nvuriiíi i|() (. I
inibi dímlHilií rollcclivu, n emir í
ciliioii il>. guiivlta para (ijciipar «, •„"Jf
(|u« Iiii) foi illrl«ltlo pelas correnie,^
«,,i,-. ile mais preiiilljln no ivil/

Nesles ullimo rllni n siiiij..-,i(, i,i{«,,a"
(.sli'iii)rdliiflrl«'imuilc, «• ipm b-vn ,-, C( -
«ll.-l.llii llc |»OIU'0 l«'lll|IO |l.li|i'f;lr, s„r j'^«In» ns neKoelaÇfiM da iw/ com o bilmiJÍ'

OURO e JOIAi
dos Leilões do Monto Soecorro-
Onsas de Penhores. Oo-)prani.s(!
vendera se na JOALHERIA IND^
NA, Boeoo do Rosário, esq. „ i
Francisco. Attonde-so a cliuina.-,
pelo Tel. Norte 3111.

Or.SilvinoMailii
especialista cm d,-..duras, poiitc«, \tn£
a ouro, clsrilic.ipji),
dentes conitcstiiniifai
flltsçüa il.. dcnltj,'..

Indi.s, clcotrotlioiap',
dentaria, moléstias buecaes, etc. ; i-u,
bro, 331. Das 7 is fi. Tel. ISSO Central.

_l Rn I

ÍIIjtjtJSB'r <__. --»—

BOTAFOGO
RVA HmiiiYTA* 231

Vende-se este optimo predit», pin
fnmilia de tratamento, em leili»
nmunhã, ás 4 1 !2 horas, pelo ,fl Ul,
leiloeiro. i —m —

Precaução contra
as imitações!

Dr. R. Pitanga Santos "0CI,ças ,dos..«_ colons, rectum
t snus. Tratamento especial dns lieiíiorrliói-
das, sem operação. Passeio, f.(j, sob., de I ás 4

mm*

Aposentos mobillados eom pensão a
casnl ou senhpres. Tel. Sul 2877.

mm*TRASPASSE
contrato de arrendamento do pre-
dio de tres pavimentos da rua da As-
sembléa n. 75, pagando aluguel do
l:400$00í), e a terminar em dezem-
bro de 1927. Será vendido em lei-
lão, pelo JÚLIO, quinta-feira, dia 9,
á} 1,0,ryla »««»_».n»lm como a™':R. VOLUNTÁRIOS 191, 193 E 195«•una: hiil<<ni>H. viirinoa. nwim. arti- . ¦:

Grande terreno, medindo cerca
de 20x50, onde se acham construi*
dos tros prédios antigos, o JÚLIO,
leiloeiro, venderá em leilão, quarta-
feira, dia 9, ás 4 1 {2 horas da tarde.¦mm* ¦——--. .

Drs. Leal Junior e Leal Neto
Espceialistns om doenças dos olhos, ouvi.

dos, nariz e «iirganln. Consultas de 1 ás S
i Assembléa, 60.

BOTAFOGO

Rr Âhrlnn I ine Ewnw» de sangue.ur. Aooon ..ins ,irlB_Si fc_eSi cie* j
Dipl. pelo Inst. Oswal- Vacclnas autogenas
do Crus. Do Lab. ds contra acne, osena.

—— j Bandc Pnbllca e Crus coqueluche, etc. Cur«" Vermelha. K. S. JOSÉ, sos práticos de Tech-
81 — Tel. Centr. 2703 nica de Laboratório

mm*

HEPATINA N. S. DA PENHA. Infal-
livcl nos males do figa-
do, csIoiiuibo e icterieia.

ções, balcões, vitrines, mesas,
gos c moveis de escripiorio, machi
na registradora, mercadorias, etc.,
etc.

BRINQUEDOS
Castro St, ".Vaidemni- Praça lõ de Novcmbi-o 4'J

¦¦ » mm» ¦

Theoria da Relatividade
(Pelo engenheiro Le Gocq)

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

C1TTETE-
PEDRO AMÉRICO, 34

Grande e solido prédio pura ren-
da, venderá cm leilão, o JÚLIO, lei-lj0's
loeiro. sexta-feira, dia 10, ás 4 112 h.

EVITAM-SE
as infecções cutâneas, itsando

ioxo&en
rnuBOOÊ
mm»

R0SALINAPAKATOS9BCOQUELUCHü

AZEITE Aymoré
O melhor dos melhores. A' venda em to

tos os armazéns,
pes. .Silva & Cin..

Roupas Brancas
PARA

Conde de Bomfim
LEILÃO

BONS MOVEIS
O .IULIO, leiloeiro, vendera cm leilão,

Ritinnhã. ás 5 horas da tnrde, na run Condo
de Bomfim „'. .174, todos os moveis «;i!e
Kiinniecem u residência de dislinetn fnmilia
<iue se retira desla cupitut. Déstaeam-se, den-tre o mobiliurio, superior e itiipurfiinte pia-no Studcbaeker, bella e modernn _iiárnlçãó
para dormitório dc casal e paru salão de
juntar, muitos moveis avulsos, tapetes,
crystacs, nietnes, brònícs, etc, etc.

Vide o catalogo publicado, amanhã, no"Jornal do Commercio".¦ -t»r

MEIAS
Todos podem vender Meias,

mas nintfuom pôde offerecer
ns vantagens da

 ^ir
Ulceras syi',lilltlcas — manoel curou-s«** . "do ulceras syphiliticàs das per-nas em 31) dias, com 13 vidros de Luetyl e
enstou 118000. — ANTÔNIO curou-se de ul-L-eras syphiliticàs das pernas cm 120 dia.s (4mezes) eom 20 vidros de outro depurativo a
r-aston 75-fOOO.

LUETYL só em boas pharmacias.' ¦ —r

\ «IN?3-""3^
Para obter o SAPOI.TN lctii|.
mn, certíiique-se de qur a (ata
apresenta o nomr. e.vacto deste

produeto
A 

GRANDE >iopul".:id;'.de que lera
alcançado em t«xio o num-io os

esmaltes o outras esptciúiididts Sa-
pnlln tem tenlado muitos ue:-ío:laii-
les pouco escrúpulpsos a nuíociar
fraudulentamente, explorand i a fi-
ma dos nossos produetos, ei-^.inil-»
alguns ate a Imitar us nossas marcM
e rótulos.".' mister, portanlo. «i-jc c-i cons::-
midores se certifiquem dc qus íj-Ioj
os rótulos apresentam inconfundi.
velniente o nome

S-A-P-O-L-l-N
E'.ts ii o verdadeiro c .-ippn;-:cc era
todos os produetos genuínos.

Fabricantes :
GEKSTKNDORKEU BROS.

Nova York, E. V. A.

A CASA DAS MODAS
Convida V. Ex. ir até h rua Copacabana, 6ÍÓ,
liará uma bonita lembrança do ÇUTEX, 8*
tis, e um tubo pe«jueno do novo fixador STA-
COMB, por mil réis.

ial

DEPURASE
O mellior medicamento contra a syphilisc suas çbnseqüeiiçias.j Depura o snngue. fa-,KOI

CAMPESTRE
Amanhã, ao almoço: colossal mocotó á ?!'•

tuguera, especial angu a babiana, arroí ill
forno i Camptstre. Ourives, 37. Tel. Korl»
ilOSS.

INTRAK0L
(Soluto tle kola nacional fresca eslabllla-

da"; glycerophosjihato de sódio, de inaiincsi.',
ácido phosphorico concentrudol. 0 IN'TRA-1

. preenche todas as condições du then-
iudleiàVs" & Sí^K -,0? .pr,"cíPí°-? P^-i peutica moderna da NOZ DE KOLA «.«.-
d" or._nismU N«," iiÃií-Vr'™ 1íurific'"Jn'- I«•"«» fiêtfs modo todas us faculdades:pi»
uWi^S^ ü dro..-:'mncodynamiòas integraes destecorpo. Oil»
Tá íhrco 7 nin 0lff0*1'.,''»a 1» TRAIÍOIJ é preparado com u noz de koli

Lie' I N < v „ .... fresca inimediatnmente cstiibilisiula, kola oc-L.U.. u. ¦^. b. i'-nS em 'J2-1-<)17, lhidn 
nu Bahia. ....r,!.-.,,^,, Inrlnflnlrfnniínll

1874
A Drogaria André.

1924
commeriiòrando

toda a .sua forçu medicamentosa. Indicatloiàl¦ todoa cm estados de depressão muscular «1
seu ' 1"'vos*' SC^B qn*' f"r * BB» orilfem, em I-

-,I_i
DR. ALFREDO ALVES PINHEIRO

n Tsií'*?1iil0,1,)7,tif>u' íKu,a SDte de Sete">""
„¦•. Vi il.lu1' I)us 8 d» "••«nha is 9 danoite. Telephone, C. 180(5.
Dr> ^S_rSr55Sã5 1 GARGANTA"t i.otQssor de clinica ds V NARI7na Faculdade do Itio. J ouvinn«»cTt Jo:s/uTsi0,^-rapri\da wffiffiS.-.ii.,-. jose.bi — «IjisG h. — T. C. 4623

I. \ i

V
* I"

CASA STEPHAN
Nos preços, qualidades e va,

I-iedf.de.
Só vendemos bons marcas e

«lualidndcs gnrantidns.

12 Rua Uruguayana 12
(Única Casa só de Meias da

Capital)

HOMENS E MENINOS

Cama e mesa
MEIAS PARA SENHORAS

Esperança ds Brasil
RUA DA CARIOCA 52

PRliV DÁ BÉBí
K. BARÃO DE ÍGVATEMY 74
Solido prédio, para moradia de

,-.,. .. .,„.., .... .„. f«n»H«;.venderá cm leilão, quinta-
Depositurios: Oliveira Lo- ,e"}'í"' t,,a "» as * horas, o leiloeiro

J U -LIU ¦

—Íí::^.-i=----^..-_„_„._ . ..

Vias ürinarias ^. n"!'ca!t1;' 1l,lcl1'"-
rhngla. reatamento daimoléstias venereas. Dr. Kclmiro Vai verde.

Largo Cnriocn, 10, 1 As fi.
**«*• 

,?-;«_"/"" ,~' cxist''"ci.i, está brindando sutt í ¦lo» ol> c*so» de asthenia em geral e nas d*
ilistUictii clieiileln com --cços evcepcionaes enSM ssthenisantes. Jlodo de usar: Unia l
llua 7 de Setembro n. 3t>. „ ,.f_j Ires colheres. das de chá por dia, confòrÍJiJ

Indicação do medico, cm um cálice da.as, ti1
nho ou leite.

