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Cinco arranha-céos cercando a Egreja de Santa Luzia
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Ir v t« O palácio de quatro sociedades náuticas
cntusndo. com segurança, o rapldo des
ijincnlo do bom gosto artístico cm nos-
íi-i social, .is . -ni^riiivfii-s particulares,
)idiis-Dor tccliiilajs, dentro dn mohlcs
uns,vjsit.lfi contribuindo, em proporção
mtc,' pnrn «pio o Hio do Janeiro alcan-
tua linda moldura dc montanhas « de

i °i ,,cl;rcno- conquistados «o mar ds Ponta«Io Cnlnbouço, no antigo Sitcca dn Olorln, cos quo lhes «no niljuccntcs. pnrece que oslSomerecendo attenção especial, de modo quevenham a constituir, quando «liflcndos, umntirei* «Io notuvel brlleza nrchltcctonicn. AsInstituições particulares que Já se prenecupam

nliam proJccUdo, numa cidade, por partícula*res.
Um desses agrupnmrntos comprcbcndc cln*co prédios planeados A felçSo norte-nmerica-

nn dos nrranhn-cros, e seriio innndiulos Ir*vnntnr, peln Innnudndc de Santa Luzia, cmtorno A egreja de suu gloriosa padroeira, no

possuo a clcvaçíio nltcross das montsnnas e
çsbeltcza, aprumada dns palmeiras n do*

minar eminências.
O outro grandioso ngrupnmento predial,

quo se destina n terrenos situados nas cer-
cnnlns du Ponta do Cnlnbouço, dcvcrA des-
envolver-sc numa fachada conjuncU de 160
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. n osçlcndor nrchiteelonico consenta-l,,n ;•' bellazii ipie lhe deu a Natureza.
A .NOIITi" (c-in po'dido observar, paracimento dc seus leitores, o elevado nu,-
de edificações nrtisliens, grandes pala-011 jíiíicii.siis vivendas, quo, não obstan-
[lifficubjadcs prementes dn época actual,
11I0 nas zonas ceittraes dc intenso mn-
ilo "prbnno, ou nos bairros, ainda nos
[distantes, eslão modificando a physiõ-«Ia -cidiiilc, «pie se reveste «Ic clè;;.iii-
iilms de nrchjrtcclurn.

PalcKlo das Sociedades Náuticas
em construir nnqitellas paragens, preoc-eupain-se, egualmente, em dotal-as de con-
strucções quo do alguma fôrma iudemnisem
cstlicticamenlc á cidade pelo desmonte dn-«mcllc formoso c histórico Morro do Cas-
lello.

AIndn hontem; em conferência que lh»
fora solicitada, o Sr. AlaÔr Prata, prefeitotio Districto Federal, recebeu, apresentados
pelo nrchitecto, professor 

""
. .Morales da los

Ilios, os planos dc construcção do dous dos
maiores agrupamentos do edifícios que se te-i!i!:i"ii:!iiiii;i:i:r:iiiiiiiiii!ii!iiiiiii!iiiiitiiiiiiiiiiiiiiiin iiimiiiii 1 tr»nii i iiiiitru T31 ui 111 f 1 iti Em ir» iMifintinn 11 ij uriititn if 11 it e» 11 ntit tifJÇJÃif^Milti0âl

angulo da nova grantfc avenida, resultantedo prolongamento dn Beira -Mar, na zona dcligação da rua 1» de .Março, com o litloraJ.¦Jim. gemi, sob o ponto dc vista csthcticonnttpathisa-se, no Hio, com os "arranha-
ceos . Cumpre, todavia, reconhecer, tendo-se çm vista as próprias edificações dc Nova1 ork, que esses colossos podem ascender -pa-
ra a altura, construídos com hclleza inages-los.i e que, projecludos e executados com sc-
gurança do visão artística; talvez, sejam jia-
guificnmento adaplaveis a uma cidade que

©•ya crise
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liíica em pers-
lecíiva na In-

olaterra

OS NOVOS ORÇAMWTÓS

A Gamara, em 2a dis-
Gussão reduziu a propôs-

ta do governo de réis
2.272:518$946, ouro e
30.658:697$052. papel

f

parlamento repelle
a moção de descon-
iança ao governo
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lítltííílc tios libcracs
caso tio jornalista

(anipbcll
OlílCS, !) (V. V.) —- Todos ns jornaes
iilnni amplamente ns decisões ndiiptii-

íliiiiítein, peln Çuhinru dos Çonimiitisí
.'. proposln «le iii«|uci-ito sobru o

juriiulislti Campbell, feitii pelos li-
licracs que foi apprü-

viiiln e s.õbrc n inov-áo
dc dcséotifinuçn nò go-
verno apresentada pc-
Ins eonséi-vndurcsi rc-
pcllidii pelu pnrlnmen-
to.

Os jornaes conscr-
vndores rcjtibilain-sc
enni a decisão du Sr.
Mae üonnld ile pedir
ao rei u dissolução da
Ciiiiiarn e convocar no-
vas eleições, cniquaii-
to ns folhas libcracs
explicam que a inten-
ção dos Srs, Asquith
c I.loyd George não
fora derrubai- o go-
verno trabalhista; mas
apenas esclarecei-, em
beneficio du justiça,
um caso dc interesse
social.

O jòriihi trnballiis-
In, orficioso, "Tlie
Daily Herald" snlicti-
tu a importância poli-
tica du rejeição da
moção dc censura no
governo, o que revelo
a impopularidade das

liras dns conservadores, mesmo nó seio
rlaiiiciitó e mostra-se confiaüto no sue-

cio "lnboiir-pnrily" no pi-nxinio pleito.
VURiiS, !) il.:.!'.) — O rei Jorge rece-
luije, ein audiência no meio din o pri-
niitiisli-o Sr. I):ie Donalil, afim de cou-

ciar sobre a situação política. Acredi-
i«|iie, nessa entrevista, o Sr. Mac Do-
siibinettcrá ao snbeniiio o decreto de
lição dn parlamento e de convocação dc

eleições geraes.
sUltICS, !) (Havas) — Em vista da si-

politica, os soberanos apressaram o
[egresso dc Ualinoral, na Escócia, onde
ini em villegiatura, c acabam de chegar

capital,
primeiro ministro Mac Donald seguiu
palácio.
SORES, !) (Havas) _ Logo em segui-

seu regresso de líalmoi-al, o rei Jorge
em ntidicnclu o prinicii-o ininistro.

ir. Mac Donald aconselhou no soberano
.nliieãi. do parlamento.<D!IHS. !) i Havas) — O rei consentiu

,-àn ilo j.iii-laniciito.
JD11ES, !) (U. I>.) — Scguntlo sc af-

hoje, nos círculos políticos bcín iu-
idos, as eleições geraes serão convoca-
ara os primeiros dias do mez de no--o próximo,!

eriiíií Cump-
joÇilalisla que
correspondente
1'liéj/ Ti mes e
Éfljíláil junto
jéarcilo frun-

lia grande
(jticrrú
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metros -dc com-primento, represénlando assédes e as installações dc «piatro importan-«s sociedades náuticas. - Vasco da Gama.linquciriio do Passeio, Internacional, e Nata-çao e Regatas.
A reproducção, na gravura acima, do pro-.iccto do palácio dos clubs do remo, honlemstiiimcttidos ao exame c npprovação do pre-

vníri?nun,I'lpa1' ri*c»1'ar* nos leitores da AftOITJv» formação «lu juizo seguro sobro o«pio poderá ser a casa futura dos cs-forcadoscampeões «Io mar.

Os maiores cortes foram no Mi-
nisterio da Agricultura

•lá estão votados pela Câmara, em 2' dis-
ctissão. Iodos os orçamentos da despesa parao exercício vindouro. Em todos clles, presi-din o critério daieducção das despesas, com
excepção dos dãílarinha c da Guerra, que,
por não receberem emendas nesse turno, são
pnra e simplesmente a proposta do governo.Mas esses mesmos uão se afastarão, ao queestá decidido, do critério geral. Tanto assim
«pie o da Marinha, «pie já foi relatado, em il'
discussão, ua coiiímlssãò dc Kinuncas, sof-
freti um córte de íiuÜ-OOOij.OOü, ouro, 
170.40•5208000, papel.

Os cortes mais profundos, como sc verá da
disci-ininiição abaixo, foram justamente nu
niçanienlo da Agricultura, cuja proposta do
governo fõi diminuída definais «Ic 3-1:000$,
ouro, c 12.000':000§. papel.

lista a discriminação dos cortes fii.os nos
diversos ministérios: no Interior, a propostado governo consignava um total dc
:i.lõ8:8IO?520, ouro, c «Jl.71 í):SGõ*?007 c a
Câmara manteve a dotação otini e reduziu
a papel !)l-;0(IO:(i47S277- no Exterior, pro-
posta do governo, 5.S1.S:1'I8S181, miro, e
2..r)8i'í:('.20S, papel, e u Ctiniara o reduziu a
5'í6G2:188818.1, ouro, e 2.270:U20S, papel; nu

Marinha: proposta do governo, l.,r)()0:UOO$,
ouro, c Dli.íiy5:5G7.$OÍI5 c a Câmara consignou
egual total; rin Guerra: proposta do gover-
no, 200:000.-3, ouro, c. 212.205:92315491, papel,sendo essas dotações respeitadas pelu Ca-
mara; na Agricultura: proposta do governo,
4G0:258$711, ouro, e r>5.-127:!)(S7í*. papel, e a
Câmara o diminuiu u 235:126$39Í, ouro, c
43.'504:497!-'; papel: na Viação: proposta do
governo, 11 .,r)l7:8li7?S28, ouro, 
294.23.">:,S15!i*217. papel, c a Câmara os redu-
zin a 9í8pG:547í?828, ouro, c. 283.020:015-?217
papel; na Fazenda: proposta do governo,
«¦1:295:5428788; ouro, e 25(i.928:GU$909,
papel, e u Ciimara o diminuiu 
G4.154:17(i?lG2, ouro, e 248.337:402^677,
papel.

Vcrifica-se, assim, que, cm 2" discussão, a
Câmara diminuiu a proposta do governo de
30;ü58:G97$052, papel, c 2.272:51815940,
ou ru.

OSÜEIOS
DE COMMUNICAÇÃO

j

VAE SER ORGANISADO UM SER*
VIÇO REGULAR DE AERONAU*

TICA ENTRE A INGLATERRA,
ESTADOS UNIDOS. ÁFRICA

DO SUL E ÍNDIA
LONDRES, 9, (U. P.) — O correspunden-

te do "Times" cm Berlim, communicam te-
rem iniciado os planos para um serviço re-
guiar de aeronáutica entre a Inglaterra, Es-
tados Unidos, África do Sul c Índia, assim
eomo entre a Hespanha c a America Mcri-
dional.

Espera-se que a construcção dos zeppclins
para a linha de Scvilha á Buenos lAires, não
possa começar antes dc dous nnnos, pois, dc-
vem ser construídas grandes usinas dc ma-
nufactüra desse apparelhos, antes de come-
çar n sua fabricação.

O projecto còhiprelicndcja construcção de
portos aéreos cm Scvilha, Buenos Aires, nas
Canárias e em Cordobn nn Argentina. Pre-
tende-se construir quatro aeronaves equipa-
das com nove motores de quatrocentos ea*
vallos. Esses apparelhos poderão transpor-
tar quarenta passageiros c furão duas via-
gens por semana nas linhas estabelecidas.

¦ «Ml» 

OS CASOS DO FOOT-
BALL ARGENTINO

Reunidas a Associação A.
de F. e a Amateinvs

BUENOS AIRES, !) (A. A.) — Itctiniu-se
lionleni, a asscmliléa geral diis membros da
Associação Argentina de Football pnra dis-
eulir o pedido dè renuncia apresentado pelo
presidente e membros do Conselho Superior
da inesiiia associação.

Após longo debate, a assembléa resolveu
rejeitar o aíludido pedido. ^

BUENOS AI11ES, ÍI (A. A.) - Hctmir.im-
sc lionleni, os presidentes dos clubs pertèri-ccnlcs ú Associação Amalciii-s, afim «íe tra-
tar da respectiva unificação.

N'nda tendo ficado decidido, resolveram re-
unir-se novamente, na próxima quarta-feira,
.iiiiniiiiiíiiiiioiii iiuiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiíitiiM

UM DIA A GENTE ACERTA...
(ÜESEMIO DE RAUL)

BràsifSeèfiídò a reâmleo""
o novo governo chileno

A COMMUNICAÇÃO OFFTCIAL JA'FOI FEITA AO MINISTRO DO
EXTERIOR

SANTIAGO, 9, (U. P.) — O embaixador
do Brasil, Dr. Giirgcl do Amaral, visitou,
hontem, o ministro das Ilelações Exteriores,
Dr. .Aidunate, cntrcgando-lhc uma communi-
cação, annunciaudo qne o Brasil está resol-vido a reconhecer o actual governo do Chile.
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0 Sr. ministro do Peru, sócio
honorário do Instituto

dos Advogados
S. Ex. fará, sabbado, uma confe-

rencia sobre a cultura júri-
dica do Peru'

O Sr. Victor Manstua, ministro plcnipo-teneinrio do Peru, tomará posse, sabbado
próximo, ás 9 horas da noite, no Instituto
dos Advogados, nara o «piai foi, recente-
mente, eleito soeio honorário. S. Ex. será
recebido pelo Dr. Pinto da Bocha.

Prestado o compromisso, o Sr. Victor
Cnristua, que é o autor do Código Penal de
sua pátria, fnrá nma conferência sobre a"Cultura jurídica do Peru".
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Para subjugar não só uma, mas todas as crises
»-WH---»--—«IIP ¦¦ ¦¦!¦-¦¦¦ **

Muito radicaes as suggeatitos da Associação Commer-
ciai de Minas

E' grande o numero de mor-
tos na explosão da fabrica

de pólvora de Kotah
l.ONDIVES, 9, (II.) — Tclegranima dc Sim-

Iii, na índia, animiicia que em conseqüência
da explosão dn fabrica de pólvora de Kotah,
desastre verificado no dia 2 "do corrente,
morreram quinze pessoas c ficaram feridas
cinco.

-mm*-

0 principe D. Luiz, da Hespa-
nha, forçado a deixar a

França
. ? % mt. .„ i, —

S. A. ESTEVE ENVOLVIDO, COMO
VICTIMA, NUM CASO POLICIAL
IPABIS, 9, (U. P.) — O jornal "Le Ma-

tin" ,cm sua edição de hoje, diz que o prin-
cipe 1). Luiz, filho da infanta Eulalia, «la
Hespanha e seu secretario, Sr. Vasconcellos,
serão obrigados a deixar a França; dentro
«Ic quarenta c oito horas, que o tempo nc-
ccssiu-IÕ para preparar a partida;

O principe D, Luiz, segundo o mesmo jor-
nal, noticiara, esteve envolvido como victi-
ma cm um caso policial, sendo tomado por
engano pelo principe dc Astliriu*. herdeiro
do throno de Hespanha,

lA Atsociaclto Comniercial do Estado de
Punas Geraes, com sido em Bello llorlion-
te, acaba de responder o offlclo-consulln da
sun collega do Hio de Janeiro, «mpcnhadn
nn n|itii*açfio, por Inquérito, dns cnusns dn cn-
i-cstia e do meio de afustal-ns. O -pnrecer dn
.\s.iiH-inçi!o do Minas, é multo meticuloso c
largamente estudado, contendo onze sugges-
toes que, a exemplo do que nlé aqui temos
feito, não vamos commcntnr, por que mc-
llíor e mnis Iraiupiillniucntc se encaminhe a
inoiiivntosu investigação. Eis o que «li* n
maii ntitnrls.iila instituição dns classes con-
scrvíitlorus do grande Estado,"Accuso o recebimento do officio dc 9
do corrente mez, assignado peln commis-
mui nomeada pela Associação Comnicn-inl
do llio dc JnJnciro, para investigar ns cau-
sns do pbenomeno denominado "Carestia
da Vida".

Us iuuumeros « complexos problemas a que
ne devem subordinar as causas dircetns ou
indirectns, permanentes ou transitórias, do
pbenomeno "Carestia da Vida", exigem co-
nhecimentos vários e profundos dc quem.se proponha a nprccial-os e cstudal-os, cs-
peci.ilinentc com o propósito dc npontnr-lhes
remédios. Fnltando-nos esses conhccimcn-
los, a nossa resposta ferirá apenas pontos
vulgares c no alcance cntnmum, c signifi-
enrá linicnmcnte o desejo dc corresponder
ao honroso convite enm que fomos dislin-
guidos peln commissão dc que V. Ex. é
illustrndo relator, pnra nos manifestarmos
sohre o assumpto. lí' nossa opinião que as
differcntes e_ inntiincras crises ccoiiomicn-
sociaes ^verificadas cm todo o mundo, dc
1911 para cá, tenham creado cm cada paiz
c cm cada localidade outras tnntas crises,
«pie se fazem sentir sob aspectos vários o
com reflexos dircetos sobre o custo «In vidn,
crises epie tomam, fntnlmcnte, o caracter
de — nacional-local.

No caso particular do Brasil, alem do
aviltamento da sua moeda, diversos são os
elementos que concorrem poderosamente
para a nggravação da crise sob esse aspe-
cto ."Carestia da Vidn".

1° — "O serviço militar obrigatório" —
nns moldes cm que está sendo executado
islo é, coin a incorporação dos sorteados.
Deslocados das suas circumscripçõcs, da sc-
de das suas lavouras, para serem íncorpo-
rados ás unidades onde devem prestar o
serviço militar, nas capitães ou principaes
«jljiuhfii kitos' Estados, 80 o|o dos sorteados

niTjtó^vííltar á vidii. do campo,- após
tefininailo o seu tempo «le serviço, pre fe-
rindo a vida buliçosa o agitada 

"dns 
cida-

des, onde as diversões c. os vieios elegantes
os attrahcm. Os campos resentem-sc, cada
vez mais, da falta de braços, e a producção
deereseo e torna-se de custo mais elevado.
Mesmo levando-se cm conta os processos
modernos dc agricultura, ainda assim o
custo elevado das machinas e a deficiência
de braços para movel-as, não permittetn«pie a producção seja obtida por preços
baixos. E" uma das causas, tambem, do
crescimento rápido das populações das ci-
dades, onde se verifica a formidável crise
dc habitações,

II — A difficuldade, quasi insuperável de
momento, segundo a própria opinião offi-
ciai, de transportes, aggravada brutalmente
pelo excessivo custo dos fretes marítimos e
terrestres.

III — "A valorisação do café", com a in-
terferencia directa do governo. Além da si-
luação privilegiada do produeto que propor-
cioii.1 lucros fabulosos ao prodnctor e a to-
dos os intermediários do complicado proble-
ma porque elle passa até chegar ás mãos do
consumidor, lítlráe para S. Paulo trabalha-
dores de todas as zonas agrícolas, especial-
mente dc Minas c Ilahia, com prejuízo iria-
nifesto para todas as demais culturas. O la-
zendeiro de café pódc pagar aos seus Ira-
balliadorcs snlnrios que nenhuma outra in-
dustria agraria poderia supporíar, o que vale
dizer que só ao produetor de café não fal-
tarão braços para a sua lavoura.

IV — A lributa«;ão desordenada comu mais
efficientc para equilibrar orçamentos. O
Congresso Nacional, sem estudar os plicno-
menos econômicos u que estão sujeitos o
commercio, a industria e a lavoura, lança
sobre os dous primeiros, impostos excessi-
vos e descriteriosos, majornndo annuahiien-
te os já existentes. Seria impertinente alon-
gar-so cm commcntarios parn demonstrar
«íue este systema de se fazer finanças tem
contribuído não só pnra nggrnvnr a "Gares-
tlia da Vida", mas tambem para abalar a
solidez do nosso valor econômico';

— A deffieiencia dc eslatistieas da pro-
ducção c a inutilidade da Superintendência
dos abastecimentos, com a organisação
actual. Deixando de citar outros motivos,
que julgamos secundários, destacando-se en-
tre clles a vadiagem, que, cm nossa obscura
opinião, concorrem pnra a carestia da vida,
entendemos que sc impõem as seguintes
medidas :

— "Seu" Congresso, essas "injecções" orçamentarias darão resultado7
^srnao 

sei, "seu Erano; isso é para ver se um dia a aenle uceri<-

k

a) _ ílcorgnnisação completa das nossas
forças armadas — dc custo elevadíssimo c
pouca cfficieiieia aclualmeiitc—reduzlndo-sc
os seus cffcclivos o cstabelcceiido-sc para o
seu custeio e apparellianicnto, verbas que não
sacrifiquem a receita geral da llepublica,
como se dá no presente. IVeforiria dc syste-
ma de. serviço militar obrigatório dc modo
a que todo o cidadão possa cumprir o seu
dever para com a Pátria, sem sc deslocar
das suas circumscripçõcs, e sem ter dc abau-
dótiár suas profissões, siippriinindo-se. as in-
corporações que, além dc acarretar vultosas
despesas, desorganisa n trabalho agricola.

b) — Reducção de despesas cm todos os
departamentos públicos, especialmente com
relação a obras publicas, que só devem ser
executadas dentro das verbas orçamentarias,
do orçamento geral da llepublica.

«il — Simplificação do apparellio adniinis-
trativo, com reducção sensível do pessoal,
pagando-so liem ao eslrielainenle necessário,
c nboliiido-sc o regimen horrível do pape-
lorio.

d) — Ilcvisão do quadro dc inacüvos e
conseqüente alteração das leis c rcgulamcn-
tos que dispõem sobre a matéria, afim de
allivinr a Nação «lesse peso morto.

c) — Revisão geral e conscienciosa das ta-
rifas aduaneiras c dos fretes marítimos c
terrestres.

f) — Melhoria do serviço de transportes
em geral, abertura de estradas carroçaveis c
dc automóveis.

g) — Entregar-se a valorisação do café e
dc quaesquer outros produetos ás empresas
que para esse fim se ci-earem.

li) _ Revisão meticulosa c patriótica dc
nosso systema tributário porá só attender-
se ás necessidades financeiras e econômicas
do paiz, cvilando-se o sacrifício innocuo a
que lem sido arrastados o commercio c asindustrias.

i) -- Rcorg.inisação perfeita da SÚnerin-
[tendência de abastecimentos com n creaçãoIde optimo serviço «íe estatiçtiças, «fim, áç se

evitar • exportação daqnillo tle çao nweiil*tam o s e pnrn que sejam os produetos dlrtri-
hujd.li. Internamente, segundo ai neceasldt-
dr» de cada zona.

J) — l-acllilar-se por todos os meios a
importação c os transportes de maehUws •todos os di-nuiis ulensilios necessários t«n*
lo i'« lavoura como ás industrias, simpllfie-n*
do*so os processos intermináveis a <jue .««
sujeitem as pnrlcs «pie tentam obter taes
favores,

h) — Repressão ao jogo e a todo» os vi-
cios que, actuabncntc, tomam propi-n-çBc»assustadoras rm quasi todas as cidade.,
(iiicrrn sem tréguas á vadiagem.

Entendemos ser estas as medidas radieies
parn dchcllar-sc dc vez a carestia da vida
entre nós. Quaesquer outras que, na appi-
rencia, venham proporcionar vantagens mo-
mcntnneas, costumam trazer em suas caudn
inconvenientes c perigos que se derem «vi-
lar, além dc constituírem, invariavelmente,
medidas qunsl regionaes c qne «6 aprovei-
Iiim a insignificantes parcellas da popnla-
ção do llrasil. As medidas de emergência
são pnnncéns — illudcm o doente mas nio
o curam.

Haja mais patriotismo, resolva o Con-
gresso Nacional a trabalhar e a estudar, d*
facto, os nossos problemas econômicos, e o
executivo a não sacrificar tres quartas p«r-
tes do seu tempo constitucional á politica
estéril c dissolvcntc, c, não só a "Caresti»
dn Viila". mas todas as crises serão fácil-
mente subjugadas.

Autorisundo V. líx. a fnzer desta respos-
Ia o uso «pie julgar necessário, subscrevo-
mc com elevado apreço de V. Ex. patrício,admirador e creado att". — Lauro Jaeqae*.
presidente."

POR QUE 0 DR. PAULO BO-
NESCHI FALARÁ, ESTA NOITE,
SOBRE OS ARABESCOS DEC0

RATIVOS DA ARTE IS-
LAMICA

Nova série de conferências da So*
ciedade Brasileira de Bellas

Artes •"-•*";í:
Hecomeçarão hoje, á noite, as confere»»

cias nrlisticas na sede da Sociedade Bra-:.;
silt-ii-a de Bellas Artes, á rua Uruguaj-an»'
n. ". sobrado, estando inscriplo para usai
da palavra o Sr. Dr. Paulo Boneschi, que

falará sobre "Os ara-
beseos da arte decora-
tiva-islamiea".

.0 joven conferen-
cista é um perfeito
conhecedor destes as-
suniptos, pois ú for-
mudo cm philnsophia
c letras, c cm línguas
orientaes, respectiva-
mente, pela Univcrsi-
dade dc Roma, c E'co-
le Spécialo des Lau-
gnes Oricntales de
1'aris.

O acaso nos fez eu-
contrar com o erndi-
to professor, que nos
in formou, cm i-csu-
mo, o que será a suu
palestra desta noite, «
estamos certos des-
pertarli grande inle-
resse não só entre os

artistas, como lambem a todas as pessoas
cultas. Disse-nos o conferoricista que, "con-
vidado a escolher livremente o lhema da
minha palestra, dei preferencia a um assum*
pto dc arte decorativa, porque nesta art»,
como, aliás, nn architectur», podemos pro-
curar as características collectivas de uni
periodo histórico c do uma civilisação". Ac-
ercscchlòü mais, que o arabesco, sendo um
produeto syncrèíicp da união formal de di-
versos elementos, nos apresenta, numa syn-
these admirável, o processo genesico de toda
a civilisação inosulmana.

,Na conferência de hoje examinará e. d»-
screverá elle os elementos constitutivos doí
urnbescos, estudando brevemente as suai
origens e a influencia que a <leeora«;ão um-
siilmauà exercitou sobro os outros cstylo-

mmm*-

Dr. Pauto lioncschi

OS ACONTECIMENTOS
MILITARES

Os prejuízos soffridos iíc-
las vias férreas paulista»
S. PAULO, 0 (A. A.) —Estão calculado!

cm SOO contos os daninos materiaes aoffrl-
dos pela Companhia Paulista, durante a re-
volta dç julho ultimo, sendo fiOO contos dt
locomotivas e 200 contos dc vagões.

Além disso a companhia soffrcu prejnizal
resultantes da paralysação do seu trafeUr.
orçados cm ít.000 contos.•r.uso a companhia tenha dc pagar as mer-
cadorias «jue foram saqueadas nas cataçíc*
dc llyrapina, Pederneiras c outras, o *nt
prejuízo montará a grande somma.

A Companhia Mogyann tambem seffrm
prejuízos da mesma, natureza calculados cm
quantia não inferior a 2.000 contos.

A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil,
além dc roubo de 5.200 contos em dinheiro,
tambem' soffrcu dninnos no material rodan-
le, saques nos armazéns c paralysação «lo
trafego.

Quanto aos prejuízos da listrada dc Ferro
Sorocabiiiia ainda nada está apurado defini-
tivamente, parecendo, porem, ter sido «ssa
via férrea a mais saeri ficada.¦ m** —

A resposta da Grã-Bretanha á
nota da Allemanha sobre a

sua entrada para a Liga
das Nações

I.ONDHES. 9, (II.) — Segundo n "Times",
a resposta da Grã-IBròlànliri nn governo do
Ilcrlim. acolhendo com satisfação a intenção
do lleich de participar da vida c dos trilha-lbos da l.iga dns Nnçõcs, necentuá, porém«uc o pedido da Allemanba não pôde í-ici-coiidicçiohal c precisa que os "dcsideral-is"
mencionados no "niemorandiiin" nllcmâi»devem ser tratados pela T^i» e ftão pelo»estados cm E;arti«8Jar>

.Ui
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ECOS C t$OVÍdãdcs\ Oullo civico á arvora • á
i m o<slii ii ii I

Ao sor discutido o orçamento do Interior,!
oram usiiiniplo de longos debates us ver-

Im, d. .tiuadiis ilin, serviços de .Saude l'.-
blica, que padeceram a cirurgia do» .orle.
ile iii.ii.vlrn fJruel. Se us debates da Cairia.»
InfiuIsiOlli, ic.ilineiilo, un vol.içilu dus kit,
aquelle oi,;iiiii.uin turla du se submeltcr a
uma nova orlentaçAo» Üs serviço i do pro-
pliyliixlu ili-iensivii. o n ir o nós, iIiii.iiii de
poilt'0 1,'in;»,, e, -ó ugarii, os seus effeito*
¦ oiiii*i.'.im a sei iicnlidos. A celebro upos-
trupliu do professor Miguel Pereira, de que
o lirasil,. um gruudu hospital, reparada
uos seus e.lAggoros, nilo deixa de eontll-
tuir um» verdade uinargii, A propliylasiarural recolheu provas mngnlllcus disto. O
Minli.ito As vcinilnosc., problema de uma
importância essencial, v.tá cm pleno cxlto.
Nós salmos galhardamente do período de
propliyluxl» n,'.«ri'*-«iva, que caructerlsou a
passagem gloriosa du Oswaldo Crus pela•Mesa sanitária do paiz, libcrtamlo-nus dns
epidemias periódicas, que nos atormenta-
vam c que proliibinni a coIlahoruçAo de on-
tros povos pela constituiu nmcuçii, de que
n febre iiinarclla era o fnetor maior.

Estabelecida a prophylaxia defensiva.
cll.i exigiu naturalmente um apparellio
mais complexo, com ampliações de serviços
e deseiivolvfmrnto de quadros. Kssc appa-
rolho ganhou t.il Imponência, que sc nic-
gou n pensar no Ministério da Saude T".i-
bllcá, projecto dc que nasceu o Deporta-
mento dcral. Kssc departamento estatuiu
um serviço hospitalar, que sc encontra
ainda na infância. l'ols bem: a Câmara
vae suppriniir os recursos destinados
aquelle serviço. Comlcmna-se, assim, o
líoiiiital S. Francisco dc Assis, com o seu
Ambulatório, quando n assistência gratuita
da Santa Casa não corresponde uos appel-
los crescentes dn população pobre. Este «s-
pecto do problema dá bem a medida do
justificado alarma que os cortes nas verbas
da Saude Publica estão despertando. Us
eórtes orçamentários, feitos sem inethndo,
de.sorgnnisarão os serviços de combate «
verminose, is moléstias veneres1,, A lepra,
* tuberculose, sem falar nos serviços do vl-
gilancia. iDesòrgnriishdos agora, as cir-
ru instâncias iniporiin, dentro dc pouco
lempo, o seu restabelecimento c isto custa-
rá novos sacrifícios, dobrados sacrifícios,
eom prejuizos consideráveis dn saude col-
lectiva. Os còrlcs orçamentnrios, quando
ríesorganisam serviços em acção, assumem
aspectos inteiramente absurdos, c se traiu-
formam em fontes de futuros e pesadissi-
mos ônus. Ha mais ainda: os serviços ora
lisados pelos cortes são maulidos por irn-
postos especificadamcntc crendos no orça-
mento da receita. Supprimidos os serviços,
ipareco rnsoavcl que se supprimlssera os im-
pontos. Esta a lógica dos factos,

criança

A grande cerimonia em todos os
jardins públicos de Nictheroy

Por ciar o Theatro Municipal de Nletlie-
roy necopodo durante dlns seguidos com o
Congresso dns Muniepalliladcs Fluminenses,
a Cruzada Civica Fluminense resolveu, pela
sua conimlssAo central, reiilisar u solemnida-
de do culto civico n creança o a arvore, sal)-
lindo, it desto mez, ,i I hora da tarde, no
Cinema l.den,

O Dr. pinto da Iludia seri o orador offi-
elnl da solemnidade. No dia 13 será levada
a effeito a festu publica da cre&nça e du
arvore cm Iodos os jardins públicos de Ni-
cl lie roy.

i _____ i

PENHORES?,.. I
Menor juro $ Maior ofterta

ií COMP. ÁUREA
___tO___il_í '.-

187, Ria 7 Setembro, 1878
11, Avenida 1'fiMos, 11 fl

i _m» i

Falleceu o chefe de escriptorio
da Sio Paulo-Rio Grande

CUIUTYUA, 0. (A. A.) — Falleceu o Sr.
Manoel Pereira Pinto, chefe de escriptorio
do Departamento Legal dn Kslrnda dc Per-
ro S. Paiilo-liiti (ir.iude, o pau do Dr, I.a-
cerda Pinto.

