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Commissão dos Doze
|omo seria possivel reduzir o orçamento da despesa

Alguns exemplos do Ministirío da Faztnd.
-. Uo duniiuin publico, cm suas iinliiis
ira inlrodu.-çâo, que divulgámos, do
irlo apresentado ao Sr. ministro dn
nln, ein liii du setembro ultimo, pelaõmlssno Incumbida do estudo do redu-
do despesa orçamentaria da Hepubliea.

[entrega desso trabalho ainda unia vez
ülliiiliu á natureza o fins dà referida
iiiiissãn. que procurou levar n bom ter-
a orientação tios cortes e reducções das

1'osns publicas, sem dcsorgnnlsnráo de
Ijos, conforme lha foi rerommcndndo, e
nu o Sr. Tavares I.yra, na cerimonia cm
falou cm nome da cilada comniissão, já

lo conhecida com ns denominações de
mmlssão dos Cortes", "Commissão (iuc-"Commissão dos Doze",
orno ainda não foi divulgado o trabalho

ministérios, nu pelas suas partes cs-
us, cremos de grande alcance para ii
... publica ncompanlinl-o cm seus pun

¦Idades de transporte em serviço de fisca-Ifsaeao, ns funecionarios da IiiSpcctoria oda (iuardn Morlo dispõem do lanchas dasrespectivas repartições. Antes quc o gover-no jnljíite opporluno expedir o decreto de-
terminando quaes as repartições quc pode-rao dispor de automóveis officiaes, confor-
me determina o art. 350 dn lei da despesa
cm l-ifior, não parece quc se deva incluir nnorçamento dotação para ciUlclo de nutomo-veis sem que n sua licccssldado estoja per-fcltnmcnto estabelecida".

lftpressâo do contrabando — A cnmmis-
sao propoz a supprcssfio de 30:0011*000 pa-ra o serviço de repressão de contrabando,
por parecer que esta despesa deve correr
por cont„ dn verba Gernl-Ileprcssão do con-
tralinndo do Rio Crande do Stil.

Acquisição dc malorlal — Km diversos de-
parlamentos, principalmente, nas Alfande-'gas, appnrece invariavelmente a stib-consi-

Os decanosJHoje é o meu ultimo dia
ijbitfrÉlgi iPalavras de Ànatole Frãnce

Os membros da
no dia

¦ibros da "Comniissão dos Doze ".pholographia especial para A NOITEda inauguração dos trabalhos, no salão da Caixa dc Amortistteão
expressivos, e ministério por ml-
K' neste intuito quo vamos agora

transcrever a noticia e ftiudnmcnto das
características reducções operadas no

iteriò_da Fazenda, mantendo integrai
Xpressocs c argumentos da própria eom-

legçrcia do Thesouro cm Londres 
; a delegacia diz h commissão:
arecu á eomniisãp que não constituonecessidade':.imprescladivel ao serviçoco a conservação desta sceçio do The-o iSacional no estrangeiro1. O serviço dcmentos, que 0 feito por seu interino-
poüç da mesma maneira ser feilo porSiucdio de bancos. Se fòr approvada cs-íuicnçao haycrá uma diminuição de des-nu importância de 50:400$; ouro."

fceila a suggcstão acima, 
'fica 

sem ra-<: ser a consignação orçamentaria paradc. casa e mais despesas da deb--BUi
in.
tviomo

propc

arl.

•"is dos ministros _ A cominis-e a suppressão do todas as sub-júes para osseiò, conservação e rc-o tios automóveis dos .ministérios, por jápi aueiulicla a despesa eom a conducçãoministros na mesma proposta. Quanto.niiu-os_serviços qne necessitem de auto-
jeis officiaes ficam dependendo da rc-a. ültaçao du artigo 259 dn actual lci dacommissão justifica o sou modopousai- declarando que o governo ate-spedm o decreto a que se rere-¦'. de.sortè (iuc ainda não se sabe• ns repartições e -serviços quc so po-iltllisal- de automóveis officiaes, ac-Mando quo antes disso não parece ser
jlvitre mais acccitavcl incluir no orça-novas sub-consignações para o seu
Iribunal de Cantas —¦ Suppressão de. cnr--' unia delegação — Tendo deixadoonar o Iriluinal de Contas, comCâmaras, a commissão acha dispensa-a conservação-dc dous representantesMinistério Publico, podendo sei- supprl-
po um lu^ar de representante que scJ» Vago, c um dc adjunto, quando venhagí r

ccili

fimci

gnaçao — para acquisição. reparo e conser-
vação de material — com dotação por vc-zes avullnda, o que so suecede rcgularmen-
to nas propostas de orçamento, dc um anno
para outro. A commissão julga que seriaconveniente sttpprimir desta sub-cousigna-
ção, nos orçamentos vindouros, a palavuaacquisição c organisando ncllcs nma tabeliã
especial, em que se reunissem todas as au-
torlsnções para acquisição ou compra <Ie
lanchas, maebinismos o outros, que, com
propriedade, pudessem ser classificados.oo---
mo material permanente. Isto facilitaria ao
governo melhor fiscalisaçâo, não sõ para a
concessão de taes verbas, como também da
sua justa applicação: — conforme diz a
commissão, cuja» palavras reproduzimos.

Diversas despesas das colleclorias dc S.
1'aulo — A comniissão propoz a suppres-
são de ÍÍ7:000->000 para diversas des-pesas
das colleclorias de S. Páülòi nttendendo a
quc não ha razão que justifique esta exec-
pção, quando não se faz para nenhuma ou-
Ira. Como se sabe, as despesas das collo-
ctorias, pela lci, não podem correr por con-
ta do governo.

Outras vantagens — Encerrando o estudo
do orçamento da Fazenda, assim diz n com-
missão:"A comniissão se alistem de entrar no
exame das quotas, porcentagens e varias
vantagens do ordem pessoal abonadas a
funecionarios deste ministério. Pensa, po-rim, que nma revisão cuidadosa de nossa
legislação sobre este assumpto, com redu-
ecoes que são possíveis e que melhor allen-
tli-.iiam a nm critério mais equitativó e jus-
to, permiltiria sensíveis economias".

Ha 40 annos em plata-
fôrmas de bondes

E' o mais antigo entre es
motorneiros

ila quarenta annos, de pé na plaUformabalouçanlo dos bondes, Valentim FerreiraSoares conduz passageiros du Laranjeiras
im da fintvj, para us zunus centraes da cl-dade

'Passaram, inigmeiitondo novos capítulos
á historia, os cruzados pacíficos du aboli-
ção, redimindo os escravos: Dom Pedro,
com n sua família augusta, num paquetemodesto, n caminho do exílio; Dcoiloro c
Floriano, com os seus gloriosos fardões de
gencraes transformados em estadistas; pre-sldentcs o ministros; revoluções e motins;
alegrias populares o flogcllos soclnes, o
Valentim, testemunha dlrccta dessas trans-
furmnçõcs, permaneceu no balanço mono-
tono de sua plataforma.

K" imi velho vigoroso, espadou* largas,
cabellos brancos, fuces curadas de Miude,
movendo-so com firmeza vagarosa, porqueo sou solido corpo v uma carga dc boas ar-lobas.

Porlnguer, nascido cm Conselho dc Pe-iiaficl, chegou ao Rio do Janeiro, cm -t de
janeiro do 1873 e seis nnnos mais tarde,«in Janeiro dc 1879, trepou para a sua pia-tarorma, da qual ,s6 desceu, para um rc-
pouso enfermo do um Insiro, recomeçando
? *'';•» .atividade saudável em Ili de julhode 1805.

Certamente Valentim possue. preciosa-mente depositadas no cérebro, recordações
que, desenvolvidas cm estylo nobre, pode-riam consolidar o romance de vinte histo-«odores, mas o habito de dólxnl-hs adórino-cidan, extinguiu, no antigo cocheiro, o gos-to de cvocal-as, transformando-se a suaniemoria num farto thesouro de usurario,ae quo su conseguimos arrancar, com grau-,des esforços, pequeninas quantias.— Começou a sua carreira na Companhia jJardim Botânico? perguntámos.-— Sim, Naquelle tempo, a companhia

——*—*——i^—¦•*"*«~—————m 
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0 INQUÉRITO DA
CARESTIA

prima para

alvitro de sttpprimir n delega-
tliesouro em Londres, a comniissão

BPoo Iaiiiheii. n suppressãb da delegaçáoinnunnl de Contas, que funeciona juntonn-i.iii.,, .passando os serviços a sm cargo
fa t, rr.ibuniil dc Contas, nesta capital.
UBppressao de uma despesa de aiitòmooeiaprçsitlenlu do Tribunal dc Contas — ,\
ír'nn.,'.'.nnIL'!llhl'a n suppressão da despesa
[.).l)(ii!.:pnn para asseio. conservação c rc-

*ps do automóvel do Tribunal, visto ta:¦' '¦' da proposta a dotação de 12:0005000'¦ilio ao presidente para conducção.
lliardq-linros da recebedoria — \ com-lao lembra a suppressão de A gúai-dn-li-is designados pelo direetor i>iira o serviçoimposto sobre „ renda, em vista do comação «In serviço de imposto sobre asoa ter sido creada nina repartição esp»-pnra todo o serviço de lançamento.tiíinqgrpphia da Estatística Commercial —conunissap entende que pódc ser suppri-a a sul)..roiisign;ição para pagamento dorartos, extraordinários da typogrnphla.tuncciona para serviço particular da re-rtiçao, passando esse serviço a ser fel-pela Imprensa .Nacional. Pelo mesmo' 
iniíl-nnn i i? s"I,P,1-cssíio da despesa deootiMloo destinada á matéria
1'P.ogrnpIiia.1 uiilomoncl do direetor da Imprensa Na-mn — hsliidando a verba destinada áprensa Nacional, diz a commissão: "Só-
nte a titulo do observação, julga de con-liencta mencionar ft ausência de consi-tçao para pagamento de pessoal, materialcusteio:.-de um automóvel que, segundoKoz publica, existe na Imprensa Nacio-para serviço dn administração."
iiiHlircssiio da Inspectoria dc Bancos —

de estudar convenientemente ¦> res-
jiiVn verua, diz a coinmissãb:
V.-ri ficado que este serviço não temrespondido aos resultados que eram es-ados. a commissão julgri acertado proporua suppressão integral, ühia vez que nalisiiçao pudera ser feita, quando nc-¦ "ini. por funecionarios habilitados dasogacms Fiscaes; especialmente para issoiiinissionados".