Laboratório Pastour da Bahia
Depositários!

Pinto Costa & C.
RUA GENERAL CÂMARA, 91

— RIO —
RUA ALVARES PENTEADO, 38-1

¦_ : — S. PAULO —
¦ mtm «

Casailioac.
Tem bellissimo sortimeiíM

to de MALAS, carteira!
para senhoras, artigos dei;
viagem. Rua 7 de Betem-
bro, 59.

SANAT0SSEr^lTOSSE^BRONCHITES

DinKinr» , aut°ir''a«os. Peçam cs
r IrinnR g°ra il ferreira & C.1 lUliUO 5>. Pr. Xavier. 388. T VGrandes prhiibsí

çatalo-
Rua

3968.

r» 7. <»—. ¦lir. Genesio Pitanga - Tratamento da
vês.'«. ie'4*nin|_in,,blhorax artifi«' Ouri-

CONCURSO NO BANCO
DO BRASIL

im^y*^-^

so
Crianças

Descontos de
IO °Ic

3 O °lo
em todos os artigos de inverno

Rua 7 8d@rn.iro, 124 - Rio

MORRO DO VALONCO, 2C>Ncnue-sc eflla avcniih, com 6 nre.
i um a de I :,»«»•«., em leilão, Bahhmlna» .r> horas, p,.|t> leiloV-iro |lil io

SÃNAGRYff" "
(VUKÍi

REPINED OENTLEMAN - »i» -SÈI-I
benutiful bonr — residence 

'- 
onlv W».|

footl -- in privatc — bouse — 1'lamcngo -1
Telephone B. M. 203:1.

¦ —JOC«—« —

TÔNICO SHM ÁLCOOL -- t-Vmuln dc "¦• B
Itoclin Vur. -- Amar„o Estomacal. Al'"', 

'I
nppelite. Poderoso, estimulante, Tonioiu *' M
nervos e do cérebro.

7 1'AIÍA I.NKMfÉSfZASR
•^ CON3TII»AÇo.:s

comprar yendor, concertar ou fazer
f-Joina com serlediide? procure a "JbíihrlZ
iileiilim", run (J.inçnlve.s Dias 117. fimé 

' 
0» r

A' LA QARÇONNE
Salão Mcrfizzi, especialidade em cortes dc

Cíibellòs ú In gnrçoniic e n InRlezn, línbiiu-lc?
especlàes parn senliorns. creanças o iniiíiictire
Uosario, 13-, próximo á Avenida. Tel. N. S8(i.

—w._I'i-.

Doenças nervosas e
fraquesa da vontade

„.-;!^"^,,.P"^^..l.('e idí^. desíníml, I

Di. Fernando Vaz sCipClr'n'r„:ã(| u.i H. * I
A. !-"c(>. de A-.sis. H' p.mrtjla Kct-nl; Diagnostico e tratam", cirnrj1:1co ilns uftecçõus dó estoniasfo. lnléstinOJ-|._|vius biliarcs. Utero, «.vários, urelhrn, IrtltW Ic rins. 'irnf.de enncer, bcníõrrlini-iiis. wf Ircs i''.0- ".!í'n.' e '¦'» '"-''<¦'-•'• PR'» riidlum. «V|iH

semblon 27. «es, C. Uonifim, 11(18. T. V. 12?» |mm*

ilnviiln, medo,' Indifferetiçni

F0RMISÍNH0
ÜUÀ lio OUVIDOU. 130

ffMr. Telep. N. K.SI3
LUVAS. M-iOtlF.S. MEUS,

Calçados finns, etc.. . . mo
- • tristeza, a naus.lia; manias, sustos, ataquesí etc. estô.ml, .intestinos. Emprego loenl . _&"&*?,:?coes ulli-n-violelns de Biich e ün süi?"_Mia5 \,, 

"oscontos, <! redescontos de letras, empwidos mclliudos nms modernos. I)i-, Cm ',os ,l',)p'!l'lros- administração de bensViCau. H. b. Juse Cl, 3 ás 5. Tel. 4625 (£ -'V.lrai="' e,'*-'* <-'"it"» t-orrènles limitiidiis, «lcvimciitu e de aviso aos melhores jurb"

Banco Sul Americano °"víf 1
Descontos

i-i jlinLiinh«|rniz, etc. <:„„(„s ogrriíntbs limitadas', dc »" 11

."-i^b_#?ife.. :'-i**í-!íl--i;!; mÈÊÊ



IA PLATÉA
A NOITE — Scgunda-toli-n, fl rto Outubro «io 102*1

ciioj „r
•nllt.it

PKLMI-lltAS
Msscatla", no Lírico

litrdoii, l,i'tiipni, _ uollo, no I vcini,
l|i_nhU francesa da opereta., que acabii

«le bem Miereillilit excunlò poinn friiKüsy. Uin publico nuinrro-
i" •¦».!,,_ ijunsi l,irrni,i,r„n- n amplo

¦tro dn rua 13 do Maio, foi _««.|»tll-_.
iferlu cmi*, eonjuncto parisiense farer
lalla pintou rcruriisr n ter impressões nn-

i*.**)>clin«tVt-lho n liMtqurcível ,>'M*ret.i
tudran. "A nisseotte", no invés de dar-
um» usx prndiicç.rs lurditaii do geun-

e qu* tra* nn um repertório; líssiis ro-
nliicõcs !;•• :iii..,:i,,. pelo espectaeulo dc
Dt<*m niio comproniéttoram os roedltoro.
mitlodloio partitura do maestro frnnce-,

noi deram unia ".Mascotte", sobretudo
Hn afinada, nl' noi coroa, onde te en-

tiram figurai galantes, que cantam o Ui-
como multa nclrl. n não faz. Pode,**-

n, apenas, esperar r&ros mala numero-
bem como o avultameutn dn rnmparsa-
e maior brilho n» montagem, para que*e:pec!aciil», cm cunjuncto, th-p«o outro

lce scmjico. Mns quanto ''cfficiencia da
nreseiitsção, nndn sc pode adiluzir; foi

jilloiiti'. a companhia eslreanlo possuoin. elementos pnra o r.cucro; nao artisiu*.
I** laui.-iin c representam, no iiiesmu lem-

, i(ue :;o põem em immediato contudo com I
Fp:•"'!/-. Kit fio cm primeira linha o têndr
Iraldy, o soprano .lenny Syrli, o haryton»
pen l'on.lo e o cômico Üoiirlc. S.io Impres-

iio espectaeulo de hontem. cm que tHm-
vj fizeram oprecinr Mme. I.cfcrro e h

oinicrc. Forçoso se torna dizer-se que n
Impnnhla nao par. no d(-.-:empciihn da

iMsscntte" tudos seus elementos, que os
pn oulros de destaque, e que, naturalmen-

quando sc puzerom .,o lado dos que hon-
|m nos foram dados „ conhecer, elevarão,

ainda ' 
possível, o nível artístico dos cs-

tetaculos do harmônico c distinetõ elenco
niice.. Nesse momento cm ií„c ar. grande»
Fontaffens são o pivol do successo dc cou,
subias ' dc deslscar-s-: um c\ito da ordem

<iuc obteve a companhia do Lyrico, de-
Bd-,, apenas, ás qualidades artísticas «lc
pu elementos.

- Hoje, a operelu "I.a haut".
fl'ei, o n,y heart", no Municipal

Por* novidade ou não. o que í certo . que
Municipal levei ante •hontem, publico mi-

BCroso a assistir o espectaeulo de estréa'l.undoii Comcdy Company", que o fez
Din » peça 

"I'eg, 6 my heart", conhecida c
ilauaida por muitos dos qne sc encontra-

ain n;5s;i platía em que ciamos parte. O
kltn d;l representação loi absoluto. "Peg,

my heart" c scus interpretes foram devi-
lamente apreciados c festejados pelo nosso'
lu-li-o. A companhia Ini.iczn dc comedia
jjircscntou-se, assim, muito liem,

-Hoje, a comedia "Plus fours".
NOTICIAS

Estros, hoje, a companhia Lombardo-
Caramba

__ti'_a, boje. no João Caetano, :« compa-
ihia l.oinbardo-Carainlia, que esta manha
lijtfou dc Uuenor, Aires. Apresenta-se essa

»:ipc italiana com uma novidade pnra o
íublico c:,:ioca — a opereta "11 paesi dei
iánipanell"; ,0 paiz «ins campainhas}, li-
ireto dc Caries I.ninbaido, autor dc lauta
peicía nova c conhecida do nosso publico.

musica do maestro llanzato. Ii' sabido*
[lie o successo tios espcctaculos da compa-*
ihia Lombardo-Cnramba não reside, ape-
ias, na sclecção ilo repertório e elenco, mas,

i parte esual, nn grandiosidade das mon-
gens dns suas peças. Veriflcal-o-cmos jú

sta noite.
"153(1" contlnnará em sccna

A liada comedia dc Paulo Gonçalve?,* 1330", não s.ih-á dc 3ccna amanhã, como
tava annunciado, porque o successo «lc

uas representações vae num crescendo. So
«-uintii-teir-. será sua despedida. Assim,
primeiras representações dá comedia «lc

Paulo Magalhães; "Schhpritô futilidade", fi-
fi.rnin udindas para sexta-feira, próxima.

VARIAS
Itcccbcmos gentil cartão de despedidas do

estimado actor Asdrübal Miranda, <iue par-
tiu (mn :, companhia Victoria Soares para" '""ÈSí-ECTACULOS

iEMPRESA PASCHOAL SEGRETQJ
THEATRO CAltLOS GOMES — A's 9 hJ

IL. Fróes — O Eterno D. Juan I
irilEATIÍO JOÃO CAETANO — A's 8 :í'
IL FAESE DEI CAMPANELLI

XHEATIÍO S. .IOSÍ* •- A'a 7 •"i e U %
OLHA O GUEDES !

ltriSSMKm*ití- —

I ^^ .^ ^r JS mm II

11 TRIANON I I"

CONTINUAÇÃO DO SUOOESSO JB
M ffltimas representações' até quinta-feira H

SEXTA».FEIRA: — Primolras repreoentações da B
M fl comedia "SentjOrita Futilidade", » actoo engraçadissi- E
M < mos de Paulo de Magalhães. ||

»X|^.;..;.»X'*:»»:~:-;";..;~...:..:..h.->."> ??•:*^':"X":*'>»*:**:-.><..>,:»!..h.^:..;..x..x..x..>.:.^.;..*..x-.h*4
H_E_B__l-_______BR-n_________________-a____ank

^rttt^m^im^f^iSbVmWscdttwsmsnm^tms.
Thsatro Recreio :mS&s&i
A's-7 HOJE A's 9 94fl:l:!