O fnllecimento do Sr. Manoel Pereira Pin-
to foi multo sentido nestu capital, onde o
i:\lineto era muito estimado.

Completada a primeira etapa
do vôo transcontinental

0 "Hhennamloah" chegou ao Texas
NOVA YOHK. 0 (ü. P.) — Communlcam

de Fortwoiili, Texas, fjue o dlrlglvel "Slicn-
ii.indoah". chegou n c-_.u vidnde lionlein, lis
7.35 du noite, completando a primelrii etn-
pa do vôo triinseiiutlnentnl.

O aerostato acha-se cm perfeito citado,
mio tendo experimentado n menor contra-
rledado durante a travessia. Todos os mem-
bros da tripulação estilo do perfeita snude
0 encantados com A viagem.

NOVA YOHK, 0 (Havas) — Prosogulndo
nn viagem Inleluda hontem, o dlriglve'"Slienuiiiidonh" voou sobre Atlnulii

'V
horas e Ar, minutos da nianhil o atravessou
o Miisisiilpi pouco anles do melo dia. Pro-
vavelmentc o dlrlglvel passará ii noite em
1'ortworlh, afim ue se abastecer de licllum
para o resto du viagem.

¦ mm» i

MULHER
HOMEM

0 Sanatório
dos Empregados oo

Commercio

54 Os tecidos, por mais hei-
tos quo sejam, nada valem
sem n apuro dc elegância
que lhes dá o córte impec-
envcl da — Guanabara —
II. Carioca, 51.

i _____ i

lt«Balões!
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Amanha das 2 ás
5 horas a todas
as creanças que

visitarem a

Casa COlOIDDO
¦ _¦!__ '

O desembargador presidente d.i Córte de
.tppelincüo mandou officinr, como è do do-
miiiio publico, a todos os juizes desta capi-
tul, ordenando-lhcs, cm attenção a uma re-
cl.Tinação do Dr. André dc Faria Pereira,
\ igiliinlc c enérgico Procurador Geral do Dis-
fri.to, que, (l'or.i avante, sejam as "intima-
voes" aos inquilinos extensivas aos sub-ln-
(juilinos, aos quacs devem ser dadas contra-
itis. Sc uos ó permillido, tratando-se, embora
de tão altas autoridades alinhavar uma pc-
qucíia divergência no meio dc tão nlcvanlados
intuitos; diremos que, apesar dc não sc tratar
propriamente de "intimações" c sim de cita-
ções, a resolução em questão, se muito não
nos engana a memória, corre o risco de po-
der ser insophismavclmcntc dc todo contra-
riu ao disposto no decreto n. 4.403, e ú ju-
li.prudcncia em vigor. Mas, dado que so
despreze este aspecto da questão, quo ape-
lias, accidentnlmcntc apontamos, as referidas
(¦ilações, 'ou 

que outro nome tenham, vão
pffcrcicr margens muito amplas á chicana,
(.grilo i* facilimo prever. E' este incoiivcnicn-
te, sobretudo', c no intuito único de frisar
semelhante descalabro, que nos leva a rc-
i-oviíai ao digno magistrado qnc originou a
resolução referida, tomada pclo desenibargâ-
doi- presidente, as naturaes inquietações que
dê tudo decorre.

*"*
l-'oi ordenada a isenção de direitos para

os livros brasileiros em Portugal, compensa- f „ .. .. ,,
cã,, de favor análogo concedido, aqui, aos j infeliz menino, por intermédio desta folha,
livros porluguezes. A noticia é auspiciosa, que ja entregou, por diversas vezes, as quan-
niio porque tenhamos de intensificar a cx- »>* recebidas á iamilia do mesmo, segnn-
jiortação; A industria editora é rudimentar, d" as publicações que também temos feito.
entre nós; _ de uma existência mesmo la- Uma nova subscripçào agora porem, acaba
iii.ntavel, e.dahi a escassez tristíssima do de nos chegar as mãos, importando suas of-
xosso commercio com os povos que falam o : ferias cm /...OOO, dadas pelas seguintes pes-
mesmo idioma. Um bom numero de escrl-! soas:_ (-. .-
piores nacionaes recorrem aos livreiros por-1 João Albuquerque, ali.; .1. U. U., .iu.; J.
tügiièzes para a edição de obras. A indus-1 Soares, 50$; Teixeira l.orgcs _& C„ a0.; Os-
Iria editora portugueza tem uma producção : car WernccU, 50.; .1. C. U. Roclia, o»í>; Haul

OS CASOS DOLOROSOS
• m* _K-*fc m --¦-

O menor Antônio dos Santos re-
cebe, por intermédio da A NOI-

TE, novos e valiosos
donativos

Não dei-tou ainda de causar enternecimen-
to e profunda magua aos corações bem for-
mados dos nossos palricios o doloroso caso
do menor Antônio dos Santos, traiçociramen-
te apanhado, nesta capital, por um clcctrico,
quo o feriu tanto c gravemente que o po-
bre pequeno se viu forçado a amputar am-
lios os braços, como amplamente tenf sido
divulgado pela A NOITE, desde que o tra-
gico facto se verificou.

Donativos innumeros têm sido enviados ao

opulenta. Se a isenção de direitos influir, I uarnosa, du*.; Sabmo Dc Robcrtis, fin'.; vl-
nqui, para baratear os livros, actualmente ; ctor Pereira, 50.; lloberto Pinto, 100$; Ma-
...ros, nós só teremos a lucrar. Os merca-j.golhães & C, f>0.; Ed. Vill.ro*,-, _!0..; H.
dos portiiguezcs c que só raramente terão Palm, 20$; A. II. Praga, 20?; X. 1. Z., 10.;
noticias nossas. Dado o transe iiitellectual • J. II. 58; E. F. II., 5?; S. Lourenço, 205 e
do paiz c dado qne a isenção influa no pre-
ço dos livros, parece que seria o caso de
estender a providencia, pelo menos, á Fran-
(¦a. Vamos ter livros portuguezes baratos ?
Ainda bem 1 ***

'Conduzidos pelos comment.irios feitos pe-
Jos membros da Commissãò de Finanças, da
Câmara, sobre a deficiência de tabellas do
orçamento ds Marinha, ao ser discutido, ha
dias esse orçamento, escrevemos, aqui, alsu-
mas advertências. A propósito, foi-nos rc-
níettidii, datada de hontem, a seguinte carta:

"Gabinete do ministro da Marinha. — 8
de outubro dc 1921. — Ao Sr. redactor —
.lulgo de meu dever deelarar-vos que, para
ii Gamara dos Srs. deputados, foram remet-
lidos 6(5 exemplares da Proposta do Orça-
mento da Marinha, para 1925, c não somen-
te 15, como asseverou vosso jornal, cm sua
edição de hontem, na secção "Ecos « Novi-
düdes". Com affectuosos cumprimentos, sub-
screvo-me. •— Arnaldo da Luz, capitão de
mar c guerra, chefe do gabinete."

¦Antes assim, pois, houve quem suggcnsse
Aquella commissãò o córte da vcrln desll-
nnda ú imprensa naval, por inútil. Sem ou-
vida alguma, 66 tabellas representam mais
ilo que as 15, que foram thema de commen-
tarios na cominissão, mas para 212 deputados
elias ficam ainda em "déficit".

A. Fortis, 30.5000.

UMA EXONERAÇÃO NA
MARINHA

Por ter cessado a licença do fiel cffectivo
da Pagadoria da Marinha, Aristides Amaral
Santos Lima, o titular desta pasta resolveu
exonerar o interiqo Joaquim Maia do Ama-
ral Filho. >_••_¦

A Inta amorofr» rn-
Ire o humem e a mn-
lher c n liu»e da pro-
pi I.i vida humana,'cm ella o mundo ral-
ve* nüo existi*»**. Min
r iu. ii Ititti »'* levada,
por veie» a extremo»
Miie puami a ler forem
de batalha «• batalha
INCRUENTA. Uma
lula dcMRC gtncro en-
contrarcl» SEGUNDA-
FEIRA no» clriranten
.alô.» do CINEMA
AVENIDA com o bri-

llsdlmo film SEXOS INIMIGOS cm quo a cn*
cantadora, a acduclnra «KI'1'Y COMPSON
trava uma batalha terrível com Pcrcy Mar-
mont e IIUNTLY GORDON.

tmmttmmmm_mmmmamm_^___wii
* "i
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QUANDO OCCOHHEU O DES AS.
TRE, LEVAVA UMA VELOCL

DADE DE 50 MILHAS A'
HORA

ROMA, fl (U. P.) -- O expresso de Pa-
ris, que descarrilou no passar nor Santa
Marghcrita, levava umn velocidade de cin-
eoenta milhas a hora.

{ROMA, 0 (U. P.l — No grande desastre
ferroviário oceorrido hontem em Santa
Margherita, morreram seis pessoas, cujos ca-
daveres não foram ate agora identificados.

Entre os feridos acha-se uma senhora dc
nome Firt.

«•_¦

^1 *
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Ghâ das Estrellas 1
i Amanhã, das 5 ás 7, chá-

dansante, com a presença
de todas as estrellas das
companhias nacionaes e es-
trangeiras, no "Salão de
Chá", da "A Capital". Re-
s-ervam-se mesas até ao 1|2

_. dia.i
K_f__aS'_fig__*__H___m,"s*iK_íBSs__s

¦_•__.

Manteiga lupymentou 7 puro Cl,emei
Único deposito : Ouvidor, 52.

mmm-

Dr. Es.te_li.ta pfa&^ÜL^*i<^reas c cirúrgicas) llaios X. Labor. a. José «1,

_mW&^^zW^Mm
m»m!ifàw^^wm
Dr T.nna Freire Cons.: Pr. O. Billac
mil -3» 5» c"b. ás 4 h. Tel. N. 5628.

•mmm
Mais uma justa homena-

gem ao almirante Ale-
xandrino de Alencar

Na fortaleza de VilleBaiRnon, quartcl-cen-
trai do Corpo de Marinheiros Nacionaes,
acaba de ser construído pela actual admi-
Distração do Cotpo um espaçoso rink de
patinação, na parte mais elevada da forta-
lcza, que servirá, ao mesmo tempo, do ter-
raço para dansas ao ar livre.

A pedido dos marinheiros acmartclados,
concordaram os dirigentes do Corpo cm que
esse recinto fosse denominado "Terraço Ale-
xandrino de Alencur", eomo simples c sl-
gnificativa homenagem ao almirante Ale-
xandrino de Alencar, cuja dedicação pelos
nossos marujos tornou-se proverbial. .

No próximo domingo, 12 do corrente, dia
de anniversario de seu venerando patrono,
ser/i o rink inaugurado officialmentc, ha-
vehdò dansas e outras diversões para os ma-
rinheiros e suas famílias, das 3 horas da tar-
ile ás !) da noite, sendo servido um farto
"lunch".

Modas
MODELOS DE PARIS

Novas Collecções de Vestidos para
Baile, Theatro e Visitas. Elegantes
Vestidos para Luto. Últimos Mode*
los dc Chapéos, Lingerie fina, Bolsas
e Novidades. ELEGÂNCIAS, rua São
José 120, sob. ¦ mmm < ¦

ASTHMA ? — KRAEMINA
"Julgando fazer um beneficio aoa asthma-

ticos, trago a publico quo depois de soffrer
mais de doze annos de terrível asthma, de
passar longos momentos de verdadeiro de-
sespero, consegui a minha cura radical e
completa com o medicamento santo —
Kraemina. O que nffirmo é verdade." —
(Assig.) Guiomar da Silva — It. dos On-
rives 29, 2" — 15—9—24.

Testemunhas: Dr. Waldemiro Andrade»
thesoureiro do Instituto Oswaldo Cruz
(Manguinhos); Dr. José Alves Tolino, Cl-
rurgião Dentista, B. Marechal Floriano 67,
e João Chrlsostomo, R. da Passagem 99.

¦ «a— ¦

AS CONFERÊNCIAS DA PRO-
PÀGANDA SANITÁRIA

A que hoje vae ser irradiada, no
largo do Machado

O Dr. Fernandes Figueira, inspector dc
Ilygiene Infantil, fará hoje, ás 8 1|2 da nol-
te, no edifício dos Telegraphos do largo do
Machado, uma conferência sobre "O.s cuida-
dos que sc devem ter com as creanças antes
qnc elias nasçam".

I.ssa palestra é a terceira da nova serie,
organisada pelo Dr. Henrique Autrnn, che-
fe do Serviço de Propaganda Sanitária do
D. N. S. I'., que convidou os chefes das de-
pendências tcchnicas daquella repartição
para realisarem conferências sobre ussiim-
pto de suas especialidades, c destinadas a
ser irradiadas pela estação radio-tclcpho-
nica.

EU 1-IZ A BARBA ESTA MANHÃ COM
UMA GII.I.ETTE. E VOCÊ?

Dr. Manoel de Abreu SS.SÍ
pia profunda c intensiva (8 M A 200 kv.).
Evaris-o da Veiga, 20. C. 442.

__—__¦
O PORTO, PELA MANHA

Chegaram: de Liverpool, o paquete in-
glez "Darro", oom passageiros; de Pelo-
tas, o paquete nacional "Itaituba", com
passageiros; c de Alborg, o vapor nome-
guoz "Atlantis", com vários gêneros,

i __•_» i

Cigarros mistura"MARIPOSA"
500 RÉIS

NOVA MARCA
Sá & Cia.

A formosa doutrina de
uma carta

0 que crereve o conego Mu-
Dow eli ao presidente da U.

dos E. no Commercio
O Sr. Ilorncio IM.nrelll. presidente da

União dos Empregados do Coiuiiicrclo, dirl-.
elu nu Sr. Dr. conego .Mae Dowell. vigário
ilo Engenho Velho e orador sacro da justa uo.
monda, uma coita onde, cm nome dc lodosos

seus companheiros,
solicitava o auxilio da
palavra c dn pcnnu
daquelle sacerdote na
campanha em prol dn
generosa idiía da fun- |dação do Sanatório
dos Empregados do
Commercio.

A ciirta-appello dl-
zla assim:'Exm, Sr. conego
Mac Dowell — A dl-
rcetoria da União dos
Empregados do Com-
mercio tem a honra
dc diriglr-sc a Vossa
Rcvcrendissima, cuja
mentalidade singular
tem conseguido justa
proemiuencia no cie-
ro nacional c indis-
ci.tivel Influencia jun-

Conego Mac Dowell to A família brasilei-
rn. Ninguém, portou-to, melhor que V. Itcvina. poderá Julgar dos

benefícios decorrentes da creação do nosso
Hospital Sanatório c ninguém melhor queV. Ilcvma. poderá defender a nossa grandeaspiração junto aos poderes constituídos,
junto á população indiffercntc. Confiamos,
pois, que V. Ilcvma. use da sua rara e no-
lavei eloqüência cm favor da nossa obra
altamente, humanitária, da sua tribuna sa-
i;rada pela religião c pclo talento. Espera-
mos todo o seu auxilio, através dos jornaes,através da palavra falada, através da in-
fluencia pessoal. Dizer que confiamos Ba
sua grande bondade, será redundância in-
útil, porque a sabemos grande como a sua
lntelligcncla.

Queira, pois, V. Rcvma. aceitar os pe-didos ardentes da nossa grande classe, nara
que possamos, em breve, ver realisado o
esforço gigantesco, que ora emprehende-
mos. Aproveito-me do momento para reno-
var os meus protestos dc consideração e
apreço. — Horacio Picorelü, presidente."O conego Mac Dowell, respondendo essa
carta, o fez com tanta modéstia c relevo de
virtudes christãs, que não podemos deixar
de transcrcvel-a, precedida dos melhores

Ijj | encomios, tão linda c suave i a doutrina que
g.clla encerra, como sc vae ver:
Sj| "Ao Exm. Sr. Horacio Picorelll, DD. pre-"1 sidente da União dos Empregados do Com-11 mercio do Hio de Janeiro — Tenho cm

mãos o officio que V. Ex. liouve nor bem
dirigir-me, cm nome da directoria «a União
dos Empregados do Commcrcio, para que
mo empenho eu, na medida dc minhas exi-
guas forças, na campanha em prol da crea-
ção do Hospital, Sanatório para ps empre..
gados' do commercio, aspiração Justa e sa-
lutar da nobre classe a que V. Ex. dá
lodo o seu esforço e dedicação. As phrases
generosas do officio a quo respondo, eu as
recebo unicamente como umn homenagem
no clero nncionai, levantado, merco de
Deus, ao mais elevado conceito dc todas
as classes sociaes, principalmente pelasvirtudes c pclo» talento do grande bispo,
que c D. Secbastião Leme.

Posta esto premissa, verdadeira e ne-
cessaria, declaro a V. Ex. que nada mais

, grato para, mim do que me alistar nesta
I cruzada que intenta beneficiar, nas horas

do infortúnio, estes milhares de moços que
sc sacrificam por attender, todos os dias,
nos reclamos do povo nas casas commer-
ciaes dc nossa vastíssima capital.

Já ha dias, quando tive a honra dc falar
aos moços diplomados cm sciencias com-
merciaes no corrente anno, felicitava eu a
nossa pátria por ver o novo rumo que ia
tomando a mocidade dos nossos dias, que
já se não pejava dc seguir a carreira do
commercio, porque conhecera por fim a no-
brezo e a dignidade da mesma. O commer-
ciante é, cm verdade; a providencia de
Deus, a mais carinhosa e bcmfazeja das vir-
tudes divinas. Quando clle sc eleva & altura
de representante, na terra, desta máxima
virtude, o povo encontra sempre aquelle
conforto c bem estar de que necessita e a
que tem direito. Pique, pois, V. Ex. certo
que tanto as autoridades constituídas como
o povo saberão apreciar, com a máxima
sympathia, a caridosa idéa, graças á gene-
rosidade de boníssimos corações, cm fran-
ca realisação.

Peço, pois, a V. Ex. n fineza dc assegu-
rnr â directoria da União dos Empregados
do Commcrcio, a minha inteira solldarieda-
de e vontade decidida de trabalhar pela
consecução immediata do nobilissimo desi-
derutum.

O momento é-me azado para renovar a
V. Ex. os protestos de particular apreço e
inteira amizade. Dc V. Ex. — Conego Mac
Dowell."— , ¦ , , ¦ mmm .

CAMPEONATO DE DANSA-
HORA

Bueno Machado segue ama-
nhi, para Campos

Segue amanha parn tampos, onde, a con-
vlle dos bailarinos dessa cidade, Pm Ino d
Gorvaslo. vim dlsnulur o ciimueoniito Uo
lansii-lioru ipiu nll será realisado no pro-

X m a"Ü.,..l!i no tl.ei.tr., Orlo... «ob o. nn-
iroclnlo do vespertino comp stu "A I.OU-
iU- o bailarino Ilueno M«chmto. «iuc, hu
pouco na lliihln. dans.mdo 41 l|2 lioroí,
Firmou o seu título dc campeão brasileiro.

Em visita de despedida, que nos fex ¦¦ Buc-
„oMaeh«»do,çonu|u«ntolc...«en»lleedo
proficiência dos seu» adversários oamp l-
as. declarou-nos eslar certo da vlelo.lu,

adconluiido-nos que se acha em porieiin
fôrma e em condições de .«ii.roo capazes de
alcançar o seu "desldcrotum . .„„_»

Com Ilueno Machado seguirão as b«ijlurl-
nas Tullo c. provavelmente. Wnndn, que, W
acha ainda na Dahln c acceitou o convlto
leito nesse sentido

Está causando panieo até
nos próprios collegas os
preços de louças, poreella
nas, erystaes, baterias de
alumínio, apparelhos para
jantar, filtros, geladeiras,
pratos, copos e ehicaras
que a CASA AMERICA E
JAPÃO, á rua do Ouvidor,
74, está vendendo, oom
uma differença perto de
30 ojo menos que as outras
casas, devido á a 11 a do
cambio. Será útil uma visi-
ta a este importante esta-
beleefmento.

Proseguindoo seu "raid" 
ã1

volta do mundo

O MAJOR ZANNrjCIlEO^A d
GOSIIINA. NO JAPÃO

.SIIAN-ilIAI, D (U. .'¦> -¦• d avlmt,,,,,
liou t llio Zauiil pnr Iln de.Ia ,*i(lsiifl,
ilostlno n l.ii|:ii'.lilinu. esla manha, _. jjl

O noroplano do corajoso aviador tln(l
se alroiamentà sobre o rio, ilcscrevend. {A
circulo de du/enlas Jardus, . regrem,*:
a Shanghai, voando multo baixo sobre ',
versas ruas e pontos eentrues e 'Im,',,,
seguida, todo n velocidade poíiivil ..,,.,
parelho, dlrlglu-se para o Mar da CIiIbi.";
tempo era magnífico, o cio claro e o ni
to calmo. ,

O aviador dormiu snecgadamente ne ^
tel durante a noite, e deixuu esta rjiU'e„,
a menor ostentação.

A população estrangeira aclamou -,,
enthusiasmo o aviador argentino,

SHANGHAI. O (U. 1>.) --Ao partir dttt,
cidade, eom destino a Kagoslilms, o svli',
argentino Zanni disse esnorar, nue lhe •.,
riu possível fazer o vôo Iroris-Haciflco.

KAGOSHIMA (Japão), 9 (Havas. ... fh
c-dente dc Sliaiigbai, acaba de clicnir,
esta cidade n iivimlor argentino tencc*>.
coronel Zanni, ipie está rcalisando , viaj«
dc clrcuinnnvcgiiÇ-io oerca do giobo,

KAGOSHIMA, J (U. P.1 --Ü avl»í
argentino major Zunnl chegou a c«U rife
dc hoje, As 3.10 da tarde, tendo feito «a
distancia de 573 milhas.

i mem --—¦— -___,
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Abusou da confiança dos
patrões

UMA CASA COMMERCIAL LESADA
EM 5:000«000

As autoridades do 2- districto abriram in-
querito para apurar u seguinte queixo apre-
sentada pelo Sr. Humberto Levy, represen-
tante da firma Levy & Viveiros, estabelecida
com o commcrcio de fazendas por atacado.
no beco do Bragança n. 22.

Disse o Sr. Humberto nue, ha tres meczs,
o vendedor da firma, Anisio Majafud, vem
lesando os patrões utllisando-se, para tanto,
de títulos falsos nos quacs figuravam mer-
cadorias como se realmente fossem entregues
aos freguezes da casa, e que o aceusado des-
viou para logar ignorado.

São calculados os prejuizos causados por
Majafud, que é turco c se acha foragido, cm
cerca de 5:000*. 000.

i _____ '

FARINHA rg
PREPARAÇÃO ESPECIAL

DA
FABRICA OÉRES

Leve, Solúvel, Delicada

u

d.i
r.n
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Para a senhorita Thereza de J. »

sus das Neves
Knviam-nos, para a senhorita Thcreuíi "'É

Jesns das Neves : Maria dos Anjos Piso Vn
tel, 103; J. M. O., 33; Paulina Mendes,!!; ***
Claudia Goffi, 2.; Uma franeiscaua, 1!;
duas normalistas, 2*000. Total, 20$fl00.

TrensdeCosínha.
CbSI-COLOHBO

•H~x~:-<K--:'*K'í-í~w-*x-*>-:**«**««-{~r»K~X''{'

DR. PIMENTA DE MELLO
Ourives, 5 — terças, quintas e sabba-«,

, dos, <te 1 ás 5 horas. Affonso Penna, 49. ysegundas e sextas, dc 1 ás 3 horas. *j)

RECITAL DE DECLAMAÇÃO
0 terceiro espectaculo de Cario

Litem
O trágico belga Cario Litem, que já se

apresentou ao publico carioca em dous rc-
citacs de declamaçâo, dará, hoje, o seu ter-
cciro e ultimo espectaculo, com um pro-
gramma variadissimo. Esse espectaculo rca-
lisa-se ás 9 horas, no salão da Associação
dos Empregados no Commercio, á avenida
Rio Branco.

¦ mmm __-_.
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1 ASSETINAK, DAR ALVURA A CUTIS ? |
I LEITE. DE-CERA PURIFICADO f

(Purifled AVax Milk) |
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PARA A PRÓ-MATRE
Por intermédio desta folha, Benedlcto e

Marciano enviam 60? para a Pré-Matrc.

Um livro novo„Elementos de Pediatria

Casa de Saude S. José
IRMÃS DE STA. CATHARINA

CIRURGIA, PARTOS E DOENÇAS NAO
CONTAGIOSAS

Cirurgião: Dr. Jorge G. SanfAnna —
| Medico Interno: Dr. Affonso Nelson

da Silva
i Os doentes podem ser assistidos por

seus médicos
21, Rua Macedo Sobrinho, 21

(LARGO DOS LEÕES)
Tel. Sul 3204

O "chá das estrellas", amanhã,
na "A Capital"

O professor Duque organlsou para ama-
nhá uma interessante reunião mundana, que
será mais uma festa brilhante a .juntar ás
«pie elle tem feito rcalisar no salão de chá da
"A Capital". "Chá das estrcllas" ú o titulo
dessa Pesta, que será das 4 ás 7 da noite.
Cada mesa será presidida por uma das pri-
meiras actrizes das companhias nacionaes e
estrangeiras, ora nesta capital. O chá será

. ». .. _.- ».pej0 Po^í»;i^i™i«_f.4dansante, acompanhadas as dansas pela or-

Si0.-'. ^.^ld«*«oR0Cha 
jBn,0r' chSstra áos 8 _£_*¦_,

O COMMERCIO
é a carreira que pôde ser abraçada pelo
maior numero e 6 aquella que maior futuro
offercce aos que necessitam trabalhar. A Es-
cola Remington, rua 7 de Setembro. 67, pre-
para e encaminha seus alumnos.

I ..:!..:._S

DO RIO AO RIO NOVO EM NO-
VE HORAS

¦ ¦¦»¦». +*•¦* ———

Já regressaram os emprehende-
dores desse "raid" auto-

mobilistico
Acabam de regressar ao Rio, de onde par-

tiram, segunda-feira próxima passada, cm"raid" automobilístico a Rio Novo, no Es-
tado de Minas, os Srs.: Manoel l.cal Ferrei-
ra, Bento de Campos Ferraz, Josú Mazone,
Arcbclati Teixeira Lopes, João Barbosa, Ma-
noel José da Silva, Valentim dc Mattos, Ncl-
son Miranda, Joaquim Duarte da Cosln, Piiu-
lo de Almeida, Manoel de Jesus Alves,
Eduardo Souza Listo, Francisco Ribeiro, Fe-
llppe Werdt e Manoel Marques dos Santos.

Essse denodados cavalheiros iniciaram o
percurso partindo da Avenida 28 de Setem-
bro, cm tres automóveis dc propriedade do
Sr. Fernando Mazone, e conseguiram ebegar
aquella cidade mineira no curto tempo dc
nove horas, não considerando as duas que
gastaram, no trajecto, para um pequeno des-
canso c almoço.

Independente da prova sportiva, os "raid-
men" fizeram um interessante estudo sobre
as terras que atravessaram.

Dc volta, foram coibidos', em meio da
travessia, pelo forte temporal de ante-hon-
tem, conseguindo, entretanto, vencer todas
as difficuldades do terreno, que se apresen-
tava, em certos trechos, completamente
inundado.
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Roupas1
para Banho de Mar!.,

CJBAC0L0HBO
K0LAS0EL

é o melhor fortifiçante;
Formula do Prof. Sarmento Barata, da
Fae.de Medicina dei*. Alegre. Dep. Araújo
Freitas & C. o Rodolpho Hess & C-— Rio.
iwiBlM-___nrn____ara- n —

O homem que tem cabeça
só usa chapéos da "A Capi-
tal".

CUIDADO COM OS OLHOS
EXAMES GRATUITOS DA VISTA PARA AP-

PLICAÇAO EXACTA DAS LENTES A
USAR, POR MEDICO OCULISTA

Rua da Quitauda, esquina da llua Buenos
Aires t- A ÓPTICA ,

A FORTUNA
SORTIMENTO VARIADO EM ARTIGOS

PARA

MENINOS E MENINAS
ULTIMAS NOVIDADES EM

ENXOVAES PARA
CASAMENTOS E BAPT.SAD0S

ESPECIALIDADE DA, CASA

PRAÇA 11 JUNHO

FOI PRESO OUTRO SE-
DUCTOR

O investigador n. 363 effectuou a pri-são, hoje, de Manoel Ferreiro de Almeida,
que foi processado como autor de seducçâo
de uma menor, no "bar" Vitrte de Novem-
bro, em julho do anno passado.

O seduetor, que está pronunciado pelo
juiz du 5' Vara Criminal, como incurso
nas penas do artigo 2(17 da Código Penal,
foi levado para a 4* delegacia auxiliar, de
onde o mandaram para a Casa dc .Detenção,
ú disposição da justiça.•Má*

Tosse porque quer! O contra.osse
é de effeito sensacional!

A maior novidade no gene-
ro Alfaiataria, é a dos ter-
nos meios confeccionados da"A Capital". Por uma roupa
quasi feita sob medida, o eli?*
ente paga a metade do preço
commum.

Passou, atropelou e fugiu
Na ponte dos Marinheiros, á avenida doMangue, uni auto atropelou o operário Mar-tino dos Santos, dc 32 annos, morador á mado Cajá.n. 184. estação da Penha, ficando

o niesmo ferido no thorax c nas mãos
O "ehauffeur" do auto em questão fugiup a victima teve os soecorros da Assistência,

VENDEM-SE á Rua Bi
rão de Vassouras 5052
canto de Barão 8. Francii*
co Filho, 160, em Andara-
hy, 2 prédios novos para 30
contos cada. Trata-se na
Rua São Pedro, 132, sob.
Telep. Norte 3259.

¦ mmm .-- — I
Uma linda galeria de esculptum

artísticas 1
As famosas esculpturas de Teixeira Upii ,t\c Soares dos Heis, que tão Brande succesi.1^"'J

artístico alcançaram no Pavilhão PorlugcujHI
na Exposição do Centenário, estão oi»'ora..'iifl
maior numero c variedade, numa inlí.ii. ¦>**.. J
sante galeria que acaba de ser inatiíuriii '' 1
á rua da Candelária n. 5.1, l" andar. A iiníi O
exposição, hoje franqueada ao publico, nu- » ui
põe-se dc bronzes e reproducções om lim, Wan
cota, dos mais bellos que puderam sor mo.*J>bi.
dados por Teixeira Lopes c Soares dos üa^Mp-mmm-

wusmmmú}
EXPERIMENTE A SUA SORTE

NAS CASAS QUE A D'iO

SÓ VALE OUE®! TEM
185 — OUVIDOR — 185

J. ANTONACCIO & C
Gerente: CAPITÃO MATHEUS DO.VAflíí
Filiaes: Io de Março. 73 — Av
Rio Branco, 38. — Marechal Fio
riano Peixoto, 85.

A sorte grande é paga no niesmo dia.