\upiircssáo da typograpliia da Alfândegal ela commissão foi proposta a suppres-da despesa de 28:0,'!5S00() para pagamon-ao pessoal da typographia da Alfândegata capital, por ter proposto, que todo oviço typographico seja centralisado na"rensá Xacional.
iilomovcis da Inspectoria e Guarda Mo-dn Alfândega — A comniissão propoz a
pressão da despesa de 2-1:0005000 paratem e conservação dos automóveis dn
jicctoria e da Guarda Moriá da Alfande-
.ni-lilicando assim o sen modo de ver:

commissão opina pela suppressão des-Verba por parecer despesa desnecessária,
cm vista quc, para oceorrer ás ueces-
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Autttole Franee (pholographia inmatla nas vésperas do seu 80' anniversario
natalicio)

TOURS, II (U. P.) - O grande escriptor
Anatelo Franco passa agora a maior parte
do tempo em nm somno profundo, accordan-
»"»IIIIIH1B&

do occaslonalmeiite. Ào despertar, o illustreenfermo ergue, ligeiramente, o corpo e commulta difficuldado diz: "Hoje «j o men nl-tinto dia "

As idéas claras do Dr.
Moura Brasil

Um olhai* para o Norte
I-;' multo interessante o parecer ene o Dr,

Moura Brasil acaba dr enviar i comrainft*
dn inquérito (In carestia promovido pela A*-
socliiçuo Commercial. i-;' muito iuteressoot*
esse parecer, repelimos, som preleuder com-
tnentiiLo, não só pelo muito (pie volve *
tiltonçiio publica pnra ns cousas do Norte •
m-iis prodigiosos recursos como por vir dt
um de nossos mais illustrea acicnlidas, se-
não mestres, que empregou grande parta rie
sua activldado na lavoura o gaslon tanlo da
vida do campo como da dos laboratórios,
hospitaes c gabinetes de consuila. líls nlii «
parecer do insigno oculista:"A illustre comniissão da Associação Com-
mereial do Hio dc Janeiro, incumbida do In-
quorlto sobre a "carestia da vidu", fez-iu«
as perguntas abaixo:"I —Como nprecia V. Ex. o plienomeooeconômico, vulgarmente denominado "ca»
réstia dn vida", no seu duplo aspecto; na-
cional o local'.'

II — Que medidas, permanentes on trans-
ilorias, devem, na muito respeitável opinião
dc V. Kx., gér promptaraente postos em
ncção, para minornção do mal — no pre-sente, e sua oxtiucçuo — no futuro ?"

O phenomeno econômico vulgarmente clia-
modo n "carestia da vida" & complexo e *
motivado por causas diversas, que podemser removidas, umas em pouco tempo e ou-
Iras eom exigências do preparo do produ-clbr:

!.' — A insufficiencln de producção do»
gêneros alimentícios.'2' — A carestia da producção dévidt *
falta d* preparo tcchnicò que deve ter o
produetor aclual.

íl* — A ilifficuldade de transporte «Tos Ki-
tiidos, priiicipnlincnto do interior para »
Capital Pcdcral. -i.

¦i* - - A exportação para o estrangeiro dos
produetos já iusufficieutcs para o consumo
interno.

;;• -.^ a desvalorisação do meio circulanlf.
ti1 —- O cmpenlio do commercio cm vender

o innis caro possivel.
A primeira é a mais importante. O xffi-

eul1 or aclual está cinda empregando, o

II te da raça

Oliegii amanhã a esta capi-
tal o Dr. Ângelo Vaz

Evidente por diversos títulos, o Dr. An-
gelo Vaz tem eslado mais dc unia vez no
esplendor da política portugueza som qucsuas victorias partidárias lhe representem
melhor os méritos, cm permanente destaque,

de intellcclual conhe-
cido, clinico dc reno-
me e medico official
das escolas do Lis-
boa.

São notórios seus
tritiiitpbos como espe-
cialista em moléstias
de ereanças, peculia-
ridade profissional u
que so dedicou intei-
ramente, aliás desen-
volvendo e apertei-
coando meios c pro-
cessos dc cura.

O Dr. Ângelo Vaz,
desviado da sua car-
reira medica, entrou
para o Congresso Na-
cional Portuguez e,
além de deputndo, foi
governador civil.

Conhecido na socie-
dade carioca por tan-
tos motivos, m a i s

ainda sc tornou objecto de atteuções quando
entrou para a familia do Dr. Bernardino
Machado, contraindo nupeias com uma dns
lixtnas-.-filhas do antigo presidente dá llepu-
blica de Portugal e seu embaixador junto ao
nosso governo.'E!, pois, um hospede qne esta capital rc-
ceberá carinhosamente o Dr. Ângelo Vaz,
passageiro do "Wcrra", esperado amanhã,
na Guanabara, e devendo atracar ao cáes
Maná.

Dr. Ângelo Vaz

? *****, —

NO AUGE A PROPAGANDA PRE-
SIDENCIAL NOS ESTADOS

UNIDOS
Os Srs. John Dawes e senador La

Follette falam ás populações
do Oeste e Cincinatti

NOVA YORK, 11 (U. P.) — O Sr. John
Davis, candidato democrata á presidênciada Hepubliea, partiu para o Oeste, na sua
segunda viagem de propaganda. O Sr. sc-
nador Lafblleltc. candidato independente ao
mesmo cargo, falou honlem em Cinciiinntli;
O Sr. Dawes, candidato republicano á vice-
presidência, declarou cm Omaha que o
Estado de Wjyoming ó pela maioria repu-
blicaua

Valentim Ferreira Soares, o decano dos
motorneiros

era norte-americana. Chamava-se Compa-
nliia Jardim Rotanico cm inglez. Parece-
me que era Botattical Gavca Railway.

i— E o seu direetor?
eVli! Isso não nte lembro. Era inglez

ou norte americano.
E depois?

-- A companhia foi vendida a brasileiros
c ficou sendo a .lardim Botânico. O seu pri-mcii-o direetor foi o Dr. Anísio Carneiro da
Cunha, c o segundo o Dr. Gctulio das Nc-
ves,

Não sc recorda de um velhinho de ca-
vaiguac alvo, que costumava andar abi peloLargo do Machado a correi- montado num
burro 1

\~- Era o Silva Porto. Poi gerente. Mas
esse veiu honteni para a Companhia.

Hontem '.'
•- Sim, liontem, cm 1892.

E em 1S79 como eram os bondes ?Eram bondes de burro. Havia '25 ta-bellas.Tabellas ?
~- Sim, !!» carros pnra todas as linhas do

lado de Botafogo.
i— Então o numero de passageiros não era

tal que sobrasse gente para os estrihos ?Qual gente nos estribos ! Viajava pouca
gente.Mas a cidade não era grande ?O bonde passava por muitas ruas em
quc havia poucas casas.

Isso era, sem duvida, lá para as bandas
de Copacabana.

Não, que cm Copacabana não tinha, na-
quelle tempo, uma só casa.US o bonde ia até lá ?

l- Ii' claro que não. As linhas eram, ape-nas, ns de Laranjeiras, Botafogo, Largo dos
Leões, e .lardim.' — E a da Escola Militar !

Veiu depois. Praia Vermelha, Gávea,.
Leme, tudo isso veiu depois. '-- E a renda diária de cada bonde ?-- Só a gerencia dá companhia sabe. Mas í
n.iqticlies tempos, para que a companhia ar-recadasse dous contos de reis num dia, era
preciso uma grande fesla.E quanto ganhava o senhor?Entrei ganhando SõSOflf) por mez.

|— 13 hoje, quanto ganha ','
Não.lenho ordenado eerlo.
Percebe por dia de trabalho ?

Por hora.
Quanto ganha VSempre ganho, respondeu, a sorrir, Va-Icntim, sem que consentisse cm estabelecer

dados positivos sobre os seus honorários. •
Encarando as cousas por outro aspecto,

perguntamos :
Não conta, cm sua carreira algum de-sastre ?
Não me recordo, declarou o decano dosmotorneiros, depois de um longo o grave si-lcncio.

A polidez mandava rumar a conversação
para horizontes menos sombrios.

Nunca teve opportunidade de salvar aí-
giiem, num desastre ?

Viva, ftilgiit-lhc a memória, o o vcneravcl
Valentim relembrou :

Revivendo a gtoria e o culto do
nauta genovez

0 gênio de Colombo
fassa amanhã a data mais grata a iodos

os povos deste continente, porque a que. ce-
lebrà o descobrimento da America e recor-
da as glorias de Colombo. E 6 sobremodo
agradável registal-a num momento em quetodas as nações do Novo Mundo se estreitam
mima grande commuiihão dc idéas c interes-
ses, num sentimento notável dos seus des-
tinos do grandeza, quando todos trabalham
num ambiente de fraternidade c cessaram lia
muito todas as ameaças de perturbação de
paz, graças á estrada larga o humana em
(pie marcham as poucas nações que até bon-
tem tinham causas de rcscntinicnto e agora
procuravam apagal-as eom as reuniões o
aceordos quc tudo conciliam, porque, inspi-
rados apenas nos desejos do direito o ila
jusliça.