O HOMEM MOSCA
EMPRESA JOSÉ LOUREIRO

THEATltO KKrUBLICA — A's 7 % c 9 %i

PI PAROTE .
[PALÁCIO THEATRO — ás 8 3141

Cobardias — Resurreição

•,i*mn,*m*.mtm*** mmunmm

Nllllt KD.luP.M*

THEATRO LYRICO JmmÊP**™>
de 1924

GRANDE COMPANHIA FRANCEZA DE OPERETAS

iNSIYEHS.UUUS
r.i.mi niiiioi hojai
I>, Oilotto da liotun e Silva, espn-a do t"tenente Mnrciil Carlos d.i Silva; ll, Mnrictlfll>upr,ii lilhi-lrn, espnin ilo Dr. Iloraclu Hi*J»tlrn dn Silva, direclor .civiile d.i llaixa

1'A'IIIIIIIIIÍCII,
Tranicorra, nn.an.iil. a daln annl*versaria dn Iv.imii. Srn. I). Mntlilldc IM»nheiro Jeni; esposa dn Sr. Praiilillii Jen/,nosso ciic.ç.i ilu imprensa,

NASCIMENTO-}
O Sr. I.uU de I.lm.i e sua senhora D.•lullct.-i America di Lauro Uma lem s,*uIni* ein festa com o nu.clinonUi dc um im»ilo menino, quo recobeu o nonío du líury»eles. ll cainl Icm recebido muitos cum-

primentos,
UAvrisMias'

Poi bnptisndn hontem. pelo Hcvmo. Sr.
padre Snobala Daptlstonl, no matriz do X.5. dc Lourdcs, a menina Jurema, illliinlindu riipHAii |)r, Joaqulni do Nnsclmenlo IVr»namles Tnvorn, fallecido cm S. Paulo * Iodc Julho dento nniiu, u de I). Combn du A/e»vedo Tavora, rocum-chCRuda do Porto Ale-«iv, onde nnsccrn a alluilldn liMilnha, a '.K
de mulo tamhem dcslc unuo.

1'orani Seus padrinhos o 1),', llelisnrlo Ta»
vora o seiiliorn, 1). .Maria Jonitua Tavora.
CONCElVinS

O salão dc concertos do Insllliito Nacional
de Musica vae nhrlr-60 depois dc aiiian-tiã,
iis O horas da noite, para toda liossn sócio»
dade olcftnnle o os nossos círculos intellc-
ctuacs e artísticos, afim dc appluudlr, mnis
uma voz, a missa festejada cantora patríciaSra. Marlctlu Campello Barroso, medalha dc
ouro c premi,, dc viagem á Europa', çonce»dido pelo Congresso Nacional. Voz dc cscol.
acclamãda já em vários concertos inusicaes
do Velho Mundo c consagrada ha muitu
pela critica nacional, a Sra. Campello liar-
roso or-taui.nii para o concerto dc agora um

i prograninia dc grandes responsabilidades,
qua só uma alma dc artista como ,-i sua, O
uma voz como a «lc i|uc í dotada pôde sem
duvida executar, Jusllficn-so, assim n viço
cntliiislasmo nue esta festa dc arte está des-
pcrl.indo.
VIAJANTES

\,uim ¦;>... ¦¦:;ilmi'.^/^üuMa. _._.;

 .
atam* ¦1iHÉ-_HCIÍ iWa<f.k

I MOVEIS DE ARTE
DECORAÇÕES INTERIORES

TAPETES MODERNOS
Trinln »ni viola a qusliilnde, im mi.s.iu
SIMlitK O» Mi:\Dltr.S. iiitrque tudo

«u «liíi-clii, uni,- i,„|,orl:,,„,i..

pr..-c<K .Ia
fsliricamus

L. MORO MARTI MS «C?
03 » Ouvidor

li-Mg-iTut-rvÉ-we
06 41 • Ourives • 43

HOJE A-s 8 3|4 HOJE
2' lííclt» de assienaiurn com a operela fantasia cm -I netos dc M. M. Willemetz,

t .Murada c Quinson, musica dc Maurice Yvain

«Oi mÈÈ£&%j JL
\r.»r;\ar.Í;"!l*'«,í:'",í,l-,':,Io'.i*-'' Frnn-,í: i'risotin, C. Darthezi St. Picrre, E. Itonvlcre;
íiii ri i. 

Fo'ss|: '"*-',*•"*., M»e. 1'éri LIelix; Une eluc, Mlle. Lambcrl; Emma,
!„i <? v: -ní?.S M'""1 (!ü :'.l;is* Mlle- *'''f*vre; Mnrgucrilc de I-aust, Mlle. llesvi-Bne. Slerling, Mllu Lecocq; IA-luc siioh, Mlle. Iteginellj-; L'iilue du pcuplc, Mlle.

I" E 2° ACTOS NO PAItAIZO. ?.* e to EM PAMS.
11*1,1' IHII 11MIMI'il I

.••.•H"H.,I~XrH**X-.>.^~"'
S_»_S5!_!r.

CLUB DOS POLÍTICOS

Com destino n Sanla Maria, Eslado do
llio Grande do Sul, seguiu hoje. a bordo do
vapor nacional "ll.-ípciiina", a Sra. O. Vir-
ginla Cardoso do Nicníeycr, esposa do nosso

I collega dc imprensa Olynipio fie Niemeyer.
A Sra. 1). Virgínia segue cm eompanliia

I dc sua sobrinha Nea. Ao seu embarque com-
pareceram muitas pessoas.uno

Falííceu boje, na residência de seu cunha»
do, monsenhor Luiz Gonzngu do Carmo, o
engenheiro Francisco 1'cliciano da Moita e
Albuquerque, iruiüo do Ur. Feliciuno Motta.
O enterro sairá àiniitihii, ás 0 1|2 horas, dn

, matriz «Ia Gloria, após a missa (ie corpo
presente, para o cemilerio dc S. .loão Un-

. ptista.i Em sua residência, á rua Fronciscn
Mcycr n. 90, fallcccu, hontem," e sepultou-
sc, hontem mesmo, no cemitério dc Inliaíi-

| ma, a Exma. I). Esmeralda da Costa, espo-
sa do sòlicitador Carlos Costa.

A extineta deixou na orphandade cinco
filhos menores.¦f/.S'.SytS

^jBmmm

78—-RUA DO PASSEIO 78
Grandioso e escolhido programma artístico

15 ARTISTAS 15
HOJE

Estréa - Sensacional ¦ Estréa
— DA

.Princesa
Celebre cantora internacional a voz, chegada hon-

tem de Buenos Aires no vapor "Arlanza"
Luxuosa apresentação

A ESTRELLA DO THEATRO "EMPIRE"
Brilhante Jazz-Band "THE NEW STYLLE"

Primoroso serviço dc Restaurante
8_f__MB8__B__B

füisssa

Na matriz de S. Luíü Gonz.ifí.i dc. Madn-
reira será rezada amanhã, ás 8 -horas, missa
«le 20° dia pelo passamento dc I). Emilia
da llocha Mello, esposa do Sr. Vicente Fer-

! reira da Costa Mello.
Xo altar-mór da efíreja de N. S.

do Parto, foi hoje, As "9 horas, celebrada
missa por alma da Sra. D. Carlota Cardina
Dias Kelly, professora municipal aposenta-
da, cm commenioraçao do 'òll" dia do seu fal-
Iccimento.

 No alt,ir-ni(',«* da egreja do Parto
será celebrada, depois de amanhai «piarta-
feira, 8 do corrente, ás i) 1|2 horas, missa
dc sétimo dia por alma do Sr. capitão Con-
rado de Niemeyer, «pie durante muitos nn-
nos exerceu o cargo de officinl mecânico de
afe.rição da Prefeitura do Districto Federal"

i As mulheres mais bellas usam sempre,
l pela manhã e á noite, a pasta dentifriei-,
SYNOROL.

NOIVAS
Madame Tavares, especialista cm horda-

dos a inachinii, sciciitifica á sun clieiilelln
«pie sc mudou para a
bonde l.ihs Vascpnce
»í»-j";»-;'-;.*^*;"'.^..x**x**!

rua Uoiiii Honiana
Ios.

188i

Os preços dos Grandes
ARHASSEIVS GOMES

SÃO SEMPRE
OS IVIZ-àHS BARATOS!...

S3E.GGAO DE TECIDOS
EPCP-GE - a grande fasenda da época
metro  3$000

EPONGE fantasia lindos desenhos
metro  4$900

EPONGE BAREGE- alta novidade me-
tro  6$800

LINHO SUPERIOR todas as cores met. 11 $000
CAMBRAIA DE LINMO cores moder-

nas met  9$800
CREPE MARROCAIN cores lisas rc-

clame met  10$200
| CREPE JAPONEZ padronagem linda

metro  4$500
MOIRÉ LINDAS cores da moda met . 7$500
TRICOLINES para camisas met. . . . 9$800

34' ~- Trav. S. Francisco de Paula — 36
. ARMAZÉNS GOIS antiga CA1SARJA UMES

9Bl_»l«_«ll_ill ._' '"'globo'"
ÜI-LSAM CAFÍÍ' O MELHOR E O '.Ul!.

SABOROSO
»!«:••:••:••!<¦:••!":

IlFi FHEBll
Oil. 78liHof-i-

(ANTIGA PRAIA DA LAPA)
Leilão, nniíüihã, ás 4 1|2 liuras,

[iclo leiloeiro PALLADIO.

SALA NO CENTRO
Aluga-sc uma, de frente, coin Ires

sacadas, cm casa de familia. Hua do
Uosario, 61, 2o andar.