•mmm

AGINDO EM NOME DA°1
CASA DOS ARTISTAS! i/'1tines'-riosl
rem apparecido, nestes últimos dias. i-i fiv.c*

importantes estabelecimentos comnicrciiü: delaj
um indivíduo que di o nome do José Al«l| A|
dizendo-se autorisndo pela Casa dos Ar&j vas |tiis para angariar donativos a bem ila i"'| talio]
thesouraria. Autorisados por essa instituis'1 ciaijj
apressamo-nos cm avisar a quem quer P. —.
interesse, tratar-se de um perigoso ''cluií-rnj
tagista", de cujas façanhas a policia ji «'tfj- tí
avisada. *"

-mmm-
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MODERNO SORTIMENTO |F>;

no

CASA COLOMBO As
De um andaime ao solo ". 

,O «stucador Joaquim de Mello, de 5- »J BIios, teve os soecorros da Assistência, F apíí
ipresentar ferimentos na cabeça c frsílu»; recti

do braço esquerdo, conseqüentes de u* assi
queda de andaime, soffrida quando tra**• berj
lliava nas obras da rua Figueira dc M.J o.—J'•237. /ü

Depois dos necessários curativos, no p* *i
1 -r-n.«((ir_1 í--. __,_.!_  ..... í «..n f(íí'íj.*)

Tônico pertóMPETRÓLEO HAYA d0 «_.
caspa e queda do. cabello. •

AUTOS QUE ATRÕPÉLÃíTÍ
FOGEM

¦ - » tm m ^ m i ¦ -

Duas victimas soecorridas pel»
Assistência

ri**

çlàl
MCC(-.•-_(

Pela manhã, quasi á mesma hora,atropelamentos por automóvel oecórrer","*!um na rua de S. Clemente e oulro n« DJ
Salvador Corroa. Do primeiro foi victim» I
operário Augusto Menna Barreto, dc 15,'J
nos, morador aquella mesma rua u" '

WmÈ

.,;., ...v-_»t,VA «viiiriij mesma run •»• ,.,casa 7, tendo elle soffrldo contusão n>',
oeçn e escoriações gencralisadas; do ultuí-j
o trabalhador José Vaz, qüinqu__«nsadomiciliado á subida dò Lemos, 221™
teve ferimentos pcla cabeça c pcinn "''"

%• iA Assistência soecorreu-os e a po'11'
ignora as oceorrencias,



tm»'— win in mi wni
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£TÍ UtTIMO.S TUlúHAMMAo
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carne
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ela hora da
morte!

0 novo cornol* sitmãçã© politich
da Policia

Militar

^ULTIM«5 MFOftMAÇOIS
KflPI&A^ E MINUCIOSAS
DCTOOA A REPORTAGEM

DA "A NOITE"

NA IGUTERRA

lão deponde absolutamen-
da falta de transpor-

lies, na Central do Brasil,
[a exploração que se está

fazendo com o nosso
principal alimento

lin» uo.» oííicial sobro os
ilocksNTe gado, ein Cru-
/círo e outros pontos

dc embarque
Sr. Ur. Iiil.in.iiiv S. Paulo, sub-directiir

Irarcfíii dn C. do Urasii, mandou, hoje.i.avi* as Informações ijue anteriormente
ab.i rios ponlos do inibiinpic dn "gore",

•.hindu dos Iclcgrauiiiiiis .pie. hontem,
Iu.iiih.- sobre a falia dc transporte deÍO llll pc.

l.i.iliidn, todos ns informes necessários os.io 1'iiulo forneceu, n larde, nos repre-
nli.iiics dn nipi-ciisu, as seguintes nolas:"I (Istlam, honlem, 8 cm Cruzoiro; 1.17'Js; destinaria-, a Memle.-; ',','.') 

e u Mnia-ro, 7i.il.
nr.. n Iransportc dessas rezes foram en-

iii.iib.ui'.. honlem. os carros e hoje, mais
curió ipie esles para o gnrio que vae che-
hoje. pela llcdu Sul .Mincii-.i (!:'0 re-

"¦'.-¦ ."Üiinçúo de Cruzeiro, que como
nau i ia absolutamente cm atraso,

u bio pouco com o slncli de 1 
'.SOO 

rezes,
ifonnc u Iclegriinimn dc hontem, da ".\ 

|
Jiiaub. i,.s outros pontos de embarque, !
no sejam: Norte, liaii-a Mansa, Deliu Ilo-)
nillc, :. -iiii:ii;.in ,"- ;. fcgllinte:"Ni nlc. só leu requisição de carros parnl.sporlc apenas para o dia V2 rio correnlc.

para o dia lã ..• Dello 1 lor:-
ra não existe uma só rcqlii-

Realisou-sc, hoje, a installação
do 6 batalhão

i..^!..',!^"''''! ."m'r"1 ,l" ,'"111'1** WlIJlnr. ef-
. *.n r. i.iI,,,J("''. ° ,«« inonl» dn liisinllii-
Vflo definitiva do «.. bnliilliSd dessa cn-iiriiii,... crendo ultimamente em virtude deresolução legislativa,

A M.leninl.lail" |..| |eVnda n effeilo ....I. lc• daqneiL. quartel, ú rnn In-i Cnneen.•o. ie roí-inon o novo corpo policial.l-.riiiu '2 1'2 horns du larde. quando o-v. general Carlos Arllnii... ncòmpanlindo«o sou citado,:maior, do reiiresónlüulo do Sr.
I,'. . í. ,,' . "Wffi c ,l" l'"1" a o.ficialiila-o iln Policia Miliiai-, compareceu nquclle

pnieo, oiuie eslnvn rormadu o ii." batalhão,com o ¦•fi.-cth.. .completo o lendo comoci.iiimiiuiInnlo o .n.-. Icnente-coronol UoAoAntônio .a dcira llnslos, como fiscal ó Sr.major Miiim Anlonio Di.is,
diinic. o Sr. cnpKAo Alfredo
lelio Dranco.
. 

~- 
coiiiinnndniilc

e coiiio i.ju-
(..indiiio Cns-

ler.
inalo.-.

ui...
ertc/ii de

por eu.ia
qnc o ti.

dn li.iça Policial rc/.
por um dns officiacs (Io seu estado

a ordem dd .lia n.« ,;. dcclni-nudo In-1..lalliiilo o novo corpo, no qunl f,,zla entre- I
Ru do Incoinpnrnvel pavllhhonra _s. l-:.\, liuh., n
batalhai) -solaria com o maior carinho, ur-nor iiiilrlolieo e sacrifício dn vida do scus«nii-.-i.-ics c praças, .sc isso necessário fòr.As bandas dc musica e do-clarins donovo corpo executaram: então, o hymnonacional e, cmi|tianto n foiça lbc prcslnvaas rcspcsllvns conliiicnclns, u bandeira eracpndlljiiln para o cenlro ri,, batalhão, onde
PCCU|I0.|| o loga.r quc lhe cabia.

Iv.i.na iio,in „ cerimonia, c o hntnlluto,depois de desfilai- em coiillneneic
general Carlos Arllvlo, seguiu
quiirlel. in. And-irnliy,

ao Sc
pura o seu

|r.'i. ..i.iusi
ntc, nté a;,'".'
ão".
•:ca assim complclumculc i-cspniididn a

siniiaçâo riu ciicnrccimcntii do preço da
verde, por .culpa dn C.-nlrcil do Ura-

.: rieiniia de traiisporles, o que; aliás,
mais lnc.il de ser alegado pelos Interessa-

nn alta d» pt-eço".

FEBRES DE MÁO CARA-
CTER NO AMAZONAS

A Rockcfcílcr foi procedera averiguações

ÍLüCÍDANDO DUVIDAS SO-
BRE O REGULAMENTO

DO SELLO
Sr. ministro da Fazenda resol-

ve a cônsul La dc um ma-
gisirado

Sr. ministro dn Fazenda, eio solução
nua ..'onsullii rio i.ii/ ric dil-i-iíó da co-
ic.i de Matla rie ,s. João, Kstndo da Ha-
. sobre se o reconhecimento de filhos na-
'••*. pnr siihsc.-uuuíç casamento está su-
u ao sello «o n. :;o ; ¦!" luhelln I! c notii
Io regiilnmei.li) aiuiexo ao decreto nu-•-. l-I.ÜSll, rie i1 de setembro rie 111*20. o

inii.i5l.ro dn Kirzi-nriã exarou o seguiu-
dcspaehpj "Ue accordo com o parecer,legitimação rios filhos como conseqiicn-

oue é, segundo o art. Hãil rio Código'il, do casamento dos pnes, cujo acto é
fito rie sello ferieral, "ex-vi" do art; 35

Hll, rio i-cspeetivo regiilainento, não está
iibcni sujeito a esse ônus."

— i ¦nCOO»* i

O Dr. .loscpb Whilc, director geral dosserviços de embale .". febre amarella nollrasil. ri.. I-imdnçiib Itoclièfeller o que seencontra presentemcnle no Pnrn, fez sc-«mr dnquelle lisladn para o Amazonas uinmedico ria sun eommissnõ, afim ric proce-ner a estudos n respeito de febres do máocaracter que estão grassa mio m, interiorninnzoiiense.
li Uc. Ml,ile tomou essa resolução ao'ine se diz, cm virtude dc lerem os seus iu-fnriiiaiilcs niwesccntndo haver süpposir.íoile trntiir-si! de cnsos rie febre aniareíla.mnl esse (|,,e elle se acha enipcnhado emextinguir dc.fiiiilivniiiciile no tcrrilorio bra-s.,c.ro segundo accordo entre a Fundaçãornicl.elel.ei- e o Departamento Nacional de•saude Publica, e que jã sc considera debel-Indo no norte.
Ao que presumem, entretanto,

rirind " '
I

A dissolução do parla-
mento e as novas elei-

ções geraes
O primeiro minislro Mac

Donald na Caníara dos
Couimuiis

I.ONDllKS, 0. (U. P.) -A entrevista doprimeiro minislro, Sr, Mac Donald cóm " rei•Jorge, .... palácio de Jlueliliighaiii, durou Ires
quartos do hora.

Ao M.hir du residência real, o elicre do
Bpverno disse: "Com cfiVit.) trala-so dn dis-solução da Câmara".

O Sr. Mnc Donald Inforiiiou os seus col-
pflos do gabinelc ipie linlin sollcltndo do so-licn.no a dissolução do Parlamento.

O chcie do governo pronunciara iinportnn-
io discurso político, csiá larde. iis ló horni,i.i' (.ninam dos Co.n.nuns,

MWblJUS 9, (V. P.) ___. Ao snhlrdo pn-ineio ile lliicliinghain. onde esleve parn pedirno rei Jorge X a dissoluçilo do 'Parlamento;
o primeiro minislro Sr. .li.ii.es Hnnisnv Mnciioiniiii, lamentou ns óecorrenclns itolltlcas.los uli unos dias ipie conduziram o governo'.' essa medida extrema, Todos sabi-in que os
irnnnllilstas não desejavam ossn siluaçiio.-Pessoiilnienle senlir-nic-in sntisfcllo se oPnrlido (rnbalbisla tivesse podido realisar asun política dc promover o b«'»i cn.nt.itim".

,I.OM)IU-;S. í), (U. P.) - Cl primeiro ml-lustro, Sr. Mnc Dnnnld nnmincioii nn Cama-
rn dos Communs que ns eleições geracs se
rea lisa rã o no próximo dia -'ll rie. outubro.

PAUIS, !>, (U-. I'.) -- Nos círculos offi-
çlaes francezes, ncompanhii-so com o maior
mlorcsso ns acontecimentos políticos da In-
glntcrrn, ncrcrillnurio-se quc n quédn do gn-blnctc Mnc Donald c o resultado das novas
eleições geraes pórie nffcctnr considerável*
mente n reãllsaçnp da pacificação da I-àiro-
pn quc parecia asseguraria. Fazem observar
os "Icnders" dn política nnciònnl, que, no
caso cm que os liberaes ou os conservadores
ganhem n eleição, a Inglaterra próvnvcimcn-lc não asslgnnrá os protocollds rie Genobrá;
sobro o desarmamento c o arbllrainehto
obrigatório, perdenrio-sc nssim n opportunl-
dnde dó resolver a questão dó desarmamento
e dn segurança mutua, como fora proposto
pela Liga; Acredita-se «pie n victoria dos
conservadores nffcctará provavelmente tam-
bem n execução dn plano Da\ws.

Commemorando o "Dia do
empregado do com-

meixio"
O commercio dc Minas fechará

suas portas no dia 30 do
corrente

No sentido de obter o fechamento gemio «omnierclo, cn, todo o paiz. f.s ia iforn,ip ao d., corrciilo me/, «fim dc ,m 0*. rc-PÇCtlvos i.nxlllnrcs possai,, reiillsnr fesíe-n.s commcmórntlvos ....o
.,,,, ., .. , ,-, "o "Din do límpre-

¦¦, ós i. V,,"l"m',,° •," .lnl»° d-» '•:>"""--
?.?„,? m í*"*11 ¦¦•••••<••'¦ do iii.. ,ic .Innolrovlou orfIc.os aos presidentes eilcs l.sliiilos, bem

i mm!
"** ' -a-JjfggW '"" * •*-*-**•

I
Um capitão que te dmitte io

Exercito
Solicitou .dcmliifln do senlço do

mm-*mm*lms0*0**M

.. conío noN i
nssocjnsoes coiiimcrclncs, sollcliniido

o n.cMiio.

en-
governuilorcs

iresldçiilcs dns
a rea-

lesjiondondn pron.plnmcnlo ao nfflcl.. dr-nr, ii Associação Com mercinl dc Minas cu-u nojo
Coininercio

lisilÇ.II)
It

vln'.','' 
"i„ 'i —¦•"¦¦'".¦¦"i""i. U-iiil lll- Mil..,-, l-tl-Mnu hoje a 1'nino dos líraprogndos do

a seguinte commuiilcnciio :Jicilo tlorizonle, (I da ouiubi,, do IflLM— líxmo. Sr. Orlando Ribeiro, M. I). \*secielnrlo da Unlflp dos Empregados doCommercio do Ilio da Janeiro. - Vonlio &sun presença p:,ra uccusnr o rccclilmenlodo seu .-ilteui-iosi) officio dc .1 do fluonte.'¦o.qual \. hx. »p)lclla u esta associação ,fçchnnieiito d., commcrc o desladin 30 de ouiubi
horas cm commemornçüo no "Dia d„ «.„
pregado do commorclo".

Pode V. Ex. estar certo ric .pie esla soeie-Inilc tomou clll alta consideração o seu ins-o pedido o vao fazer o que estiver ao sòiialcanço juiilo dos seus nssoclados pnra nuc.no dia nlltidido. todo o comniercio local te-iil.ii rcchndos ns suar. portas, ás 12 I.\aiuos. outrosim, mandar publlctoitlclo, dc necordo com os seus

Colhida por um bonde
foi morrer na As-

sistencia
Trágico .imdc uma

creança
Quantos «liaram ali. ús piiii.cir;.K horasii lorde, f.iriini ..b.,i.„i„s pc|0 cinoclonanle

..,'« J", 
'","' ,,,'','".r."•,l »o .-rii/.iiiiiii.t.. dasrjifls Salvador da Sn o l.nurn de Araujo. li'nuc iiniii nlercssante creanjn, muna precl-litiiçiio. írociirnmlo a ravessar ii rn-ntt- do

piuJovM. 
SS dn linha "Muda da Ti ín-, "

dirigido pelo motorneíro Jofio Oonçnlo SU-
i|ísi!..,rh,|U,r •¦i,---'--**dii c projccloda ai

n,Hni,-?faíorl,,'n,nda.críanf°' iue loífreu am-nui içni de dois braços o da perna dlrelln,nhin dc fcrlnicnlos genorallsndos, pouco do-lpois era Irausportadn para o poslu central,'o.iiie no recebei- „s urgentes curativos que•> m o scu estudo (lesciperndor

líser-
Cri.." RÇlf|S.dB mm ',u t,n«en,'««-l« Í"ia

communicaPs

Vi* lll

capilal, no
próximo vindouro, ás l

Cordiacs saudações, (A.) —
dn Ciiina." '

lioras,
'ar o scu

desejos.
Augusto

Approvação de um acto
O Sr. ministro da Foíendai approvou oacto dp delegado fiscal em São Paulo, dando

Provimento no recurso de I-, S. Ilampslilroa cia. dn «elo do Inspeetor da Airànctegu(le .Santos, quc lhe negou isenção dc direitos
pnra ciixinlns im-portndns pela mesma firma

A TERCEIRA PREPARA-
TORIA DE OUTUBRO,

NO JURY

liillecer.
0 motornclr... ,„„. ,( „ de regulamenton.il.i. levado para a delegacia do ü* dis-inclo, a,., declarou lor sido ., r,u-io mera-mente casual, <. flli confirmado pelastestemunhas arroladas.
A tlcsdltosa «raançn, q..c contava olloannos do edade. eliamnvo-so Ollvla do Car-n... a ca n ha ,|„ Sr. JnSo Domingos doCarmo, residente ii rim Latira de Araujo
Com gula da policia do ll" dislriclo. ocadáver du Infeliz Olivln foi rcniovi.i.

o necrotério da Instituto Medico l¦ A policia rio ;i» dislriclo inslaiinio a respeito.

Conferentes da Central
transferidos para tele-
graphistas dc 4 classe

Pm- acto de hoje o Sr. director dn E. FCentral do Urasii transferiu pnra Iclcgra-Pliislns de 1' classe os rarileienlea de 3'classe: Hugo Eslcves. Elpldlo Camargo, Vi I-
S ÔTilío;80"^ Xc"" " Jün*ll,im li"i,r'''uc

10 para
i.egnl.

irou h«|iic.

Profira para as suas com-
pras, uma casa que durante
dezenas do annos tenha1 af-
frotado viotoriosamente as
exigoncias do publico, e lhe
tenha offerooido crescentes
convcnicncias, vantagens e
garantias.

Para as suas compras,
prefira V. Ex. o

F1C ROYAL
A Maior e a Melhor r.™» do l»r»*il

Rua Ramalho Ortigão
RIO OE JANEIRO

AMANHA :

j Saldos e Retalhos
< cm todas as secções.

•tW?' -Vf

ns auto-

implétã a incerteza quanto
remodelação do gabinete

allemão

írindes sunitarias destn cnpital, as tacs fe-nos suspeitas não são mais do quc impa-liidisnío.
O director geral dos serviços anti-nmnril-

licos coiiiinuníeou a designação do medico
especialista aos outros membros do dire-clono da conimissão — ao director do 1), N.ric Saude Publica c ao dó Saneamento Ru-ral, que approvaram aquella decisão.:—¦ -^ofc- -Nomeação c exoneração na

Fazenda
Foi nomeado Álvaro Tolentino Júnior parao logar dc despachante aduaneiro nn Alfan-(lega de Florianópolis; Estado de Santa Ca-tliarinn, sendo declarada sem t-rfeilo n no-menção de Joaquim Eniics Torres pnrn iden-ico ognr, iio.* não ter prestado fiança deu-tro rio praso legal.

Os leilões de encom-
mendas postaes cai-

das em commisso
Uma decisão do Sr. ininis-

tro da Fazenda
O Sr. director da lleceita deu conhccimcn-

Io ao delegado fisenl do Thesouro Nnciònnl
no Estado do Paraná, que o Sr. ministro
da Fazenda, tendo presente o processo rela-
tivo no officio em que o Sr. director geral ousado de tentativo de morte,
dos Correios solicita providencias no senti; ¦•»? Ur ndy.ogdao, motivo pelo qual õ iuido de ficar n cargo da Delegacia Piscai no adiou o julgamento pnra o final da sessãomesmo Estado o serviço de leilões dc cn-iem face dc não ter respondido no pregão nconnnendas postaes caidas cm commisso, re- assistência judiciaria.

Foram installados o.s traba-
Ihos e adiados os jul-

lamentos
Em sessão preparatória reuniu-se pela ter-cora vez, este mez. o tribunal popular, oc-capando a presidência o Dr. João ScverinnoCarneiro dn Cunha, juiz interino, e estando

presente o Dr. José Sabova Virialo dc Me-deu-os, representante do ministério publico.Us jurados compareceram, cm numero lega!rnzao pcln qual foram installados os traiu-Ibos relativos ao corrente mez.
APffSòado o réu João da Silva Lins, nc-

esle declarou
7.

IO,

Mais uma cobrança executiva
sustada

O Sr. minislro dn Fazenda ,|(.|Vriii o re-
r 

"Usi" 
fi 

'W 'T,Íl''! SÍK'<'Í'i'" »" &o dc
dc v,"Xr 

!1 ;' cobra,^n íxccnlh-a dn quantiaUC 15552.10, proveniente ria falia dc p:ue registo rie sua casa commercial
rimos, município dc Pontn-1
íir,°sso> ''*s-*> não luiv

Prof. Godoy Tavares c.on,í.n0' p*-'-' ****** „)a0> riuSi llia.
betes c, por seus processos, estômago c in-
leslinos. Av. Itio Hrnncó, Kl" (Odeo.O 1ns 5, menos quintas. Vol. Pátria r.ii. Sul ;ii;c

ver

iffiunciito
cm Dou-

iran, em Matto
comiucrcindo eni

t-i ÍH^TE ÍTAWANO MORTO
VÜM DESASTRE DE AVIAÇÃOKSCU, -jn;. ,,.)_. Cai^^cidn-

LM
M

llill
dc um acroplano, morrendo ii.--iant-.ne.-mente o piloto, tenente Alfredo lleinorí o..pi.arelho ficou cohiplclómÒhto destroçado.O nccidento causou consternação.

 conunisso, resolveu, dc accordo com o parecer da Dire-
cloria da Receita, attender a solicitação cmandar rccommcndar ii mesma delegacia quedesigne fiinccionnrios da Alfândega de Para-nngun, com pratica do serviço c adopte, nocaso, o processo seguido pela Alfândega doUm dc .Innc.ro quc, para tal fim, tem appli-cario a legislação relativa aos leilões de con-sumo.

aceusado de homicídioFrancisco Gbmcs, .,,.,, „„ ,„,„,„„,„,foi apregoado, depois, mas também foi adia-1 ri,s"° ''as 'nèrcndòrias
do esle julgamento, porque o .advogado Joãoi a Costa Pinto requereu o exame de snni-

Recusa de restituição de direitos
O Sr. direclor da lleceita deixou do iui-tonsnr a restituição dc 198-5010, pretendidaela firma Machado t. Passarei, I, Si1'aulo, de direitos quc «llcgn ler pago amaior, visto haver discordância na classlfi-

Inauguração de um engenho de
beneficiar café e arroz

Foi apanhado por ama pilha de
madeira e morreu

JUIZ DE FOI1A (Minas), 'J (Serviço es-pccial da A NOITE) - ü operário JoãoMariano da Silva, quando trabalhava no
CHWCEI.LER MAR\ VAF VlfCV 

"e.P°slt0 de cal da firma Mirandella & C,ta ij"ovas Sciaçoes %lT±^lIl?r ^J»»>« :.?• -oeimi
i-ÜI.IM, 0. fltiidin-IIavasl. — O.s jor-s, nn maioria, publicam sem eommentn-

as resoluções lomndas hontem, pelas•(¦oca do IIMehslng, a respeito da remo-
iÇiio riu gabinete.

in;-t-.rti!zii í completa. Espcrám-se as no-
.negociações qnc o elinneellcr Mnrx en-

il.irú nindn hoje, antes dc sc pronun-.le fóruia definitiva.
***** 

que desmoronou, falleccndo pouco depois'

Novas agencias bancarias
autorlsadas

)i victima de um de-
sastre de aviação

E o titular da Marinha
visitou-o

Sr. ministro ria Marinha foi, hoje, ao
Pilai Central ria Mnrinliii, visitar o 1"
mie Manoel Raposo dos Santos, que foi,
lcm, victima dc um desastre de aviação,

O Sr. ministro da Fazendo deferiu os pe-duos rio Danço rie Espanha e llrasil, com
ci,<hu!'eii\ra!,,,lal' ", ",,rlr 1,1,,a ""««né'» n«lidado de Santos e rin firma Mattos Areosa,lc Manáos, para abrir uma secção 'bancária;
¦¦"""' "" seu escriptorio eoinmereiiil.

recusada a extradição do
assassino de

Erzberger
— * ^ m m ——--.

razões do governo húngaro para
denegar o pedido do Reich

ST' 
" ^«dio-Hnvas-O governo

íi£fe 
como. mPtiv°s da sun attitude,

«Ir\t« ". ,'xtr*"n!'Çr>° ''o von Hoerst. oSss.nto do ex-ministro dc Estado Erz-us duas seguintes razões- 1.»  Sernine rie nntnreza pnlitirn; 2." — Ter nmanha, ha tempos recusado tnmbem n«dicção dç um suImIUo htingnro, refu-Io no território rio Tteich"
"todo como cúmplice

do governo ri'

bniicos estrangeiros iniciaram os sa-
.0 ll.II. e 0 3/32 c o do Brasil a G 118 d.inheiro a G S|32 d. pnra o particular.s melhorou de eomlicn/>« ""'-indo o

a G 1J4 d.

DIVINOPOUS (Minas), 9 (Serviço esne-ciai da A NOITE) _ A 
'firma 

Elins Freiba4o Ç. íiinugtirou nesta cidade mu novo cn-
genho dc bcneficiiimenlo dc café c arrozC°a* capacidade para 801) arrobar, diárias 

''
A A NOI I'E, atlcniledrio a um convite cs-pecial, esteve representada no acto inau-

gnral do novo estabelecimento; que vemcontribuir muito para minorar a carestiadnvidn cm todo o Oeste Mineiro., m*** 

Quando barbeava um
freguez, foi preso

E' que estava pronunciado
por cstellionato

Foi num dia de dezembro rio anno nas-sario, qne Manoel Francisco da Silva oubrancisco ,ln silvn „„ Fnillcisco xis|„ (laSiImi, ou, i.inrin, Frnnciseo Xisto, indo ácasa dc Maria Monteiro Alves, ú rua IlealOranricza V2i mostrou-lhe un, cordão de
M J:Jl 

emI°. oí^çwehanao de dinhei-
r,V ^ 

z 
iVCUdcr' ,,-c,° l,rc5° da avaliaçãocita por algum ourives. Aeccita n propôs-ta ,-toi o corriuo avaliado etn 2I5SO0O,

quantia que foi entregue no vendedor iiciacompradora. Mas esta recebeu, ao invés docordão de ouro, um outro co.rdão de me-tnl, sem nenhum valor, cuja troca a victi-ma nao percebera na oceasião, só dando
pelo conto do vogario no dia seguinte.

Usando do mesmo embuste, o vigarista,
procurou illndir, ainda, José Maria de Almeida e Antônio Fernandes, mas foi descoflerto e processado pelo juiz diiCriminal, cujo magistrado, o Dr.so de Aragão, pronuheiou-o; hoje, como mcurso no crime de cstellionato

O "homem do cordão de ouro

(ladç para o mesmo, tendo a promotoria con-coroado.
O juiz marcou novn reunião pnra o proxi-mo dia 13, ao meio din, nn qual devem scr

julgados os réus Antônio Justino de Mourao José Luiz, vulgo "José Sapateiro
dos dc homiedio.

«<•>*¦-

aecusa.
m*mt*-

O
Relevação de multa

. Sr. ministro dn Fazenda relevou, cmgrão de recurso, a multa de 1008000, impôs-In iwln col cclorln de rendas federaes, cmPnra dc Minas, .". firma F. Ferreira do.uiinral.

Os que vão scr .suiuniaria-
dos anianliií

Nas varas criminaes eslão designados paraamanha os summarios dc culpa dos seguintesréus, que nellns estão sendo processados:iNn 1-: Antônio Jardim, Pedro Moraes de(.astro e João Bnstos dc Oliveira; un 2»-João de Mattos, José Bernardo, Oscnr Brito
ç Oscnr I-arm Soares da Costa; na 3»: An-tomo Simões dn Motta, Fausto Lopes Fernan

Indeferimento de um pedido de
pagamento em prestações

O Sr, minislro ria Fazenda indeferiu orcqucrintònto cm que Manoel Messias Tou-linho, pedia permissão para pagar, etii pres-
7^n-5ÍrlnCnsaeSí,de 7^f520' •'• •m"1-- doí-rolí•-W86J0, que Jhç foi imposta pela cóllccló-iiu (Io rendas federaes cm Santo Amar,,.(alua, por sonegação do imposto elesumo.

na
con-

-*KM>

^n„ „ aiu- . ,.—.'••";.'•".""-" »."i"--s i-ernan- '-"  nu iiiiüaioeuio ao sellcies o Alberto Mano Teixeira Barroso: nn .1»! DcsM decisão a Directoria da IteeeRaul dc Almeida Gonzaga, Henrique Gomes,David Corrêa Miranda, Adriano ria CòsthI*crreira Dias c João Baptistii Virgolino; nn.) : Mnnoel I-errCira Nunes. Anlonio Augustoh. Moura, Acgustn César Fcniaiules, Alvnrô

Lavratura de autos contra
uma companhia de seguros
No processo relativo n ihfrncçõcs com-mellidas pela. Coinpnnliia Ainericn ric Sc-guros, _exarou o Sr. minislro da Fa/.enriao seguintes despacho :"Aiilorisc-sc a Inspectorin rie. Seguros amandar lavrar o auto, independente da nii-

prçhcnsao das npoliecs, e remettel-o á col-lcctona competente acompanhado das re-lações e mais documentos que possam com-
provar a falia de pagamento do sello."

ita deuconhecimento :í Inspectorin rie Seguros.

7.» \rn.ra
Kructno-

e que ern
(In nssassinio do

Hungria, conde de

ijao a cem mil réis o sacco e
arroz a cento e vinte !

eia a ,\OITIv) — No mercado local, o>o esta sendo vendido a cem mil réis o
o

reis o>= o arroz a cento e vinte, amiuncinn-
que ilinrin sc verificarão novas altas,situação rio povo torna-se cada'pngustiosu, 

nesta cidade.•*****• -_

. - ¦•¦•..- foi prc-so, hoje, quando barbeava um freguez narua Visconde de Mnrnhgunpe.

-.¦ez

Habeas-eorpus" concedidos
elo juiz federal da 2l Vara
ir'despacho ric hoje, o juiz federal dn•u-i concedeu "habeas-eorpus" aos sor-
W militares Miguel ünuzo e Eduardooí bobo.

0 MERCADO DE CAMBIO
O merendo de çninbio abriu e, funecionoú,boje, em condições oscillhntes; sem letrasoHçrcçidns e com regular procura do ban-'Os'

ques a
com d
Dcpoi
bancário nté tí 1;.( ,j., no's 

"bancos 
estrangei-¦ ps c a t> 5|1G d. para o mercado no do Bra-su, eontra o particular a 6 5IH5 sl-, PoCifo'tempo, porém, se demorou assim, por isso

3"Jfivíe-V-reV*r!?« fraco, descendo a li 5I32 c
r iii- i nos •)nneó'i estrangeiros c a G 7132o i|l cl. no rio llrasil, com dinheiro
pnra o particular.

Os soberanos cotavam-se a -188500 e IOSc ns libras-papel n -11S500 o .lasono.
O dollar regulou a vista de 8*790 a 9-3030e a praso de 8?7S0 a 8S950.
"Saques por cabogramnia:

.A'Dv'>la: — Londres, 5 1-5J-16 a fi 1116; Pa-ns, Ç461 a $475; Itália, 8382; Nova Yorlc8,18 0 n 880805 vMespanha, 18200;%ú?s%,
l*/40; Bélgica, 8-140; Hollanda, 38500; Buc-tios_ Aires, papel. 38330; Montevidéo, 88120;Japão, 38530; Noruega, 18310; Marco-rcnda,
fa$]/O,

Fornin? nffixadns officialincntc ns seguiu-
tes taxas: ,^,„—,

imÍiW-L 7#dSoV ^"tfi ° iuiz federaI da 2" Vara »««n
88950.