No meio desses grandes jiibilor, contihcn-
taes a figura que. mais avulta. quando todos
se entregam ás evocações da historia, é, sem
duvida, a de Colombo, cm que pese aos criti-

i cos e historiadores que ora forcejnni por
I diminuir-lhe a gloria. Ainda bem que um
j acaso feliz faz com que tenhamos no alcati-
i ce da mão um trabalho de brasileiro sobre

o nauta genovez, e trabalho de citação muilo
(ipportnna, porque é ulii que o seu autor, 6
Sr. Vicente Licinio Cardoso, recorda:"Todo o engano dos que (piorem apoucir
a gloria dc Colombo, decorre de uni ranioci-
llio falho, qual aquelle de. pensar que Co-
lombo sem nqiiellà viagem audaciosa exe-
catada coni o auxilio dnqucllas tres pequenas caravellas fi-agilimas, não teria passa-(Io á posteridade pela maò da Hisloria.

Penso, ao contrario disto, que Colombo

AINDA ESTE ANNO SE
REFORMARÁ A LEI
DAS CAIXAS FER-

R0VIARIAS
no C.

aposentadoria'-;
.. . ***********
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Bíe, Moura. Brasil
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Sciiacti>r Sampaio
Corrêa

Colombo, ou um tios retratos que
passaram como sendo do glorioso

navegante genonez.
por ser genio, e por lhe ser a época propi-cia, moyimeiiiiida como era, não seria ntiit-
cá: sttffocado, mesmo que n côrte de Hespa-
nlta não tivesse ouvido seu appello."

Mas o din não c para esmiuçar pontos dc
uma historia ou critica suspeitosa, porquetodo consagrado ú gloria de Colombo e dc
todos os povos deste continente que o gc-novez descobriu para gloria nossa c da hu-
manidade.

_•— No dia 6 dc março de. t80li salvei o Dr. pido, a mão largiConrado Nicmeyer. que vinha num cavallo o seu carro.

caiu nos trilhos, deante do meu carro. A
Companhia deu-me uma gratificação em di-nheiro.

íamos transferir o interrogatório para ou-trás regiões de antnnho, mas, Valentim, at-
tendendo a um signitl sonoro, deu-nos, rá-

í ç ascendeu á plataforma, de

O relator do Senado
N. do Trabalho

Votada pela Câmara dos Deputados, acha-so no Senado Federal um projecto de refòr-mn tln lei que çrcou cm cada uma das em-piesas ferroviárias umu caixa tie pensões c
Esse projecto foi distribuído'-]

ao senador Sampaio
Corroa, riiiu apresen-
tara, dentro de pou-cos dias. o seu pare-!cer, sendo bem possi-vcl que ainda na
aclual sessão o Con-
grosso voto a nova lei]
dos ferroviários. , ,- •, ,¦ ^ ,-— .

O Conselho Nacio ' "ll"cn:10 modo de. explorar a terra aa rto'pa»«-
naí. do Tr-tb ai b o'if"'"1"' isto *' à" tempo dc terras virgens ».'
dcáiile das difficuldii- '!" b-a-os bara,.a;i- cm que a mídia de pro-
des que tem enconlen. ,lm'.l>':i0 cv,n <muto '".:l,s dc-vada a o braça

muito muis barato.. Comn medida pM*ni««C.e--
lc, dc grande necessidade e mesmo urgentr,.
è preparar o agricultor- paru a agricultura.,
actual, « ter Ministério da Agricultura diri--
gido por quem conheça, dai uecesáidádes dai
lavoura, ler escolas de agricultores c não as-
puramente dc doutores. K' medida que existi
tempo c boa. orientação dos. dirigentes:-jiiiiji
é ueessaria, pois só pela mecânica chega--
reinos a produzir muito, muito bom e> mui—
lo barato, supremo "dosidertituiu"' dá. la-
voura, e só assim, armados de elementos'
empregados pelos paizes adeantados; cbega--
reinos a compelir com elles. Tivesse o Ura»-
sil superabuiidancia de produCçáò harata,
conto garantem as' suas torras ferlüissirnas,
os gêneros alinienticios gosariam de preço»
limito mais baratos, ainda que fosse, uma
parte exportada. E' como a crise aguda do
excesso no preço do aluguel das rasas, qu»
só será. solucionada, sem arbitrariedade.,
quando sc tiverem construído algumas dè»
zonas de milhares de casas, o- epie sc conse-
gnirá com a dispensa dc Impostos, de licença
o predial durante algiiu» annos.. E'- razoa-
vel, í natural, (tuc, havendo surpcrahuud.in-
cia de producção, sc tenha facilidade maxi-
ma no transporte, como acontece cm quaU
quer (iuiz liem organisado. Como medida
de effeito rápido e de grande alcance ;ir>-
ciai. de. accordo com a águdezá da crise gra-
ve da carestia dos gêneros alimentícios, cou-
sidero dc grande necessidade a suspcnsüA
completai e por tempo indeterminado, do
imposto alfandegário; o prazo curto nullifi-
ca etn grande parte, se não cm toda, » mo-
dida. A desvalorisaçáo da iitoeda está *9
gada á falta de exploração das nossas grau»
des riquezas, que deviam prender sempro as
vistas c a aeção dos dirigentes do paiz. Sá
as riquezas do Norte, principalmente o ai-
godão c o trigo scieiit.il'icamenle explorados.
dariam para, cm uni decctitiio, pagar todos
as dividas do Brasil c encher de ouro 11:1
arcas do Tliesouro Nacional.

A producção dos eereacs no Norte é fan-
táslicã, e com n preemsidade de serem todos
obrigatorianienle precoces cm virtude d.»
quantidade de calorias que recebem. O arroz,
por exemplo, que aqui no Sul necessita de.
cinco a cinco c meio mezes para a evolução
completa, no Norte cm tres mezes está ma-
duro; o milho- precisa no Sul do mesma
teinp_o,_ nó Norte com tres mezes está em
condições de ser coibido; Ha uma variedade
que cm quarenta e nove dias está granado,
c por isso é chamado "milho de sete somar
nas" ou "milho ligeiro". O feijão em nm
mez c meio está maduro. E assim outros.
Com elementos taes. não lermos excesso do
producção de gêneros alimentícios, indica,
com segurança, incapacidade na exploração
da terra."

***• ¦

que lem encontra-
do para fazer executai-
a lci em vigor, vemestudando um planode reforma, .introdu-
zmdo-llie os molho-
ramõntos e as módi-
fieações que a praticaaconselha'. Com os
seus estudos conclui-
dos, a comniissão du
Conselho de Trabalho
incumbida da refòr-
ma solicitou a pro-a presença do senador Sampaio Corrêa á

to afim dc S. l-.x. ficar conhecendo o tra-balho organisado.
Durante longo tempo o representante ca-rlocni ouviu a leitura das siiggestões o pro-postas do modificação apresentadas pela

commissão do Conselho, iiiteiráhdo-se detodas cilas e discutindo-as
sellieiros. Tendo

c emen-
fazcl-o, c

com os Srs. con
cm mão as primeiras pa-ginas do relatório que aprcsciitnrá ao Sena.iio, estudando o projecio da Câmara

dando-o onde achou ;..,..
Sr senador Sampaio CorréiTieu-as á com-missão, havendo a leitura causado cxcel-lente impressão porque nas idéas do relatordo Senado está contido o pensamento quopredomina no Conselho.

A próxima reforma da lei das caixas viráconsolidar a estabilidade dessa instituiçãode previdência e beneficência, porque lhe(Iara organisação mais .iiitelligento. hasea-(ta que será na experiência de instituiçõesidênticas adoptadas cm outros paizes e emcálculos seguros de accordo
de actunrios

com trabalhos
\lcm disso, o senador Sani-iiaio Corroa, que. já tem ndénhtudo o estudocia futura lei do montepio, pretende intro-duzir na lei de reforma das caixas disposi-livos que adoplará naquella c reputa favo-t-avel aos contribuintes das caixas e garanti-dores dc sua prosperidade c solidez.

Muitas das süggcslõcs'"c emendas do Con-solho serão acceiias òn aproveitadas pelosenador Sampaio Corrêa, qnc julga tambémser imprescindível dar ao Conselho Nacional
do Trabalho a cffioichcin c a saneção neces-sarias para poder fiscaiisar c fazei- executarnao s,') n nova lei, como a de accidcntcs,
egualmente cm via de reforma pelo Cou-
grosso.

Terminados os trabalhos da commissão deestudo do Conselho, foi dado inicio aos dasessão extraordinária, tendo sido então ap-ni-pvado o prójeeto pela mesma organisado eentregue no senador cneioca.
O Sr. Afranio Peixoto pediu fossem consi-

gnndos cm acta o prazer e a satisfação queexperimentava o Conselho eom a presençado Sr. senador Sampaio Corrêa, visita dctrabalho com os Srs. conselheiros que sobre- |modo honrava aos membros daquelle órgão. INo mesmo sentido se externaram, snú-dando o Sr. senador Sampaio Corrêa o Srdesembargador Ataulpho de Paiva e'os dc-mais conselheiros.