«t*Mto-
com cercaAos rnecHcn* ü''a»-lB cst(-i°

novos e íiioilcrnos, por 1:500.-?. Custa o Iri-
pio. E' o ullimo. Milton Carvalho. Av. Hio
llraneo, 151, 2" (tem elevador).
••!-*r--i«>-i—i'.!-!"!"!»»:»»!'»:—i~*»»í":—;»»í»»:»-;-i»»r"T»»:»'i"-"!.'-i"i

Jóias! Joiaá! Jóias!...
Desconto de 10 e 20 oo

A REDENPTORA
Eua Larga -44

ÚLTIMOS DIAS! LI.TIMOS DIASl
Corrcnle.» follic.idns a ouro, Heüjlc.. 2S
AnneiH fnlhcnilOH n ouro, «lesde IS
Brincos ile ouro ,1c lei IOS
Atineis com brilhantes!!., 70$
Uc-lo-rios pnra liomcitR 22$
Allianíiis «lc ouro rie lei.. ir>.~
Cai.xã com rosário 6$
Collárcs ile prata de lei.. J3Ü0*
I'uls. fantasia, desde '. l"'l)t*

', y-mf» ¦

Prédios — Terrenos
Leilão ou Particular. Ninguém deve vender

nu comprai* "icm procurar o leilòc;,ro Palladio
llua S. José n. 57. Central 5538. Serviço com-
pleto de Ihróririiiçõcs plíòlojirapliias c auto-
inovei para levar ò pretendente no lecnl,

.'..•..:-.'..,..x.':~':»>M-*>*>^->->-:*^'i^^^';"><">-''->''-^^*''^v->-^^^^^

AV. MEM DE SA'
(Morro do Senado)

EMPRESA ANTÔNIO FERRAZ

HOJE — ás 8 3|4 — HOJE
5 GRANDES ESTOliAS" 5

Qnadro americano  Estréa
Acrobntas de salão  Estréa
llailarln.i andaluza  Estréa
Condury  Estréa
Quinta-feira — Matinée gratl», para"

an escolas municipaes.
AMANHÃ ESTRÉA DA CELEBRIÜAJül

RAKLES AULEY '

No TAVARES
Chá-aperitsvo dansante
Dirigido pelo popular artista inglez

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

Inauguração
5'-FEIRA 5--FEIRA

9 DE OUTUBRO
O PONTO DE REUNIÃO DA ELITE

í» CARIOCA

| Up-To-Datc Jazz Band
Excellente cocktail

service
Musica, Flores, Alegria!

B_ M
———¦ . me» -~-~~-*~-1

""

NAO FALTEM POIS A* INAUGURAÇÃO

5"-FEIRA 5a-FEIRA
9 DE OUTUBRO

A entrada para o Tavares pôde scr|
peja rua Chile ou rua México.

PALÁCIO GLÜB
-.¦rftAJW»

LUXUOSO /stf

Variatlissimo

PROGRAMMA

HOJE

ms Yaflii
duo de canto ítalo-brasileiro

Oschestras: Blues Bands-Harry
KOSARIN

CENTRO
62, RUA D. MANOEL

Solido c importante prédio dc 3
pavimentos, será vendido pelo lei-
loeiro JÚLIO, sexta-feira, dia 13, á
1 hora da tarde.. me» ¦

BE TANTA A SATISFAÇÃO
que dão

OS MOVEIS
RED-STAR

que quem os adquire raras vezes
se desfaz delles,'* quando vendi-

dos cm leilão, não só chamam
grande

CONCURRENCIA
como muitas vezes são vendidos

por
PREÇOS SUPERIORES

aos que tinham sido
COMPRADOS

RED-STAR
69 — GONÇALVES DIAS — 71

82 — URUGUAYANA •— 82

MACHINA

PRÉDIOS
RUA MOURA BRASIL,

42, 42-A e 42 - Fundos
(LARANJEIRAS)

O leiloeiro Gusmão ven-
dera amanhã em leilão, ás 4
horas da tarde em frente
aos mesmos pela melhor
offerta.
ALUGA=SE rp,n's"la de f*'c"t9*

Assenililéii 21, 1<> and,- *¦ me*** < 
CAI AQ e ~Posentos com o máximo
Of\L4C\KJ conforto, mesa excellente, alu-
fiam-se a pessoas de tratamento; rua do
líiachuelo, 3'.4. Telp. N. 73'!).

me»
LOTERIA DE S. PAULO
E.tracção ás terças c sextas-feiras sob a fls.

callaaçno do governo do Estado
AMANHÃ

20:000$000
Por 1$800

'.AZEVEDO & C, concessionários. S. PAULO
A' venda em toda a parte1 me» im

LOTERIA FEDERAL
AMANHÃ

20:000$000
For 18600

SABBADO
_00:000$000

Por 81000
O.s bilhetes para essas «oterias

acham-se á venda _ ma 1" de
Março, 110.

<í3i»__._*>__"
Bilhetes sem. *gin. rtua do Ouvidor n. P4.

Pntíain todos os prêmios da Loteria Federal.
Posto de venda de ''stnmpilh.is.

me» >

ÁLCOOL PASTEUR
Sem cheiro. Especial is industrias de

pcrfuimtrias e bebidas finas. 2**, 30°, 40° e
42°, cm litros c loneis. Drofim-ia Berrini —
H. Buenos Aires, 18.
e_B_i_n___a__nM_B-_i^____n_^_i_M_B_a,

me»

hde 
fazer meias em casa, vende-se ,e ensina-se

Sratuitamente A rua da Passagem, 9% Eotaf. fiurias.

XAROPE PAULMANN
Poderoso calmante de «jualquer tosse ou

bronchite. A' venda uai uliurmp.cias c dru*

OÍ^~»Mí. -• - *S_H1 *»¦**®^_|___íl_|,ln//jÍ] auxiliar verdadeiramente sem 1
W fí T&p -*-»ÍI^«[ufflS ^^ÈiiÊS^k 11tíll llllil 'S-*1*1 Porque, alem de ser «m
i^* • \ \ <-- á!* l^^SSli_S^Sf_ 1 «fl d-1'cioso nlimrnto, contem 03
í^^> ^^-V*\^\'e^/M/( ^ "^SÍBÍ_mII„ 

Lfil Wi "*"eZeSe'Selemen*osr.ecessarios

•H^^^^-s 
'"'' 

JT'^r^\y~^^^^^ ^ tarnbern Para adultos alimento M ^7(BÍm

Í-~^»çà^^^^^^l# ° rr,ineáu de QUAKER OATvS, alem %g* MíjÈ
fâ.*'«fc^j^^^rSi>v5'^J^^ desaborosissinio.constiUié a mnis perfeita WE_ií-**3i
^^^^^^^^^'¦^y^^'/^^,. «feição-da manhã ou para merenda; ^^ífâf^M

??•l-W-W-M-^í-J.**-;..1,.;.^.;..,..,..,..,........,..,,., ¦~™^l^~~~~--~l^l--l-~l-~~-"«S*M__B_i

MOBILIÁRIOS

:ft

•..•..•..:„;„•.« f-,.......

i*? AI (O ?~S -"--"KA-VIOLETA. Pelle,
A>****.~* V- ¦:*** Cabcllos, Fraque-a sexual!
1'uh.rculoK», Anemia. Aasembléa 54, s> á» 9,
D!*. PEOltü MAGALHÃES.

para èscriptorios. Cadeiras com molla a 1.08.It. Alfândega, 03, CASA MARTINS.

LEILÃO OE PENHORES
J-D. Oliveira, l\. Chile, IS. cm 10 de uul__r»-« dn 192. I

¦-¦i-lM-.•/-í_ái.r.-í: . ... :... Ü^JU^i^im^*m%mm*m%^áÜ^^iA'^^:;.i iS-J. i£ti^£ãtíã^àã0t&i^6fi^.J.^,i^J^::^ .,«-¦«¦1-¦!.•;-&



í
¦j

A NOITE -•¦-** St-auntln-Mt-a, fi de Outubro «le 10S1

13

ií |
!-

{ f

i
F-

!l' 1

B- 1?*

.%_,°-

'H

S OE OUTUBRO
Brilhantes, oa festejos, em

Portugal, oommemora-
tlvos da proelamaolo

da Republiea
LISBOA, ."» (Havas) —• Al feitíi comine-

tnontlvai da pr-damacio da llepublica
.t.ni este mino ,„„H» mais «nliuaçáo Un quenoi nnnos anteriores. Desde limitem que «
chiado oitn repleta dc forasteiros do Iodos
oa ponto, ilo pai-, qua vim assistir ao. fe.-
tojos.

I)e madrugada, todas as bandas militares
t d. ns-ocl:içfles particulares locaram alvo--'ailu e ii hora cm que fni .proclnmndu a
ltcisulill.il todos os navios salvaram. As
èinlmrcuçflcs fui,,In,,Ias no Tejo as*>o*lurnni*
t>e com «•> auuii "sirenes" ao regosljo cerni
• todas, inclusive us estrangeira?, emuau*
dei,•:.;.,,u cm a roo. As fnrliilc.au deram tam-
liem as raivas do bstylo,

A's primeiras horas du manhã coineçoa a
<_rin;.i-sc o grande cortejo cívico • ás 1(1
tii.r.i -. mais ou menos, a enorme massa

Ímpuln. 
poz-se em movimento *rn direcção

. Rolundu, onde variou oradores exultaram
feitos dos heróis da gloriosa Jornada. O
cortejo desfilou perante a tribuna dn presi-
ticiitc iln llepi.lill ¦., que estava acompa-
nhndo dc todos os membros do governo, dl-
filomatns, autoridades, allus patentes de
torro e mar c delegações das associações
rcpuhllcan.is da capital c da província, Uma
fioru depois começou o desfile cm coullnen-
cia ao chefe dc listado, das tropas da .uai'.
nlçilo e dos contingentes vindos especial
mente das provinclas, oum total de quinze
mil homens.

A' tardo o presidente deu recepção no
palácio de Belém, a que compareceram, o
governo, corpo diplomático, autoridades,
•ifficinlldado do [.-.ercllo e dn Armada c
t>l*o-i funcciõnarios da llepublica.

Momentos antes i|n recepção o presidente
da llepublica assign.irn o decreto de indulto
e conimutnçao dc pena n vários presos poli-
ticos c réos dc cri 111 o co,nin,;ui.

Manila União Portugueza
Teve muito brilho a festa com que a Ban-

Ha União Portugueza commemorou. hontem,
o auniversado da proclaníação da Republica
cm Portugal. Na sede dessa agremiação, á
rua Frei Caneca 41, houve um grande baile
eiuc, iniciado ás ,"> horas da tarde, se pro-
Jongou,. sempre com animação, ató 10 da
Imite. A concorrência era grande e os di-
redores foram dc muita gentileza para com
->•-. seus convidados.