'A' vistn: ~- Londres, 5 31]32 n G 118; Pa-
ris, «458 a 8470; Itália, 83811 a 8395; Porlu-
gnl, 8333 n 8345; Nova York, 88790 a 98030;
(onro), 78490 a 78G80; Montevidéo, 7S9G0 a
88280; Japão, 38503 a 3852(1; Suécia. 28384 a
28410; Noruega, 1S28G a 18300; Hollanda,
3845.*) a 3?535; Dinamarca, 18580; Canadá,
8*900: Chile, 18080, (peso-ourol; Syria, 8458
a 84G8; Bélgica, $421 a 8-135; Humania, 8053
a -8058; Slovnquia, 8270 n 8273; Allemanha,
78000, por trilhão de marcos.; 28130 a 23150,
por marco da renda; Áustria, 8132 n 8150
por mil coroas; café. 84110 a 8470, por frnn-
ro: Soberanos. 488500 a 493000; Librns-pn-
pc], 418500 a 428000.

Iliirnnlc o riiii i. mercado de cambio pro-
seguiu em declínio.

O líniico do Brnsil, na reabertura, decln-
rou sacar para o merendo ri G 1|S d.-, dando
os onlros ri G l|1(i c G li','V2 ri., com dinhei-
ro a G ó|32 d. para o particular. "¦

O Banco do Brasil fechou sacando a
G 5J"12 d., pnra o mercado e os outros se
mantiveram inalterados.

Mattoso e Anlonio Almeida Tavnrcs- nn 7Jonquim de Azevedo e Fernando Mnr(.onceiçnn, e nn 8": José Ji:
c José Teixeira Dnntns

Foram inültadòs, ein trinta
mil réis, cada um

j CONFECÇÕES
| Vestidos puro linho,

ultimos modelos...
Vestidos meio liaho,

práticos e modernos
Vestidos marrocain,

lindos bordados ...
Vestidos etamine cl

rendas, leves e ele-
8'antes

Vestidos crepe chine.
Reclame 

Vestidos Charmeuse,
ricos bordados....

Queira V. Ex. visitar sem com-
promisso de compra nossas

exposições

CASA LAGE
RUA D0 THEATRO, 19

60$
90$m

•125$
270$

TELEPHONIA
Poças e Apparellio3.

WILLMANN, XAVIER & C.
RUA DA ALFÂNDEGA. 119

Tapetes ovaes
em todos os tamanhos o lindos de-

senhos; vendas por atacado •
a varejo, na conhecida

Pelo Dr
trqties ria l

dcPódc freqüentar o curso
cliimicii industrial da

Escola dc Minas
l»0fpnn;.n,nvi5itr0 _?," :Gl,,cn'a Pcmittiu
•Líf.? fe lNelso" Wwiahn 'freqüentar, ,.„.prejuízo para o serviço rio Exercito, as nü-Ias do curso de chimica in-dustrial da Us-co'n dc Almas, de Ouro Preto.

.. , 9i.nc.ro da (.iniba, juiz que pre-sido „ Iribiinal popular nn sessão do correu-irlno e Pedro lc mez, foram multados cm 3Ô8Ò0Ó, cada un.os sdois jurados que faltaram n sessão ricboje no,referido tribunal, cujos nomes são:Uiiz Felippe dos Santos Chrisloffnro e llnul

AS.4 mm
'"..',. "»« <!» Cairloca. 87«

no
sem

Deferimento do pedido de uma
Associação Beneficente

O Sr. ministro da Fazenda deferiu o ne-d ido da Associação Beneficente Campista deAuxílios as Famílias, no sentido de ser dis-
pensada da pena de revalidação do sello noue foi condemnaria pelu 1» collectoria deCampos, devendo ser cobrado o sello sim-
pies pelos dociinVentos em que é devido

mou uma sentença para pro-
nunciar dous falsários

O juiz federal da 2« vara, por sentençatle hoje reformou a sentenãa do substitu-to, parn pronunciar Ângelo Brcda e ArthurGentil, no art. 20 da Tel 4.780, necusadosde introducçao de moeda falsa.
•MS»

OS VALES-OURO
dW.uTaV30nVA/ottddOU,,rn8?080

0 GaM regulou sustentado
Cotou-se o typo 7 a 48$000

iiáe, ^ad° 
de C!iíi r?Kul0«. I'oje, susten-

H?'jtas c;om llm movimento bastante des-
¦S ll,° 

í]° Proa,ra' s° "õo tendo melbo-
ram ineiariof0.5 b"''*'0 

°S S-"S h'i,baIhns f°-

¦ilrmt2? 
"s"?"8a™*xmte*°fo 

fcchaúíêtuo j Boletim cia Directoria de Meteorologia.inienor da Bolsa Anierienna. ¦'.*'¦*

vid-TCr°„tlS»"feemodcSvt i Pr°VÍSÕes Para ° ^odo de 6 horas
da tarde de hoje até 6 horas

Recolhimento de imposto de
energia electrica

,ii,?.cSr-','r'"5'1'0,''"1 í*,zel'(i** deferiu os pe-belos ria Companhia Luz Electrica Ourópre-
|l"'AroT,ití-l"'0',Pl'C'10' Minas' e (I° Hcraeliloe Mago ines, representante da Companhiac l.uz .tlectrica ele São José rin llón Vista,no listado do Paraná; no sentido dc ser-Ihés

pcrnti lido recolher ,'.s collectorins locaes oimposto ric eoiisiimo de ciicrgin eleelriea.

o alTg^odãõ
Pieguloit ei mereario ric algodão, boic, semmaior movimento rie negócios', pois os eom-

pradqr.es estiveram relrairios. Os preçosporem, nao nccusnrnm alteração. As entra-(Ins foram ric 2 088 fardos e as saídas de561. sendo o "stock" de 8.010 ditos.U mercado fechou paralysndo.~—— t—mm*» _^___

O TEMPO

RABI0TELEPB8NIA
Material c apparelhos de recepção de todos

os fabricantes na
INSTALLADORA

UnUGÜAYAJÍÁ, 150 — nio
Telephone Ni 810

Morto a tiros, após breve dis-
cussão

a Ki (Mll'i>s?- 9 (Serviço especial daA ciUIlh) — Após breve discussão, no bnrlocal, denominado "Tres Diabos", José Mc-nezes feriu gravemente, a tiros dc revólver,Cyro Reis, proprietário do dito estabeleci-
mento, sendo preso cm seguida. A despei-to dos soecorros immediatos que recebeu,í.yro vem a fallecer, tendo sido scu enterro
grandemente concorrido.

O faeto
selo ri^popnS desUdriadf S"rl?'| A^nrifS-^^' 

"^'^^'^^
»dem ns fnmilial do criminosa d^titnt 1-^'^fS th^ncim íil^iiS 

SC ^

embarques. Os vendedores declararam o li-mite anterior de 48« por arroba do typo 7,tendo sido negociadas na abertura 11.031saccas, ficando o mercado bastante activo ccom tendências mais favoráveis.
As ultimas entradas foram de 16.002 sac-cas scrtdo 16.039 pela Leopoidina e 863 pelai.entral. Os cmbnrqucs foram de 13.203 sac-cas, sendo 1.201 para os Estados Unidos,7.&00 Pnrn a Ettropn, 877 pnrn o Rio daPrata e 3.625 por cabotagem.
Havia em "stock", hoje, 230.171 saccas.Correram os trabalhos n termo, na Bolso,cm condições menos desenvolvidas, mas comns 
?ís^ estáveis. Forem vendidas a pra-S,o, 

nA000 snccns* Cotou-se pnra outubro aiSíilOD, pnra novembro a 'I7.$800, para dc-zembro a 47.$fl00, para janeiro a 47*3900, parafevereiro a 483 e para março a 48?200 com-
pradores.

Funecionoú o mercado durante o dia rc-
gularmentc activo, registnnilo-sc ric vendas

da tarde de amanhã :
Districto Federal c Nictheroy — Tempo —.entre instável e ameaçador com chuvas, con-Imitando sujeito a trovoadas.

25 e-21 gráoT 
~ °SlaVCl C°m ma:cima cntro

Ventos — variáveis frescos.
tstudo do Rio — Tempo cm geral amea-çador, com chuvas, trovoadas, possíveisrempera tara — estável.
Tendência geral do tempo após 18 horasde se.vta-feirn — aggrnvãr-só.
Estados do Sul — Tempo — Perturbadocom chuvas em todos o.s Eslados. sendo ode

tíóvoadas"'0 
° l>Í,ra"A' h° 1rol»P?« Se

Temperai ura — estável

l*"l^'IM,a"BB*M'MWiBiWWs^^s^s^sWssWM^W

Fundas infecções
gonococcicas
PODKROSO MEDICAMENTO

In.iecçao inlrn-musciilni- do Sr. Dr
Annibal Pereira

Opinião do Exmó. Sr. Dr. Assis Prado,muito illustre Direclor da Santa Cnsa deAbade:"Sirvo-me da presente para commnnicar a VV. SS. quc, utillsando-mo dopreparado "Mcrcctliylina", 
em vatioscasos do blcnorrhaBia aguda e chronlca,neste hospital, pudo verificar sua effi-ciicia, mesmo cm casos rebeldes em nneoutros tratamentos foram encetados semnenhum resultado. Onde o» seus benefi-eos effeitos mnis se accentoam é notratamento do se*o feminino, o qual des-alia 

(outros tratamentos até então usa-

Vende-se- cm ilrogarias c phai macias,informações e literatura a qnem as pe-dir a S. A. Merccíhylina — ~
40. — 1» _ Ki0.

K. Carioca,

Dr. A F. da Costa Júnior^,-ft
mores, Raonunt.ic-rapia, R. Chile. 17 (4 ás 6).

iiecenlunrinmeiile

cm S. Paulornnn o era declinio cm S. CatharinGrnnde rio Sul, mnis
ultimo Estudo.

Ventos — 
yarini-eis em S. Paulo, Vm-aniie do qiiarirante sul em S. Catharina c RioGrande, eom rajadas frescas.

"l0 K'^'*'ll^'í^l3i_^SKSHBOTBH'i-i^i^l

Dr. A. MOSCOSO C,'.inic" ,nc,1ica. Appa-

.7. a..u-zj...... ...^ilitfeaa,..:-: ,.
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Procopio Gemes de Oliveira

(MISSA 1>E 7" DIA)
Su* viuva, filhos, genro, Ir*

mini 0 nmU |turriilr» «gruile-
_. cem it peMooa que nrmi.|.u.

felwrara o funeral de «eu Idolatrado
Marido, pae, Migro, Irm&o « |iurtu*
le. e participam que a mima dc 7"
41a aerii retada, «manlifl, M*xln*f(ti*
ta, 10 Ho rorrrnte, ái9 112 hora*,
•a egreja da Candelária, r_.ii.rnw.ii-
dotie deade Já multo grato» ¦ todo*
«que comparecerem a tao piedoeo
teto. Pedem enearccldamente dia-
pente de cumprimento».

Procopio Gomei de Oliveira
(MISSA DE 7» DIA)

f 

Procopio Oliveira * Cia.' 
agradecem ii* peMoat que com*
pareceram ao enlerramento dn

•eu aempre lembrado chefe o amigo
rnOCUPIO COMES DE OLIVEIRA,
«participam que mandam celebrar
•ma mina por aua alma, amanhã,
•exta>feira, 10 dn rorrrnte, Ae 9 12
liorai, na egreja da Candelária, an*
lecipando mua agradecimento» a to*
do» que «e dignarem aui-tir a e»»e
¦cto.

Procopio Gomes de Oliveira
(MISSA DE 7a DIA)

A administração da Socieda*
I de Anonyma Kmprraa da Urca,

Erofundamento 
prnaliiada com

cimento do neu digno amigo tt
Director Secretario PROCOPIO CO-
MES DE OLIVEIRA, manda celebrar
«m aeto religioso ú» 9 1|2 hora» dc
•manhã, sexta-feira, 10 do corrente,
na egreja da Candelária, para o que
comida os parente» c amigos do ex-
fineto.

Procopio Gomes de Oliveira
(MISSA DE 7' DIA)

Í 

Penna, Parisot & Comp. Ltd.,
< rendendo homenagens à mem*
'ria de seu amigo PROCOPIO

COMES DE OLIVEIRA, fazem ceie*
?rar um officio religioso, amanhã,
•exta-felra, 10 do corrente, ás 9 1|2
horas, na egreja da Candelária.

ttmimrm»tmw*wm»mm
A NO.TI. — Quinta-feira
¦i mwm\%mm»¥tmWmwmtmmmiá»»utf^M»t»-

S) ilt. Oiilul).'» <l.

o uso tliitilt» deste tonl ,;o Íiieoni|)»i-nvel re-
KiiliiriHa ns fiuievAes digCNtiviis, estimula o
appctltc e M oo organiMino o necessário
equilíbrio. Usa-se iiullfferentcmeiitc puro

ou eom autua, syplion, vermouth, ete.

t

MET-BRANCA
niitHiuu I

•****•• 53*2 \'

Wiép»«¦>>¦* » • • -*».__

[5j£jj£jfrj| ÚNICA CONCK8SIONAK.A

gBgB| SOCIEDADE ANONYMA MARTINELL!
B_f^|^ Rio do Jnneivo — Sâo Paulo — Santos

¦£j3aj|3 * demabi Mudo» do llranll

m*m-m**mt***t»*m*mm*m*^m*m*mtm-m*t*-tt-*m^^

W 0 noOo araemcal da 5YPHIU5

Apresentem-se, Srs. sorteados!
O Dr. Pedro, Paulo AiiU*aii§:|»ro«Woijtj

i, liiiiln de iVllitainonlo tio lll* «llstrlctu.
nlrlto Sanlo. pede ehunieniii. it «11-in.B'i

| mi iHtcrcHSi.iloh, hi.ite.idos d/j «>•!«• )M! lima, umi ohtlvorain licença, «fim de «uu
1 t. ,iiiri'Minleiii 4 meuniii Junta, ft rim Ma-

„,í, iliièlliii ii, 34, dns II **, » li»""* '¦'
, nlo Incluídos m.» penas o* ipiu ansim liln
hwraro a<<- n dlu iii du corrente.

Outroslm provlne ooi meimoi lorlei.doi
nuo ,i '*' chnmndn saiu publicada no

Io Offlrlal". no» <H«' *< »>
rente mel.  .
. . ii ' «*-__»»«**—****'

Jttttgjtmmttmtmmr •w-^t-mwtmttmttii m — ¦***-,-..
_»—_'¦» t* - ¦ • ¦»•**• **t»*tmmimMmmm»mmwm-mmm!

.^^fi _________L^^***'" '• ¦!*,
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Dlu
do nor*

i
Procopio Gomes de Oliveira

(MISSA DE 7° DIA)
Oscar de Almeida Gama e fa*

milia, rendendo affectuoso cul-
to á memória do seu inesqueci-

jrd amigo PROCOPIO GOMES DE
{OLIVEIRA, fazem celebrar um aeto
religioso ás 9 l.|2 horas, amanhã,
aexta-feira, 10 do corrente, na egre-
ja da Candelária.

/ sem dôr
TRATAMENTO ( 5Cm injCCCáO

\ sem dieta

Beatriz Carvalho de Souza
Oliveira

Umc&inan.t
por dia. bucca.1

Cadttuto it TREPARSOL
.io .Um 30 comprimidos
nqorbaa_menU dosedes.

A La Maison
Rouge

Rua do Theatro, 31 a 37
E' a única easa que vende

pelo custo
LENÇ6ES

de eretone inglez eom
bainha ajour

200 x 140  7$500
200 x 140  8$500
200 x 160 10$500
220x180 11$500
200 x 160 13$500
220 x 200 18S000

FRONHA8
eretone bordadas

60 x 60  6$000
70 x 70  7*000

TOALHAS
Adamascadas eom bainha

ajour

APPAÍ.ELHAMENT0 SCIENTIFICO

«A Mechanica de Precisão
Ituliiililars i inali !»-*«•
mi uu. «elma. iiioniiu-i
e lulioraluriin, dlrlRlilu

UM,.
„,,. N ipiflll |lll,l.".*.l* ,l . i|IUfljJ

Clilll •*>« ll>í-l» IHTlOll» . Illl!,!.,

por rit|pitlu'ir«is e tcliii.i',,.,, I
üifliiliMi». iii. íoneerlu " nn nferlçAo ilrnuM^I
icien fl» rsfeienlí a: f.iiiün».-*. *. «U* »»niu. „,.,..
rno* a náutica, eltroiiotliolf a, oplicu dr |iwls»„ fllv"ral, 

radiologia, irlepwijta • M*mpI.u „,
fio. Instrumentoi ilt medliU elMlrin * de phyiin „
atrn.V Bucnrreiiam-id do lormciuifiiti» du-. |,r|,ieÍM,
fíibrlcanles «•«Iraiixelros e possuem icinpre m ,,M

er-adorlai de primeira «pwlltVnle, «ucr lubrindii ,.
ronr" cslalieliclmenlo. imer ln.po.la.ii».

Itcccl.cn. ordem do Interior paru tudo «iu« l( „,„
•o seu ramo de i.ejjpfll*__-___ .t9.mt. ,-,131 e 133. BUA BUENOS AIRES. 131 «mi

Bad. lei.? 8A«T*raON-T»l. N. M*-RIO DB JANl|J|

oühivesaria Cri RIS rUr LE

Talheres e Baixellas
O ÚNICO METAL

COMPARÁVEL A PUATA
Agente geral para todo o Brasil

u3S3 JUIÊS BlOCfl K«a do Carmo. §S-BI«-(VendiS •_«..«!• m* alui*)

Mar«.*a «ta fabrica Marca ds fibrlci

vss;
Representante!, cm S. Paulo;JL. OnüMBWH.ft Cia.-CAIXA IM

Deiior-lturiou cm Hello Hotltoute: ll THtUEAU * Cia.

A CASA ODEON c a CASA DA VICTORIA
AVENIDA ItIO BRANCO, 1SÍ

Attende a pedidos do interior para toda» na loterias, os «piaea devem «rompi
nhar a respectiva importância e mais MO riia para o pnrte do Correio.

FRANCISCO LUCAS
HIO DE JAWIKO - C POSTAI. 2M6

\i

i Atvaro Guimarães Oliveira e seus
i filhos commuiiieani aos parentes e
•amigos <|ue será celebrada missa por
alma de sua querida esposa e mãe

BEÃTMZ CARVALHO DB SOUZA OU-
VEIRA, no próximo sabbado. 11 do corren-
te, is 9 horas, na egreja da Conceição e
Boa Morte (rua do Rosário esquina do Ou-
rives).

Maria Miquelina Ferreira
«O . Filhas, genros e netos agradecem a

OM todas as pessoas que acompanharam
I os restos mortaes dc sua extremosa

mS mãe. sogra e avó MARIA MIQUELINA
FERREIRA, e de novo os convidam a as-
eistir a missa.du 7* dia, a reallsar-sc anui-
ti-iã, sexta-feira, 10 do corrente, As 9 1|2
horas no altar-mór da egreja do Bom «le-
sus do Calvário, confessandorse eternameu-
te agradecidos por este piedoso aeto.

Dr. José Antônio Lutterbacht

Armazéns do Louvre
Confecções, Vestidos e chapéos

1° ANDAR SERVIDO POR ELEVADOR
Tecidos moderno» e seda . aa novidades mais recente*. Roupas brancas pala Senhoras

o artigos para cama ou meaa a prefos de propaganda
CARIOC A 14

150x150
200 x150
250 x 250
300 x150

8$000
105800
13$200
16*000

PALÁCIO MS

t*» i

Elisa Lutterbach, José Antônio Lut-
tçfbach, Messias Lutterbach'; Júlio Ce-
sar Lutterbach, Eugênio Lutterbach,.
^Adelaide Lutterbach Soares e Pom-

peü da Costa Soares convidam us pessoas
de suas amizades u assistir a missa que,
por alma de seu esposo, pae, irmão e |
cunhado Dr. JOSÉ ANTÔNIO LUTTER-
BACH, mandam celebrar amanhã, lü do
corrente, ãs 9 horas, no altar-mór da egre-
ja da Candelária, e dcsile jã se confessam
gratos.
¦^—¦¦¦¦¦¦¦É ¦ > ¦_¦ <H—^_—.-!¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ !¦ I I ¦¦¦ 

Capitio-tenente Aristóteles' Fer-
rão Gomes Calaça

Mãe, viuva, filhos sogra, irmãos,
sobrinhos e cunhado fazem celebrar
uma missa por alma de seu inesque-
civel filho, marido, pae, genro, irmão,

Ho e'cunhado ARISTÓTELES FERRÃO GO-
MES CALAÇA, 0° mez dc seu passamento,
«ipanhã, 10 do corrente, ás 9 112 horas, nu
»ltai*-mór da egreja de S. Francisco dc
Fanla.

Dr. João Baptista Boaventura
Soarer* de Meirelles
1° ANNIVERSARIO

m As Irmãs, cunhados o sobrinhos do
Ml Dr. Baptista Meirelles furão celebrar

I missa em intenção do pranteado ex*
tr-, tine-to, sabbado próximo, 11 do cor-

rente, ás il 1|2 horas, na egreja de S. Fran-
cisco de Paula- e para esse aeto convidam
parentes e amigos antecipando agradeci-
mentes.

I

GUARDANAPOS
Para chá, dúzia . 3*400
Para jantar, dúzia 11 $500

CORTINADOS
Bordados para

ereança .... 42*000
Bordados para

casal de 59*000
por  54*000

GUARNIÇÕES
De filo e Setim pa-

ra cama com 5
peças 59*000
com 12 peças . 72*000

ENX0VAE8
Enxovaes comple-

tos para noivas
com 14 peças,
sendo o vestido
d e Charmeuse
ou Liberty. . . 185*000

A La Maison
Rouge

LOTERIA OA VICTORIA
ORDEM DAS EXTRACÇÕES - OUTUBRO E NOVEMBRO

N.daextr.l DATAS Prêmio maior. Preço

15»
lli"
17-
18-
19'

21*

" 15 dc utttuliro.
22 "
29 "

"*"** Nuvem«te Tiro

lio
|26

""StTT-iiíiT
25:0008
20:0110»
S.i-.fltlHT
..0:0110$
40:001)4
2..:000?

mm
15800.")
15*000
;.o«.iiii)
20K00O
2.*>*000
1.1*000

Bllheteaqtt
jeR.m"o.000

a.tHio
(i.OHÍi
S.tKlll
8.000
8.000
a.ooo

A unlca que logi. após o sorteio extrac todas aa cspheras, ficando a urna rompi»-
lamente vazia...

Única no Brasil que joga com menor numero de bilhetes "6.000 e 3.000 .
Extração todas as quartas-feiras pelo nj-stema de urnas c cspheras com o aa*

mero por inteiro. • .
D1STRIBUE 75 -\- EM PREMIOS. os «ptaes suo pagos no aeto de sun apre«n,:*

ção ..¦ sen, desconto algum. VENDB-SE EM TODA PARTE

m*mm--m»m-mrm»»tm»-*»*w-»m»mm^»*»t%m»»mt---mmm
Apanhado por uma pedra

Quando trabalhava nas obra» do morro de
Santo Antônio, na rua Senador Dantas, foi
apanhado por uma pedra, que se despren-
deu, o pedreiro .losé Joaquim ão Nascimen-

I to, de 27 annos, morador á rua du Retiro
1 n°. «72. .
\ .. victima, qut* recebeu ferimentos no tho-

j-ax, teve os soecorros da Assistência.
¦ ¦___*! i . —.

5*200

Maria Luira Leal manda celebrar
.amanhã, is 9 1|2 horas, na matriz do

Sagrado Coração de Jesus, missa cm
acção dc graças pelo restabelecimento

do Dr. OLIVEIRA MOTTA. São convidados
• assistir os clientes c amigos do illustre
clinico.

i
1HA DO GOVERNADOR
Tendo algumas pessoas propalado que o

Sr., coronel Pio Dutra pleiteava a constru-
cção dn Ponte dc Barcas na Praia da Ribei-
rá, .nesta ilha, para valorisar terrenos, de mi-
nha propriedade, cumpre-mc tornar publico
qiie absolutamente niinca pedi aquelle poli-
tico tal obra na referida praia e o.ue os di-
tos terrenos iã sc achavam a esse tempo mui-
tissimo valorisados. Obedecendo tão sómen-
te a escolha daqucllc ponto ao faeto de ser
elle mais perto da Ilha ao cáes Pharoux.

Convém tambcm declarar que mantendo re-
lações com o Sr. coronel Pio Dutra ha mais
de trinta annos, nio tive ainda opportunidade
de prestar-lhe um serviço ou fazer-lhe um
favor, pois, jamais me deu a honra de um
P 

.íha^do Governador, 1 de outubro de 1924.
P. P. Joaquim Fernandes da Fonseca — Josí
Comes Leite Martins.

Ti-.CQUNE (UNHO E SEDA)
PARA CAMISAS

Trioolines f a n -
tasia ricos pa-
drões larg. 0,80
InCit- ••••••

Tricoline espe-
ciai enfestada
artigo s u p e -
rior larg. 0,80 . 6*500

Tricoline riquissi-
mos padrões,
larg. 0,80, a me-
lhor ......

Seda ( japoneza )
lavavel encor-
pada p\ camisas
met. ...... 16*000
NOS ARMAZÉNS DO

8*200

TODAS AS CASAS
MODERNAS DO
RIO, AS GRANDES
E AS PEQUENAS,
SÃO MOBILIADAS
E ORNAMENTADAS
POR

Rua do Theatro, 31 a
Telephone C. 688

i _» ¦

37

H.
QUER V. EX. OU-
TRA RECOMMEN-
DAÇÀO? VEJA AS
NOSSAS EXPO.
SIÇÕES DE MO-
VEIS, TAPETES,
CORTINADOS E ES-
TOFOS.

Verdadeira I
Liquidação

93,
41,

OUVIDOR,
OURIVES,

95
43

%^^^^^^H^mm^^^mi^m^^^^m
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UO DiS
NOIVAS

83, 85 e 87, Uruguayana
(CANTO DB 1.UF.NOS AIRES)

Telephone : Norte 2875

AGRADECIMENTO
Agradeço ao meu collega Dr. Leonidio I

Ribeiro a cura de uma bydroccle sem dor
nem febre com a applicação do seu processo
sem operação. — (a) Dr. Alberto Costa, in-
spector de hygiene em Nictheroy.

tvntiste — Octavio Eurioio Álvaro -
Carioca 50* 1°. Phone C. 3392.

GARDAN
Da Fabrica Mcistcr, Lucius & Rruenning

— Aliemnnha
EM COMPRIMIDOS

Feliz combinação «le Novalgina e
Pyrainldoii;

Remédio soberano contra Crippc, Rheu-
matismo muscular e articular ; Antipy-

retico e Analgésico.
r ADI. AN combate com cfficacia
UAIVUrtl. qunInucr DÔU RHEUMA-

TICA.
A' venda nas Brogarias c Pharmacias.

Keprcsentantes: .IOHN .IUERGENS &¦ CIA
Rua da Alfândega 1'20.

ULTIMO MODELO
Commodo, Pratico, Econômico

PREÇO:

9:000$000
Exposição e venda:

Dias Carneiro & Cia.
Avenida Rio Branco, 247

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

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

Retalhos de sedas e
outras fazendas.
Exposição no Ia andar

asa .ra.

__t_dh__ -to-1
«MM i__3*^—th _____Hj.j

iM^^pBii^ji_>»-.ff^*^E-^SB*___|P^^HKflAS__MMfl9fl ^X * ~ ^H IIIIWS|P ¦¦ B i
_____¦ dpJs**5^C^3B? "^H
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Avenida Rio Branco, 76 a 86

Tornos mecânicos
DE ALTA PRECISÃO

de 80 c|ms. entre pontas até
2 metros e meie

de 2:500$000
a 16:2001000

Vendas a prestações
FERRAMENTAS

.Grande sortimento — os melho*
res preços

Peçam o nosso catalogo de mo*
canica com 240 paginas e mais

de 2.800 gravuras.
Preço 6$000 e mais 900 réis

para o registro.
Mestre e Blatgé, Rua Passeio 50

LINHOS
para ves

tidos
3$80C

9$OO0

Doenças da pelle e syphilis
DR. WEItNEÇK MACHADO

Largo da Carioca, II, 1° andar (sé atten*
ile a doentes dessas especialidades).• ' ' -ttm —

Um Ho original
Vae ser decretado cm todo o mundo o ato

obrigatório do vinho

RAPOSEIRA
(DOURO CLAKETE)

par ae ter provado açr onro VINHO de uva*
de Lamego, o que é multo raro encontrar-se

A humanidade dere aer grata aos |egi«la-
dorea e cumprir o decreto em aea próprio be*
neficlo.

.1. R.
AGENTE:

DA SILVA FONTES
RUA DA QUITANDA. 33

Esmolas para o Orphanato Santo
Antônio

Destinados a beneficiar os asylados do
Orphanato Santo Antônio, ú rua Rarão tlc
Itapaüipe, 273, tucebemos de "Uma car-
tuelita" c do um anonymu G0$000 de ca-
Ua uin...

SELECTA
Único botão /x que rivalisa

garantido I com Kre*

mentz

Únicos Oíponitartn»: M. F1NK11ERG A
JltMAO — Ouvidor, 176

Linon, todas as co-
res, larg. 801c.
metro

Linho Francez, to-
das as cores,
larg. 100jc. me-
tro ...... .

Cambraia de L i -
nho, todas as
cores larg. 100 c.
metro 8$5O0

Linho Belga, supe-
rior qualidade e
todas aseorea
larg. 1m,20, me-
tro

Tussor de Linho,
todas as cores
iarg. 1,20, me-
tro ....... .

145005

ü

AntiEctÉiosis Faral
Creme sem egual, para tirar cravos,!

I espinhas, rugas, siitnaes de lieiifa, iar-|
das u manchas da pelle.

«.a» i-

MEIAS
M. B. NEVES

Alfaiate, acaba tle receber variado snrti-
mento de tecidos leves pnra a estação.

RUA DO OUVIDOR, 189-1**
• ;. i 

•"-, -ni- 
i

Hotel D. Pedro - Corrêes
Segunda parada adeante de Petropolii

.Telephone ti. !>
_C|ima_ideal jini região incoinparavel" ' 

*_-»••£'¦. ..'Vi-_.J;_.'!_. ;,....\y.»W>mtm
Donativos para os pobres da A

NOITE
Com o fim de serem distribuídas por en-

tre os pobres soecorridos pela A NOITE, re-
ei-brinos as seguintes quiititins :

Uin diplomatlti em sciencias coinmcrciaes
tia ultima turma do Instituto f>5?; deliu
Scrodio, 20$; anonymo, IOS; Benedicto e
Marcinio, 0S100; anonyma, 5$000.

Todos podem vender Melns,
mas ninguém pfttle offerecer
as vantiigèn.. da

CASA STEPHAN
Nos preços, qualidades

rietlade.
Sú vemlemos boas marcai e

qualidades garantidas.
12 Rua Uruguayana 12
(Única Casa s«S de Meias

Capital)

k /

I i '
V
\!

«Ia

. . . 10$000

Para re-
postelros

Cretone Com fio-
rões, larg. 80 c.
metro ... ... _ 2$O0D

R e p s trançado,.
larg. 80|c mo*
tro . . . . . . . a$40í

Eponge avelluda-
da, larg. 70|e.
metro , 9|O0í

Eponge avelluda
eom florões, lar-
gura, 100 c. me-
tro 15$00«

Marquiaette com
barra, metro . . 2$5flt

Marquisette com»
barra, largura
100|c. metro. . 3$8W

Tapetes lã, um. . 12$0(W
Tapetes lã, gran-

des 15$00«§

fi mM
Superior qualidade

e todas as cores
( enfestado)
metro 255%;.