Vae ficar addido ao 2o R. A.
Foi mandado sorrir addido ao '2" regi-mento dc artilharia montada o capitãointendente Ascleniadcs Catualice da CuuhuPinheiro, '

BANDIDOS MEXICANOS
DESCARRILAM E SA-

QUEAM UM TREM
IífrPASÒ (México). 11 (Davas) -- Um gru-

po de bandidos fez descarrilar um trem qu>'in de Ghihuãhuá para Juarez. O conilioio foiRiijeilo a cnmplclo saque c nove passageirosforam mortos..
| Destacamentos do exercito e da policiafilão CÜ3, perseguição dy? fcandidosu .-

a.. -iSZi. — -;..ÈlÍ-. ¦ '**l}ÍÍJ^£mh,



Ecos c Novidades
O relator d., orçamento dn llccoltn, nn«•..mui... procurou estudar ns origens d.»'-hhiioi aclunris, d,» qm» n circstln d.i vhliti•iMltiiu a uoiiiotiucncl» palpável, Nesse«"•ni. oi.tevi, resultados evltlonlca, ,. oxorn-*-"*. '-•'* mui niilflcutioro», mesmo .Io* niu.-iumis remotos niitacstiares, quo -.stuilnrain oUkiimpto, ,\ iin, fllslrlbuiçuu constitucionalUjis rendas, n iimnolrn pernlalorfu como náo. iiatt. iwplortulns, a nrrcemlaítlo precária eitcfoitiionn, ni, remedio* erram/os eomo te-••-*."• 'i.ml.iitlilo as causas do mal i. n Incon-scictielti nos ({natos, eis, n5 nrlgoni emon-«ii...'» .1.. crUç, quc nos nsíobcrbn o contra a*.ilitl_»ü quebram o.i iio.st.s esforço,-;, nuuplnlílo ilii-mullo relator. Traçado o pio-•tnosllco, toda u •tenta operou cm VAo oDiagnostico c a espado .ln thorapoutica,açonielliavel no coso, Foi peun. Som «lu-viua alguma, o axama «ln llccella oíforecoi.i.irgnn .. proposta de medidas seguras e

VUnivols. o relator fer. ..tu bom trabalho
«e critica, nao i... nesnr, fez mesmo umtrabalho que o rccommondou, desde logo,•ti» núcleo pequono dos que, rcalinonto, có-niiccein o;, assumptos econômicos c flnun-ceiros naquella cnsa do Congresso. E' ver*«inile tm,' i. «.un critica despresou motivosossenclaes dn nossa nncmln, muitos dor.«unes estão scmlo alinhados uns respos*lus no Inquérito sobre a carestln da vida,inqticrito om hon hora provocado pela As-•"ilação Commercial. Dentre cllcs sc In-> inc. ...» primeiro plano, n inflação, .pie oor. Anl.mio Cario:, citou tem disfarçar oalttrmn,

De om modo geral é facll notar quc soaj"-nt,ii.) in fontes d.» mal, mas qne nin-
Sticm aponta o melo «le cstancnl-ni. O rela-lor da llccoltn nãn fugiu ,. essa norma. Oseu parecer cstA virgem de q.inesqucr mg-
gestões novns, sejam parn dol.ell.tr os cr-ms que arrola, sejam pnrn corrirgir os
defeitos dn arrecadação ou sejam pnra cn-
cher de esperanças um futuro, mesmo rc-
moto. Os poderes administrativos íc cn-
tiniram desarmados «lc leis capazes. Os
phenomenos da curcstln estão sc.ulo coinim-
tidos com um-, Icglslaçüo de emcrgcncla,
«!'liil paia a hypoihcso. Sendo esses phe-nómcnos permanentes c tendendo a com-
ide.-tl.lndcs maiores. " Co..gresso devia deter
a titlcnçiio sabre elles, propondo providen*cias de longos cffeilos. Taes providenciascabiam no orçamento d.. Ileceita. O relator
desse orçamento não recuou deante das lm-
posições dc criticar us origens dos inales
que nos atormentam. Mas, infelizmente,
não ponde «... não quiz ndoptar remédios,
['nrecc-nos que ncnbumn «...trn opportuni-'.nic ;;•> ap. .sentaria melhor. A questão

PARA QUE AS SENHORAS E ME-
NINAS ENTREM NO TEMPLO

COM VESTUÁRIOS

^DECENTES
Severas medidas tomadas pelo

Congresso Eudiaristico,
do México

MÉXICO, ll (I*. l\) _ t) Congresso F.u-clinrlsllcij reunido nclimlmentc nesta un-
pilai dividiu ndopttir as nccmaiins medi-uns ..riiii dc evitar (pie as senhoras e «sineninas assistam ás curlnionins religiosasdecoladas o cnm os braços nu'« c obrlgnl-nsa que entrem nas t-grejiiti apenas com o ros*to visível.

O arcebispo do México declarou que n;*.o
pcrmlttlrlii .pie fosse administrado o Sn-
cramçnto da Kucliarestla «ia mulheres qut*<. nau nchnssem completamente vuttl.las
o tlvçsiom os cabellos cortados, depois «1«.
ílin do nnno corrente.

••'nl ndoptlltlã tuna mudo propondo n.creaçiin tlt, clubs pnrn a intensificação dn
modestln chrlsiíl;

*****

A NOITE — Sabbado, 11 «lo Outubro do 102-1
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p PROFESSOR CARLOS SEIDL E
SEUS ALUMNOS VISITAM O

H. N. DE ALIENADOS

Uma proveitosa lição do proles»
sor Juliano Moreira

At imprtssSes recebidas
lim companhia <b turma do qulnlu anno

Jurídico da Pnculdado de Direito desta ca*
pilai, constituída pólos mus alumnu* de
medicina publica, esteve lionlem om visitano llosnltnl Nacional do Allonadoi, o pr..*fi-jsor |)r. Carlni Scldl. Ileeelildo gentil,mente polo professor Dr. Juliano Moreira,
acompanhado do sen assistente. Dr. LopesRodrigues Ferreira, tiveram os visitantes
necaslAo do percorrer ns princlpaos depen-«lenda-, do arando instituto »!u sciencia c
carldn.lc, colhendo Informações proveitosa-,
pnra «. conhecimento dns assumptos «piu sn
rplnclonnm com a medicina legal c a psy-diluiria.

Antes do iniciar a vlsltn, o professor Ju-
lliiiin Moreira, nccodontlo a snlidiação «lo
professor Carlos Scldl, (es, n«. pnvllhuo lio
conferências, uma sucelnta exposição dns
principaes qucsliJes medlco-forcnses, estu-
«ladits moderriamonto em psychlntrin, pro*ineltcndo u.csmo, se os seus alfaieres ad-
n.lnlstrntlvos lh'o pcrmiltlre.n, pnra breve,
cnmpendlnr cm volume, assumpto «le tanta
relevância, objecto de nltençi.o de vários
mestres estrangeiros.

Muito ulil foi, parn es alumnos de dl-
reito da nossa Universidade, a erudita o
Interessante exposição «Io professor Juliano
Moreira, exemplificada pela apresentação do
doentes, portadores de nffccci.es nlthlamcn-
te diagnosticadas, nn conformidade da
classificação nosologlco, da autoria do lllns-
tro mestre patricio c ndoptada pela Snclc-
«la rie Neurologia, Psychlntrla o Medicina
Legal Brasileira. Desta classificação íer. o
professor Moreira uma rápida synthcsc,
mio interessou vivamente o seu nuditorio

jurídico.njn* ¦*" on<*a''! s,,cnr>'s' anta», vea-lei. O professor Carlos Scldl, em phrases re-tamanduá* c oalrn.i exemplares da nau.» passadas de grande sinceridade, agradeceiopulenta fauna púdem «cr vistos na aus- vida n acolhida feita aos seus alumnos e a elle,natural das floresta», Indo ao Muilo a»Blstir salientando a gentileza máxima do que fo-i einpolpintc caçada (limada pela Indepen*! ram alvo por parle «lo professor Julianodencia Omnia Film c que o Program-na Ma- Moreira, cujos serviços inestimáveis A As-tarazzo ali eslá cxhihindo desde sabbado dn sistcncla Medico Legal a Alienados, no de-Nomana par.nada com um suecesso raras vc- curso dc perto dc trinta annos, realçou, ri-at-s alcançado em cinema. Se o leitor não tando especialmente a fundação «Io "Ma-
viu ainda "Nos se_tiics do Avanhandava", nicomlò jtidicinrio". «pie funecionn na Casa

'-"-"W«.-««-"--**M^^^

PENHORES?... |Menor juro # Maior ofterta |
i» CflIKIP £í!HFI,ê7' Rm 7 *-***•*¦'*. ¦**&
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Faliecimento em Recife

RECIFE, 11. (A. A.) - Falleccu ncsln ca-
Pitai a senhora D. Porcina Santos, mãe «IoSr. Francisco 1'crnct, contador dn Admlnls-traçai» dos Correios desle listado.
-~— i 

— i

Onças em plena Ave-
nida Rio Branco!

«Ias tarifas foi posta em foco pelo próprio -,u_t! c 9 *••"• **e *lue estamoB tratando, apro» de Correcção, sob n dirceção «Ia Assistência"leader" da Camara. Uma providencia, fa- Vcllo-o dia «lc hnje ou o «lc amanhã, quc ein Medico Legal, preenchendo, «Io tres nnnns a
cultntlvn e durável alé quo «, projecto dc °? últimos cm que clle «xhlhc no centr.» da esta parte, uma velha e fmincnsa lanina.
revisão tive:,*:,: andamento seria bom alvi- y'"-"10* I Os estudantes da Faculdade dc Direito
Ire. Como iibra de anulvse o narecer «In "__..; . *¦¦«aaa» , Iapnlandlram cnthusiastic.imcntc o seu nro-

n. a
Como obra do annlyse o parecer «Ia

Hecciln merece leitura. Como obra de con-
slrucção. porím, elle dá a imagem de nma
linha dc reticências.