Grcmio Republicano Portuguez
lím homenagem ao 14" anniversario da

procl.imação da Republica em Portugal, hon-
tini transcorrido, cffectuou o Grêmio Repu-
lillcnno Portuguez uma sessão solemne, com-
Memorando, assim, conilignaiiiciitc, aquelle
evento.

IA sede daquella agremiação ostentava ma-
puifica decoração em flores naturnes, apre-
-.cotando os seus salões lindo aspecto, no-
lando-se ali crescido numero de cavalheiros,
lixmas. famílias c pessoas gradas, que cm-
prestavam, com o scu concurso, brilho As
homenagens prestadas á data, lão cara ao
coração dos portuguezes.

Aberta a sessão, ás 9 horas da noite, sob
a presidência do Sr. Dr. Manoel de Oliveira,
ecerclarlo da Embaixada de Portugal, usou
da palavra o orador official da solcmnidade,
Vi: Pinto da llocha, deputado federal, que
cm substancioso discurso, prendeu, por ai-
jçuni tempo, a attenção do auditório, reme-
morando os faetos 4nais importantes que
.precederam a proclamação da llepublica, era
substituição ao antigo regimen. Fizeram-se
ouvir ainda outros oradores que, como o of-
ficinl. foram calorosamente applaudidos.

Abrilhantou o acto a Banda Lusitana. Se-
j-fuiu-se o baile cujas dansas se prolongaram
até a madrugada.

Os directores foram pródigos em gentl-
Icz.is aos presentes.

C. B. Éernarilino Machado
•("ommcmorando a data dc 5 de outubro,

lesta benemérita associação portugueza fez
rcalisar, hontem, cm sua sédc, no largo do
Bosarlo 34, brilhante festa, também com-
juemorativa do 12o anniversario da sua fuçi-
dação. A cerimonia, com grando concor-
seneia dc associados e familias, teve inicio
ís 4 lioras da tarde, com a distribuição de
diversos donativos a orphãos de consocios,
por intermédio da Caixa de Caridade Por-
tugal-Brasil.

O Sr. Domingos Rodrigues da Costa pro-
nunciou o discurso official, em que relem-
brou a data do 5 de outubro e a acção do
Centro « do seu illustre patrono, sendot
muito applaudido.

¦ **lt» *—

0 "Avoi" m tramito jara o
Mo ia Prato

A seu bordo viaja um sclontista
belga

Depois «lt mllar ei.-eiltnt* viagem, Un-
cou ferro »a fiuaharn, ás ultimo*, .horas do
hontem, o Irunaatlitutl.o Iniler "Avon",
procedente de Soiithamplon n escalas nos
,"i>rl».s de costume. A unidade da Mala Itcul
Injlexa, depois ile receber a visita regula-
iiientnr da Saúde «lo J'oito, cujo medico ve-
rificou serem boas si condições -.-nitavhn

do bordo, demandou o caos do porto, oude
atracou, effectuandu*so, logo em «subia,
o desembarque dos passageiros quo ir.uis-
portou para esU capital, em numero resi*-
lar. Em transito pnra os portos rio llio da
Prata o rj.vlu britannico condu. muitos
passageiros, nolantlo*«c entre outros de
destaque o Dr. Ren. Stiud, sclentblu liclgu.
secretario geral da I.iga dus Sociedades da
Crus Vermelha, com sede em Paris.

S. S. destina-se ao Chile, onde vae cou*
vldado pela Universidade daquella Republi-
ca para fazer um curso dt medicina social,
como também para tomar parte na I* con-
ferencia 1'an Americana de Protecção i

MUSICA
>>ai»»<^iww^iwii»***-~~-~~_~*-_-_k-

O concerto WMorg Bang
Ntpomuceno

Foi a melhor parla da tarda dt honlem a
quo nos proporcionou, no .alflo do ln-lltu-
to Nacional de Musica, a festu do arte. queesle uuiue ella bem merece dn Sra. SVnllior.
Hnns Nc|ioinuceno. cujo recital leva a cul-
htboraçao de uma de suai melhores di-clpu-
Ins _- ii senhorltu l!.<y,ló* Baptlsla, o do les-
lójido professor — o violinista Francisco
ChiaffiteUi. A concorrência, 4 outra cousa
uão era do esperar dado o renome da pro*fessora Xepomuceue, era numerosa • sele-
da, o quo tornou mais expressivos os ap*
plousos prolongados quo coroaram o final
do cada numero do progrãmtnn, assim org«-
nltado, e por iodos brilhantemente doseniiie-
nhado:

Primeira parlo —¦ 1 _- Mozart, Sonata em
ri, op. 03 para dous planos, Sra. Nepomu*
rtno e senhorita Ilaydée lluptistii; '.' —> So-
nata M.reulzer), para violino e piano; A,la-
l*lo sostcniito, Presto andanle com varla/one
finale, Presto, Sra. Nepomuceun o professor

I !•'. Chlafitclll: a — numeau-l.escher.V--

flSSS

Infância, ^ue^oYfertuarà^.mVàutftíõ êI vo,ll«,}'trli/i 
íll0P-»> S-hereo, op. ãll, Venho-

no Congresso Sclentiflco Pa« Americano, * r«» ««yoío Baptista.
reunir-stem Lima. ' -W-da parte — 4 — Sinding Varialions.mwm dss*"

AMANHA

200:000$000
ÍOMOSOM
50:000$000

POR 80S000

LoteriafloRioGranâe
Jogam 13 mil Bilhetes

Vende-se em toda parte

Águas
é a Rainha.

Perfumaria Laptant
llua do Theatro, 9

, ; para dous pianos, senhorita Hayilée B.iptlstn
do Colônia''. Sra. Nepomucooo; .1 __ Wagner 1'hrlln,

Cavalgada das Walklrlat, para dous planos,-nhorlta Ilaydée Il.ipti.la o Sra. Nepomu- I

Escrophulat ? Elixir de Inhame
-tt*» ,

iíRosiderma"
O "rouge" da mulher chie

-«Ml
O PRESIDENTE DO ESTADO DO

RIO TERÁ' MANIFESTAÇÃO,
AO PASSAR POR MOXNÉRAT

MONNF.RAT (Estado do Rio), 4 flletard.v
do) (Serviço especial da A NOITE) — Por
Iniciativa do coronel .ovino Monnerat, o pre-
sidente dcsle Estado receberá uma grande
manifestação de apreço, por oecasião de sua
passagem por esta localidade. Assim, o Ur.
Sodré será recebido, na estação, por duas
bandas de musica e pela população, seguindo,
npós o desembarque, de automóvel, para Bom
Jardim, até oudo seus amigos o acompanha-
rão.

¦ -—m i

Premiado com

200 contos
na Loteria Federal, extra-
Iii<1a antc-hontcni, tei ven-
dido no

Centro Loterico
R. SACHET, 4

EU FIZ A BAIIBA ESTA
UMA GILLETTE. E VOCfí .

¦ ms— >—

MANHA COM

Levaram-lhe o relógio e a
"chalelaine"

.cno.
Recital lourdêt Milunc Vax \

Com a concorrência qut tóe provocar toda 
'¦

a demonstração de srle da sculionta I.oiir-i
dos Mi lon o V.iz, realisou--- na noite de sab- jliado, no salão do Instituto, o recital ria-i
quella festejada pianista, e escolhida disci-, . . .
pula do professor João Nunes; O piogram-j rani: em 1*. Uenjoim; rm '2', Vlslgodoj em
ma, dividido em Ires partes, multo facilitou.'.'!'. Heru'. Tempo: 1C5 8|5. Poules simples
pelo seu gosto do organisação, o relevo das! 338500; duplas — '-4.000.
i-ualhlnrifs da c.*tiiiii.i interprete ,lr Cliopin e 8' parco "(ial.irim" t- íí:000T a 0005.
licethoven, que teve, no fim «ie cada nume-, t.ii*>0 metros. Venceram; em I*, Mnlal Tucl
ro, a fnlar-llie dn" impressão profunda dei- * Bombarda (empatados): em !l". Metil',,,

Corridas
EU 8. PAULO

AS DR HONTEM. NO JOCKOT CL-B PAU-
MSTAXO - S. PAULO, 5 (A., Aí) r O
Jookoy Club Paulistano fe» reallsar, lioj».
no prado tia Moocii, mnls um» corrida «a
sim netun! temporada, lendo sido o seguln*
lo o rosultdo dos parcos:

J* pitioo "Dngmar" — 8:5001 • 7001 —
1.400 metros. Venceram: em 1». Florante;
em 2". Cònsuolotlei em a», Zalnab. Icmpo:
fit 8|«. 1-ules simples r-i 13Í800; duplas

18,300.
2« pareô ¦¦PI.Tuyo,, --_ 8i000| • «001 —

1.400 metros. Venceram: em 1», La (larçon-
tio* cm 2*. Lovantlicoi om _•, Nejlma. Tem-
po: 02 :i!ó. Poules blniples —• 17Í-100; du*
pias -- Õ1-.700.

ll* parco — •'Deslumbrante". — 0:0005
e 61I0S -« 1.009 metros. Vencoram: em 1*.
Fauno: tm 2', Burlcta* em 8\ Cantilcna.
Tempo: 110". Poules simples — W; du-
pias — B8S90Ü.

4' pareô "Panur(o" -- 8:0008 • 6008 —
1.600 metros. Venceram; em l", Chalupa.
om 3», «ridgt; «m 8«, ICscorroita. Tempo —
111". Poules simples — 32*300; duplas —
«íüllOO.

.",• parto "Esoorlt" — 4:000| o 800$ -
í.tiflf. melroi. venceram; em 1", Dalllu; em
'.". Iluzalno- tm 8», Oc*.iso. Tempo: 111".
!',niles simples: 68$; duplas — 71.1100. '

ii' pareô "I)*Ann!inzío" — 3:_UÜ. t 700:'.
1.700 metros. Venceram: em 1*. Baslng;
óin '_\ Camorra; cm «•, Rstaplan. Tempo:
114 816; Poules simples — 30.200; duplas

• • 40*700.
7* parco "Grandt Pr.mio 2!» dt Outubro

20:000. t 4:000.. 2.400 metros. Vcnc

Tempo: 112 1'.'..
de Mnlal Tucl, e
pias —• 108800.

fiai-, loptlmn

Poules simples — I0S10Ü
10.9:700, de Bomlianla; du-

O movimento geral das

15
Mas a policia conseguiu fazel-o re-

haver o que lhe pertencia
Miguel Ribeiro Marques, residente A rua

dos Arcos n. 14, queixou-se á 4* delegacia
auxiliar de que fora furtado cm um relo-
gio de prata e uma corrente de ouro, do va-
lor dc 400.000.