FORMOSINHO
UUA DO OUVIDOR. I3«
 [lelcp. N. 16113

LUVAS, LEQUES; MEIAS,Calçados finos, etc.

(Vendas por atacado c a varejo) |Na CíSA m 
'

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

I.
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Oimisai lindo • toda listadas
240000 — 29S800 — 32S800

Com dois C0LLARINH0S
_____

|_Bí__l (¦$!¦¦(_.
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No TRIANON-Amanhâ
Ias* REPRESENTAÇÕES DE

SENHORm mnim
Je FAULO DE MAGALHÃES (da s* B* A* T> —- O autor mais discutido da actualidade.

Ambiente chinez luxuosíssimo. Desempenho primoroso da Compa nhia Brasileira de Comedia.

Creanças Doentes
Os pequenos seres assustam is vezes as mies extremosas, que os julgam perigosa-mente doentes. Em muilos casos essa doença tem por causa ns LOMHRIGAS. Danilo-lhes o "VERMIFUGO EMIL" o mal desapparece. O "VEHMIFUGO EMIL" é nm

XAROPE pnrifativo, AGRADÁVEL, BENIGNO, cfflcaz e fácil dè tomar.
VUro, 21500. Pelo Correio, 3$50*. Nas drogarias e pharmacias. Pedidos a

rGRESTRELM) FILHO _ Cia. RUA «jRUGUAYANA, 6G - Rio. Em Nictheroy:-
DROGARIA BARCELLOS.

mm IHiTTE
Allemães legítimos, com 8 peças,300$000; Carteiras de couro, com

guarniçâo dc ouro de lei, 25)000.
JOALHERIA INDIANA, Becco do
Rosário, esq. L. S. Francisco. At*
tende-se a chamados pelo Tel. Nor*
te 3111.
— • ' ¦ —•—• •mm

iliysiotiomin.
í i'il; dus 7 ns

Dr. Silv ino Mattos,
liiiirc;i<!i) especialista
em dentaduras annto-
mlrus.. cnm ou sem
chapas ou cen de lioc-
ca, para a niiisti-taçio
perfeita e belleza du

Preços módicos, 7 Setembro,
. Tel. 1555 C.

p.-w
MOVEIS MODERNOS fi

COLCHOARIA
Vendas a praia a

por preços sem competidor
CASA DO JÚLIO

dc Scverlanu Augusto Pereira
Mem de Sá, .13 e 34. T. C. 1170li

RETALHOS
Amanhã nos GRAN-
DES ARMAZÉNS DE
PARIS. Largo S. Fco.
de Paula, 19 a 23, Jun-

to á egreja

HOMCEOPATH.A *****
169 £

grátis
ALMEIDA CARDOSO & CIA.
MARECHAL FLORIANO.

m*f
Drs. Leal Júnior e Leal Neto

Especialistas em doenças dos olhos, ouvi-
íos, narlí c garganta. Consulta* da 1 is 5
iiie-blía, 60.

JP Jlli.
GASA

MPP0N
Gonç. Dias 51

Tel. C. 5511

CURIOSIDADES
JAPONEZAS

NOVIDADES EM AR-
TIGOS PRÓPRIOS PA-
HA PRESENTES. AR-
TIGOSDE ADORNO em
PORCELLANAS finas.
SATZUMA, BRONZES.
MARFINS, TARTARU-
(IA, MADREPEROLA,
XARAO, KIMONOS DE
SEDA e de CREl-O**"

. ' DE ALGODÃO.

I^i_> 15
MORDD

Próximas saldas dos no-
vos e rápidos paquetes:

Para Europa
"CREFELD". .... 14 de Oatubro"SIERRA CORDOBA". 19 de Oatabro"WERRA"  3 de Novembro

Para n Sul"WERRA" . . .... ...12 dc Outnbro
;'YOR£K"  18de Outubro"GOTHA" 27 de Outubro

Agentes Geraes

HERM. STOLTZ&Cia.
Avon. Rio Branco 66174

Cnl_a 200 — TelefcrBmmas "Nordlloyd"

OA PLATEA
IMtlMI-.IISAS

"I.m mm -iqurlalriH nu co*vanl", no l.yrlro
llellii pspcclnculo ronitlttilu n reprcioiiint-iu «lc li..num dn opcreln "l.is ii.i.umpic

lutrei au coiivcnt", nu l.vrlcn, pela ininpa-uniu rmncMfl, .pie Ut. nli. ...lu.iiiifii.,', in*
loroiianto oiUçlo. Uma txnlmlelrâ cdmeillninunieudn, ••¦ikíikIh. pniium», rniitore*..ar*listas, o vclliu e* lonipri) Inlercíínnlc neçn
íraiiccin, Ido aprccimla du tin-tio publico. 1c-ve esics Interpretei ri'.|tit*rliln- cm l.,*mi
Ppiillo - mui* tn| a flltm, da ivpiescala-
can -; cm lluuvlíi.. p .IiiIumi (icrai-il.v. renpucllviiinoiite, o ccniro cumlcn c o lonni* daciinipiiiihlii, cleincntof, ilo valor i.i coriMRraUo nu "Mi^.,,Uc": fiu Mlle. liilclle du Pnu
iiliel, noprnnn dramático ipie fc/, u.slm, «••eni, sun cslri-u: cm MHui, l.cfcvre v Clui-Imunes «• Mme. TJiery; Isto, para fiilurunis síiaos «rtlílas ,pio li»iruiii ns principaes papeisda • ".cí 

mousiiuetnlrei uu còuvcnt", iibnjuíios demais, Incluslco «s coros, «pio uiilrnrnm
nessa icpicscntu,,;.,,, mereceram, tnmlieiu. os
applauson fiirliu o cnu.sinnlcs «fiic o publicodeu durante o espccinciilo.

NOTÍCIAS
A tcmporiidii ilallsna rio Joio Caetano

I'"1 I 
"''¦'' "'-* n Icmpornila «In eômpa-nlilu iliiliniiii de opc

ivliis no Joflo Cflelnmi.
A opereta i|uo u cnm-
pnu hi ii l.ombiirdn-
Cnrnml.n cslíi repre
sentando, "II pnesi
ilcl c a in p a ii «• 111",
níirndou em cheio
nau sii pela sua mu
slcii, poema c inoiilu-
liem, como |iclu In-
trrprctuçit.i, onde so
lu-csitem n "cslrellã"
In."! Mdrllia, o tenor
Arlliur Masi. n comi-
«•o Orsini c a caricati
Maria Bracoiiy. Apc"tar do sen suecess»,
essa opcreln sniríi
hoje de scena, ponpic
nniiinlui seni estreada
n nllinm proilucç/ioO leitor Masi dc l.do Fali, a opereta"Mine. Poinpnilonr".

A primeira da "Scnhnritii Futlliilaile"
Despede-se, lio.ic. ,io c.-iria/. dn Trlanon a

comedia do l-aulo Gouç.ilves, *'IS.10". Anui-
nhã, scrã nli estreado um novo orij-iaiil dc
Paulo Maualhâcs; "Senhorita rtilili.ln.le".
A propósito dessa pi-lmcirn, o conhecido cs-
criptor c orador diz-nos:-- "Scnliorita (''utilidade" ó » minha 12*
peça representada. Completo n .lu-ln n„
theiilro cm que mc estreei como autor —- o
rrianoii, o "doutor Trlanon"; como llic

chamava .loâo dn Hio. este glorioso rc.lucln
«Io theatro brasileiro, onde sc fizernm grau-ilcs artistas o innuincios tliealroloifos !
Desprclcnciosa c simples, "Scnliorita Pu ti-
lidade" é risonha, muito rlsonlin. O nüihlcn-
te é orij-iuil c novo—chinez, absolutamente
chinez; tem nm desempenho primoroso por
parte dos meus queridos artistas «lo Tria-
non o montiifíeni ile raro liom Rosto. ICnsaia-
«la pcla alta proficiência ile João Uarliosii, o
«rande mestre «lo nosso theatro. "Scnliorita
1'iitiridaile" viverá mais pelo brilho «jue lhe
vão emprestar os artistas do «pie dns suas
próprias qualidades;..
A f«'*ta de hoje no Recreio

Francisco Muraitlo', o conhecido ensaia-
dor, director aclual da companhia do Itc-
creio, faz, hoje, sim festa. Nas duas sessões,
será dado «o publico programma .-íttracntc,
cujos detalhes «lemos aipii liontem.
O cartaz do 1'alacio

Hoje. a pedido, irá á scena no Palácio a
peça "As «luas causas". Amanhã, a compn-
nhia Alves ela Cunhn-Bcrtha Bivar represen-
lará, cm primeira, a pc"n "Papá I.eli.in-
nard".
Compfcnhia Álvaro Diniz

Está marcada para o próximo dia 15 do
corrente, no cinema Éden, «le Nicllieroy, a
estréa da companhia Álvaro Diniz. Subirá á
scena a revista "A nove pontos", novo tra-
balho «Io nosso collcga dc imprensa Mauro
dc Almeida.

VARIAS
Amanhã, será estreada no Lyrico a opc-

reta "Madame".
— Está marcada para 22 «It-sle mez, no

S. José, a festa de Aracy Cortes, elemento
dos mais apreciados da companhia daquelle
theatro.

ESPECTACULÔS
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EMPRESA PASCHQAL SEGRETO
¦iHKATRO CÃÍtlOS GOMKrf — A's !) h.
li. Pfóés -- SANGUE AZUL

THEATRO 'OAO CAETANO — A'*i 8 :;í
IL PAESE DP.t CAMPANELLT

THEATRO S. JOSÉ - A's 7 % o 9 %
-0LHA OGUEDESJ

UM****»*, - ~-

4 mm mm- —mm* m
Theatro Recreio i£,i
A's 1 % HOJK A'a 9 %l

0 HOMEM MOSCA

MCABANH CASINQ-THEATRQ
HOJE  Quinta-feira  HOJE
A's 21 horas: "Viva o Bello sexo", in-

tcis-nnlc film. A's _2 horas: Novo e cs-
colhido programma dc variedades no pnl-<• *. (irun.U' suecesso ela cantora nissii
Dinn Knminskn.
Poltronas 2.? Camarotes e baignoires 11).'

Amanhã ¦-- Estréa ele Maria Olcnewn
c sua troupe dc bailarinos clássicos.
(GIHLLrROOM — Todas ns noites «liner c
f-púlief dansnnts. PAN AMEHICAN 3\7.7.-
BAND.

\_i.
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THEATRO JOÃO CAETANO (ex-S. Pedro)

j*—*':
mh—M«.—>mrmn toem ~~~»

. ^í_m_m*_w.j&wzrn t\.u- . ....v..*.: ....•..-uv'iaQzt m&iilíitX
CAMISAS — CUECAS — PYJAMAS
Av. Mem do Zé, 5

L» jvjs:
EMPRESA PASCHOAL SEGRETO

Crande Companhia Slaüana d. Operetas

L01BARDO-CARA1BÂ
HmmÚ — A's8 34 —

Ines Lideibà
titcnnmrá a protagonista da opereta do Scluuigcr c Welliseh

0*1 1 W K ü V I P V I •*!*• _r,'"*• v-*v * '
'¦que salienta a ultima partitura do macotro viennense. |_É0 FALL
[afortunado autor da PRINCEZA DOS DOLLARS.

A COMPANHIA

LOMBARDO=CáRAMBA
••juc c a primeira a divulgar na America do Sul, a bclla musica do
-appkiudido maestro, montou

Mine. Pompadoiir
com luxo verdadeiramente asiático, a que sc destaca o c.\ccllcu-
te guarda-roupa, confeccionado sob figurinos de CARAMBA.

mr _L_,3É_0 3F1A.HL._L-
foi assistir, no OPERA, t**e Buenos Aires, a uma representação
de MME. P0MPAD0UR Via companhia L0MBARDOrCÀRÀMBA c
expressou, a respeito de sua interpretação, os maiores elogios, que
foram registados pela imprensa.
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IL PAESE DEI CAMPANELL1
Domingo — cm matinée — MME. POMPÁDOÜR.
Domingo — á n(-i-e — IL PAESE DEI CAMPAKELLI.
Segunda-feira — LA BAM30LA DELLA PRATERIA («ovida

dc para o Rio) .
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is coRiprem caro.
is lüe mêmí
m Barato!...
SEDAS - SEDAS

1'repc China r;i,liuin. mc*
Iro. 16S800

Crcpc C.liiiiii ervstnl, me*
o tro 19S800JJ
QCreiie srtim fi*an«-«*z. me* o
O tro 38S000J

1'nlha seda grossa, metro 12S300
Seda layavel grossa, metro 10S800
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LEÍLÃO DE PENHORES
I). Oliveira, It, Cliilc, !.'!. iiinniilu*i, 10 tle on-

lubio ile III2-I
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ARTIGOS MESA

('ii*!. allemães, econômicos, nioiIeriios.ÍM
e liygienicps, briinco.s e pi-clos,
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ICASA HAMBURGO
i:\vki. & COHKN 1.1,In.

Àndi-udiis, -II — Nnrlc )9ílü

____W_MÈ__WBB$m-'
^Atonüiado Ilranco, larg
0 1,60, melro
?At(i:iilf.ii<Io liranco, 12 li.

nlm. 1,60, metrô. ..... ãíjjóül)
Atoalhado côr, .1.60, me-
Iro ..¦•.-  78200

ARTIGOS CAMA H
gÇrctonc cnma easal, metro 6S700*5
r Crelonc cama casal, o mc*

lhor, melro  8S500

Cortinados mosquiteiro
J Bordados, um  49$50'0{

^Bordados, um  58SOOO0
«:

BARATO DE VERDADE í
500 CONTOS DE FAZENDAS |POR TODO PREÇO I

LIQUIDAÇÃO J

VACCINAS AÜTOGENAS
O I.AIIOIIATOUK) ('.Í.INICU Sli.VA AHAUr

,10 éiieiiiTejíii-se ilo prúpi i'o c tlolhciln ilo
iiiiilcriiil, ii iloiiiicliln on no l.almi:. 1 uri,,, ilo
.|iinl.|ii.'r viiccinu .li- Wrijfht 111'csci'iplii pi—
los Srs. clinicas «'in casos dc itifcc-jões in-
losliiiiics, broiicü-piiliiióiiãrüs, t*«iiiil«>-iii*inii-

rins, funjneníoscsi cs|iiiili.-is no mulo, Urip-
pc; co(|uçliiciic, orysipelii, iiilucfiíò puei-pe-
rui, piiciiiiiòiiin, etc.
RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 1.3,

I" illlilill-
TICLEIMIOXE NOHTK 530fl

CARLOS DA SILVA ARAÚJO -t 0.
*-— »—«fll'3Dj»—"• ¦¦-¦¦—. ¦ — .,_¦ ,. —

^(--*M_V'Vii!..-vf*r^Clinicif Medico Ciriirificn il«- Doeii<;a.s dos-gj
Colons, licctum e Ânus

Tralaiiicnlo especial in.lolor cias
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NEQVOCGINBS
Vacclnas do lypo Wright dotadas de uma

actividnde incomparavelmente maior do queas primitivas e de uniu conservação muitissi-
ino mais segura.

ANTI-ÜONOCÜCCICAi ANTI-ESTAPHILO-
COCCICA, ANTI-ESTREPTOCOCCICA, AN-
TI-TYPHICA, ANTI-1'AKATYPHICA.

VACCINA N° 3 (Estrepto-estaphylo-pjo.
clanicu),

ANTIESPA8M1NA (Vaccina contra a co-
queluche).

Laboratório Pasteur da Bahia
Depositários: PINTO COSTA - C.Itua General Câmara, 91 — Rio

Rua Alvares Penteado, 38.E. — S. PAULO

Dr. Genesio Pitanga — Tratamento «Ia
tuberculose. Pneuniothorax artifical. Ouri-
ves, 43. — 4 1[2.
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Empresa Theatral José Loureiros

THEAT?lOs T-YRICO

LES MÒÜSQUETAIRES AU
C0UVENT

Aiiiaiiliã — l" rveita ,1c n*? slguntui-n. —
MADAME

THEATRO REPUBLICA
 A's 7 "4 c 9 :>.' ¦

PIPAR0TE
PAtAOTO THEATRO

 A'a 8 % 
AS DUAS CAUSAS.

Doenças nervosas e
fraquesa da vontade
Fr.iquc.ia physica e de idéns, desanimo

duvida, medo, indiffcrcnç.", tristeza, angus-
lia, manias, sustos, ataques, etc. estornado c
intestinos. Emprego local c geral dc radia*
ções ultra-yioletas dc Bnch e da suggeslãa
nelos metliodos mais modernos. Dr. Cunha
C-uz. II. S. José Cl. 3 ás 5. Tel. 4625 C.

CAMATDVPP PARA INFLUENZA E
JAINAUK. I tt_ CONSTIPAÇ0ES

ocaoc
RUA CARIOCA — 45
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SEM nPKHACÃO
DR. RAUL PITANGA SANTOS

Dn l;iifiil(lii.li' «lc Medicina
Coiis. Passeio, .-ili—sòh. de I ás r>

saífiifl—g_isetait_i*a__*—c*£tM*Siafe^'

iocao

SANA-SYPHILIS S,ura,ivo e t0'
co «Io -tanguc.

II Aa--. / A*JT I ^^ I\M0mmm I
I—-.- ^v °pt'C3 Especial I

Preços Módicos
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NAO VENDA Süâ MIA!
VÁ EMPENHAI.-A Á CASA

JOSÉ CAHEN
EMPRESTA O VALOS REAL

RUA SILVA JARDIM, 7
1'h.me C. -222H — junto ao Ui» ilelel¦-!®sm*it___\'___fi_t_^

">\
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CAHBUOiliiU
Hotel Silva, mesa tle primeira oi-dcin, ns-

seio ii'1'épi'eliensivel e aiínn correnle em tu-
«los os (iiiarios. Iiitqrmnyòes com „ Sr, IV-rcira Marques, Ciiriocí, ,V2. Esiicrnncn ilo
lirasil.
j^lgWjB_MI_-*ÉíÉ»as^
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I c Irregulares? Tome Cápsulas SevcnkraÜt ="= (Apiol, Sabina, Arruda). App. IJ. N. S. 1". i
I n. (II. A* venda: H.. linfguaj-aiín n. 1)1. I
I Tuim Tsonn. i

iiiiiiiiiiiiitimiiiiiiiiiitiiiiimmiiiiiiiiiiiiihimiimiiitiiiMiiiiiiiiiii 111111111111111111111*-1 _K»im- -

SANAT0SSE1,A,fATOSSESECUONCHlTES

CLUB DE MERCADORIAS
A PRESTAÇÕES SKM.WAES DI* 2 "]" DO

VALOR; COM DIREITO A 6 SORTEIOS
POR SEMANA PELA LOTERIA

FEDERAL
.loiiis, Hclogios Ombgn c oulros autores, cor-

rentes dç ouro e platina', melncs, etc, etc.Ternos sob medida, roupas brancas, calei.-do, cluipéos o miiilos biilros artigos
1'ATHE' f.AIJY O Cinema no LarIlAIlllOSA & MELLO. 27, rua da Assembléa "7

Pecam prospeetos a Ceriinil 5028. Precisa-so
«lc agentes, no interior c Uio

%
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A NOITE — Quinta'
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.Mia. O de oulubn» flç lj>££

' íi.i suas refeições, proporcionara ao orga*
nismo em formação osdezesjsls'elementos in-
dispensáveis ao seu perfeito desenvolvimen-
to. Em conseqüência, o seu leite será, não' só mais abundante, como também mais
rico e transmittirá ao seu filho tudo quanto
elle necessita para a perfeita formação dos

ossos, para o vigor do sangue, robusteci-
mento dos músculos e crescimento dos
dentes.

Todos os médicos são concordes em que
Quaker Oats è o alimento ideal durante
todo o periodo de lactação.

Adoptc-o todos os dias
e verá como cresce, robusto,
corado.e sadio o seu filhin-
ho, alem dos assim como os
benefícios que também re-
sultarão para V. Ex.

O mingàu de Quaker Oats
pela manhã, durante o dia e
á noite, é uma deliciosa a fina
refeição.

niinus ninanlifli
)r, llrnillelrn ,i.> Fonseca, «dvo-

nio; Sr. Alinlr Domingues, funecionariò
¦ ll"M'il,,l dc Alleiuiib.s.' ,is:.i, iiim.nhii, ii ilnlii u.ii.ilicia dn
,".-„, collega ll.iii.il de liurjn Heis, super-
ttomlonle ilo. vigilantes iMctiirnni do Ho-
!,.,. i|iicin seus iinilgos promovem

uma carinhosa ninnlfosiavÀo dc apreço,
, i .-.'in itiinns bojei

0 Se. ennltíio ila mar o giierrn Arnaldo
",. Slnuelni 1'inio dn Luz; ehefo de tfnblneto
do minislro du Marinha; o menino Oclricl*
lb>, filho do Sr. jlarlo '.Mendonça de Mc.
I.V/,1''..- Fen nnw.s aulc-hnnlcni a senliorila
Ki.ri.ll.v Ferreiro, professora dc musica c
filha do Sr, Scvcrlno Ferreira,
CÃSAÍIKXTOS

¦ ^lOrTxr^h^W \fr KZ*?t'$ CI V Ex. esta umamentando seu ^Ql]

§7^^^ÍM*T_a ^*/"i'fS,?!*W>v filhinho precisa ter um sangue *^

1^^^^ «-5Í. Jr. WtrTSÉ&Pr!*. rico e miro poise este sangue que o «litnenta.
K 'WtjyjjjjSürClf \ *** JthZ ^W-nâ ® "''" 'ili,ri0 li:l motsa aveia.

P^^V^^wM Qmaker Oats -.

Onsnroui-so boje n - :,li,,,i!., Anua Ame-
lln dc Almeida Xiines, 1111111 do S>*. Dr.
.Iiioc de Almeida Nunes. Inspeetor de suu-
de tio porto desln capital o deputado au
Congresso estadual d» Maranhão, e tlc sim
esposa a Esm.i, Sr,.. 11. Alice Domingues
do Vasconceílos Nunes e o Sr. Dr. Mn-
,-ill.i Ferreira Sampalp, funecionariò do Mi-
nlrlcrlo dn Agricultura, filho do Sr. Vlcen-
I.* Ferreira Sampaio u de sua esposa, E.tnin',
Sra. I), •loiinhn Ferreiro Sampaio. Tanto
o neto clvii t|iiiuito o religioso rcnllsiirain-se cm casa ilns paos tln noiva, .', rua 1'olix
da Cunha n. IU. I).< umbus ns cerimonias
foram testemunhas: por parlo tia noiva, u
Sr. Dr. (indofiorio viam,,,, • presidenta d"
listado ,1o Maranhão, o -.ua Exma, esposa,
representados pelos pais do noivo; Dr.
Américo de Viveiros c suu Kxnin. esposa; o
Sr. Vicente Ferreiro Sampaio c suu Eximi,
esposa, Tcslcmunhnram os netos por partorio noivo os Srs. senador Cunha Mnchntl
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ViofvríSa». Absolutamente inoffcnBlvo o
tolerado por crcançfl» c adultos.

Exigir sempre
Consulte «eu Medico,

os Coiüprlniidoa do" 
Uroíroplna "Schcring" 1

cm estojos originaes com um tubo ii 2(1 comprl- |
miiioH.
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JâÉ^;'«.dVí»S£5S?fâ I CURA ©^ TUBERCULOSES

Provcnznno; da imprensa argentina, c sua f Sulssii e Állcmanba. Enfermeiros c enfermeiras especialistas. Hotel do 1 „r<lccUpbyi
Santinha Mcsscry dc Ni- B* "l-íxinu. esposa, O

gro IVovcnznno.
—-"'Partirá, amanhã, para Aracaju, onde §vae dirigir nm estabelecimento tlc ensino sc-l

cundnrlo, o Dr. Guimarães Torres, pctlafio-.lgo sergipano c genro do ex-senador Scrnpião||de Aguiar c Mello,
RAXQUÉTES

na residência do
um banquete cm

n Darbosn, inspeetor geral da Prophylaxia ria Tiibortulo- Abstrí
ao Sanatório ric Palmyra, abi passou dous dias o deixes fórma

lelentl

o "competente d o Dr. Alberto Cavalcaatl Irlõj]
Scienc

PARA O CABELLO
t/M PREPARADO MARAVILHOSO

A lorão •-IIKI.I.A COU" ô de effeilos ra-
pijos c maravilhosos contra :t casp». queria
do cabello, cie. Tom a irr.nido vui-tucein rio
não ser tintura c dar uoh cabellos sua côr
primitiva, lentamente, sem queimar ou pre-
judicir o couro cnbelludo. E' usadii e acón-
selhada por notáveis médicos, conforme o,
itlcstado.s que estão sendo piiblic.idos."KEI.I.A Cóll" é suavemente pcrfuinad.-,.
não tem cuntraindicai_ões c foi approvada
pela Saude Publica, t-oli n. 2.177.

Encontra-se em qualquer pliarmacia ou
perfumaria do DrnsII. "t S

Madeiras do Pará

Kffcetúoti-se hoivlcin,
; commcnilarior Mnrtiuell

honra ric S. Ex. „ ciniinixatrlz da Balia,onde intervieram as mais altas autoridadesria Republica o ria colônia italiana.
Presidia „ mesa do honra a cinbáixatriztia Itália, tendo ,i sua direita o Dr. Esta-oio Coimbra, vice-prèsidcn-tc tia Republicaic a sua esquerda o núncio apostólico mon-

.senhor Gnsparri. Vis-.',-vis ria cmbnixatri;.da Itnlla, presidiu o Sr. .Marlinclli, tendo ásua direita Mme. Alaor Prata e o embai-! xador liutlo.ilio, c, ú sun esquerda, D. Eaii-
| rindo Santos bobo c ò Dr. Alaor Prata, pre-. feito do Districld Federal. Presidiu, no, centro da mesa. a filha rio Sr. Martloclli,Irúa CarvI senhorita Glorginn, c risrá-vis, o conse
i Ihelro da embaixada italiana, Sr. Bosoa
! rei li.

O Ex-no. Sr. Dr. Plucitlt,
sc, chegando dc improviso
"ttfiíKlifeS 

SuoTÍode S«%• esta provado q u curj. ila co:
m?'n", "¦', .i;,,,,,,!,. i?„n .• o tratamento que se appiica no Sanatoiipara •

Se°Pa.nòmCnol0se SfSt^êordo com o/pri, scientlfleoTe a ,,?as, -

grandes sanatórios europeus, sob
"ü 

PíSSTde "-arco ric 1921. - (Assignado) Dr. J. Plarlilo Barbosa." Ha Ei

ias /.Informações no Rio: T '. Norte 12Ú9.

PALtADIO -
(LEILOEIRO)

CASA MOBl! IADA
(CATTETE)

Aluga-se uma. luxuosamente mobiliária.

.,,n.|,l,l,lll',,.,:illllll)l!ltÍI!lÍill,!rttlilll,l!lttl!ll'lllIllM!l|lltlHItlÍtllliiltmHilltlHI|IIIill!Ul!I'li; H!1IM!*«aWa Ms

RUA S. JOSÉ, 57 ^Vende prédios e moveêl
_:_^m—_^f-z r,-^i*»rÍJ'a»í»*«i>'tJ*'*<í^£^-a^^|(

ÉSGÜLP1ÚRAS imill

Magnifsco emprego
de capital

PRÉDIO A' RUA DAS
MARRECAS W. 23

(LAKGO DA LAPA)
Leilão, aiüaiihã. ás 1 ho-

[•as, pelo leiloeiro PaHadio.
PATENTE ?>

Novos carregamentos
preciosas madeiras, garantia única dos pro-
prietarips, por preços inferiores a mais insi-
gnificante madeira.

Dirijam-se aos grandes depositários MA-
NOEL PEDRO & Cia., onde todos os esclareci-
mentos serão dados
Rua Figueira de Mello n- 237

, . j. -Ao cliampagne, o Sr. Qlartinelli pediu li-
a deSCaríía UeStaS I ?''m-a l'-1™.,»» Ungna de Dumc. cumprimen-a uwov,ui&u uvuvttu|i.ii'e agradecer S. Ií.x. d emhaixatriz da

Itália, pela honra que lhe dava com a sua
.presença, cm sua casa, c. cm breves pala-vras, salientou as suas virtudes de mulher
e de esposa, assim como o alto patriotismoe merecimentos do sou esposo, general Bãuo-
glio. brindando om seguida á saude delia e
do embaixador liatloglio.

Após o banqueie. os convidados passaram
para os amidos salões e terraços, onde a
dansa prolongou-se até as duas lioras da
madrugatla.

Inaugurou, com esta festa, o Sr. Mar-
tinelli, o seu palacete á Avenida Oswaldo
Cruz, tendo sírio por todos os presentes elo-
giado pelo bom gosto, disposição das ricas
obras de arte que ornamentam o elegante
palacete.
LUTO

a
10 Monteiro, f-\ casa -1. com tre.-.

salas, quatro quartos, cozinha, quarto de
criado e mais dependências. Preço 1:2008000
mensaes. Teleph. Ii. M. 2710.

<ass»

LEILÃO DE PENHORES
IS DR OUTUBRO — .10S12 CAIIEN'

Una Silvo. Jardim;

II nni,,,,<

(Cl -flllldtHllHI ' IIIII.MI.
Ijil m" '

Sofá Privilegiado parn
exames médicos.

Prero, 1308000.

Adoplado com exito cm todos os liospitacs
o clinicas médicas;

Para o interior, fabricam-se tle desarmar.
Exclusivo da Casa de Moveis e Tapeçarias

A. F. COSTA
27 IlUA DOS ANDllADAS

Tratamento pela
- dinlherniia (tech-

nica dc Kowarscbik, Vicnna). Allivio na pri-
meira applicação e cura com algumas mais.
Dr. Cocio Barcellos, cx-assistente da Fac. tlc
Med. Das 9 ás 11 c das 4 ás 0. Tel. C. 38G1.
S. José 53.

 ....___ 7

f| M^übamCreosotado
I hmPI Crntsfo Souja
{ I IBRONCHITE

^Éj ilw i Kpetli i mia i

Formulai
Crcosoto

Vegetal
Iodo-Hy*
pophos-

pbitos de
cálcio e so<

dio.
Glycerina

Fartos
elementos

para a
hygiene

dos pul-
inões.

App. n.5Gde
t rio 10-18S1

SALAS Alugam-se no Largo da Ca-
riOca, 12, sobrado—¦ «ééa» '-

SORVETEIROStrZco:
pinhos da fabrica Matheus, Hua D. Julia, 50.

¦ mim» i

ÁLCOOL PASTEUR
Sem cheiro. Especial ás industrias dc

perfumarias e bebidas finas. 25°, 36", 40° e
42°, em litros e toneis. Drogaria Berrini —
R. Buenos Aires, 18.

_ „ . GARGANTA
Dr. Estevam Rezende ™0»
Ex-adjunto dos profs. Weingacrtner Gross-

mann, Passow, cm Berlim, e
Neumann, em Vicnna.

TRACnEO-BRONCHO-ESOPHAGOSCOPIA
Tratamento cirúrgico da ozena (techniea do
prof. Seiffert) e das dacryocystites (opera-
ção de West). Carmo, 5, esq. S. José, 2 ás 5.

C. 2652. Res. Regina Hotel.

AS RUGAS DOS OLHOS, TESTA, BOCCA e
o MENTON (2" queixo) são o tumulo tio
amor: os produetos ELECTRICOS MIRABI-
LIA, fazem <t alegria du vida, porque tiram
as rugas para sempre.

O DEP1LATORIO ELECTRICO RADICAL,
tira os pellos para sempre.