Já não bastam os tormentos vindos dn
alta de preço., todos os dias nggravatla, e
. uc vne resistindo ás melhores sngj-cstôcs.
I'm agente municipal apprèhchdcu dous
pesos viciados, cem que certo açougueiro
melhorava as rendas... ÍJssc caso espora-

COtNGRESSO DAS MUNICIPAL!»
DADES FLUMINENSES

*•¦**»***.•

Sna insíaüação, amanhã, em
Nictheroy

No theatro João Caetano, da vizinha capl-tal fluminense, rcalisa-sc . amanhã, sole-mnemente, ás a liorns da noite, a sessão dccicp não 'if.de deixar dc trazer á memorln jhstallaçao do Congresso de Municipalida-os Irrmjjs dc umn !ri estabelecendo melhor dos do Estado tio Hio dc Janeiro. O acto  ...... .„ -„.,«.„„ ,,„ ,„--„ „..I» vas ^sasare i SfS!?«á&ís?. s* ¦ 4R^siàs^áaisr-v

«pplandiram cnthusiastic.imcntc o seu pro-
| fessor, quando este lhes recordou a vida de• grande estudioso que tem sido a do pro-i fessor Juliano Moreira, cuja l.cncmcrciicia
nas letras médicas, destruindo os entraves
dc sua immcnsa modéstia, lhe grnngcou o
justo renome mundial quc a aurcola.—•

ASTHMA ? — KRAEMIIMA
. O qne attesta o Prof. Dr. Nascimento
Gnrgci:"Tenho empregado na minha clinica par-ticulnr, com bom resultado, cm casos dc

GOMO TERMINOU O JURY
DOS AGCUSADOS DO

SASSINIO DE D. OLGA
FONTES

"Pepc" c Antenor Massa foram
comicmnatfos á pena máxima

Sá bojo, pouco depois dc oito horas dn
manha, terminou o Julgamento «los accu«a.
dos do ..•.-.•.•••ii.i.i «i.i mnlhigrndn senhora
Olgn Ma>.sa Fontes. Prcclsnmonto a c«m
hora o ct.nscliio tio sentença voltou da sala
leeretn, u que sc havia recolhido ks O hn-
rar-, pn-.-Ji.nili» Id-pt n responder os quesito»,
formulado! pelo JttU .iresIdeiHo do Trlbu-
mil.

O Tribunal ilo Jury, letitlo rcc.mhccltlo os
-rggrnvnnteí .. não reconhecondo as nttrnti*
antes, Julgou Joso Lourcnço Fontes, vulgo
"Pepu" como Incurso no gráo máximo do
arligo n. '.'Ot. 

5 1* e Antenor 'Massa, nas
mesmas penal Idades combinadas com o nr-
ligo 21 .fim •.l-.tii das respostas, o Dr. Olde-
mar Pacheco lavrou a sontoiKh condomnan-
do "Pepc" n 3U nnnos «lc prisão cellular e
Antenor Massa a 20 nnnos.

Proclamada a sentença, o Dr. I.ulx de
Mcne/es, advogado dc "Pepc" e o solicita-
dor Oliveira Vianna, patrono de Antenor
Massa nppcllaram pnra novo Jury.

Antenor Massa foi recolhido A casa de
Detenção e Josá Lourcnço Fontes, vulgo
"Pepc". foi novamente conduzido no quar-
tel da 1'nrçn Militar dn Estado, onde aguar*
dará novo julgamento.

Não havendo mais processo preparado
para ser julgado, o Dr. Oidemar Pacheco,
depois «le agradecer nos Srs. jurados o seu
compareelmento desde o inicio dos traba-
lhos, dissolveu a sessão do Tribunal do
Jury.

O recinlo do Tribunal do Jury esteve re>

.NAO APRESENTAVA VÜSTIflIOSpAIMBWUANIiO 0 "DIA DOf

pleto desde o inicio dos trabalhos do julga
mento dos aceusados dn nssassinio dc D.
Olga Pontes, conservnndo-so assim nt-S o
momento cm que o Dr. Oidemar Pacheco
proclamou a cnndcmnnçnn dos réos.

O pnlicinmciitn dentro do Tribunal esteve
irreprehensivcl; sendo superintendido pelo
Dr, Octnvio l.nnd, '-" «Iclcgudo auxiliar.********

AMOR VENCIDO
T.lndo romance de Itugo Wast por 2Í000.

A' venda nns Livrarias FIIANC1SCO AL*
VES, HI\AZ LAIIIUA, ODEON, AZEVEDO e
no deposito á rua dn Carmo, ü.">, 1*.

*****

PB ARROMBAMENTOI

Mas do cofre tinham dcsappa
reciclo 7:5008000

Chegando A mnrcennrln dn nm Harflo do
Meiduila lia, dn qunl ? ¦"'''1» °JS'iJ°£

piado,jicrelrn du (lílvelr... ouviu, cun es,
seu Irpillo Joaquim, a nova, pnrn «»-V,rte*
naradavcl, do 'iue o sc. eitanolcelmenio
comínerelnl tinha sido üMltadp o v>ntado.
Examinando o c«.fr«*. Josó,Pereira «l>; «'*'-"
rn verificou quo dellc haviam icl.rii.ln a Iin-
porlnncln du 7IÍ0OÍ000.

Imnictllntamonto communlcou.se, pcio io-
lenlione, cnm o coinnilssnrlo dc sorvlço nn
dologacln «Io Ul- dislriclo pollelnl, quo *e
não fe/ demorar, compnreccntlo logo n niar*
cerniria. Abi a atilnrlilnde verificou '|im n
porta luio apresentava vcsliglos do nrrom-
ii.iiiici.Io, o mesmo ncòíitonuo á do coire.
Lavados parti a delegacia, os Irinnos Porei"
rn do Oliveira, componenlos «:.. firma Oli-
veira Í-- Irmão, prestaram as situa declara-
ções, (ll/cmlo Josú Pereira ter ligeiros mi*.-
peitas do sen próprio Irmão Joaquim. A rcr,-
peito foi Instaurado Inquérito.- «f*sr- --- 

PREGADO DO COMiMERCp

Nova iniciativa em prol do H|
pita] Sanatório

Nn iiitnit.» do desperlnr novo movi».,,
do iii.nl'. mnlerln!* om lavor .1. in.|,|j,''

;.l...lo .1'. l.innreaiy1!
fx-piiluel.» .Io Miiiiq.r|. J

ii *%..* *

ti,» lipspltui Saiiíiljirlp
Conuucrcio no
Agrli'iillur.1, .. Sr. Afiou:,» Viseu, ehtfíj
Urina Affonso Vlzeu tt R„ enviou, y,,
dlroetorln dn ünlfio dus l.i.,prc':iii!,**,v|l)i'J
norcla n Beuulntd i-m-ta «i-'uiii|>.«»tliit-Ja d»;í"
lorliincla dt, 200IOOÕ!

"Sr. Ilnriiflo Picorelli, DI). presldeal».
riiliui «Ins Empregados d.. Cwninwcl*. .

Pre sa.lu ,, --nl». sI. cchcmlii o Ht.Al

0 Azeredo Icllnclro, avisa aos
sos amigos o cli-
entes quo lem sem-

capital. •  - - -
pello cm favor do IIiispíLil-S.inuto-i, _,
Empregndo do Conimorclo, em cmmtrwi
çno <!,» «lli» do Ino <ll..na clnsji', cnlloco,
suas mãos a Imnorlnnein de .In/tni,,, _.
reis, niit. onvinnuo mnlor q.in.iil.., p0f2
cm nossn cnsa, os cinpreg;i(|,.s, inlcrimj,
<• sócios concorrem, todos, Jú com énnh
dos seus vonclmcntos, por nnno, •,--.;
mesmo lim.

Fanendo votos parn .pie o esforço -,-••,•,
utll ai.pcllt. sejn coroa,1,. do me!li„- ,,í
Mil,scrcvo-mc c sou. com elevada isii-j,;

Dc V. S. íiliiii!'» e crd1{.preço, ue v. .*». nilHBO e enl1. ittt

pre á venda, cm seu oseriptorlo', — Hnsnrio, | A-í°?&,,„ Affciisn Vlzeu & (' -,i/.j ,
Jfi 

-picdlo, e terrenos. Telephone Nor-; _..£,«»»« ^^or\^ fc 
"^

"Crnndo Livro", destina nn mesmn fiu,
prodnelo dos ordenados relativo a um e.
dc trabalho de todo seu pessoal,

te .'151)1. ********
A QUESTÃO DAS CARNES VER-

DES EMJICTHEROY
Uma carta da firma Pereira &

Schmidt Limitada
tAo prefeito de Nictheroy foi enviada,

.*¦: Schmidt, Limitai!..,

HOMENS S... BEÜ
DEI-VOS....

«tem viver :,oi, o domínio de prevenções. «Vs
tentativas a propósito tem sido reiteradas,
luas se baldaram e.ii hoje. A liberdade
commercial; concebida nos termos em «*Ue
se acha, tr.iz inconvenientes quotidiano»,
tie qne o exemplo de agora representa um
pequeno detalhe.

A entrada dc cortai mercadorias estrah-
gciras nos nossos mercados t- pequena. Não
obstante, não ha quem não compre, quo-
tiiiiannmeute, mercadoria.'; inijlezas, fráncc-
uns c allemãs, Um inquérito superficial
apuraria .jue os aifnintcs cariocas náo em-
pregaim senão cas(,.nirãs inglezns nns suas
confecções... E' um entro aspcclo dc cn-
Jíôtlp; l'„r diversas vezes se tem iiucrido cs-
iabclecer penas severas cm lei para rasos

PARA PASSEIO
Elegantissimos terno9 ou

costumes de flnnclla, palmboach; palha de seda, brim
i!e linbo, etc. Nn — Guana-

bnra 
-- R. Carioca, 54.

WA d ASYLO DOS 8E6ÕS
Alais um nobre gesto do nosso

alto commercio

nu outros foi
um bom auxiliar dc indicação ndreno hypo
phhiiriu "

Kio, 1S—9—1921.
(A) Dr. jNascimenlo Gurircl. T-S

¦ ****** ______

UM CASO TRiSTE
A doente, de novo, aos carinhos

da familia
Apenas pnra repouso fora a'senhorita in-ternadn no Sanatório Pio Comprido, á rua

Santa Alexandrina. Do quando em quando,eom a devida nntorisação dc seus médicos,

pela firma Pereira
u seguinte cariai*-"lilm. Sr. Dr. prefeito de Nictheroy, E.
do Itio — Saudações — Altcn.li.-ndi» ao* con-
vite do V.^ Ex., vimos, pela presente garan-tir a V. Ex. quc estamos prómptos a cn-
trnr cm accordo pnrn «me todos «is nossos
açougues, um cm cada 

"districto, 
vendam acarne verde com n margem dc $200 cm

Mb» sobre o preço do matadouro, ficando,
naturalmente, assegurada a livre matança.