As autoridades conseguiram descobrir «ruc
o autor do furto fora Antônio Henriques,
que, preso, confessou q delicio, indicando
onde se achavam aquclles objectos, que fo-
ram npprchendidos cm casa de Manuel Gas-
pnr, á rua do Lavradio n. "5.

DIAS APENAS
ESTARÁ'

TERMINADA
A

Liquidação
Ánnual

POMADA
RENY

Contra
SARDAS, PANNOS, ES-
PINHAS, RUGAS, CRA-

VOS e MANCHAS DA
PELLE

INFALLIVEL

UNHO PURO
ttireclamente da fabrica ao freguez só

DAVIDS FRÉRES
Av. Rio Branco, 114-1". Tel. C. 1902

-> -IM»

Prisão de um larapio
Pela policia do 15° districto foi presí e

autuado o larapio Artliur Alves da Cruz, de
23 annos, por ter furtado do prédio'n. 135,
residência do Dr. Oscnr Ramos, vários
objectos.

¦ -st_» ¦

n9 NA LAMBERT
Pó COTY

Todas
as cores

LEGITIMAS
LÂMINAS
GILLETTE

RUA SETE 92
K

O MAIS AOHERENTE
O MELHOR PO' DE ARROZ

_— ¦ itw ¦

FRUTAS
OS MENORES PREÇOS

DOCES, BISC0UT0S, CONSERVAS...
Casa Central Av- R- Branco, 114 |r

Aggredido pelo desaffecto, falle-
leceu no hospital

S. PAULO, 5 (A. A.) — O delegado de
Itaberá communicou á delegacia geral, quehoje, cerca de 4 horas da tarde, nas proxi-
midades daquella cidade., no caminho do
bairro dos Aquinos, foi encontrado grave-
mente ferido o indivíduo de nome Virgílio
Rodrigues Pinheiro, que veiu a fallccer, de-
pois de declarar ás pessoas que encontra-
ram, ter sido aggredido pelo seu desaffecto
Honorato Rodrigues. Ignoram-se os moti-
vos do delicto, tendo a policia aberto in-
querito a respeito.

<-Mft>Parisiana
A Água de Oolosia preferida

¦ »-*¦*-- ¦

Dtpols de amanhS a
Loteria da Victoria
•xtráe nm plano da
40:000$000 por 20$,
Jogando somente 8
milhares; 75 ~|° era
prêmios e vende-ta

•m toda parta

Assembléa, 22 a 26
TODOS DEVEM APROVEITAR

ARTIGOS PARA HOMENS
ROUPAS

CAMA EMESA
TOALHAS

-.nda no auditório, mintas salvas prolonga-
ilas de palmas, que u forçaram a números
extraordinários; l)cnlrc aquclles cuja inter-
pretaçãu mais enlevou a assistência, deve-
mos asslgunlar n grande sonata 1!7 de Rce* apostas .ittingiu a _'Jii:OSO?000
tlioven. e o conhecido amianto splanato v. ,_,..„.
polonalso dc Chopin. '>A h.._>*,-a

----w**-. ,. FOI DISPUTADO KM LONCfiHAMP. l>
! GHANDI-; PRÊMIO "AliC DE '..lIOMPHIi"
í— IARIS. i, (U. .) — Disputou-se. hoje,

em Longchump, o prêmio "Are de Trlom-
phe", de duzentos c clneocuta mil fran-
cos e dois mil e quatrocentos metros de

i distancia. Venceu ..o animal Massine, <lo
| Sr. Ternlncky. Isobelle, do Sr. Arnionl e
I Cadum, do Sr. Iloth.hild, chegarnm, res-

pcctlvainente, cm segundo e terceiro loga-
I res. O vencedor cobriu o percurso em doÍ3
I minutos, quarenta segundos e noventa e
1 oito centésimos. Correram nove animaes.

Football
COLLOCAÇÃO DO.S CLUBS — Com os

jogos . ilo campeonato c torneios da Liga
Metropolitan», hontein affocluados, ficou

sendo a seguinte a colo.ação dos seus cluhs:
| serie A — 1" logar, som ponto algum perdi-

do, o Vasco da Gama; _* logar, com seu
I pontos perdi,los, o Andarahy; .')' logar,
i ••om dez pontos perdidos, o Villa Izabel; '1°
; logar, com onze pontos perdidos, o lliver;
j .">" logar. com quinze pontos perdidos; o Ma-
i ckenzic; 6" lognr, eom ilezeseis pontos perdi-
I dos, o Carioca; r lo;;;>r, com dezoito pon-> tos perdidos, o MnngUcita; 3" logar, eom -U
j pontos perdido., o Pnliheiras. Serie Ji — 1"

logar, eom quatro pontos perdidos, o Bom-
I suecesso; 2' logar, com cinco pontos perdi-
I dos, o Sáo Paulo c Rio; 3' logar, com dez
j pontos perdidos, o Fidalgo; |- logar, com
I onze pontos perdidos, o Metropolitano; 5o
! logar, cm doze pontos perdidos, o (lonfian-
| ça; li" logar, com quatorze pontos perdidos,

o Americano; 7" logar, com dezescis pontos
, perdidos, o Esperança; 3» logar, com vinte

c dois pontos perdidos, o Progresso. Serie
C — 1* logar, com um ponlo perdido, o En;
genho dc Dentro; _ logar, com cinco pon-

: tos perdidos, cada uni, o Modesto e o Evc-
i rest; 3° logar, com doze pontos perdidos,
i cada um, o Olaria e o Campo Grande; 4o
I logar, com quinze pontos perdidos, o Indc-

pendência; .V logar, coni dezoito pontos
perdidos, o liamos.

OS GOALS — Balanceados os goals pró
e contra, obtidos pelos ilubs que disputam
o campeonato da Liga Melropolilana, 1'ich
sendo esto o resultado: Vasco ,1a Gania, 34
pró e 7 contra, saldo 27; Andarahy i!9 x 1">.
saldo 14; Mangueira, Vi x -7, déficit, lã:
Carioca 18 x 21, déficit. 3; River 10 x 20,
déficit 1; Villa Izabel 2C .-- lã, saldo II;
Mackenzie 18 s 2U, déficit 2; Palmeiras
11 .*: 42. déficit 31.

OS SCOflES — São estes os scores que
tèm vingado nos jogos dos teams princi-
paes da Amca o da Liga Metropolitana:
2x1, trinta vezes; 2 x 0, dezenove vezes;
9 i I c I x O, dezoito vezes; 3 x 2. doze
vezes; 2 x 2, onze vezes; 1 x l.dez vezes;

x 0, nove vezes; 4x2, S vezes; 4 x 1 e õ x 1,
cinco vezes; 0 x 0 e 5 x 0. quatro vezes;

x 2, 3 x 3, e 7x 0, tres vezes; fi x '_.
x 0, 5 x 3 c 8'x 0, duas vezes; 0 x _•

V x 1, 7 x 2, G x 0, 7 x 5, 4 x 3, 5 x 4 c
x 1, uma vez.

EM S. PAULO
O BRAZ ATHLÉÍÍCÔ VENCEU O C. A.

VPIRANGÁ E O C. A. PAULISTANO DEU-
ROTOU O GERMANIÁ, AMBOS POR .'!
GOALS CONTRA 11 — S. PAULO, 5 (A. A.)
— Contra a expectativa geral, a valorosa
turma do C. A. Ypiranga perdeu hojo no

! seu cnmpo, na Água Branca, para um con-
j innio que lhe é bem inferior, o Braz Alhle-

lico, ex-Minas Geraes. E perdeu por 3 a U.
Verdade é que o quadro dn Água Branca
aellHÍu num dos seus dias de infelicidade c,
embora Iodeis os seus magníficos elementos
se esforçassem para a victoria, a sorte não,

j lhes sorria. Perd,eu, assim, o Ypiranga o
| titulo que hoje deveria conquistar — cam
I peão do Io turno, egualando-se, portanto,
] nessa posição com o Paulistano e o Conn-
I thhms, cada uni com 14 pontos. Deve, por-
I tanto, havei; nestes dias um desempato en
j Ire aquclles quadros para a disputa da ri-

quissima taça "Ballor", destinada ao cam-
peão do 1* turno. Durante a primeira phase,
o Braz Athletico, num dou seus grandes dias,
produziu jogo mais Intenso que o Ypiranga,
dominando quasi sempre a partida. Nesse
tempo, Garcia, com um forte tiro, marcou o
primeiro ponto cio dia parn o Braz. Xa se-
gunda phase, proseguiu o quadro do Braz no
sen domínio, obtendo, por intermédio de
Pietro mais dous pontos. Assim, sem mais
nada poder fazer, o Ypiranga continuou a
luta com a inesperada derrota ilo pujanto
conjunto da camiseta alvi-negra.

—No campo do C. A. Paulistano, no Jar-
dim America, enfrentaram-se os quadros do
Germaiiia c daquella fidalga sociedade spor-
tiva. Foi este também um jogo que se rc-
vestiu de grande importância porque, se o
Gcrmania fosse derrotado uão poderia mais
disputar o turno. E foi o que aconteceu. O
Paulistano venceu-o por il a 0. Desliumana,
verdadeiramente deslnimana foi a resisteu-
cia que o quadro allemão oppoz ao Paulis-
lano. desenvolvendo, não raro, joi;o bem

n«-o KrarTRewrvaíi lllídeíanío, ressoa
ilil, Aloy.lo « M. Cunha.