Os produetos ELECTRICOS fazem os seios
firmes e redondos. Escreva hoje mesmo, á
ACADEMIA SCIEXTIFICA DE BELLEZA,
Rua 7 tle Setembro ltíli, Rio. Resposta me-
diante sello. Catalogo grátis.

1 mtm i

-¦ mm* >
CIRURGIA — VIAS URINARIAS

Dr. Alfredo Herculano — Casa de. Saude
Estellita Lins. Das 0 ás 8 da noite

'f*-
GRANDE SALÃO

Aluga-se um grande c amplo salão que ser-
ve para bilhares ou sociedade recreativa, na
Av. Mem tle Sá n. 10, esquina do Largo da
Lapa; Trata-se nOVlòja com o Sr. Salgueiro.' "CASA INDÍGENA".

¦ f*> .

evita-sc usando ns Pastilhas Gutturaes, que
desillfeetám a bocca, a garganta e as vias
respiratórias; portas tle entrada- dos micro-
írios. Antiseptioas de effeito seguro e muito
agradáveis ao palatlar. Deposito geral: Dro-
caria Gifloni. Hua 1" tlc Março 17.

Lie. D. N. S. P. n. 373, cm 28|12|917;
1 *•*• 
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ELIXIR de NOGUEIRA

GASA MORAES
R. ASSEMBLÉA, 107

TEL. 2419 C.

ELÁSTICOS
De todas as larguras e cores.

Attcnde-se a chamados para cintas sob
medida. PREÇOS MÓDICOS;

%ui'--M—x.iw!Mz~mmmmMiÈm^HtNÊS3r'

DE CREDITO COMMERCIAL
Rua Primeiro dè Março, 65

ESMERADO SERVIÇO DE
COBRANÇAS

CORRESPONDENTES Em'
TODO O PAIZ

BLEN0RRHAGIA Trata -
mento

radical, das 3 ús fi. Largo da Carioca, 15. Tel,
C. 3128. Dr: JORGE A. FRANCO — Assis-
tente do Instituto Oswaldo Cruz.

RESTAURANTE RIO DE JANEIRO
Rua I.avradio n. :>. Aberto até á 1 hora.

LESLÃO DE PENHORES
D. Oliveira, R. Chile, 18. ein 10 de outubro

LAVOLHO

R. Chile, 18. cm 10 de
rie 1921

Dr. Arnaldo de Moraes,(Da Matcr-
nidade). Livro docente da Facaldade. Parto
e Gynecologia mcdicorcirurgica. Carioca 30.
Trav. Umbelina 13. B.' Mar 1815.

"*_______£ _________________¦_¦ _r> — j - Jl Jirnímí
MILHARES DEMr\m

EMPRESTSMOSSrTi^aros
rapidez

Ruad^Garmoir^AS786
SIQUEIRA CAVALCANTI & C.

(Casa bancaria vob a fiseaíisação do governo)

BRINQUEDOS
Castro & Waldcmar Praça 15 dc Novembro 121 Mlle

AIUGA=SE ampla sala dc frente.
Assembléa 21-lo and.

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

Preço de fabrica.
mii*

ÍS, IMPADAS OSRAM"
De grande economia o durabilidade. Distri-

buitloros geraes Casa* "OTTOXI ALMADA",
ltnu general Câmara, 211. Tel. Norte ltíü9.

MANICURE
ibanez, attende chamados T. V. «1903.1

Quantas vezes nilo terá V. olha*
do para um espelho e desejado olhos'claros, resplandcsceutcs ? Quantas
vezes não terá V. seguido esperan*
çofos conselhos em vão?

V. não ficará desapontado com a
acção deste remédio. Trabalha ins-
taiitaneamcntc — as palpcbras in-
chadas e escamosas tornam-se bran-
cas e firmes — olhos fracos tornam-se
fortes. Olhos vermelhos e dolorosos
assumem aquella apparencia que tal-
vez V. não conhece ha annos.

Um agente brando mas poderoso,
puro, sem côr, de aroma agrada-
vcl, Lavolho torna os olhos bellos.

O seu dinheiro scr-lhe-á devolvido
se não conseguir o allivio desejado
com o primeiro frasco. Somente tem
que escrever aos Srs. GLOSSOP &
CIA. Rto de Janeiro. Com conta-go-
tas, nas pharmacias, drogarias, etc.

No cemitério de Maruhy, em Nicthe-
roy, foi sepultado boje o Sr. Wcnces-
láo Ferreira Braga, antigo e estimado func-
cionnrio da Repartição Geral dos Telegra-
phos. A cerimonia fúnebre esteve muito
concorrida, tendo acompanhado o feretro,
além de muitas pessoas de relações da fa-
milia, grande numero de amigos e collegas
do extineto, que tão bons serviços prestouno cargo que desempenhava ba longos an-
nos e que a morte o colheu no din em quecompletava 83 annos de etlatle. Cobriam o
caixão muitas .flores, vendo-se, também, in-
numeras coroas dentre ns quaes as de seus
companheiros tle trabalho. A' Extna. viuva
D, Augusta Almeida Braga e 'filhos têm
sido dirigidos muitos telegrammas e car-
toes de condolências.

. A' rua Sorocaba n. 129, onde resi-
dia, falleceu, 'hoje, a Exma. Sra. D. Ma-
ria Monteiro de Freitas, esposa do Sr. Fe-
licissimo Paulo de Freitas, mãe dos Srs.
Oscar e José Monteiro de Freitas e sogra
dos Srs. Humberto Gonçalves de Carvalho,
João Teixeira Marques Júnior, João Soa-
res Pinto e Felicíssimo dos Santos Reis.

O enterramento será realisado amanhã,
ás 9 horas, no cemitério de S. João Ba-
ptista.
MISSAS

a' ,2-'-^--. 
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BReidos Limpa MetaesI

riiffer
dl'

por e
lintélb
.espeelDos eminentes esculptorcs — iei.tcra naim(

]>es u Soares dos Heis ._, acabam l'e o -pftt*a
oí mais lindos trabalhos, cr.i briui/c : jas |(
terra-cota, o:-, quaes se encoiilr.n.i i-s| 1llc j
no escriptorio do agente, na rua d.i modil
riu, n. 53, 1". sala 1. Tülcphono .V.:".c :i&t QH-cSTi '. ,e ev

TAILOr.S Boniii
3" anil. uic.ilibéleCI-aqucl

THE LOITDON
Avenida itio Urunco, 142,

Dr. Jorge de Moraes °»n^.*«m
Aires, 58

. pu. lhago
s 5. R. Aprasivel 8ü. 13. .M.Siò agrw«2«3»-. jamal

DR. EELINT0 COIMBRA S
do Ilospilal Evangélico, cx-asslstenic tiossre "scil
viços dos Profs. Krause, Bicr e BolAnc.-.mals.
Berlim, rie volta riu Allemanha, nhrin sleu, i
consultório ú rua Caniling n. 9, das 14 áiacieõi
no Hospital Evangélico das 8 ãs 1". Ph» seií
Villa 2261. Cirurgia geral, iicrvo'..i. pratracl
vias urinarias e moléstias das scnhorai, catlvi

mas S
não i
meni
ctldS<81. III BI!

Doenças nervosas, estômago, inlcs!'<{5yaS
(nrthritismo, (Iiabtl:iP™y.íl..'..cante

Coniniemorando o 1» anniversario do
falleeimento de D. Luiza de Macedo Santos
StoriiK,, esposa do Io tenente e engenheiro
civil Oswaldo Storiuo, e filha do capitão de
fragata ,Dr. Paulo Santos, será celebraria
missa amanhã, ás 9 lioras, no altar-mór tle
N. S. Dores da egreja de S. Francisco de
Paula.

mm*

HAUTE C0UTURE
Modelos de Paris. Os menores preços. Ro-

bes d'aprés midi. Lingerie. Gonçalves Dias,
19. Tel. C, tõGã. Marcello Pcrricr.

_. .—«oio—
'í^£j»3SSSK

GUARANÁ'; Maués
Em fruta, em bastões e cm pó. Deposito ge.ral, rua do Ouvidor, 120. CASA GUARANÁ',— TEL. N. 1215.

» ^»> i

M> HABIBÜRG- il
/OS, SUEDAMERiKANlSGHE B

k4mh DJHBPFCHIFFFWSl
%g^>' GESELLSGHAFT |

Guaraná

RBVER O calcado que todos devem
usar, peia sua eominodida-
de o preços, altas novida-
des cm formas. Assem-
blèa. 46 — Tel. C. 5477.

.—a».
PRÉDIO NO CENTRO

Compra-se um até 120:000*000, em perfeitoestado dc conservação. Cartas neste jor-nal, a J. F. S.

Cortes de casimiras
iRglezas

LIQUIDAÇÃO
A Alfaiataria Carlos Monteiro, tendo rc-

solvido terminar 0 seu negocio, vende, polocusto, cortes de casimiras importadas di-
rectamente da Inglaterra.

RUA URUGUAYANA 109

.. .MAUÉS—esmagado por COMPRESSÃO!
Unico processo que fica pó INTEGRAL E
PURO! Patente Eduardo Sucena — Rua
S. José 23. Preços os mais baratos.

¦ .<•»¦ 
As mulheres mais bellas usam sempre

pela manhã e á noite, a pasta dentifricia
SYNOROL.

A' LA GARÇONNE
Salão Meruzzi, especialidade cm cortes de

cabellos á Ia garçonne e á inglcza, gabinetes
especiaes para senhoras, creanças e manicure.
Rosário, 132, próximo á Avenida. Tel. N. 586.

Prédio
— A' —

Rua Curvello N. 1
(SANTA THEREZA)

.4 5 minutos da cidade
O leiloeiro GUSMÃO, autorisado

por um seu illustre amigo, venderá
amanhã, em leilão, ús 4 horas da tar-
de, em frente ao mesmo, definitiva-
mente, pela niellior offcrla.

CAMPESTRE
Amanhã, ao almoço: especial salada de ga-

roupa, colossal vatapá á bahiana, peixadas
á portugue/a. bãcallíáo assado nas brazas.
Ourives, 37.. Telph.. Norte 3G66,

Sen-iço rápido c de luxo para Lisboa, Vi-
go, Bilbao, Hock vs.n Holland, Bouio-

gne sim c Hamburgo.

Cap PoEosiio
Sairá a 13 do corrente, ao meio-dia.

A. Deífino
11 dc Novembro.Sairá a

THEODOR WILLE & C.
Agentes

Avenida Rio Branco 79-1° andar |
Telephone Norte n. 41

e da nutrição
obesidade, rheumatismò). Moderno tu*
tamento pela dictetica e physiutliçrjjiS'?*'
(duchas, banho de luz c rie sol, Í::P°* (
ultra violeta, etc). Dispõe dc um he.*??**
moníutlo serviço no Sanatório Rio Crc\s,aer
prido, para doenícs internados. Consi-lÇâÇ-X1
lasde 3 ás; 5. Largo da Carioca. 3." j^r°j
»—«5©e»—. ' ¦ (pia

Bar-Mira-Mar — Restauraiite, cria ;t.'.
litlurics variadas com totlo asseio o pr,vtavel
módicos; alinoços. **ía

)-—sj>5ew-i  ¦—3Ai d
RvãhiJh dos oIll0S — HENRIQUE cjroülo I!Ujtpn..iò Sypljilis dns o)ho3i garanta e^jhee
vidos con, 3 vidros do Luetyl em 60 diiibara
gastou 17-íOOO. — OSCAR toiiiou 20 vidros da 1
nân ficou curado. LUETYL só cm boas pi1' 4(A
macias. pio,

^a«>»— ——F.ins
UER comprar, vender, concertar ou ti»são'

w joins rom seriedade'? procure u "Joalhir.trem
Valentim", rua Gonçalves Dias 37, fone íitrespi

-«»?*»

Terrenos em Ipanema
A "PRESTAÇÕES

Vendem-se lotes b__mi localisados, desde ns
preços de 8 contos, IU o|» á vista c o rostan-
te em prestações meíisãcs, a praso dc 5 an-
nos. Avenida Rio Branco ri. 48, loja.

HYDRARGON EHRLICH
A melhor iniecção mercuria] no tratamento

de Syphilis. Efficaeia e ausência .absoluta ric
dôr attestadas por mais clc 2.000 clínicos
dentre os quaes os notáveis Profs. Austre-
gesilo, Abreu Fialho, Rocha Vaz. Henrique
Roxo, Eri. Magalhães, etc, etc. Vende.: Ro-tlolpho Hess & Cia.. 7 Setembro, (13.«a»s»—.

:XAfr1E3
TOSSE? ^^Síif32

OE URIKA
O "INSTITUTO EHRLICH" tem para talfim um Laboratório Especial, sob a direcçãorio conhecido chlmico Dr. Isaac \\'t175, Av. Rio Branco. Tel. 21 t; das '

horas.
rneclc.

ás III

CONCURSO WO BANClconf
OÒ BRASIL 

C°M.
Conljibilista idôneo prepara r.i.mtar .'"

candidatos nó próximo concurso dcsla Bst.'.**l*j
Ródç-se provar aos interessados que ilf** |jlorios os íippròvatlos nos iilti,„,is i-oneuri:™*U«
foram nossos alumnos. Ensino rrileriosoi: , ,aulas rie re;)ctição para os que so i„:,tii':JPloy
rem cm atraso. Curso especial para raWSSSIj
Avenida Rio Branco, 131, 2o, rins S ás lUfflfS
rias 5 ás S da noite, ^jJJJ

dos.
A

,. ',«ide:Vcnric-se uma, c um grande tapeie miAtclei
novos; na Empresa Guardadora tlc Momniatl

1-11. 5_»ci,
—•—»«»»-< ^«erla
e autopianos. Peçam «"'cipli

Q gos a IL Ferreira & C-®imki
Ò S'. Fr. Xavier, 388Í T. V, tWO_\

 Grandes pí-aaos. tn6ni

Peíle, Syphilis^ Vias Urinaria)|w»
Rua ria Assembléa, 5-1. das 9 As 19 _•• I?*

DR. PiiüllO MAGALIIÃKS »£i

Mobilia para salão
Lavrariio,

Piano;

Dr. Fernando VSf gf^Hrurgia geral. Diagnostico c tratam'. íjrll'f,c^l
co das affecçõcs do estômago, itilestlnosviar. biliares. bttl.(uni. Utcro, ovarios,_uretiir,i, ""'iiná
e rins. Trat».dc câncer, Hc'mòrrliag!as,-t»!{HIres rio utcro c da bexiga pelo radium. 11.
scmblcii 27. Res. C. Bomfim, 6C8, T. V. l-; , g¦ -»—*t^O!&»—i -————— '_•_ G

MOLDURAS 
p

Fabrica IMM
Em torios os cstvlus

I
RUA DA ASSEMBLÉA,

Nariz, Garganta e Ouvidos,"
CÉSAR DA SILVA, ex-assistente tios P[
K.ll.an e BrOlil, rie Berlim. Com quatro';nos tlc pratica nos hospitaes de Paris.«
Lm e Vicnna. Consultas de 2 ás õ. r\m
Carioca tfl — 1» andar.
D&'HUGO WipffiTNLÃiMi1Cirurgia, moléstias de senhoras, pan"

Raios X dc profundidade .,Consultório: Rua 7 de Seteinl.ro. '•
lel-_„C-,II7G- Chamados no Rio: TelrSu'^1^011 L- l"b. Res. 11. Jardim Botânico M|"TO

Dr. Rolando Moníeiro^ís:S^5!
Operações. B. Aires. 58. 1 ás 3. Ites. V,-.flB

i\0 FLAMEiNGO, E3I C-^A now
ESTRANGEIRA g^

Alugam-se lindos aposentos cmn '"' ';

.STI«in
"ptlSt

pensão. Tratamento
iÇori-èn Dutra lõ, tel

rio. primeira
B. M. lõflo,.

«es
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A NOITK — Quinta-feira, O do Outubro dc 1024»

«MI» e En
principio universal de Galifeu

ii.'iiiiiii,iiiii.i,iii,,iii,ii,..j.mmmÊMF*WM^ """"" «"""•"«"'iiiiiiiiiiiiiiim*

Os Princípios Unlversaes da Scienciai
Aristóteles <a intelligencia), Lavolsler
e Democrito (a matéria,, Oallleu (o mo-
vimento)» Diderot <o sentimento).

SERÁ POR MOTIVO DE | AFASTADO DO SERVIÇOdoença Aaivo
0 Dr. Washington Lnii ue

á Europa
S, PAULO, 0 (A. A.) — O "Jornal do

r-iiiimrieiii", deita capital, dli saber que o
Dr. Washington Luii, ex-preililentu do F.ft-
tudo, pretende faier proiímiinrnte uma via-
Hem a Kuropi, «nnle te demorara aliun»
meies. . .,

S .PAULO, • (A. A.) — O Dr. Waehln-
!"•••< Luís. «--presidente do Estado, acha-se
llielramente enfermo.

ml w-i-do peto Dr. Bento Bue*

A SCIENOIA AIlSTltACTA E CONOIU--"A questão einateinica se refere, como
is, a um dos tres elementos essoneiacs
irsaei do "problema geral" o evolutl-
desenvolvimento convergente, confe-

e natural da humanidade. Kste prn-
com effeito, so divide em tres partes:
lema iatellectnal, o problema moral e
dema material., Foi este ultimo quc
ílslvamentc levantado em toda u lm-
ido per esta sensacional e mundial
o einsteinica, qne nio <-, com cffoito,
cousa, uo fundo, senão o problemaitrtictur.i dos corpos" cm relação in-
vel com as forças Intentes (pressões)
ctivos (movimentos), ns «piaes produ-
idos as phenomenos. O chefe deste
ma material i, no emtanto, o celebre

mnlhematlca Maxwell (1831-1879),
Klnstcln, que apenas o levantou.
problema, romo todo problema hn-

deve ser resolvido pelas leis naturaes
constituem as sciencias), cuja desço-

doslinada a produzir n felicidade
¦te da humanidade, foi c será sun
sal * irresistível occupaçio, sendo
das cada vez muis as concepções me-
ilcus.
icstc sentido, a seieneia sc divide em
teta ii Concreta. A seieneia nbstraelti

typos normaes, dc uniu exactidão
Kica absoluta, dos <|uaes typos a seien-
p-rcla applica ns princípios ou as leis,
ialisfazei' ús nossas necessidades prati-
e ordem intellectual, moral, e indus-
Esla seieneia alistracta so divide cm
ia Abstracln Geral e Seieneia Abstrn-
ipecial.
icichein Abstracln Geral i a seieneia
eis das leis c comprchcndc «i Mcthoriti
íatico para descobrir as leis abstrn-
los phenomenos especiaes du seieneia
icla e as regras geraes de applicação
encia eonerela, Ksta soiencin gorai sr.

Philosophiit Primeira. A seieneia ou-
especial estuda ns leis abstraetns das

entes- classes tle phenomenos cm «pie
ride. o estudo da natureza: oecupa-se,
xcmplo, das leis geométricas, mecani-
stronoinicas, pbysicas, etc; c das leis
ictuacs. sociaes e moraes. Ksta stiicncin
ai se chama Philosophia Segunda. Fi-
mtc, a seieneia eonerela. ou Pliilosn-
Terceira, se ocetipa do estabelecimento
•is c regrar, muis ou menos empíricas
irigeui nossa actividade sobro a parte
icavel da natureza (Mecânica applica-
eologia. Medicina, Política, etc). Deve-
liar confundir esta seieneia concreta

seieneia abstracln especial, quc esta-
typos normaes puros, «los quaes

Ia não faz senão se approximar, sem
attingil-os. Assim, o theorema de Py-

ras 6 absolutamente exacto, mas nem
im. n-..r, nem o desenhista o realisarão

;. No emtanto, elles não ousarão, de
algum, nem sentir, nem emiltir no-

a duvida sobro lal exactidão absoluta
iíltificá. Outro cxomplo que se referirá
tarde a Einstein: o Principio do Gali-
iterno e inabalável, base «le toda a
lia do equilíbrio e. do.movimento (que,
turno, ó a base de toda a seieneia ab-

a e concreta), tem um caracter indis-
)1 de realidade abstracta, scientifica e
gorosa e. matbenintica exactidão; mas,
ppliçaçõcs o verificações, este principio
iodo se apresentar senão approximadn-

. lí o erro de Einstein, negando a exa-
do Principio do (íalileu, provém da

üo da seieneia abstracta (mecânica e
:a racioiiaes) nu seieneia concreta (ma-

n c physiea npplicadas). Realmente,
o Principo du (ialileu, que regula to

is plictiòmcnos de movimento da natll-•jani ipiaes forem os movimentos con-
mios (uniformes, rectilincos, variados,
llneos), 6 uni dos maiores e mais per
iciores absurdos que possam ser pro
mios na seieneia abstracta ou concreta
tica).

.- SIMULTANEIDADE. .- Esta lamen-
invasão (qüe será mais tardo posta en)

a evidencia) resalla muilo bom, desde
leitura do trecho seguinte ilo eapitu-
pag. 21 do livro «lc Einstein: "A

nia da Relatividade Restringida c Ge-
lisada, ao alcance dc todos, traduzida
2' edição poi- Mlle. .1. Rouvicr".
) "Dois acontecimentos (por exem-
dois relâmpagos a. c b.) escrevo
tein, simultâneos na relação á estrada,
também simultâneos cm relação uo
? Nós vamos ver agora mesmo que a

osta <¦ negativa".
is o que o autor mostra logo í que
linde seieneia abstracta com seieneia
reta, como veremoj.
ds adeanto, Einstein accrcscenta:
) " Dous acontecimentos simultâneos em
ão á estrada não o são mais cm relação

rein, c inversamente (relatividade de si-
.ancidade)."
sas duas phrases, (A) e (B) são com-
imcutc banaes como vamos nroslrar. Ha
cs exemplos duas simultaneidades: a do
no momento cm quo os relâmpagos os-

e a dos outros momentos cm que o
rvador na eslrada recebe as impressões
relâmpagos.
primeira simultaneidade devo ser con-

rada como absolutamente exacta na
ic-ia, e corresponde a uma cgii.aldade.
liematica: negal-a seria negar toda cs-

dc egualdade abJtractu na scienciu.
negar a possibilidade de todo o prin-
scientifico. A segunda si.niíiltaiieidi.di.

ido acontece ou se dá, pôde e deve
bem ser considerada como "absoluta-
te exacta" lia seieneia, que í, como dis-
os, um conjunto de typos normaes li-

das circumstancias concretas o portur-
iras.
primeira simultaneidade è puramente

iional" c <S independente de qualquer ob-
ador. Nessas condições scientificas, os
npagos estalando ao mesmo tempo

simultâneos'' entre si. racionalmente
liderados (Mecânica Racional), A se-
Ia simultaneidade refere-se aos nio-
tos em que o observador recebe as im-
soes dos dous relâmpagos (simultâneos
e si).
ita simultaneidade pôde existir ou dei-
de existir embora a primeira exista. Se
cm, por exemplo, murcha para a direi-

se os dous relâmpagos, estalam simul-
lamente cm dois pontos da estrada,
bservádor que estivei- no meio do trem

o relâmpago postei lor mais tarde que
frente, por causa da luz posterior, quo
um caminho mais longo a percorrer
attingir o trem. Ho houver uni obser-

ir nn estrada, á distancia egual dos ro-
pagos, haverá simultaneidade do suas
ressoes. E ainda, se o observador do

do trem, se mover com a velocidade
irem cm sentido contrario A da luz pos-
or: haverá também para elle simulta-
lado de impressões, réu! o scientiflott-
ile exacta.
ste ultimo exemplo mostra que a res-
a ii pergunta (A) acima será, então, r.f-
lativa e nflo negativa. Quanto á rospos-
B). conclue-se egualmente, pelos mesmos
nplos, que tlia hão ti sempre exacta, no-
lio existir a simultaneidade tanto cm

i a estrada como ao trem.
Instem não introduziu, pois, nada de

isto é, nenhuma "Relatividade Nova",
Ido o seu capitulo IX não contém senão
¦lidados equívocas,-, ao alcance de rapa-
le moças de lycous elementares.

preciso accrescentnr que as simulta-
lados precedentes não poderão ser rca-
Bas na pratica senão approximativa-
|te. A comprehcnsão do que precedo é

I

no. secretario da
Public».

Justiça • da «segurança

urna simples questão de bom senso, Isto l,
o simples bom senso commum comprehende
o quc precede (isto «'•, o equivoco de Kln-
stcln) sem nenhum raciocínio ' especial.
Arha-sc ahi a confirmação da verdade qu»
traduz o pensamento de Descartes nai pri-
medras paginas do seu "Discurso sobre o
Mcthodo": a seieneia é o desenvolvlmrn-
to do bom senso commumI

E esta verdade traduz também exi-timen-
te o principio universal de Aristóteles, de
que nos oecuparemos em breve. Neste sen-
tido, priilc-sc parodiar ura provérbio multo
conhecido: "quando ae foie do bom senso,
volta-se a elle a galope." O destino deste
livro é produzir esta volta ao bom senso
commimi e, egualmente, a galope. Neste
sentido, mostraremos que phrases (eseri
pias .freqüentemente por Einstein e outras
Kuinmidades «nino estas: "O TEMPO
PARA (?): O MUNDO IV FINITO ,F. ILU-
MITAIK» (I), etc. — sáo sophTstlcas e anti-
scientificas.

Ivllas alteram o sentido commum das pa-
lavras c das coisas e ferem o bom senso
comniiini, prejudicando a si* educação inen-
lul e humana.

K nossas demonstrações não serão "dis-
eursivas", mas mathematlcas, o que nio
é nenhuma presumpçâo duvidosa, pois n6s
conquistámos a primeira "nota" de malhe-
ninticK, conferida pelo insigne c severo pro-
fessor llcujainin Constant, na _. "Militar
do Rio e seu Discípulo Unico — marechal
Trompowsky.

Se o presente primeiro paragrapho do
meu trabullm merecer a approvação do uma
iiltii mcntal.id.Aid.c niathcmatica, ;a quem
vou, particularmente, submctlel-o, escreve-
rei mais dois ou tres artigos (cada terça-
feira).

Na próxima lerça-fcira, explicarei com
exemplos mais detalhados essa questfio fun-
(lamentai tão sophismada da "slmnltnn-ei-
rindo" e terminarei dando um resumo cx-
plicalivo dos ''Princípios universaes", aci-
nia citados, que constituem a orientação ln-
dispensável a quem quizer compreliender
csla questão dc que lodo o inunda fala.

Em terceiro artigo explicarei, então, ao
alcance "verdadeiramente" de todos, em
«pie consisto o sopliisma da phrase segnin-
to, repetida c demonstrada (?) sincera-
mente ou não, ,por Einstein. o outras nume-
rosas summidades, mas quc o bom senso
commum acha engraçada e deanle da qual,
com razão, ri-se: — "O TEMPO PARA"!

AFFONSO BABROUIN.

OfliW•••

engenheiro militar.
Rio, outubro 1924.

1878
E' desde esta época que « casa de

roupas de banho d*
R. SETE SETEMBRO 52
offerece aos seus consumidores as
garantias de sua especialidade, como
sejam zephyres, tricolines, roupas
de cama c mesa, camisaria e roupas
brancas para senhoras.

tí^JS^t

11e13Andradas
ESTRAGAR

PREÇOS!
fc siias, modas, aa-
nisaria e perfimaria.
MEIAS E NOVIDADES

Visitem a única que
defende o povo!

O uiain-lial Joffre procura-
ni, no interior ilo uma
vllla, ro pouso para a
sua existência aí a nona

PAUIS. Selciubr... (U. 1\) — No alto dl
umi lailliim, a uma liara di distancia «to I _•
ris. ii.» plttoreKO valle do fiem, na eitr.di
de S.lnl (knmlu, o marechal Joffre, o ven-
ceder da bililha da Marne, dirige pesioal-mento a recnnstrucçlo da pequena vllla, on-
do elle e a Sra. Joffre fixirio a tua re«U
uniom, quumlo o velho toldado m retirar doi
KCtAdço activa."«Papae" Joffiv, como elle e conhecido nai
círculos ml|lUres e pela populiçAo elvil, nio,
tom apiwffcldo muito i vista dn publico noi
alllmos tempo-. A's vetes, tem assistido A
rrccpçâes ufficiues, commomoriçOei noi at-
nlvwrsnrlo» dai batalhas, a que elle gosta
de assistir. Também acostuma acoin-Miilur
is delegaçóts que vem callavir palmas no

ysPORTS^lICANHENHO FÚNEBRE
Corridas

TMVEHSA8 - Segulrim Imntem para SS«i
Paulo n» parelhelroí Pluinlnenie, que vtj*
dliputar o premia dn librai no prado da
Mouca; Nlagara. que se destina a leprodii.
eyaoi Scylla, Mlraiol e Paranin, que y«n
•iirllhintar m prngromina* da Jackey.Çhin
Paulistano, • llrifllit liyes, qne Ir* também
para o horas S. Joié.

— Ai monterlii para o Orande Prendo
America, a ier corrido domingo proilmo mo
ii .r.uintou Lehlon, 0. Suar»»; .Albenii,

MISSAS

HeMin-«e «manha t
Nlllon Itnilrlgiiis Lontt, ii it, na egreja

do Divino Espirito Santo do Mirac-ini; Dana
Carollna Miim l-nntan, a* *, aa matrlt de
S*nt'Atin.,i I). Egydla di Tnmmiiso Hinto*,
(/lilnlu), di 7 HÍ, na egreja doi CannshU
nlitin; I). f.irollna Kinille Perpetuo, ii 1#,
I). Eiiialla Lobo Vianna, k» • 1|J. Kurlnedtt
Magloll, Ai O, Theodoro Oinallnl, Ai 9, na
ofreji de S. Francisco de Panlij-. Anteale

1- -ir--  --,-.--:-,- .»,_.,_ , • t-.,.i-.„. i ••->»* « Mieido, Al 9. na capella «Io eimlte.
3. Salfite on (.laudloj \aatn. J. Kacobai, rlo ,,, 8i Fr_BeUea Xtv|er, D, Bttlril Clr.

Roía
Armando

Trabalharam forte, hoje, no Itamira-
ly, oi anlmaoi PanHitano, Blpon o Favo-

~ E. Amuelmitegnl trabalhon forte, hoje,
Malindrlm, Ondlna, Palmai, Penelope o
Mostrodnr. Ouses multo nos agradaram os
galopes de Moitrwlor e Malandrlm.

llraulin <:niü Junior trabalhou, largo,
túmulo do Soldado Desconhecido, no Arco 1 iioi. '^„"3oéiíèy^íu_i*o'aipolros 

Canadá, Pi-
do Irlumplio. O Jogar, porém, que elle oe-ipyj.,,-, , »mj- « 0 enck Sonhador. Kste ul-

<XIWD«OMo mm da
ZONA!

II a 13, RUA DOS
MORADAS

PRÓXIMO AO LARGO DE
S. FRANCISCO

«•iipiiii. foi, desde ba muito, tomido pelo ma
rcchil Foch e a sua reforma serA o ullimo
acto official do wlho veterano como official
do exercito. No trauqulllo e peiiucno lar
de I.ouveciennes, construído no XVIII século,
pintado de branco, entre arvores verde ei-
mm, cllo pudera olhar pira os maiores edl-
fido» da capital, cuja segurança Jurara de*
fender. Flores e arvores por toda a parte.
O marechal e sua esposa as adoram.