(.onipnnictte.no-nos, também a tomar
conta e fazer funecionar todos os açougues
dc emergência «pie V. Ex. julgar necessá-
rio montar.

Aproveitamos a oppòrtnnidndê para rei-lerar mais uma vez os constantes t.lfercci-
incntos que temos feito para condjuval-o,
no sentido dc minorar a gravíssima crise

_,Por I"1-' cst^ passando o commercio dc car-
iiiiiiiiifii.itiirjiirtiiniiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitf-iiiimimiiini flCS Vcrdo5t flUCJ' COIliprítIUÍO "ailo sob IX
MI1ELLKZAR A CUTIS? | fiscalisação directa dc pessoa dc vossa in-

I Creme e Leite de Cera Purificado!!?"? co**f-anía; pnra abater e vender du- —..,_—r«n|c esse estado mais agudo da crise, pelo I **.mrxAe* ele. m*,*iAl**n* *i»-,U*,„ L5 cust... que^contribuindo por todos os meios «fniaOO (Jô TÇ\li.WQT* aC?.5)0l| fr
rindo URisíernno

iii'jfimiiii;iiimiilltt.iiiiriiM!(imii!
PA HA E

(Purlfieil Wai Crêem MUI.)
ÕiiitiiiiimnmiitiiitiiiiniiinniiiiiiiiiniiimiitiiimimtutitiiitiiiiiitiiiniiiimmimiiiRtimTiii

Na mulher t\UjM
scducçôcs qu. »f
pódem penltr oaÍJ
io menos qucbfj*3
o vosso domini*;.
vida. At|iiellc. \iÇ,
perfumados c a?-'i
les olhos perijü:
pódem lovar-v.it i
commctter :,s nó
res loucuras, S. S
reis ver como g.
sabem armar .is iy
rntocírn.i i,lc ií
ÜIÍNDA-PEIIIA"!
clcjganlc CIM-ii!

AVENIDA ver essa deliciosa I1ETTY CO*
PSON cm SEXOS INIMIGOS. E" um wicats
dc scducçno e sentimento amoroso csis fc

iHnMMMMMMsnwi

-^«K "** ''Í

*/****.  íi , -

Os funeraes das vietinias do
desastre do expresso

de Paris
nOMA, 10 (Havas) — Realisaram-se, ho-

je, em Santa Margarida os funeraes das vi-
climas do recente desastre do expresso de
Paris, occoiritlo nas proximidades daquel-
la cidade. Assistiram ãs solcmuidadcs, to-
das as autoridades locaes, cônsul c func-
clonnrios do consulado da Colômbia e gran-
dc massa de povo.

Imito dns sepulturas foram pronunciados

para auxilial-o da melhor fôrma possivcl.
Çom os nossos protestos da mnis altaestima, o consideração, subscrevemo-uos.

Do V. Ex„ muito attento e venerador."« ******* »— ___Modas
MODELOS DE PARIS

Novas CoHccç«3«>s de Vestidos para
..,,.- ,, . , , Baile, Thealro c Visitas. Élcsatitcssentidos discursos. Os restos da senhora Ví-aliilna «^-n T ..»^ sil.* uV -

Wallls seguiram pnra nous. ,VCS\?% Para ,J".lí>- Ullimos Modc-
-_ . ******** los de Uiupcos, Lingcr/e fina. Bolsas

I

dessa natureza. Mas, tudo cm p.íra perda. | J.tZL 1"JfÍ"li-V.a 
?". ?e*Í''i>n! 1>eni.lva Santos, Çlln era autorisada a passear pelo amplo

A diligencia do agente municipal, dè ! .,',„,,, ,.„ 
,,"'ustI'1*>l Sr. Antônio Santos e Jardim o quc sempre fazia, apparentomente

quo demos noticia, surprehendendo o deli-11 ,"'lü ,,V'a co,ol'er2,Í0-"a d,a LlS*> dos Aú-Í satisfeita. I
eto tle pesos viciado:,, num uçouguc, deve ' „ wii ,-•' a •"" Ct','0''* "n Brasil, temo»! scm enfermeiro particular, pois que o seu
servir tle ponto de partida parn o cstnhele- ,*,J „ T' 

"!""', V,m.a vfT'< a Senérosldade estado nao i.arceia A sua família ser neces-
cimento de um serviço melhor de fiscali- , - " »"*?•**-•• capitalista-, dc nossn praçn, que sana essa medida, andava a enferma
saçãò. Este serviço garantiria o commercio ,'í" 

*-in".ior,amente aciiham «!c contribuir Parqlte reco'hcndo-se depois ao seu aposen-
honesto, felizmente em maioria, tranquilli- {.;'',.''.c°."*; r-;t\':io do Asylo «los Céflos, onde ->¦• -'Lis, de uma vez a doente, impellida pelo
sondo n sua clióntella. Hn a aferição dc lie- í ,, 

1"í"'1!i"(ias completas òfílcinás dc tra- seu próprio estado de grando excitação ner-
sos c medidas. Mas a aferição não evita os ,„ 

' 
«*'-, s "j0"lcnlo, n senhora Pe- v°sa» do jardim encaminhou-se para o pn-1

t-i.e adoptam dons pesos c duas medidas. í,„ M' Vo"-'^--'^!^'"'"!' °. -.W-lánté qunii- mi,v, e, quando n procuraram, ninguém lhe
Suree; üesse modo. a necessidade de »im t'a qe_ 3i.50p"JOOO, tendo obtido, para a snnln I."sabia o paradeiro.

No armazém dc seccos c molhados d* ra
Barão dc Mclgassn-n. ÍOC, cm C.nlotil, e.
propriedade do Sr. Manuel Gonçalves, íiti
compras, Alcino dc Souza Santos, tno--.-
naquella localidade. Na oceasião em que A'
cino tirava do bolso o dinheiro com nta (¦:
via satisfazer a com].ra que fazia, um r,
vo ,'t'r qim trazia caiu ao ci:ão e ilispitn
indo o iirojcctii ferir, na perna -clírrita. •
menor Antônio José nlbcirn Kilhn, comi
nnnos, filho de Antônio .7,:sé llibeiro et»
rndor nos funiíos daquelle eslabclcjiiadii

A victima leve os soecorros da Assisto:
cia c as autoridades do 22"1 distri-to pio
deram Alcino.
*—-—-——•»— ***¦*. .¦—-.*¦¦»—*MJ> a?/f— I *******************

loção inbt-aSa:
TIRA MANCHAS, ESPINHAS E ük AL

VURA A CUTIS.
Formula do Prof. Sarmento B- -ata, *

Fac. de Alcdicina dc P. Alegre
Dcp. Araújo Freitas C, Ilodolpho HeiiC

esta capital o SrT mln'iátrô"da VtócãU^mVe 
,******-^í**^^ I

Qnalqner concerta em oeatot, plneenêc, **?*. co-«?rrida recepção. S. S. vem passar DiAm^^S^ ~A*X\cZ£Z2.ÍXr: A llt'loranone e nubaUtaiçi* de lente* quebrada*! I ?Í,UI 
° <Jla de anniversario do sua progeni- 

"fOmOÇaO 
HOS COrreiOS OC MífllS

feito» na Can. VMtaa, será ifraUa atá 3W0O, j,0^ .. „_,_,_,„_, I Foi promovido n amanúcnse dá adlní-1
iJÍ-t?» 

«mportaacla Boffremo este L ,¦¦«* £"""«¦ 
**o Sr. Olcgario Maciel c tração postal do Estado «lc Minas Gmabatimento. Por exemplo: • publico qna está S! ?lr,V 1" c .. \m'e™n> s"á inaugura- o auxiliar Arlliur de Toledo Salies.habituado a P»-»r por uma lente «"'JJSífv"? SS.'"Í? nolTe <*** EscoI*> Normal,1 -«<»*-.

10$000, 
pagará 7$000 nin?„V A.!.!*,'li.'',,,c*dos s****tos- obra'- <io ~ .Mt,ilas i-0"0'15 ttnw-uá «me

PARA CS POBRES E
RICOS QÜE USAM

ÓCULOS

i 
Pi?&j ELEGÂNCIAS, rua São

José 120, soli. •****Bello Horizonte pelo Te-
loerarho

BELLO HORIZONTE, 10 (Retardado) _
..T'vo„_y,,'-'c,al„ua A. NOITE) - Chegoíi

as de
de

_,_j._ .",**". *?,;•••.••'.¦;*•*"> .-itiiios, ooras «lo' »»«»..«s pesstiiis ignoram que no espaço ti
4«aaa »» -, m«„ r^""'0 ,1,m' -:•?'-• 2 horas os restos de comida, doces, ele f.4Ç000, 1Ç000 . ~* Us Jornaes publicam lon.ças notas so-: ficam nos interstícios dos dentes cometi.
3$000, Serão grati3 í m?er;\moTCI?,,ayI-ü--nr-' ^lf,-C,l-° Sá fara " fc»He'"a'--. ??ta fermentação í ,,„..,

a escolha
upparelho tle vigilância mais segura

Trata-se, agora,
elle

Camara, dc institui

cruzada e.n que sc empenha, o auxilio tle ' Felizmente, porém, horas depois, avisadaai„umas tlus mais importantes firmas do <.ne fôr.i a policia, a pobre moça foi encon-nosso commercio e donativos pessoaes de *<'¦¦<¦* na Tijuca, apresentando contusões
| grande valor, como sc verifica da seguinte I"'r isso quc, nn sua triste peregrinação sem 1""a.tl"?""