Box
O EKCONTnO nODRIGin* ALVES »

CLÁUDIO NOVKM.I TERMINOU COM, A VI*
CTORIA «ESSE ULTJMO. NO PRIMEIRO
llOI-NI). —• Nio logrou o exilo com «|.io cni
esperado pelni afflclonmlos do hox o innloll
revancho que, cm disputado do titulo Uc
campeio peso*le\v, se feriu M-U-UO ultimo
entre ou puglllstan patrícios Antônio llodii*
gues Alves o Cláudio Novelll. Anleollud»
como unia partida cheia de lance» o equlH-
iuada, do um lado, pelos coiihcclmenlos te-
clínicos do Rodrigues «lvea e dt outro jwlo
-Igor physico do Novelll. essa luta. conli-
a expectativa geral, decidiu-se qullíl fiem
Interesse e antes mesmo que findasse o pn-
meiro "round". Venceu Novelll com in-
tilllgciito "hoolt" de direita acertado no
queixo do Rodrigues, lendo esto «Ido posto"Uiiocli-out". Nas lulas preliminares Ho-
burlo Stntos .. Jack Casslano « Ilnmherto
lllols x André Ittrl, venceram, vcspcellva-
iueut«, Jndi no C* "round" ê Klols ne sc--mudo,

Aeronáutica
NA ITÁLIA

CMA GUANüf: PROVA DE AVIAÇXO. —
MÍI.AO, 6 ('A. A A — Devi» rcills.ir-se, lion-
lem, o íonciuso de aeroplanos pa.» » dhpii-
Ia da "Taça Baracca", num ]ierciirso dc
1.000 kilometros', A' hora mareada, o pre-
sidente do conselho, Sr. Mussolhii tomou
log(U_num aeroplano • realisou um yoo a
....(UFiia altura, passando revista a todos os
appareihos que deviam lomar parta no con-
curso, a em seguida deu o signal d» par-
tida. O tempo, porém, estava péssimo*
o-; aeroplanos. depois dt terem pciwrndo
al.iuns liiloiiietio-, foram forcados n ater-
rã.r, uo Intuito dc evitar desastres, O con-
u::",ii foi odiado para hoje, '« o chulo da
atmosphcra o permlltlr,*s*m -

'Pvnvvliáa tratamento garantido com o
I ryorrnc*» eíiiecifico PYOL, appr. pela S.

I*; — Manoel Duarte, Gon«. Dias, 84, en-
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O QUE E- DIGA-SE:

NEVAL
£' O MELHOR PÓ DE

¦ —t» ¦—
ARROZ

IDADE
AMANHÃ

2 prêmios de:
CONTOS
Habilitae-vos!
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A punhal, cacete, garrafa,
soco, ele.

¦A Assistência soecorreu ns seguintes vi-
climas de aggressões: Francisco Anlonio, de
27 annos, trabalhador, residente á rua
Capitão Barrão ». 5, .ferido a punhal na
região glutea, ú mesma rua: Wald^mar Sil-
va, de 19 annos, empregado dos Telegra-
phos, morador ú rua Toneleiros n. 70, feri-
do na cabeça a cacete no campo de foot-
bali da rua Xavier da Silveira; Antônio
Costa, de 24 annos, operário, morador ã rua
Barroso n. 52, ferido tanibem na cabeça e
nos lábios, não se sabe a que, na pedreira
da Urca; Nadyr dos Sanlos, do 20 annos, do-
mieiliada á ma dos Arcos ií. 19, ferida lano, desenvolvem
a garrafa, na cabeça, em sua residência; c.| violento,
finalmente, I.niuleiino Santos, de 30 nnnos, , O Paulistano ae

0 "CHAUFFEUR" PARTIU 0 NA-
RIZ DO COMPANHEIRO

Uma questão sem importância levou os"ehauffeurs" Herculano Machado c Adamas-
tor Antônio Castorino, hontem, na avenida
Rio Branco, em frente á Confeitaria Alvcar,
a uma violenta discussão, no auge da qual o
primeiro deu uin murro no nariz do segundo,
partindo-o.

A victima, que é brasileira, ,1c còr branca,
solteira, u tem 20 annos de edade, depois de

j receber curativos no Posto Central dc Assis-
encia, recolheu-se á respectiva residência, à

rua Torres Homem u.° 2uú, c o aggressor foi
. Junto ao Patllé. 'preso pela policia do 1." districto.

empregado do commercio c residente á rua
Thcreza dos Santos n. 59, ¦ferido ri soco.
no nariz, á rua Pereira da Silva n. 128.

¦ -*»_> —
Saiilos da Fabrica de Todos
os Santos, em cortes o em
retalheis. Thcophilo Ottoni,
93, 1". próximo da Avenida,

-> -i«_» —_

JERSEY
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Antes de comprar, veja os preços da casa

Orlando Rangel-83. Assembléa, 85

RAIOS X E ULTRA-VIOLETAS
Tratamento moderno e indolov ilos eeze-

mas, ulceras, furunculos e doenças da pelle.
Pholographias (raios X) em domicilio. Dr. Da-
ma.ccno de Carvalho. S. José ÜO. T. C. 52S'*.

¦ <-**•**¦ .

chiou desfalcado de Mario
ndraile, qne ainda cumpre pena iliscipli-

nar. Cloiioaldo e Sérgio reapp.ftréceram nas
suas posições, garantindo a volta destes
dous elementos o bello triuinpho que o Pau-
listano obteve, jogando contra um quadro
disposto n não perder. Foi, portanto, uma
dns mais justas è merecidas a victoria qüe
o quadro de Arthur Frienileieieii obleve
hoje. Na primeira phase, Seixas marcou o
primeiro ponto para o Paulistano e na se-
gunda Friendereich marcou mais dous. Fi-
carnm excluídos do segundo turno os qua-
ilros: Germania, Internacional e Palestra,
sendo que este está afastado desde a pri-
inciru luta do campeonato.

Basketbali

Precisa de dinheiro ?
A Tintui-rin Aliiança ,!:', em dinheiro,

aeto da entrega dn roupa, o valor da meü-t-i, I ò Adíierbal; O*ro
11. Visconde Rio Branco, 38. Tci. 5551 C. 4 tcam — Freitas c

O AMERICA VAE ENFRENTAR; AMA-
NUA. O S. CHRISTOVÃO. -- Ilenlisamlo-se.
anianhã. o jogo acima, o captain ilo Ame-
liea F.C. solicita, por nosso intermédio, o
cpniparecimerito dos jogadores do 2" e 1"'.'„])-., ns l.'òtí o 8.Í10 da noite, respectiva-

no ,' mente; na sede tio club. 2" tcam — Bni;*,i
Perig-oso . Plliiió; 1°

Chieu; Barata; Jocclyiio c

trada Rosário. .T' e sahbados.
-tt*-

TODOS DIZEM!
— Só —

Loteria _ Bahia
Hãi lie [HBnuitiJü

Em quanto suas congene-
res a perseguem, a LOTE-
RIA DA BAHIA dá-lhes li-
vrc curso cm seu Estado,
provando assim, que a su-
perioridade de seus planos,
não lhe trazem "concorreu-
cia. O publico que julgue !!

¦tt*» ¦
KDUARDO GUINLE — Nesta rua, a mais

chie c a melhor do Rio, vendo soberbo ter-
reiio de 15x40. Vendo lambem lindos lotes
na Av. Pasteur, Urca, Tijuca e ruas Humaj*-
lá e Mcnua Barreto. Prédios: em Pctropo-
li», Conde dc Bomfim c Villa Isabel. Milton
Carvalho. Av. Cenlral, 151-2-. — T. C. 178.

ATIROU KEROZENE INPLAMMA-
DO NO COMPANHEIRO?

Queimado cm todo o corpo foi medicado
pela Assistência o vigia Lino dc Souza, de'_;', annos, empregado á rua S. Chrislovão
ii. 709 e morador á rua Bencdicto Ottoni
n. S7.

Lino, explicando o facto, disse ter um scu
companheiro de trabalho lhe atirado lsero-
zcne iuflammado

DOUS PRÊMIOS DE

AMANHÃ 200 Contos
CENTRO LOTERICO

R. SACHET, 4
¦ -—m -

HORRÍVEL CRIME 1
Causa sensação a todos a liquitlaçio de

meias de pura seda e perfeitas para senho-
ras a 4S500 e para homens a 3S500, na rua
General Caldwcll n. 320! Ido e verificae.
Tel. N. 4293. TE-

¦ -it*-- ¦ .

i^^^mw^^o^SoTT^
_ o mais caro. Arihc-
rente e multo per-

fumado*;
|A' venda em todo Caixa 25500 e peloo Brasil. correio 3S200.
PERFUMARIA I.OPES - Praça Tiraden-
tes 30 c 38 c rua Uruguaj-aua n. •11—Rio

''titssmmmmsmsmssjsmsssMsswmwsssssssssm

LADY

^'CANHENHO FUNEtt
MI83A8

HoMm-.e ¦manliSi
Spglfredo Cardoso Monteiro, f>- s j-,,,

110 Ito.a, is 10: Prnnelsco Antônio ,v'.';
,',•. JO I "J| eornn-l .luf..) I.urlo ile*M»lli, "-
(i 1".'; Ilwllo illveni. As 8 j _, „„ ,''•
de «. 1-jaiielsco do I-aula; 1). l,iu,.|,i0MK
rcira de SnnCAnnn, fts íl lj_, ii« m-iti, 

*¦
N, S. do I.orctn, em >l(lCBr_|iaguáj li rjl
II» llocha Mello, tis P. ua iiiatrUd» S. í'
linnzagii, cm Mad..rcira: l''raiirUcu .s».,*
da lloclin Sobrinho fClili|iiinhu), '• 

3 fU
un (itndelarias Dr. Euíenlo Aiijju-Io \vM
decJi, -". V, n.i mtlriz dc S. ,lo^: (Ci
Uris du Cunha. A:t ll, na egreja (|8 j; S
do Parlo; I). Kiigenln I.eal Snaivs, ','â
ua cgrelii do Carmo: conselheiro .MtfclJ;
Maria Slarli* Strmento, «1 o, na ca».'
do Hospital dos I.nzuios: 1). lv,||„r ^g
fis 0 1|3, na nialrlz elo Sa-jr-nln Oira-j-a
.lesus. á rua Ilcnjiimln Conslanl; n, -J-
Ila Monteiro ílorges, ás K; KraiKÍsco hi)
Goulart, As 0 I|2, na malrl/. th ,s«ni« ,\v'
nio dos Pobres; Cnmcrlno Me,i-/-S j|-e',
111 9. na egreja d* N. S. Itnmarulndt Ce.
celfüo, < ruu fienernl Câmara; liuul ,i,|_
ga, in 8 Uii. na motri/i de N. S. ,|e j.,,
des, em Villa fsabrl; .loão K.iplKtu p|_
iii 7. na -Mtrit de N.. S. de Coparnlian», \
ENTERROS
¦ SBMMSW I Mi