Trajando am terno escuro de paletot, le-
vando apenas a rateia da l,Ci*lio de Honra
na liipella, com chapeo do feltro gris, fa*
zendo sombra aos olhos, o marechal Joffre
mostrava A Sra. Joffre como desejava tra-
«•ir os canteiros do jardim e fazia desenhos
sobre a terra com a sua bengala. Pensar-
re-la que o marechal descrevia a posiçio doi
1'xetvitoi na batalha do Marne, tão inlcressi-
do elle so mostrava. Ao ver appareccr o cor-
respoudente, sorriu, «pagou os traços que
marcara, negando-se a ser entrevistado. iV
Sra. Joffre, porím, foi mal* communicaliva
e consentiu cm falar sobre oi seus planos."O marechal e eu sempre pensamos em
retlrur-nos ao Interior, disso cila. "Um dia,
o nosso bom amigo Sr. Tuffler mostrou-nos
csla residência, pensando quc nelln eneon-
traríamos o que procurávamos, A villa, po-
rém, precisara grandes obras. Fot necessa-
rio abater trinta arvores immcnsás pira
abrir caminho. A casa é uma copia do Cos-
lello Oa Cardigan, perto de Oordeos, o foi
construída no 'fim do XVIII sceulo."Eu não estava completamente satisfeita
c, portanto, compreu algumas photographUs
do original • fiz diversas alterações, até fi-
car a meu gosto. A grade com portão dc fer-
ro veiu do castello do -,-enrral «le MautP-huy,
da l.orena. K" uini reproducçno da famosa
grade da praça Stunlslas dc Nancy. Aqui nio
teremos estatuas, nem decorações inúteis.
O marechal e eu desejamos ter um lar sim-
pios e bello, tão simples c bella como tem
sido a nossa vida."

E o marechal, despertando de seu sonho,
levantou n vista e sorriu.

¦ ae» ¦ . ¦

•¦a

N. S. du Conceição, A rui d» Rosário; .Toit
Sinclirs flettenc-mrt, Ai 9, na matría és St*
Josct Procopio Oomes de Oliveira, As 9 119,
Or. Jnsí Anlonio Luttcrbiek, Ai 9, na nutria
da Candelária, Dr. Américo Vaz, Ai O, na
Catliodral de Nli-therct>; D. Marianna Anna
Mogallifies, As 0, na egreja de Sant'Anna|
FriinUlln Guedes, As 9, na nutriu do Sacra»
mento,
RNTERROS

Ronea

TERMINARAM AS OPERAÇÕES MU
LITARES EM MOSÜL

.ANCORA, O (U. P.) -- Um communica-
do official dado hoje A publicidade decla-
rn terem terminado as operações militares
cm Mosul.

i «HO» "

Foi feita, pela primeira vtx, em
camikio, uma mudança de me-

teis de Rie para Petrepolb
Acaba de ser levada a effeito, eom êxito

(ibioluto, pela primeira vez, uma mudança
dc moveis desta capital pira Corréas, o
eprazivel arrabalde da cidade fluminense de
Petropolis. Realisoii a viagem o caminhão
oc n. 7.708, da "Ilapido Praia Formosa",
agencia de transportes, pertencentes ao Sr.
Y.ctor Pereira.

Conduzido pelo "ehauffeur" Antônio Mon-
teiro, em cuji companhia iam o ajudante
Domingos Rodrigues e o proprietário da em-
-•rasa mencionada, o auto que levava os mo-
veis a transportar, partiu desta capital &
1 lj3 horas da tarde de ante-hontem, e che-
cou As 7 e 10 minutos da noite, dc onde rc-
gressou hoje, fazendo o percurso, como da
outra vez, sem accidente algum, em evellcn-
tes condições e cm um reduzido numero dc
horas, '

Também transportando moveis, o 7. «08,
foi até Petropolis e dali seguiu para Itaipava,
ultimo ponto da viagem iniciada no dia 7 e
concluida na manhã dc hoje.

. Kl» ¦

Praça ia Bandeira
lllillltl-llmililllliiiilillilllllllilllllliiiliillllllllllllllllllillllllllllililiiiililiiiliilliliil

R. SANTA LUIZA, 38
Vende-se este prédio, pa-

ra moradia de familia, em
leilão, amanhã, ás 5. horas
pelo JÚLIO, leiloeiro.

AMOR VENCIDO
Lindo romance de Hugo Wast por 2ÍÇ0OO.

A' venda nus Livrarias FRANCISCO AL-
VES, IiHAZ LAURIA, ODEON, AZEVEDO e
no deposito á ma do Carmo, 35, J*.

"0 rrían_ale Azul"
Já está sendo largamente distribuído o

numero dc outubro corrente do "O Trian-
guio Azul", boletim da Associação Christa
Feminina.

¦ Ka» ,

Empreso decapitai
RVA S. FRANCISCO XAVIER 19

Grande propriedade, com dou»
prédios, cm terreno de 47x80 m~>
troa, prcstnndo-se para a constru»
cção de superior avenida, devido á
sua optima situação. Será vendida
cm leilão pelo JÚLIO, terça-feira,
14, ás 4 horas, pela maior of feria.

CENTRO
PRÉDIO

62 R. D. MANOEL
Vende-te este solido prédio de

tres pavimentos com vasto armazém
com 12 portas e 22 commodos nos
2o e 3o pavimentos. Será vendido
pelo JÚLIO, leiloeiro, terça-feira,
dia 14, ás 4 horas da tarde.

rra de Gorítpa a
qafra

pyrui — - ¦¦.  -¦ -, .
limo, pensionista de Ziilnho, segundo ouvi-
mos, brevemente medirA forçn com Metro-
noli, levando 41 Ulloi ou meimo 50.

O Jockey húngaro K. Popovlti traiu-
lhou íerto, hoje, ¦•'«»«#¦"-».?» -ÍÍT*"
ihelrai Ronleuie, Velleda, Plllete, Marathon
o Saci-TloUiai. Multo noi agradou o prepa-
io desle ultimo.

Dentre a quantidade de potro» e po-
traneis que trabalharam hoje no prado
Fluminense, destacoit-j* a prova de prepa-
ro de Quartel. O lindo alazio l muito agei-
tado e promette. ¦'" _'¦,-..

—. Imbuía, montada por um lad, e Espirita
por O. Barroso Junior, trabalharam juntis,
hoje, «o Jockey-Club. Este lubll aprendiz
patrielo também trabalhou de galope. largo
oi pirelhelros Rondei), lírio do Sul, Fldell-
dade e Chinlnha. . 

.
•-- Paulo Rosa levou hoje ao prado Fluml-

nenie oi doui potros ultimamente adquiri-
dos ao Dr. fleraldo Rocha e os parelhelroí
Noi, Incêndio, Mlml Ali c Reverjr, que, sob
a monta de Armando Rosa, trabalharam com
boas disposições. , , ... .

-- Bolívia, montada pelo JoeUey Nicaclo
Gonzalez, trabilhou de galope lirgo hoje no
Derby-Club, portando-se bem.

«— Agradou bastante o galope fornecido
hoje pelo cavallo Makako. O pemionista «le
José lourcnço é lírio concorrente de Ma-
Inr.drlm no próximo domingo.

- olympo c Mosqnete trabalharam for-
te hoje, no Derby-Club.

No mesmo prado e sob a monta «e
Domingo Suarez, anromptou bem o cavallo
Leblon. Este trabalho foi assistido pelo seu
proprietário, o Sr. Albano Comei de Oli-

Vcsta, montada por 3. Eseobar, traba-
lhou forte, hoje, na distancia de 1.600 me-
tros, portando-se admiwvclmcnto.

Quasi todos os pensionistas de Horaelo
Perazzo trabalharam hoje no prado Flnml-
nense. sob a direcção de J. Eseobar.

*¦- Embarcou hontem, á noite, no trem de
luxo para S. Paulo, onde vae dirigir o ca-
vallo Fluminense, o hábil jockey Carmclo
Fernandez.

—EstAo alojados nas eocheirat aos cuida-
dos dc Horacio Perazzo dous potros ingle-
zei, N. N., chegados hontem do poiz de
sua origem. Um £ neto de B. Jester e outro
de Sunitar e pertencem, respci-tivamente,
aos Srs. Gervaslo Seabra * Alexandre Aze-
vedo. O dc propriedade deste ultimo ser.1
entregue ao "cntralneur" Gabriel Reis.

•— Trabalhou, hoje, cm optimas condições
o cavallo Molecnte.

Tljuca, Aymorí, Milagroso e mais um

¦ ¦¦

Foram sepmiaaoi no]*;
-. „* «„¦--*•"-» de S. Frinelíso xá\lerl
colina, filha de Álvaro Caldeira, raa Ge»
neral Uruee, .14; Maneei Forreira Domla»
gues. rua Dr. Si Freire, It; Maria Brige
Newton, rua MonfAirerne, 99; Joio Bi*
ntisto, filho da Antônio «n Silva Migi*
Iliães, rua Major Freitas, 37; Joio Mrndti
do Couto, Hospital de S. Sebistiio; Maria
Luiza, filha d* Manoel Teixeira, rua S. Car»
los, Ul; Jayme PerVra dos Santos, morro
da Light, *|ii.; Miria Nogueira de Araeie.
rua Itario it Iguitem.r, 114, casa VII; Nair,
filha de Francisco Piaho, rua .los» Cientes*
t*, 1,13; Álvaro Guisan Junlnr. necrotério
dt> Instituto Medico Legal; Maria Fe.-nan*
des dis D&rei, rna I^opoldo, 269; .Ita*
Gonçalves Bre», raa do Arei), 47; .leio
China, Hospital de S. ebisliâo; Manoel TI-
gueiri, necrotério do Instituto Medico Le»
ga!; Alice Maria Baptista, idem; Mirla
Rosa, rua S. Luiz Gonzaga, 382; .losí, filho
de José Barbosa de Sousa, ma Vi»eonde de
Nithcroy, .1: José Xavier Rabello, rua Ar-
gentim, 53, casa III; Zacharlis Fran'Isca.
Gonçalves, necrotério do Instituto Medico
Legal.

No cemitério rfe S. .toào Biptlsti: Eu-
rico. filho da Alfredo Dias Pereira, nu
Jardim Botânico, .145. casa VIII; Maria Ve-
Incinia de Mello, Hospital de N. S. das Dó-
res; c Francisco Wals, rua Ferreira de Al-
meida, 43.

 No cemitério d* S. Fran^isio da
Paula: Isabel Maria Viz, Hospital d» S-i
Francisco «le Paula.

—«— No cemitério do Carmo: .losí t.**
gusto Silveira de Andrade, rua Maná, S."

Será inhumada, amanhã: no te*
miterio de S. João llaplisla, Catharina Ma-
ria das Dflres, cujo feretro sslri, As 9 ho-
ras, da rua Leão, 41 casa XIII.

¦ oiooi ¦ -»
Louças de graça

TAÇA~DE PRATA
58, AVENIDA PASSOS, 58

Centro

DENTISTA
Aluga-se um (*i*>timo consultório

dock Lobo n. 451.
¦ ««o» 

Had-

"JORNAL DAS MOÇAS"
Foi boje posto á venda mais nm eseel-

lente niumero especial deste popular sema-
nario, que, alem rie milhares de postaes,
centenas de retratos, escolhida collaboraçâo
em prosa e em verso, continua a publicar
o grande e victorioso romance "A crimi-
nosa", que tanto vem agradando aos seus
leitores.

Desapropriação
Nova edição do livro do Dr. Solldohlo Lei.

te, atigmentflda, posta de aecordo com o Co.
digo Civil e seguida da jurisprudência em or«
dem iilpliabetlca, 108000; na livraria J. Leite,
a rua 'fobias Harrcto (quasi canto de Viscom
de do llio Branco).

«oto

Á semana demographo-sanitaria
Regista o boletim da Saude Publica, refo-

rente A semana de 28 dc setembro a 4 de
outubro corrente, 5115 nascimentos, 151 ca-
sàmehtôs, 407 óbitos e 35 nascidos mortos,
verificados no Districto Federal. > ..:

As principiics doenças transmissíveis fize-
ram 12fl vietimas, assim discriminadas í tu-
bereulose 90, grippe 9, impaludismo e dlph-
teria 4, cada uma; sarampo e dysenteria 3,
cada uma; crysipela 2, febre typhoidc, co-
nuelucbc, meningite cercbro-espinhal e «lis-
trim 1, respectivamente.

*

Botafogo
'liiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-

Vende-se o moderno e
bello prédio da rua da Pas-
sagem n. 125, em leilão,
sabbado, dia 11, ás 4 horas,
pelo JÚLIO.

A Casa Gaúcho, a acreditada agen-
cia de loteria* da rua Chile, 3, aca*
ba de receber telegramma de Floria*
nopolis, communicando o pagamen-
to ao Banco Nacional do Comnter*
cio, do bilhete 2150, extracção de
22 de setembro, pertencente ao ai-
faiote, Sr. Júlio Hoffmann, te»U _...._...
dento na cidade de Mafra, no Hio j ram os seguintes «cores nos jogos do tur
ca no da Amea e da Liga Metropolitana: mu-
brande. _•".'•; minense. 7 goals e Brasil. 1; S. Christovão,

O Bilhete foi vendido em Cuntyba. 2 e Hellcnico, l; Botafogo, 5 e Flamengo,
¦ «oi»» "'i0; Andarahy, 3 e Mangueira, 1; Villa Isa-

ll___ _____ ___ Uom.ammoam- «'bel, 5 e Mackenzie, 1; Vasco da Gama. 4 e
Uma festa em homenagem a palmeiras, _i: fm.uo. ? c .^<™?-2<

Confiança 5 e Metropolitano, 3; S. Paulo-
Rio. 2 e Progresso, 0; Modesto, 2 e Olaria,
2; Evcrcst, 2 e Campo Orande, 1. O EnKc-
nho de Dentro foi victorioso walk-ovcr so-
bre o Independência,

O QUE VAE PELO S. C. DINIZ. — Os di-
rectores do S. C. Diniz estiveram reunidos,
hontem, em sessão semanal, sendo solucio-
nados assumptos dc grande importância.

Em homenagem aos jogadores do
l.« team, a directoria do club vae offcrc-
cer um grandioso baile, dcpoli de ama-
nhá.

Kowlng
A PRÓXIMA REGATA DO AUDAX CLUB.

— SerA rcalisada, finalmente, no próximo
dia 12, a grande regata intima promovida
pelo Audax-Club, para a disputa da prova
de resistência. Para esta regata, que tem
despertado (enorme enthusiasmo entre os
loclos daquella valente nggremiação nau-
tica, haverá, duas conduções, uma do Cães
Pharoux, ás 2 horas da tarde, e, outra, da
sede da club, directamente para a ilha
d*Agua. Ahi, serA baptisado o novo cutter
VEvingelina".

Estará também nesta festa o novo
"cutter" "Paradisus", vindo de Hambur-
go, o barco de maior conforto. A regata
será dirigida pelo soelo commandante Fer-
nando Cockrane.

Baseball
A DISPUTA DO CAMPEONATO MUN-

DIAL. — NOVA YORK, 9. (U. P.) — Fe-1
cortesia da AH America Cables, New "York

venceu hontem, por um score de 6 a 4, a
quinta partida da série quc jogam actual-
mente Nova York e Washington; disputou-
do o campeonato mundial de baseball. No-
va York, fez um score, no segundo inning,
1 no terceiro, 2 no quinto e 3 no oitavo.
Washington, fez 1 score no quarto inning e
1 no oitavo. Até ngora Nova YorU, tem ga-
nho tres partidas da série e Washington,
duas.

Noticiário
Con

JÚLIO. '«»»

RUA BUENOS AIRES 311
._„„_ Vende-se este prédio em leilão,

potro, pensionistas de Jo5o Chico trabalha* I aman},5, á 1 hora, pelo leiloeiro
ram hoje de galope largo na pista do Jo- ||-||rt 

r
C-cy-Club. .-,,.-

— (iigante, sob a monto de Cláudio Fer-
relra, trabalhou forte, hoje, no Prado do Ita-
maraty.

•— Consta que vae chamar-se Algarve um
dos potros nacionaes entregues a. Horacio
Perazzo.

Football
OS SCORES DO TURNO. — Os clubs que

se vão encontrar domingo próximo obtive-

QUE MAL HA EM LER ?!

imprensa no Circo De-
mosthenes

Afim de prestar nma justa homenagem
aos empregados na imprensa, o Sr. Antônio
Ferraz, director do circo Demosthenes, of-
ifercccrA aos mesmos, na .próxima sexta-
feira, um espcctaculo especial. A* dire-
ctoria da Associação Brasileira de Impren-
sa confiou o Sr. Ferraz os ingressos que
fel-os distribuir em todos os jornacs, onde
poderão ser encontrados os mesmos.

1 «*» 
'
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EMPLASTR0
PHENIX
nOBMÂ^COSTASil^o*

etia>ea «-•
•tcisraApa

» tus/m «
IMPORTANTE LEILÃO

DE MOVEIS
O Azeredo, vende, amanhã, ás 8 lioras

em seu armazém, ma Rosário 76, ricos .
custosos moveis.

0 serviço de navegação nos rios
de São Paulo

S. PAULO, 9 (A. A.) — O Dr. Carlos
dc Campos, presidente do Estado, promul
gou a lei que autorlsa o governo estadua
a contratar o serviço de navegação, poi
meio de barcas a vapor, ou outro qualquc
systema, nos rios Branco, Preto e Itanhaen

, nelo prazo de 10 annos.

Mobiliários e in-
stallaeões de
Eseriptorios

para:
iProfissionaes
Reaideneias
Companhias
Commercio

Bancos
J. PALERMO & C.

,211 - SETE DE
SETEMBRO - 211

—»»
Reconhecido e proclamado o
nove presidente da Parahyba
PARAHYBA, 9. — (A. A.) — Em sua

sessio de hontem, a Asscmbléa Legislati-
va do Estado reconheceu e proclamou pre-
sidente da Parahyba, para o próximo qua-
dricnnio, o Dr. J0S0 Suassuna. .

1 mem ¦

Avenida
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinim.iiiiiiiiiiiiiiiiiii

Vende-se a avenida á la-
deira do Valongo n. 25, com
6 prédios, em leilão, sabba-
do, dia 11, ás 5 horas, pelo
JÚLIO.

DUAS POR DIA
Uma ao almoço outra ao jantar, é a dose

Indicada nas enfermidades do estômago, fi-
«do c intestinos; prisão de ventre é n causa
te iiniumoras doenças, livre-se tomando PI-
I.ULAS VIRTUOSAS. Pílulas de Papaina e
í-odophylina. Vidro 2*500. Rua do Rosário 172

0 "DARRO" VIAJA PARA O RIO
DA PRATA

A Saude do Porto procedeu c visita re;
iilamcntar ao paquete inglez "Darro", che-
.ido esta manhã, de Liverpool e escalas de
"istnnie, encontrando-o em bom estado sa-
Itario. A unidade da Mala Real transpor-

tiu poucos passageiros para o Rio e con-
uz muitos em transito para o Rio dn'rata, para onde partiu hoje mesmo,

i .arde-

CLUB DE NATAÇÃO E REGATAS

Foi vedada aos visitadores di Bibllotheca
Nacional a leitura de periódicos não enr.i-
dt-rnndos. Posta em execução tal medldti,
uma verdadeira surpresa invadiu todos áquel-
les quc, falhos de meios, sé ali naqnelU rnr.a
publica podem acompanhar o noticiário dia»
rio dos nossos jornaes.> Aindn lis mais. Co»
mo a encadernação das referidas folbiis seja
feita só de seis em seis mezes. é <?áse o tem^
po que espera o consutttdor, que não podo
comprar jornaes. para ler um p*riodlco «juo
lhe traga interesse I

laia»

CATTETE
R. Pedro Amarico

Vende-se este grnnde prédio eit
leilão, amanhã, áa 4 1(2 hora», pelo
leiloeiro JÚLIO. Será vendido peta
maior offerta, por ordem da pro*
prietaria que se acha aueente.

¦ M»P» l. ¦¦ .. i- «¦»

PADRASTO
Em-iolgnnte romanre «-- Ch. de Bem. .".

por SiJúÓO
Nas Livrarias Francisco Ãlve.». Uras Latir! •-,

Odeon, Azevedo e no rt.iros.to á ma do
Carmo S5-1"

UMA EXPOSIÇÃO DE PINTURA FÍI
SANTA RITA DO SApUCAHY

O pintor patrício Antônio Sivn realiLa
no próximo dia 12 do correnle uma exp-*-
sição de pintura cm Snnta Fita do Sapii-
cahy. Seus quadros, em' numuro de 44, f'«
gurario no "(k-emio Literário Recreativo'*
daquella cidade mineira, devendo o art!;--
ta, ao inaugurar o certamen. pronn-n-isp
uma conferência sobre "As bellas avies e ií
bellas letras".

icoMluMrAnoT
Maria Augusta Monteiro de

Freitas
Felicíssimo Paulo de Freitas, Osctr

'• Monteiro de Freitas, esposa e filhou,
Humberto Gonçalves de Carvalho, es«
posa e filhos, .losé Monteiro de Frei-

tas, esposa e filhos, João Teixeira Mmties
Junior esposa c' filhos, João Soares Pinto,

t
solho Deliberativo (1« convocação) - De (esposo c filhos, Felicíssimo dos Santos Rei»
ir.," _« c. MiÍimií- mnvlrto ns Srs. le esposa communicim o fallecimcnto de suaordem do Sr. presidente convido o» Srs
membros do Conselho para a reunião a ren-

•lisar-se em 1(1 do corrente, sexta-feira, em
1« convocaçío, ás 8 1|2 horas da íiojtè. Se-
cretaria, t> de outubro dc 1934. —Nelson S.
Pereira, 1* secretario."

¦ <*»m i

Ja assistia
ama caçada?

Não ? Por que não vae, então, ao
Rialto, ver o film "Nos sertões do
Avanhandava" ? Mais dc 20.000
pessoas já ali têm ido. Faça como
ellas. Vá ver ! "*-*»

. 4Wm ¦

ARTIGOS DE SPORT
Tapetes * oleados

^RAUIi CAMPOSJk 0. _RIJA 8 ti TE, 8 4
Malas • moveis de Vlme

DR.
1 Câmara, 19, das 2 i» «•.

\* w v v i A„r. Generaldor.

e esposa communicam o fallccimcqto
extremosa esposa, mãe, sogra e avó e e«m«
vidam a todos os parentes e pessoas de sua
amizade a acompanhar os seus restos mor»
taes, amanhã, 10 do .corrente, ás 9 horno,
saindo o feretro da rua Sorocaba, 1.9, ps«t
o cemitério de S. Joio Raptista. O sestn-
panhamento será & pé. Antecipadamente
agradecem.

A' PRAÇA
João Carlos Silvino e Argemiro Caíili»'.-

ra Hrnnl Horfa,". sócios eomponent«fs di, so-
cietlí.de qve «irtiv,i nesta prai-ii sob a fir.*-:i
SILVINO & HORTA, rom comniercio de Sii-
cos, molhados, armarinho, ctf.:, na estíi-iiio
dc EKICKIHA — E-tado de Minas, ííiti-iici-
pio de Máthfni Barbosa, dêalarani n «iiiein
possa interessar «jue nesta data dissolvíram
a mesma sociedade, rellrahdorse pngo e ca-
tisfeito de seus hnveres, é em nrríeíf-i h"--
motiln o sócio .Ioão Cariou Silvino, ficando
toda a rcsponsabilliladi! da esiincta firmn a
cargo do sócio Argemiro Caldeira Brstil
Horta quc cóntjnfia com o mesmo ramo de
negocio na mesma localidade..

Ericcira. ill da ngoslo de 1924. -- Joio
Carlos Silvino. — Argemiro Calduira Brant
Horta.

Agradecimento
ÁLVARO DA COSTA MARTINS E FA»

MILIA agradecem do intimo dalma a todas
as pessoas de sua amizade e conhecimento,
que compareceram A missa de *• dia, iii<-n-
dada rezar no altar-mór da cgrèjà do SÍ5íjFrancisco de Paula, por ahnv de s*-- r,nt'-
doso, cunhado, irmão e tio MANOEL ROMÉ»

Au» das Laranjeiras n. 183.
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Os grandes problemas moder-
•fios á luz da moral catholica
A PALAVRA ELOQÜENTE DO

REVMO. PADRK OIIXET NO
CIRCULO CATIIOLICO

O eminente orador o llluitrndo «lomlnlcn-
Ao, Itevdmn, piulro MM i, roa.l.o.l, hniilrni.
uu Circulo Cathollco, mnli iiuiu dc tuna for-
míisi-^iiti,.-. enn.eivn.-liis, Suas piilnvrii.•mentes, ilcnntaudu em tiniu*, us iIctulhvK um
homem de opinião M-gura, foram ouvida-
attciitan.ci.tc pnr umu .-*..-..I d iil.» iisslslcnoiu.
nu .junl no nolavam a» figura, de mais rcle-
vo do mundo cathollco v «la "elite" social.
O forno. Sr. D, Sebastião l.enu-, nrceblipo
cmiiljiilur, v o Sr, ciulinlxiiilor ilu Krauça m*
achavam presente-.O orador cspor, com brilhantismo, a de-
lialul.i questão toclnl, aponlando a sua uniu-
cã", que não *e n-.lu/ a um simples Clllilie-
Icclmeiilo de salário e horas de tnilmllin,
nmh se eleva a csphrras mais nlcvnntiidui c
í, entfin. ipie entra, firmemente, no ponlo de
vljla da moral catholica, referindo-se ás fa-
mosas enc.vcllcns do l.cflo XIII. Vai umu
critica icrclia r fina da sociologia itinilernu
c ínlu da acçâo benéfica dos cittnollcoa fran-
ce_te.. nestes últimos clncncnta nnnos. Su-
llenta as figuras dos que se bateram pela
causa «agrada, tendo palavras de louvor c
carinho com respeito - acção de cada um
dos vultos relembrados.

A assistência, por vezes, se arrebata e ap-
flaude com calor o conferenclsta e. por've-
•c-, embalada pelo seu espirito fulgurante,
t»rrl com as criticas ferinas que o padre
tüllet sabe faicr deliciosamente dos erros
cias modernas sociedades do "crlticlsmo" c
do "sclentificlsmo".

Passava das 9 horas da noite, quando o
pregador dominicano, por entre acclama.ocs
ruidosas, deu por finda a sua conferência.

HORRÍVEL CRIME!
Causa sensação a todos a liquidação dc

meias de pura seda e perfeitas para senho-
ras a .Í..00 «• parn homens a O550O, na rua
•ficncral Caldwcll n. XIO! Ide o verificae.
Tci. N. -»2t>5. -M

nm me* i
a joven agua dc Colo-

nia, encontra-se na
Perfumaria I.apenne
Rua do Theatro, 9

ENTRE ESTIVADORES
A scena de sangue da rua Gomes

Carneiro
Muita difficiiltlatlc tem encontrado as au-¦.uiudndes poiiciacs -Io 8.* districto sniir.i

apurar a scena do sangue que sc verificou
á rua Comes Carneiro, i-onforine noticia-
pios no nosso 2." clichê de honlem. entre
trabalhadores da estiva. Detidos n.i delega-
ein João c Claudionor Bolelíio da Silva, pae
t filho, respectivamente, c ainda o chefe dc
turma, Avelino l-errcira da Hocha, nada
elles quizrram declarar a respeito.

O coinmissario Tellcs, entretanto, che-
gou á conclusão de que os primeiros, por
questões de serviço, esperaram o outro ua
rua Gomes Carneiro, dispostos a aggredil-o.
Defendcndo-sc, Hocha feriu-os também.

Não obstante os empecilhos até agora cn-
contrados par» a elucidação do caso, prose-
guc o inquérito instaurado.

"SCHMITT"
A AGUA DE COLÔNIA DA MODA

Preferida pela gente dc bom gosto.
Vende-se em toda parte.

Luvas para fricções. ™te*M*-
rua Gonçalves Dias, 5-1.

Casa Hcrnianny,

Com um dedo amputado
Foi medicado pela Assistência, no posto

central, o cstivao.l. Manoel Joaquim Paes,
dc 55 annos. residente á rua da Sagração
n. 116, cm Nicthcroy.

A victima, que foi colhida por uma barra
dc ferro, quando trabalhava cm um dos ar-
jriázens do I.loyd Hrasileiro, soffreu ampu-
tação dc um dos dedos da mão direita.

SacCOS para afiua 1ucn*c> forradeuavvuo nj0_ Artigo garantido. Casa
manny. R. Gonçalves Dias, 54.

rrados ou
Hcr-

¦ me* ¦

QUER FICAR FORTE?
TOME O

ARSÊNICO IODADO COMPOSTO
o grande tônico e o melhor fortificante da
liomoeopathia. Depositários fabricantes: De
Faria 4 Comp. R. S. José, 75. Vidro 35000.

E nas boas pharmacias.

O traçado ferro-viario Paraná-
guá-Guarapuava-Assumpção

CürilTTCJÀ, 9. (A. A.) — Causou satis-
facão aqui o parecer apresentado na Cama-
ra Federal pelo deputado Tavares Cavai-
cante, opinando pela adopção do traçado•ferro-viario Paranaguá-Guarapuava-Assuni-
peão, julgado o mais conveniente aos inte-
resses naeionaes. *-«••

ARTIGOS DE SPORT
ROUPAS PARA BANHO

CALÇADOS FINOS _ unimos modelo,
CASASP0RTSMAN^uS923

Os Tres Mosqueteiros
Nova edição do popular romance dc Ale-

sandre Dumas, pelo modesto preço de 3$000.
A' venda nas livrarias FRANCISCO AL-

VES, B1.AZ LAURIA, ODEON, AZEVEDO c
no deposito, rua do Carmo, 35—1°..

O LIVRE CAMBISMO VOL-
TOÜ A PREOCCÜPAR A

OPINIÃO PUBLICA
BRITANNICA

.;oniiíi-se uma gnimlo -cor-
rento favorável ap con-

(rolo do governo ho-
bre os -uramies ban-

eos iiiglczes
LONDRES — Setembro - .-.. P.) - O

que o pequeno, compacto e iillaiiicnle Intel-
loctual 1'iiiti Im Independente do Trabalho dl/..
hoje, o giiinde, lento o monos nd.anli.do Pnr-1
liilu liiiiiiniii. .i du Trabalho, empenha-se cum i
o uiuls ou menos suecos., cm rcullinr anui.
iiliã, l-.ssii è, pelo menos, u lheoriu predu-
iniiiiinte ua política Ingle/.ii c explica a siir-
preza c Interesso manifestados ncsla cnnllül
uo annuiielnr-ho que o Partido Independente
du Titiliiilliu pensa no controlo do governo
dos grandes bancos liiglc-cs,

Niitlu poderá fazer-se nesse sentido, apezar
dc que o Partlilu Inilcpeiulonto do Trabulii >
sc declarou a favor do plauu c que o astuto
Sr. Cliffortl Allcn, que é uma espécie de co-
roncl House junto ao primeiro ministro Mui*-
Doiiuld, pensa que é cliegado o momento dc
introduzir o projcclo na política.

Um arligo, especialmente redigido para a"Escola de Verão", qnc e* innntida pelo Par-
tido Independente do Trabalho, onde se edu-
cam os membros da agremiação, refere-se a
esse nssumpto c diz que so deve esperar uma
intensa luta com os bancos dn Império Uri-
tannico.

Eis alguns tópicos do artigo citado:"O Ilanco dn Inglaterra e os cinco bancos
tle acções são os nossos amos. Ellcs devem
ser os nossos creados. Os bancos tem tloml-
nado a política do governo, mns nos propu-
mos que o governo controlo os bancos u
ntlnptc uma politiea scicnllficn ile reforma
monetária uo interesse do commercio, in-
dustrla c mão de obra. A falta tle trabalho
deve scr alllvlada, mas dependi- da regula-
ineutnçáo tio systema bancário c dos credi-
tos.

Além, lambem, dc seus effeitos sobre o
problema da falta do trabalho, propomos que
o Estado controle os bancos, porque isso dará
ao governo o ensejo dc saber quacs ns in-
dustrins que devem ser estimuladas ou vice-
versa. Controlar n rapidez c a direcção do
credito cm um inundo de industrias dc luxo
e tle necessidades, é da m.iior Importância,
se devemos explorar as industrias du accôrdo
com um plano cominiim c cnm um desígnio
completamente definitivo.