-r?"\.a c- , ,r nm destino prefixado, levara, certamente, ai-iqi"'",i"d'o sello proporcional para os recibos.! /Cândido Sotto Maior, 5:0005; José Auto- Sumas quedas. A Inditosa enferma iã está '
providencia (•¦.ia de manifesto alcance or-! mo dc Souza. 5:000-$; Seabra & C, .r.:000-,* «te novo, sob os cuidados de sua desoladaçnmcntario c quc consulta tem duvida ao ! pela Companhia Tecidos «le Linho Sapo- familia.
melhor espirito de equidade, tanto repugna pcmli.i, A. Sanlos, presidente. 5:OO0S; Guinlc . ' **** —
«•in f;eral ao sentimento cominum que sc trinãos, 2:000.?; Affonso Vlzeu tt* Ci 1:0008'
pague num recibo de. vinte mil réis, por | Mario Tellos cê C, 1:0Ú0S: Coni|»ánhia de't templo, o mesmo sello tle uma quantia 

'¦ Tecidos .Progresso Industria! do Brasildez ou vinte vezes maior. O quc <• preciso,' I iO.OOftj Seraphim Clnre ,C- C, 1:000.5; San-.-¦(ioptntla medida lã,» aconselhável, é que | tos Moreira & C, 1:000.5; «Antônio Mendes

Descontnndo.se sempre 3$o00 da totalidade
doa concerto-..

A CASA VIEITAS garante qne a* lentes
oceolares • todo o material empregado nasna secção de óptica são d« primeiríssima

^icertada -.r^'..imaZOnaS' t,Í"*eI'do l" ¦***

RUA DA QUITANDA, 99

os nossos legisladores nao lhe diff.cultcm a j v.a.mpos I*'.ilio, I:UU0"i; Himc & C, 1:0008;iippllcação, creando mun infinidade de fra-I Dias Garcia & C, 1:0008; Sequeira .torgèeções ou divisücr,, o que acaricia tão gra?J'«* C„ l:00O§; Sampaio Avelino & C, 500$;ves e variados inconvenientes, e, ao centra-1 -leão Reynnido Coutinho «C- C„ 5008; Com-no, procurem tudo facilitar, estabelecendo
{-rauu.es divisões de unidades e dezenas de
contos de réis, com desprezo de fracções
embaraçosos para os particulares e para o
próprio commercio.

Di*. Esteliita Lins—Vias urinarias (vene-
réos c cirúrgicas) 1'aiós X. Lnhor. S. José 81.

•••***$*>.***

panhin
Sommn

Fluminense, 500?.Manufatura
_ 32:5008000.

Esta importância serã cntre.íiie na proxi-ma reunião dn direetorin da Lina.

DI.. WD. ÍOSETTI ~ Vias urinarias -
liirurg.n ge.nl. tli «te Maio, ilti, 4 ás ti. .1. 1000.

Dr. Alfredo Horculano — Vias úrinãriiís--l.ua Rosário 1115, 1" nilü.i das2 As 6.N'.35ti9.
->—al&l**—*-

Dr. Heitor Achilles  Tuberculose
Pheümolhornx -- lt. Carioca, 3., ás 3 h.

DR. PHDRO . CAENEIRO - Partelro.
móis. internas. Cons.'. :',.; -1 horas. S. José. 1(1.

-«SKM»_—«.
Dr. Reyaaldo dc Ararão, Clínica se-
lii.oras, ... Carioca; 1.8, 1 is 3, li", 4" o G".

"" ' A****  ,..,.,

i)'\ Castro ÀifanÍA «munGiÃO.u*. WulIQ iii-ilíjti c\Men privada.Hospital Evangélico. Phonc Villa 226Í.****** >-
Dr. Manoel de Abreu ^S^m
pia profunda c intensiva (8 M A 200 kv.i.
líviirlslo tln Veiga, 20. C. 442.*****>
Manteiga "Tudv" v- E:t* *ia cw''-(i.aiuci-ia 1 «í»ymentou ? Puro Creme.
D.iitco deposito : Ouvidor, 52.

¦ ***** ¦

Sim!!
Regulador Gesteira t o
Bemedio tk Confiança para tratar
Inflamação do Utero, Catarro do Ute»
ro. Desarra.iícs da MenstruaçSo, Ane-
mia, Palidez, Amarelidão e Desarran*
/os Nervosos causados psl&s Moléstias
doUtsro, llemor.-igias, Dores eColicas
do Utero e Ovarios, Ameaças de Abor-
to e Hemcrroiáns causadas pelo
Peso do Utero Inflamado I

use Regulador Gesteira!

TINTAS WILLEY
As melhores para pinturas de an-tomoveis. Pannos, Couro para Capo-tas, Lonas de algodão c iinpcrmca-

veispara capas de autos. Completo
sortimento. Preços sem competen*
cia. MOREIRA, LAND & CIA., suecessores de Moreira, Braga & Cia.Rua Kvaristo da Veiga n. 24. 1'ho-nen Central 84 c 4196.*****

NOIVAS!
Comprem a sua roupn branca com muitavantagem em qualidade e preço, na rua Setede Setembro n. 155, sobrado.

******

AUXÍLIO aos tres me-
NORES FILHOS DE O.

RITA ALVES DOS
SANTOS

Em commemoração ao dia de hontem, oi»r. A. Aurélio Pcrez Gil enviou á roda-cçiio da 'A NOITE n quantia de 20,?, com onm de soecorrer os meninos Luiz l-'ernandes,
Luiz du Almeida e Luiz Gonzaga, filhos

necessário ser bom da-
ctylographo

para alcançar optimas collocações. MatrI-culem-se na Escola Hemiugton, rua 7 de Se-tembro, G7.

QUEM PERDEU"?
, t. „-, _ „-'"•-- encontrado hontem, na run 1* demnis moços da Sra. Itita Alves dos Snntos, Março, um molho de chaves nelo Sr Aresidente a travessa lícn.iamin Constant 82, Hibciro .Nobre, estabelecido á rua BenedL-ct.nos, 30, e «pie o veiu entregar n A NOI-

Um presidente de junta de alis=
tamento chamado com

urgência
Está sendo chamado com urgência fl sé-de da 1* circumscripção de recrutamento opresidente de junta de alistamento Dr. Abi-lio César Borges, por estar faltando ao ser-viço ha alguns dias.«m»

CASA LAMARQUE ,
Viagens directãs para qualquer parto do

Av. rtan?om,iÇ<lM e-CÍ-s !
ii ¦ítiiiai.-ijMi.. 

~-nL';LN' fi8'-i- '
" " -'^-^««^¦^--?^IM'lull**^gsi

CONFLICTO NO INTI-.
m RIOR GAÚCHO 

'

aSV'^^ n.(S,erviÇ0 ^ecM da

^o-BçviInqua, Orestos Caèdon c I ili' rftaWS£M*'^

Tosse

em S. Gonçalo, Nictheroy*******

V0A»D0 A SETE MIL PÉS E NO
MEIO DE VIOLENTA TEM-

PESTADE!

0 "Slienandoah" 
quasi abalroa

com a cordilheira de
Rocky Mount

BORDO DO "SHKNANDOAH", 11 U. P.)•-- Escapámos com grande difficuldi.de de
alialroar na parte baixa da cordilheira de
llocky Mount, com os picos "Dos Cnbezas"
e "linetinol", devido íi intensa escuridão,
que reinava ao passarmos pnr essa região.
Niivdgavnmòs a uma altura «le sete mil pésc no meio dc violenta tempestndci

CòmmunlcttÇ.õcs radio-Lelegrnphiciis o^ie
icccbciiion dè Snn Dicgo dizem ter-se desen-
cadeado furioso temporal no mar, pelo queuos círculos navnes prevfi-sc que a amarra-
ção do "Shcmindoali" no ancoraduro oífo-
recerá sérias difficüldijdcs."

« ***** i

Um livro novo E,cme"<os f %dizf.rí,a— pelo prof. W. B.rk,
l.-fid. dn Dr. Martinho da llocha Júnior.
Livraria Leite Ribeiro e Livr. Alves — Rio

0 PROBLEMA DAS REPARAÇÕES
* **m * ***¦•*—,—

Entrará, segunda-feira, em exe=
cução o plano Dawes

PARIS,! 1 (l_i. I'.) — A commissão de
Reparações aununciou, hoje, que o planoDawes entrará em plena execução na pro-xima segunda-feirn, quando os allemãesentregarão os titulos ferroviários determi-
nados no referido plano que montam a
11.000.000.000 de marcos ouro, assim co•mo fi.000.000.000 de marcos ouro em ti
tnlos hypothecnrios, garantidos com as pro-
priedades Industriaes da Allemanha.

¦****

PAPEIS PINTADOS
não façam suns compras sem verificarem as
novidades e os preços da CASA OCTAVIO,
rua Ourives, 60. Telephone Norte, 4030.*****
A exposição Dakir Parreiras, nos

altos do Parisiense
línconlra-se agora installada nos altos do

edifício do Cinema Parisiense, Avenida l"i),
a exposição dc pintura do artista patricioDakir Parreiras. Desde 11 horas dn manhã,
até 0 da tarde de todos os dias o puhlico
poderá apreciar as telas, entre as quaes a
quc relcmbrn a brilhante pagina histórica
da revolução pernambucana do 1817»

IODO-HEPATOSE
DO INST. VITAL BRASIL

(Combinação de iodo com colloides
hepaticos)

Indicação: Arterio esclerose — Esta-dos rheumaticos — Adenophatias —• As-thma — Lymphatismo —¦ Syphilis —
Actynomycoscs — Bocio simples e per-turbaçoes da glândula thyroide.

Dose: Usar 2 vezes no dia ás refeições«Ie 5 a 25 gottas em 1|2 cálice dáguaDepositários: F. Lins & Rosmnn, Ri São
Pedro, 89 — Hio.