Foram «pnltilos hontem 1
No cemitério de S. Francli-e Xní-fer _

Oiuadio dt .lesus Pereira, rua Buenos \\s
n. 2fi9: Aldo. filhi) de João I.eonanJoS
Almolra Santos, rua Moncorvo n, -15, *.,
nedlcto José 1'cllcio, ilha de França; 'üJJ
urdo dos Santos Cardoso, nia Antônio l!ii
n. 11*>; .los- Gotiics <ia Silva, Hospital r„>
trai do Exercito; Francisco Alves Corrit
rua Nazario n. 20; Usmtfia, filha d* Abi_ .
lo da Silva, rua Visconde do Nlctlierov «ü
mero 31; QuintilIaiKi .losr A11I011I», niaGd
mes Braga n. 10; .loaquini Dias Novo. Hü.
pilai dc S. Sebastião: Oulomar Afoita, m'
I). .lulia n. 73, cnsa III; Blagio Cozzl',-2
de Catitmby n. 17: Waldyr, filho ii- ,',bí^
do Carlos da Silva. Ilha do Governada..
Wallcr, filho de .losé da "Motta, rua Ivirv
cochino n. f.1: Álvaro 1I1 Costa N'iii«s, l|„
pitai dc S. Sebastião; Moncyr, lilli» (je jc;,
Baiiiasceuo de Oliveira, rua da Mf^iia 

'&.

nirro 230; Georgetlc, filha dt Di,.'.,,,» *,^
tos Lima, rua Hilário Ribeiro n. 32; Gentí
na, filha de Manoel Jo« * Linhares, riu Êi
nedicto Hyppolito n. 71; Francisco .1- >•.
sis Borges, necrotério do Institui» ",|;ij,:,
Legal; jíugenio Percirt, Hospital •;• s. •• 'i'-
hasliüo. !'§

N» ctmiterlo 4t 5. JoSe 35--)ii«,ti- ú|
.Tulia da Costa, Hospital dt S. Pramlís f
de Assis; Bra--. Vilardi, necrotério .1., IniU '"<
tuto ..Medico Legal; João Antonni Cividanu '•"
rim "Maria Angélica.rr. 13: Ari*té.. filha I. rei
ArlslCo Faria do Souza, ni» General r,!.. "'I
cerio n. fifl. casa XNXV1TI: Virnilin Coici, g""
ves dos Santos, Hospital, de S. Sebastili "»'
Pompcu (íonçalves, Hospital u» r.*ii*iif-> l'|j
cia Porliígueza; José Conceição, lln-pih *<$
Nacional de Alienados. us

Foi rcniuvido, liontem, és _»-• >.,
saúda do Dr. Affonso Bias para QüeimUli
no Estado do Rio, o corpo dt Ain*!i» 6Í
lho. ,.r..,....,v„;-....

Foram inhumudei lioj»: 
"w*****¦'"*!*^

No cemitério, de S. Francisco Xitrlu «
Bernardo Justino do AssumpçSe, rua Di
Pereira I/>pes 24; Manoel Moraes ile Alm*.'.
da, rua Bella de S. João 231; Nadia d- O, , !
Ia Barros Pereira da Silva, ru» ílcraclii

«aça 
67; Nelson, filho de Anlonin Jnaquis

s*Santos, rua Paula Brito 29: AnlonioC:
mes ififCosta Júnior, rua Conde tie !.---•¦•
dina 14fí; 'Manoel Rodrigues de Jesu«, Ho-)!.
tal de S. Sebastião; Antônio Copam,mc, rui
Uomsnccesso 104; Victor de Mnr.ies, ra
Saúde 139; José Nunes, Hospital ds Si,
Vrancisco de Assis; Jos6 Teixeira, ifa,.
Domingos l"'Anlonio, rua do Senado .0 A
Antônio, filho de Joaquim Clemente, rua Pi-"f\ ,
rão de Mesquita 192; Maria do P«trnciniifi5íj£l
da Costa, rua Conselheiro Par.iniijui !<;
Francisco Rodrigues Borges, necrot-rin t
Instituto Medico Legal; Dulce Maria, idini
Iòtlmundo Rodrigues Machado, rua Joân Al' -i
varo 10; Maria Joaquina, filha dc C*ntlií;
da Silva Fernandes, .rua Machado Cocllj
123; Elizabelb, filha de Henrique Narciíf
Vaz, rua Saldanha Marinho 41; Alherto Stó
foro, rua do Mattoso 179; Manoel Vianm
Pimcntcl, rua Barão do Amazonas 145.

No cemitério dc S. João Baptista ¦ - Mi-
gdalcna, filha dc João de. Carvalho Macèdi
Júnior, trasladada da Europa; Conslancli
filha dc Cairo Teixeira Barcellos, rua 1'»
Ferreira 22; Manoel Marinho Falcão, Saríi
Casa da Misericórdia; Gcrtrudcs Jiiliana.1'".'
namhucana, Hospital Nacional dc Aliei»
dos: Joaquina Henriques da Fonseca, ladelri
do Castro 34; Josephina Emilia Moreira,*».
Professor Gabizo 1(14. easa XII; Octavio, (•
lho dc Apollonia Maria da Conceição, no
Farmc dc Amoedo 150, casa XIX; Arlino.
filha de Antônio Frnncisco dn Silva, Font.
da Saudade; Armando, filho de João ÇàbW
rua Silva Manoel 174; Cosmo, filho d* «.»
demar Joaquim dc Jesus, Villa Rica 12. j

.— Serão enterrados amanhã:
No cemitério de S. João Baptista —¦ Tn\

cisco Feliciano da Motta A.b'w;;aci>iue, *,-I(
feretro sair.í, ás 10 lioras da i>.'.•*_/>, 'ia *">•
tri» da Gloria.

No cemilcrio de S. Francis-i Xnvier h
Manoel Rodrigues Pereira, sainili. o eriterW
As í) horas da manhã, da rua Dr 'Jalal*
ecrila 21; Jorge, filho de Emílio Aansctn»
fallccldo á praia do Retiro Sandoso IM '.'J*
lisando-se o enterramento ás 10 lioras
míiihã, e Zona, filha de Mostava Dal»**
effcctuando-se o saimento fúnebre ás 3 lio»!
da larde, da nia Nabuco de Freitas 113.

¦ -_«*-» ¦

CAIU DO BONDE «
Tentando pular um bonde á rua do Acre,

o empregado do comnicrció .'\ureliano AI-
ves Miranda, de 19 annos e morador á rua
Lavradio 11. 16o, foi victima de uma queda,
tendo ficado com o braço esquerdo machu-
cado.

A Assistência soecorreu-o.-_•**>

QUER FICAR FORTE?
TOME O

ARSÊNICO IODADO COMPOSTO
o grande tônico c o melhor forlificante dahouioeopatliia. Depositários fabricantes: De
Faria Sí Comp. R. S. José, 75. Vidro 3?000.

E nas boas pharmacias.
¦tt*». '

AMANHÃ 20 0 C0NT°S
HABILITAE-VOS NO:

CAMPEÃO LOTERICO
38 — RUA SACHET 33

Como se limpa o es-
tomago

Nota tle interesse
Para evitar os incommodos communs dadiEcslao, aconselham os médicos não tomarpurgantes, magnesia, fiem Wcarbohâtos sim-pie., muitas vezes impuros e de cffeitos du-vidosos. E necessário, dizeai clles, limpar

q estômago tomando bicarbonato esterizadocm um pouco dágua, remédio agtadavcl
puro c çfflcaz quando se sente o cstomaaó
pesado depois das refeições. No nosso paizo bicarbonato esterizado de alta qualidadede pode conseguir sõ em vidros bem fecha-dos, porem, nunca em caixas on pacotes dcbaixo preço. *_»

loteria io Estado dl
AMANHA

6O:OOO$O00
Inteiro 45800 — Sexto ÇSOtt

SEXTA-FEIRA

25:O0O$O00
Inteiro 1S60O — Meio 800 rcU
VENDE-SE EM TODA PARTE

•*•!---•
Rotisserie Progresso

PREÇOS RAZOÁVEIS
44 — LARGO S. FRANCISCO - 44

COMMUNICADO-

Um barbeiro queimadoO barbeiro Jose Ribeiro, eom 31 annoscasado;, morador a rua Pórtella u. 30 emMndurèirn, quando soprava um fogVrcirõ „álcool, este explodiu, queinüiiídó-o bastai*.-te no roslo, peito, pescoço e cabeça.Foi soçeorridoopcla' Assistência* do Mcyera policia do 23- districto registou 0 caso.

Manoel JavarcsEMPREGADO DO LLOYD BRASILEIRO

Í, 

Sua esposa a filhos mandara cclf.'brar uma missa rie sétimo dia, ,ima;
;Tiha, terça-feira, 7 do corrente, As 3 1B
;lipras, na egreja do Bom Jesus il"

Calvário da Via Sacra, A rua General Ca,
mara esquina de Unigtivnna. convldándl
para esse tun todos os parehlcs c pessoal;de sua amizade, pelo que desde já se co*'.|
lessani eternnniente gratos.

Manoel Moraes de Almeida
Sobrinho

... (TRK1ES1MO DIA)Muva, tilhos, genros, neíos e dciiiíll
^parentes convidam as pessoas awWM
Para assistir n missa que em sufí''-*

.„„„„&•-' .de sua alma mandam c-elebraj t
aiiianlia, terça-feira, 7 do corrente, ás S 1-1
C°l2f' Un altar dc s* te™, te matriz POípria (largo do Machado) antecipando |agradecimentos.

f•-N ,

Fallecimento

tr.*-?tíl,l\(ÍÇe.ú 

*,0-ic MANOEL RODRIG.** ¦
._-Hl.Il,A. Pereira, Pinheiro & C. Pf Kjlicipani o fallecimento ilo scu oellio?"

auxiliar o amigo. O neto ile enterravímenlo seru feito 1Í0 cemitério de S". Fran- ¦'-isco \uvier. saindo ò feretro da rua Df-1
r«,«-«-,». 21, amanhã, 7 do coircute. ¦.ti 9 lioras du mauliã.

._.,._É»"_ ¦:.-..._... :W^itiiíSfef_- í'v% ...'ÍS. .,» *' l. -«*.•!. _í.^*.^.5_...' . ,J