Ainda mais, t- uma tolice continuar no
systema aclual, pelo qual os bancos ncceltatn
cm tleposito o dinheiro do povo pagando pc-
quena taxa de juros c cinprcsliindo-o u ter-
eeirus, sob uma porcentagem mais elevada.
Porque essa proveitosa Irausiicçáo lia dc scr
rcalisníln pelos bancos particulares, que em
lodo u tempo confiam no listado, esperando
o seu auxilio nos momentos dc crise finan-
ccira?"

li difficil prever se esse programma po_
derá ser lançado sem nllieiuir-se iniinediata-
mente o auxilio, dos liberaes, que, não so-
mente sc oppõcm ao controle do governo,
como principio, como lambem olham eom
consideração os bancos inglczcs, pois julgam
que a industria não poderá progredir sem o
auxilio dessas instituições. Os bancos são a
favor do livre cambio na Inglaterra ej os
livrc-cambistns ou liberaes são defensores
dos bancos. Náo obstante, a questão do con-
trole dos créditos ndcuiilc no campo da po-
lilica. _

Esmagado por „m trem I* A sessão de calculo mental
dada pelo professor Ornellas

Trágico destino dc um funecio-
nario municipal

, -Ié* ¦•)*_.••»; •_*.*;.
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COMO O CONHECIDO CALCULIS-
TA REAL1SA. PACU.1-I_.NTE,

Sl.lllMtKI-KM.-.Vn.S E O..'-
FICEIS OPERAÇÕES NU-

MEIUCAS
Vo snlilo iinliii! dn A»-DclaÇ-O ilii* Em-

i.rcgiiilo. no Commsrclo, effvctuoiir*-', l-o-t*
Iam, a sci.-o dc eiil.ul'» mental que •• pro-
i.Mnr th'. M. S. Uiii.IIíi_ Itnvla deliberado

I''ornin Instantes ds emoção imui-lles nns
qu.ies se desdobrou, nos teus detalhei. Im-
pressltmnntp**, „ demitira horrível. A "g.iii*"
dn Cenlral iio Drnsll tinha o sou movlnion-'
lo c nulln.ílo do Iodos oi dias, nunuilo. cm

7 il.iilu momento, grilos
lucceiilvos, de c.piiu-
1o e ..ii*n-ii. ecoa-
iam. i ni*i'. H'l.i dei iiuilisiir,
susto e do pavor ns Iniciando n execução do programim or-
que «e nnpnwtlmnvam ínnliado, o Dr. J.ul. Caelano ilOiOllveiro
das piainrorinas oi te/, umu íxpInnnçOo .incluiu o hniinnto ex-
que, cm pouco, con- plíenllvii lobre o problema da quarta
iiiiipliivaiii ..ti. nuI inensSo, êslomlendoao cm
Mia cx iue. -ião letrlca.l acerca ila contenção dns corpos geomeiri

cm planos \\x\Ut\ e determinando n

di-
rniiiidoraçOei

cinoclii"

AMANHA
LOTERIA

Sanla Catharina
PLANO ESPECIAL

70 CONTOS
Inteiro 20$
Décimo 2\

Pincéis para barba, o maior e me-
llior sortimento.

Casa Hcrriianny, rua Gonçalves Dins, 54.
- me* i

Presos quando jogavam
As autoridades tio 19° districto prenderam

liontcm. á noite, num terreno baldio á rua
Magalhães Couto, no Meyer, vários vagabun-
dos que ali sc entregavam á pratica dc jogos
de azar. Foram recolhidos ao xadrez.

LINHO PURO
directamente da fabrica ao freguez eó

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

¦ -_*•_¦ »-

DOENÇAS DO ESTÔMAGO SSi
SAS. RAIOS X. Dr. Renato dc Souza Lopes,
prof. Faculdade. It. S. José 39. Vol. Pátria 33.

De
M. Biieno

Dá vigor c brilho ao cabello. Fino perfume.
Petróleo "EUNICE"

O infeliz llonarato
dos Santos

o q II li d ro
limite,

li* que um homem
pretendendo através-
kar ii linha ll. I. por,
lindo corrlu n cxprei?.]
*o tle Santa Cruz, dei-
lc não conseguiu II-
vrnr-bc, tendo colhido
e arrastado cerca dc
dez metros. Com as
pernas c O tronco cs-
ningntlos, o desafor-
túmulo, antes dc rc-
ceber qualquer «OC-

corro veiu a fnlleccr. Avisado, o commlssa-
rio Cnetnuo, cm serviço nu tleíetinriii do U*
districto, cotnpnreecti no local, ulil conse-
unindo, tlepois de vencer naturaes difficul-
dades, apurar a Identidade <lo desgraçadoI
homem'. Tratava-so do funcciònariò munici-1
pai Honorato pereira dos Santos, tle 85 nn-1
nos tle edade c morador ã travessa ('.mios
Xavier, em Maduréirá.

Com a competente guia, o cadáver do in-
feliz serventuário municipal foi removido
para o necrotério dò Instituto Medico l.c-
gal, afim de scr examinado,

O facto ficou registado naquella delegacia.
¦ Mies» 

CASAL

Colchas
SOLTEIRO

Lençóes
CASAL

Lençóes
SOLTEIRO

Toalhas

ui imier-wi
nis, o nut.iis luiir.i
mcnlo, i- e
niallionintl

u.it íiyper-c-plu*'-
que podem existir S--

slein scguiiilo a lniaiílnne„o dos
s, em opacos que não nquelle

uiili' se ncbain os corpos a ires dimensões,
ou em Imicr-cspaços.

0 llr. Doinlngos Maga ri nos recitou uma
p.iesln iniii-.!. .i.i "IMntunrl.i", e depois. <>
professor Ornellas deu começo a iimn serie
do experiências dc calculo mental, cm qnc
tantos applausos colheu, c merecidos, com
ns demonstraçõos surprelicmlenles de sua
eiiormo fnclllilndo nn. do memória, mano-
Iinir cnm os numeroí, renllsanda opprnçocs
dlfflcels, que, no panei, exigem sempre
limito tempo e cuidada altenção,

Terminou o conhecido calculista e ma-
tlicmatico as suas operações numéricas por
mais unia notável experiência de memória,
repelindo, de i.llios vendados, oi números
que enchiam <> quadro negro, ali colloca-
dos uo decorrer das provas i'c elevação de
iiiieirns ás potências cúbicas, qulnlns e
oitavas, f.*il.*is, como todas «s demais, no
decorrer de minutos e segundos, ás vezes,
o que lhes emprestava um maior ynlor 0
dava um melhor altestado dos méritos dc
Miem as cffcctuava.

_—__).--¦ ¦
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1USICA
livtllul Aurora ttruson

!*;• iiepnis üe niimnhfii -.** 1 I""""* ''•' '^.
i „„ ...i.i.i do In-tliu.Q, nue n menina au-
,;., ii.u.im. dlMipula ^\ri,Us''\\, ,.'"'.
.unes, vae à lou-- mar-v! ..»r »' » «'1

euífln de um prouranilna «lc plano rtoquo
¦otítnni. entre oulros numoroí, a •*•¦ < ¦•
i 03, do lleclhoven, do 0" ; mum «I» niH?

, nn. pirliuiii. e fuga úo Raeli, c oulras
cuitipoilcfiei «le l#ls»l t< Cliopln.

Recital MurirlM Campello
Bdrroto

O salão do Instituto Nacional de Mlill-
., registou na noile «l« honlem malj i"":',
Prolongada íonsaçflo do arto .sem rallias,
!,,'vi,,,lo uma vn* tá., re-lejnda quan In.fa-.
mlllar dos alTelcMiloi ila vida nrUMnii. n
vú„ de soprano ligeiro de Maric la Un-
o.Ilu llarriiHii. de fimlteravcl eryslal «• con-|
iíniiii doçuiii. llmiU-iii. cm mnis do nm n»-
mero, ella evocou n Ioilos a Icnliraiiçn de
seus passados conccrlos, cujo exilo nM»iu
n,i rcellnl do liòntéin. <• '!«'<• valo pelo nic-
llioV elogio mio sc POSSO fazer ns qualii a-
des do enntn da rccItalIslBi Ja que o mnloi
trlumpho que se hn de reglstiu* pnra uma
voz qúe íoi lempro Impcccavcl, »¦ <• «le con-
servar intacto, seus preciosos (illribiitos. i.
não i onlra cousa que oecu
Mariettn Campello ll.ii-r.ixo.

; R0R0GA-SE 0 DECRETO j
BRE FRUTAS, LEGVMÜ i

PEIXES NA ARGENTINA
i ¦*¦¦> » . em *

0 poder executivo crê pruí--,
esperar o pronunciamento k
Congresso acerca úm conser

vadas artificialmente

"«Ri

BANHO

Toalhas
ROSTO

Toalhas
MESA

@!!SãfflA gou
R. Assembléa, 42

premiado com 100 coiiu».-,

premi.ulo com 10 contos
Da exlracção tle limitem foram vendidos .

nesta capital. Xinguem poderA inais tluvi-.
dar ¦ 11u- esla loteria continua a bafejar seus
dignos o predllectos freguezes, que cm com-*
pcnsiição á preferencia tem distribuído se- j
guidaménlc suas sortes para esta capital. .

Os possuidores poderão aproniptnr-se parn !
serem embolsados das respectivas sortes. Ha-
hilitem-se para ipuirla-feiia, lã do corrente, i
sorte 00 contos, venda em toda parle. i

.—*¦«.-_¦- 

Commtinlen-nos n (,nin 11 i i..,,,,.
Arüfiillim desla eni-Hnl, u . *,,,, .1
vliíehela loninda pela iiuim ..i.l* ,, -H
verno argentino, a proposilo d. ilwrtt.1
luv friiliis. legumes o peixes «'iiuii.J
que o poilfi* executivo jlllgá |i
perar o prouuiieiutiieiilu do < > ..,',
conservas nrliriclacs. Solir ,
ttilçAit no Ministério da l*'.i* .1..
inolro logar, 11 derdgoçiín do ''*.,i.,,
1I0 junho iinssndo, que excln
us friilns, lejtuinci o peixes l
ilns por meios artifieiaes de
elll M'gUlldo, ii suspensão da ,|.|u j,.
can, nl. que se uronuuciu " ('.
nn- 11 petiçúo já formulada,

Por esle motivo o poder
a lu/er ás qualida- liulxar honlem um decreto, d ,1;;,* suspenso o art. _'• do inesmu

agosto passado, ijtic o t'»i»!
iiilieliinlo, dcspnchar-BO os vintei i.-i
peixes, trutas o legumes fn • c

, ., ,. „„,,, ,,,„-,, ...,e oceorre com a Sra. ligo -Kl da lei rolimnolro n 11281,4
• ¦¦ visto que cila rados nos produclos nclmo cita ...

,,1 lograria aperfeiçoar o quo Jâ era òpll- N<» prcnmliulo do decreto ubtl»
i Seu e .11... portanto, 6 o do conservar cxpressnnienlo que a _cori>(

, belleza de sun voz, cousn que mm conse- inenclpnndn 1
••iieni ai bellisslmas rosas e cravos nue pedindo
r.Miiii.iu lhe adornavam o plano, o cujos vigor n.s

tis JW. for o? de -crio, a*cslns no- prehender Iodas as q.u* se nu,
rní cinquanto a sun garganta esla prompio | qualquer que sem o fóriiia^
si reproduzir com a mesma llmpidex as no-
Ins «iue liontcm acariciaram o enorme nu-
dllorio. Não vale, portanto, a pena nos dc-
lermos na apreciação do programma do rc-
i-iial do liontcm, em que sobremodo agra-
dou 11 "Flor de maracujá", do Antônio Lar-
los, c "II fliiuto mágico", de Moznrt, a quo
cila deu uma expressão ainda mnis sym-
piilbicii que a dn celebre Uarriontos. Mas,
se fosse necessário provar com fartos o cm-
fü do concerto do honlem, nuo oliudlrla-
mos ns Innunieras flores que encheram o
estrado, senão á circnmstancia dc ler sluo
forçada n enutorã, acabado o programnin.
a cantar mais tic Ires números cxtrnortlinn-
lios, pnrn O mesmo iiuditorio, que nii se I
deixou ficar, na esperança tle ouvil-n ain-
dn, e insistindo nos seus incessantes ap-
plausos.  1 me* 

nprcscnloit no
declaro 11 franquia

frutas frescas, no senílt

'"•ai

sub

Re
m<

N-u
tin.K'fecluo o seu transporte. K.tau.l

dn o caso a consltleruçãn das (.iiiuras ..illilbu
gislntlvas o nllcnln a possibllidi ii. t tingido
resolução favorável, dentro dc . 1 • ilslrncl
a suspensão do decreto cm npn.i r-j capil.l,
nanicnlc Justificada. clu dc

•—-_so5>—» -um dei
O suc7*_.sso tíc SheHoc!'•••*¦• yill|
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0 Banco Commercial de São Pau-
io elevou seu capital

S. PAULO, 9 (A. A.) — A directoria do
Ilanco Commercial do Estado resolveu pro-
pòr a elevação do seu capital social de CO
para 75 mil contos.

. lil» ¦
ICU FIZ A BARBA ESTA MANHÃ

UMA GILLIiTTI.. E VOCÊ'.
¦ me* 

COM

nomeações e
transferencias na Esfra-

da de Fero
O dircclor transferiu do quadro dc con

í láhilidáde para o tle escriptorio da õ* Di
1 visão, com a designação de aííxiliarcs, os
! ajudantes de encarregado de. escripta Avcll-
| no Mendes Guimarães 1'ilho e (íuilliernie
Fernandes da Silva. Para o mesmo quadro
iio cscriplorio foi lambem transferido, com

I a mesma designação de auxiliar, o operário
1 de 1* classe Ernesto Neves, que ba longo
i Icmpo vinha prestando serviços na li* secção

daquella divisão.
Attendendo á proposta da Comniissão

I Instructora do Serviço dc escripturaçãò por
! partidas dobradas, o director promoveu a
I encarregado de escripta especial, o cucar-
I legado de escripta Huliens Carvalho dc Sou-
;za: c a ajudantes de encarregado os uuxi-

Bares tle deposilo Olbers Napoleão Ribeiro
1 e Carlos Machado de Oliveira, da ü* Divisão,
j e Alcides Thompson, tia -Ia divisão.

Foram nomeados aííxiliarcs de deposi-
j to, interinos, da 5" divisão, I). Ondina tios
| Santos Rodrigues Lima c José Fernandes
Machado.

me*

O film esperado - o <iiuin-íll'V.-'"ft'i";!:,:',,l't'nm;1 _ __ __ . delicioso "2.000, poi- hora
pho corto uc Constance Tal. r—
riiatíge. Supcr-proiluccão do *°"as
PROGRAMMA S E R R Av\%a
DOR - O melhor trabalho!
ila linda Constance - Lc-
treiros Prizma S actos de
arte c luxo

lór de
soo-õ;

!2.a Feira no ODEON

devem ter cm casta
Cera Dr. Lusiosa,ei

ilcnlcs. Tubo para IU app_*
Kxiifir estn uinrca,

¦ _—=_«¦-_—. —jjLAREINS urRü|
A RAINHA DAS ÁGUAS DE COLOSlÍB

Perfumaria Maticotte — 1'. Tiradentes 13(S"™_" -—__Co_s»—< —
A CRUZ VERMELHA BRA?
LEIRA E AS IMPRESSÕES |

DR. RENÉ SAKD
NOTICIAS DE JUIZ DE FORA Deixando esla capital a bordo d ,

do V

mmmmm\emTm\\»e emm^l&e JÍWÊ»\\\W$mWxW3ÊE&BLm\%\
ES. !O MAIS ADHERENTE

O MELHOR PO' DE ARROZ
¦¦ ¦ ¦ m** —_"VIDA DOMESTICA"

Revela o numero de outubro, ora pos-to ã venda, o accciitúado juogrcsso dessa
excellente revista. Clichês nítidos, iniprcs-
são cuidada cm magnífico papel couché,
aspecto arlislico, rigorosa escolha tio as-
sumptos interessanles. espelho fiel tia
nossa vida social, "Vida Domestica" c, 110
seu gênero, a melhor publicação qua tem
vindo a lume 110 Brasil. O numero dc 011-
Iubro traz copiosa matéria literária, con-
tos, versos, excerptos e a curiosa enquéte
entre o.s membros da Academia Brasileira
tle Letras, acerca dos dez melhores livros
da nossa literatura; insere curiosas repor-
lagens sobro a estadia do príncipe Uinbcr-
to na Bahia, os casamentos do mez, a cx-
posição dè bellas artes, o córle dos cabcl-
los c sobre Iodos os acontecimentos refe-
rentes á vida da cidade, dignos de registo,
devendo-se destacar os retratos a cores dc
figuras dc elite, e dc artistas tlieatrács c
eiuematographicos. Quanto á vida pratica,
publica projectos para a çonslrutação ide
casas econômicas, extensa secção de mo-
das e bordados, noticias dc exposições avi-
cola o tle cães, assim como conselhos para
11 criação tle animacs domésticos. No poc-
tico glorifica a Hespanha, pela passagem
dá data auniversaria do descobrimento du
America.

Se precisa comprar
1

Examine o sortimento;
Examine a qualidade;'Examine os nreços das

sedas da

WeliiPaiis
182 OUVIDOR

—..._¦, i com destino ns repúblicas
, 1 11 - ' 1 ! Hené Snnd, seientista liei:'i> nrol',- A prOXima COllaçaO de graO dos j seiencias sociaes da Dni^idWe

¦ engenheiros do corrente anno iíadM da-CroM-emeím.d" '"'
j -IUIZ 1)10 PO'WÁ, (Minas), í), (Serviço es-1 lecial da A XOITE) — Nu fazenda do Dr.
ilcrmcncgildõ Vlllãçã, ncslo municipio, vae
ser installada uma estação de monta, por

j determinação do Ministério dn Agricultura.
I — Realisa-sc, no próximo dia 12, a cerl-

monla tia collação de grão dos alumnos tpic
I concluíram, esle anno, o curso da Escola de
- língeuharla local.
| li' esperado aqui, naquellc. mesmo dia, o
; Sr, ministro da Viação, que c o paranympho
| da turma. A* noile, haverá um baile comnic-
j inoralivo do facto, no Club .Iuiz de Fora, oii-

de os novos engenheiros effeclunrão tombem
11 festa symbolica da "passagem dó trilho".1 miei* __—_

A Victoria
40:000$000

O bilhcle n. -1.130 premiado com -10:000$
1111 Loteria da Victoria extraída hontem foi

I vendido aesta capital pela feliz casa (AO
I SONHO HE OURO) á Avenida Rio Branco
i n. 158 (Galeria Cruzeiro), o 2o prêmio
! 11. 3.5*13 cnm .:000$000 lambem foi vendido
j nesta capital pelo cambista ambulante Sr.

Alfredo ltei-s, residente ã rua da America
11. 

'<;<>.

Avisamos aos seus felizes possuidores que
os "pacotes" para o devido pagamento já
se acham na agencia (teral, dessa importan-

1 te loteria que os effectuará lc-;o após a
chegada da lista offieial, o qne 'ie dará
amanhã.

1'arabens á Victoria e aos felizardos. "El
¦ me* 

t.

Tres mil caixas de kerozeiís

FOLHETIM D'«A NOITE» (67)
LÜC. CHARDALL

Ai_fl.«
(Extraordinárias aventuras de um

gaiato de onze annos}..
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MARANGOUiy

Poi uma grande amabilidade da sua
parte 1 respondeu Malaga. Só os homens
bem educados sabem ter attenções dessas
com as mulheres. E' um perfeito cavalhei-
ro, Octavio I

Visto isso approva a minha resolução?
E' ella definitiva ?
Certamente que sim, respondeu Octa-

vio cora uma hesitação que não escapou á
dansarino.

¦—Nesse caso approvo-a plenamente. Oht
c grande, é sublime, <i heróico I

Octavio olhou-de frente para cila, admi-
rado dc tor podido conceber uma idéa que
merecia expressões tão hyperbolicas dc en-
thusiasmo e tle admiração, c acreditou de
boa fé que a dansarina zombava dclle.
Mas a serenidade da physionomia da sua
amável conquista convenceu-o logo do con-
trario.

Então operou-se nelle uma reacção sin-
•guiar e comtudo natural. Recebendo elo-
gios • cumprimentos quando esperava cen-

suras, ou pelo menos observações, aceusou
11 dansarina de acecitar tão tranquillamcn-
te a noticia de uma resolução que o ar-
minava I

Pelo que vejo, não a contraria isso?
Não tem a fazeí-me observação alguma?
disse clle um tanto eseaiidnlisado.

—' Acho-o soberbo, palavra de honra! ex-
clamou Malaga coni uma surpresa bem rc-
presentada. Por que razão me 'ha de con-
trariar isso? Que espécie de observações
posso eu fazer-lhe? O meu papel acabou; rc-
tiro-me a bastidores...

Como assim? '
—• 'Certamente! Receba sozinho as pai-

mas desses a quem deseja agradai*.
E pegando na mão de Octavio fcl-o as-

sentar ao seu lado.
Quer que lhe fale com franqueza,

Montcharmonl? continuou elln com infle-
xão carinhosa e compassiva, é uma creança,
meu caro, c eu nmo-o muito para lhe não
dar ainda uni conselho. Pagando as suas iii-
vidas e levantadas as hypothecás dc que
estão oneradas as suas propriedades, quanto
lhe pódc restar da sua 'fortuna? Já m'o disse
uma vez, mas esqucccu-mc.

Rcstar-me-iamapproximadamente qui-
nhentos ou sciscentos mil francos.

—1 O sufficiente para viver dois annos.
Uma miséria! Quantos cavados tem na sua
cavallariça?

Que pergunta essal
Responda sempre.
Entire cavallos de sella, de tiro e de

serviço, quinze.—¦ 'Muito bem. Quanto despende annual-
mente commigo?

Nunca pensei em tal cousa.
E' essa uma delicadeza que lhe valeria

a minha amizade, se não a possuísse já!Mas... aonde quer chegar? perguntou
Octavio com um susto verdadeiro, porque
presenti a sua catastrophe.

A que deve necessariamente mudar dc
vida, meu caro! E' este o conselho em que
lhe falei ha pouco c que vou explicar com
toda a sinceridade: venda os seus cavallos,

alugue o seu palácio a algum açougueiro
rico, procure num terceiro ou quarto andar
uns aposentos próprios para rapaz solteiro,
e sem perder um momento, comece (n caça
de uma herdeira burguezn que lhe levo em
dote uns trinta mil francos tle renda; case-
se, tenha muitos filhos, seja feliz e diga 1
adeus á Malaga. Posso, querendo, scr má-
drinha...

Não a comprchendo! Enlouqueceu, poracaso? exclamou o janotii com voz tremula,
fixando na dansarina um olhar muito cs-
pantado.Raciocinemos um pouco, meu amigo,
proseguiu Malaga sempre 110 mesmo tom
carinhoso c cômpassivo. Custa-me ver-me
forçada a abrir-lhe os olhos, mus ainda
assim é preciso para a sua felicidade fu-
tura. As Malagas custam caras!... Poderia,
por ventura, continuo, a sustentar a minha
casa com o que lhe resta depois? De certo
que não! E' triste, eonvenho, mas ú a ver-
dade... é umu dupla vergonha!

E ousou jurar-me tantas vezes unia
amizade inalterável! exclamou o mancebo
com desgosto e dòr uo mesmo tempo.

Meu caríssimo amigo, por muito grande
que seja a affeição que llie consagro, não
pôde ir até ao ponto de renunciar ú vida
que levo e ao luxo que me rodeia, Não te-
nho nem a sua força d'alma, nem a sua
abnegação. Que depois de ter figurado em
Paris com os seus cavallos c as suas equi-
pagens, consinta em se fazer conduzir num
vchiculo desconjuntado c nojento, alugado
e pago aos mezes, e que veja o seu palácio
com ns paredes enfeitadas com retratos do
açougueiro, dos filhos dellc e dos bois, é,
como lhe dizia ha pouco, grande, sublime
e heróico, sobretudo para quem conhecer o
motivo da sua queda tão súbita; eu, porém,
não me sinto com coragem, nem consentirei
jamais ein substituir a minha "victoria" e
o meu "coupé" pelo fiacre numerado, nem
o meu gordo cosinliciro por uma creada de
intimo salário, suarenta, porca c feia.

JKi

AMANHA: I

I Saldos e Retalfros 1
^B-_-ES_^^^______la--l^--iS__a_fcC^_^EI_____i__^?

Organisando o Grêmio Carioca
'Fórum resolvidos os seguintes actos dessa

novel agremiação:
Para auxiliar a directoria do C,.-cmio, sc-

rão convidados os sócios Srs. Álvaro da Cos-
In Pariu, Antônio Fonseca liamos c Hugo
Molla, no passeio projcclndõ aos arrabaldes
desta cidade.

A reunião da leitura dos estatutos cstíl
convocada para domingo, 1!) do corrente, ás
2 horas da larde, no Lyceu de Aries c Of-
1'icios, á Avenida Rio Branco.

POMADA

Contra
SARDAS, PANNO®, ES-
PINHAS, RUGAS, CRA-

VOS e MANCHAS DA
PELLE

INFALLIVEL

{Continua)

Tem Caspa? Use hmél Loção perfumada

Caiu de um bonde
Por ler soffrido tuna queda do bonde, na

rua Marechal Floriano, teve os soiicorròs da
Assistência o empregado no commercio. An-
tonio Jlanoel da Silva, de 25 annos, mora-
dor á rua da Praiiilm n. p_6. A victima rece-
heu ferimentos na cabeça e na perna direita)
scudo soecorrida pela Assistcucia.,

A ACÇÃO FOI JULGADA IMPR0-
CEDENTE

Havia Manoel da Costa Franco, proposto,
perante o juizo tia li» Vai'a Civel. uma
acção dê-seguros contra u Comp. "Rovnl
Exchange Assürahcc", para o fim de com-
pcllil-ii no p»guinento dc (i5:000?000, valor
de tres apólices; juros dn mora e custas,
uma vez que, em conseqüência do incêndio
becorridd a 25 dc novembro do 1020"; no
Trnpiclic Alfandegndo du Ilha do Caju', fo-
ram totalmente destruídas 'l.ftOO caixas de
Uerozene, seguradas na referida companhia;

Proposta a acção, a ré. cm sua defesa,
iillegiiu que o incêndio não foi total, não
lendo o'iiutor provado a extensão do danino
c que, ninda, quando tal prova fosse offere-
cida. não está cila obrigada no pagamento
pedido, porque a mercadoria segurada não
se nchava no trapiciic, por oceasião tio si-
nistro e também, não era propriedade tio
aiilor, sendo que as caixas dò lièròzene exis-
tentes nos armazéns do trapiebe, pcrteil-
ciam a terceiros, e foram indcirinisádas por
outra companhia.

Conclusos ao juiz para decidir, S. S, cm
bem fundnnicnliiila sentença, assim conclue:"Attendendo a quo* o incêndio não consu-
min Iodas as mercadorias existentes no Ira-
piche, havendo muitos salvados (dcpoiinen-
tos dc fls. 1-10 a 1.5) c mesmo depósitos
uno nttihgindós pelo fogo e que uno foi pro-
duzida prova alguma de que as .5.000 eni-
xns de Uerozene "Chcsler não se encontra-
vinil entre us que não foram consumidas
pelo fogo, prova alias impraticável; porquedu relação já referida das mercadorias exis-
lentes no trapiebe iião consta, como já fi-
enu dito, o Uerozene a que se referem os
does. de fls. 30 a -10;

Attendendo a que as declarações e certi-
tlões dadas pelo trapicheiro de memória, semserem extraídas dos livros cqmpctenlcs
(does. dc fls. 119 e cartas tle fls. 23 a 29)não merecem fé, como é manifesto e forade duvida;

Attendendo a que as ordens de entrega dcfls. 30 a 40, datadas de setembro de 19*-0embora sejam instrumentos babeis para ope-raiem a tradição, não "provam" a existen-cia dn;mercadoria no trapiché por oceasiãotio sinistro pecorrido cm novembro, liiaximelevando-.se em conta n prova em contrarioconstante dos does. de fls. 7-1 a fl"-Altendendo no mais que dos mitos consta-Julgo improcedente a ncção intentada ccoiidcmno o autor nns custas. P. I u .,'„
No^Ceb^^-^^^^M-

i tia - *:
... enviou, dc S;n

nn Sr. general Dr Ferreira do Ainarãl,|
sidente da Cruz Vermelha Brasileira,*'_]
guinte caria: "Sr. presidente. — Nioç
ro deixar a terra brasileira sem vos .sj-j
sar mais uma vez meu profundo re *
mento pela acolhida tão generosa e o;.
que me fizestes.

Sinto-mo infinitamente feliz por ler;
contmdo n Cruz Vermelha Brasileira •
plena, prosperidade'; 'desenvolvendo-:
cessar pnra ns mnis'altos destinos.

Vosjsn revista mensal preenche aila
ye]mente seu fim tle propaganda i *.
cação popular. A Secretaria o o Hospital
rurgião são modelos tle organisação s.ití
ça eflicaz.

O Dispensai-lo c a Escola de Enfermes
prestam os mais assinalados serviços,
quando vossa magnífica construi*.*.'. * eslii
concluído, constituirá ella pelo conjai!
das obras que encerrará harmònicamenli
mais bello monumento que se haja leva:;
do para a Cruz Vermelha.

As homenagens que os vossos compalii
las c o mundo inteiro vos prestarem ¦*;'
a recompensa merecida á vossa infuíi.rjenergia, á vossa alta competência e ao d
so_ incansável tlcvolniiiciito. e ns qualiditnão menos preciosas dc vossos cihin-.
cpllnborádòres, entre os quacs o P*'"*"**"lugar deve ser reservado an mais activo fl
secretários geraes. o lenenle coronel ÍJ
(letulio dos Sanlos, como vós, ao intH
Icmpo medico, cirurgião hygicuista, oq
nisiulm* e ph.ilàiitropo.

.I.steudo minhas homenagens aos <M
membros do vosso conselho director, a
poder deixar tle destacar aqui o distilj
th es oure iro, Dr. Alfredo Conratlo Nicind
c o pessoal da Secretaria, tão cntliusiaa
pela causa da Cruz Veriiielha.

Fól para mim ti ma alegria iinniriis.il
cnntriir rio Brasil tão generosa chami-M
(lendo nos corações dos dirigentes da ff;!
nobre das instituições e é com a maior íi
ccritladc, senhor presidenle; que <*n voüj
vio os mais calorosos votos pela prosprç
ilude da Cruz Vermelha, pela sna fir-i
ciilnriiicnle c pela de todos o.s vosse
linrndoros. Vosso admirador dev
Hené Sand."
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[Loteria do is WÈm
Vende-se em toda parle

—" P'Í0C'**>"Sardas, 
Manchas, Espinha®p

i (v'*--or.Pannos, Rugas e Peiie Velha': £'?:m
„ ,1'u,'l° desnpparece em oito dins *'''"'&•»"AGUA SCII.M1TT. conhecida desile o :*, I .
Po do Império, Vende-se cm tn.l.i V:%."S»*j]Vende-se
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Inauguração de um novo cate ¦
liiaugurini-se, ú tarde, pcniiil. mim ."-Elo escolhido numero de familins - ''íiS*"*"1

Ihciros; o ''Café Jeremias", novo - l''M
montado estabelecimento situado n-i V
Senador líusebio .esquina da ile S.nt-w,l8S
e dc propriedade do Sr. Jeremias Alví-V,

.:*-_^^'-i_t_.-*,-í.''... .*:•-..;____¦ ^^_..;i:_--á.1;.*_..,¦:-_••.f. 
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