Quando procurava fugir
caiu e fracturou a

perna
Passava hontem, ao escurecer, o investlaa-dor n. 2fi peln rua Morro da Providencia,

quando viu, e cm frente ao n. 49, um Brunode vigar.stns" a jogar o "monte". Apuro-ximpu-se, cautelosamente, mas os malandroso reconheceram e trataram dc fugir. Umdelles. o de nome Rogério dc lal, pulou ummuro, com tal infelicidade, que foi cnir dooutro Indo, frncturnndo a perna direita em-quanto os outros desappnrcciam. '
Rogério foi então soecorridò pela Assisten-cia Municipal, sendo, depois «le medicado,recolhido ao Hospital da Misericórdia"'l  ¦ ******  

'
v«-:^.^x-:-x~x-:n*~x~^w«*~w«.*.x-5~-.^.'.

| DR. PIMENTA DE MELLO |V Ourives, 5 — terças, quintas e sabba-.íA dos, de I ás 5 horas. Affonso Penna, 49 í.{• segundas e sextas, de 1 ás 3 horas V

_ li.. ílo.ic, «lc manha cello, aqui veiu fer o5r. eonde de Avellar, na esperança de cn-coiilmr um molhe de chaves, que havia per-
f™, l que nr,«C0.nI,eve,cu Sl-''' as que encon-trará o Sr. Ribeiro Nobre, tendo feito ques-tno dc que um nosso compnnheiro o acom-pnnhasse ate o Banco Commercial, de queb. bx. c presidente, afim de comprovar
que eram suas as chaves em questão._a#__i

* dV.! ^orque quer! ° oontratosis^é de effeito sensacional!

causa da carie dos dentes c do mio liill:
Usahda o dentifricio medicinal Odorans oi
la-so esla aeção prejudicial. Bastam *lp
mns gottas umn copo dágua. Cumpro boi
mesmo um vidro, pelo preço ipudico i
ÍIÍO00. Para auxiliar a limpeza dos denta
use a pasta Odorans Í*5ÜÜÚ. A' venda i*
toda a parte.
—— —a ****** ¦

VenttEüi hmanit suas cartas!
Para esta redacção foram endereçadas n

cartas seguintes, que se acham i. .lispnsi,-.:
tios respectivos destinatários: senhorita St
neta Rodrigues, D. Gilka iMachado e St
Gonzaga.

-*¦*****

sensacional!*******
PETRÓLEO Hi.Yfl lonko pei^-
cnspa c queda do cabcllo * COntra a

QUANDO TRABALHAVA"
A^Slmlha^,IV|Pèn l"-C 16 flnnos.

bemlo' ig, 
fZaPZ ^^^ 

»cc-

5" «"ntricto registou o S 
" ° Pollci[l áo

Cuidado com os oütos
EXAMES GRATUITOS DA VISTA

Nao se deve comprar óculos ou fitoncz sem primeiro fazer examinar a vista,.único estabelecimento que possue uni .".¦•nete medico ocnlista pnrn esse fim, tu
nada cobrar, 6 A Óptica, rua da Qullanilesquina da rua Buenos Aires-

Façanhas dos irmãos Nery
A propósito da noticia que publicámos ti

nossn edição de hontem sol» o titulo s-ir*:
procurou-nos o Sr. Florentino Nery quc M
declarou não ser elle nem os seus im*
contumazes desordeiros como a policia -I
14° districlo informou.

Sobre Cass.an.I, o ferido, o mesmo ar.''-icçrescenlou quc clle uão ó vendedor ambs-¦ante, sendo, outrosim, soldado da ExcrcIU.

^VZJCO© UMPAMCTAfS**w ¦****************- ¦ 

¦ ^Êm*%*i ¦

"GUARDA-^MOVFK^
Sob o psti-ocinio áo ilidtuV ial YJ,IG,fPClidmailos :í OüíivS ilXTiEoG

UjSa' (^LETT^rVOclV MAN,U C°M

A Wall Street desprovida
de titulos

NOVA YORK, II (U. P.) — ,A WallStreet esta absolutamente desprovida de li-tnlos mesmo os dns mais velhas emissõestidns como inconupensadoras. () motivo èdeixar o merendo livre pnra a emissão dnempréstimo allemão. E' notável quc todasas casas estejam se esforçando parn o mes-mo ifinl. O boato dc que 50 por cento doempréstimo já se achavam varias vezes co-berto, foi autorisadameiitt! confirmado. To-dns ns subseripçõès nt,'- agora recebidas fo-ram devolvidas com a declaração dc que nSose acL-eitarão subscripçõès antes dn abertu-rn official da operação.*****

———————¦ 
***

Dr-Osborné—Instituto de Radiologia doDr. Manoel de Abreu. Evaristo Veiga 20. C 442

O "Presidente .Sarniicnto"
ficará neste porto, até

15 dc novembro
BUENOS AIRES, II (Havas) — O gover-no determinou quc o navio-escola argentino *'Presidente Sarmicnto", que deve che

gar breve ao Rio de .lanciro, de regresso d.-viagem dc instrueção que empreherideu iEuropa, permaneça naquelle porto ate 15 d.novembro próximo, anniversario da proclamação da Republica Brasileira.

0 ANNIVERSARIO D01iir$íinw
INFÂNCIA

^3es*s«Ã
rou nos salões da' Policiai» Geral dn"/.'."de Janeiro, o seu Mn,-,, a , ;iai do Rio
balho paciente e" s Stiflco -t^T"*' tr«-
annos vem preparando q ha lon2os

âWmsWl tõm'edUií Ínm,meros vi-
vibrante enchia ..Vo?deK2;ia?„„,,'ína8 3°Impressões do museu «», o íi* no* J'vro *•*mais de 314.500Up^Us'o',eateOh„ rta,'° "°r

falhos novos ^V^^gg^

OLnos •
Assisti
neiro,
fessor!  ...

! E. Kriickmnn e Silex, de BerlimExames de olhos pclj, Ho.frVn.Vl,om a lamnada de f-.nn„ .»"0i,.r.c.*- c'*t

0s ex=combatentes nã^íÜ:
morarão a marcha dos fas-

cistas sobre Roma
_nOMA.ll_(U._P.)__Ascütraes das Associações dos ,?Í"."1SS,oes ccn

o dos Mutilados da Guerrab n?*;('0,'**--'tente;;6cs nbstendo-se ^S^^?^»*»I nemoraçao da marcha Á.L í ¦ "m com-
llloma. ,.t -narcna 

dos, fascistas sobre

¦ ****** *****

Grandes prejuizos caiisii-]
T»mí!os l)or lim incêndio \

A 
'NOITE, (AlaTgti>as>' - CServiço cSpcc!jl|

cimLr»- Hm ,!n-"(*c incêndio vcriflc)
melúlzn- í'Zet>3 dest0 município, caw»»Prejuízos consideráveis. :/ /'¦

:-.!'¦•: l
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ttí:"
j_ — SaUluúlo,
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UlTIMOS TCLIiUr\MMMA5
005C°KREb'>'%\,,'0C',,TE5.
ESPECIAEjÜA^ISCITG
NO INTERIOR C NO
EXTERIOK E.SrRVICO„ X
_B AqE.NCiA mwm^V

VIDA
*—_¦_¦*¦»«*"¦•__»*»—_¦(_¦««•

ela hora da
morte

Im projecto, na Gamara,
tentando certas mercado-
rias do pagamento da

taxa ouro
operariado dc São João

El-Rey protesta contra a
ilta crescente dos preçosdos gêneros

AntoleFraRnlflS tflPTHP

iiWii«aMIIW«,i«i-i'«1ws-t-^«i,<»w'i»«w«.tww:i|«_i.iire»SMWr^»w«-«>>»
:i

O (iDsenlíico fatal c parn cada
momento

TOURS, II (lUil,., Hnvns) - AnnlohFranco rsh, enda ve* mnis fraco .< ja quasiuno d.i slfjnnn de vida, IV vmu-i'.uIo .1 c«i|.i
m.mii-ntii o (leieiilnee fuinl,"¦¦» —tm» > ¦ ¦¦ ___¦

_ RiiLllM-.

Em fuGinstiagem ao dia do
Empregado no Gommeroio

A Câmara quer descansar no dia 30Ini apresentado, hoje, à Câmara o -.e-
gulnto requerimento 1"Roqueiro que, om homenagem uo dia doh.mprogario no Conunercio, nao .-cja marca-
dn ordem do dia pina it sessão dc lli) docorrenie .

A Gamara em sessão
Votou-se a redacção final do orça-

mento do Interior
h providencias <• pronics- ".
«is tias autoridades mu-

meipaes
rr.it. ml..
lli

«I.l
1b.

.Ias por
joncluliido,

IS colle;;

cnicstiii dn vida, o Sr. VI-u-ngiii.. oecupou, ho.K-, n tribuna dan.ir... o 
^representante carioca estendeu-

cm considerações sobre n mngno nssum-
critíciindo us medidas suggerid- parn dcbellnr .. mal.

apresentou o orador no exame
ns .. seguinte projecto:li Congresso Nacional resolvei

ri, t". Durante o praso de dezoito me.esontav dn dnla «I.i presente lei. ficai-àòilns de pugamonio dn lusa do 00 •'', oüró,alfândegas, r.s mercadorias constantes
seguintes nrligos «In tarifa: 5Ü, IJàhbã

p..r.-.., derretida ou preparada; Ml, Carne-.i f.«arque): as. Leite cm conserva, con-
iMdo, etc: RO. Manteiga dc leite; (12,

: baralhao .• quaesquer oulros, fres-
eeeos, salgados ou cm conserva; H,1,.3 de qualquer qu.illdnde; llll, Tou-

snlgndo ...i eni salmoura'; Ofi, Ern-
verdes, seecos ou passadas, em conserva
massa ou cm doce; 03, Arroz, com'

som casca; 1)4, Farinha dc trigo; PU. I
dc «ninlqucr qualidade; 99 Massas:

ti ínticins; 101.. Milho; 1ll|, Trigo cm i
Kiii. n.itnl.-is alimentícias; 109, Ce-

.ii i-ci.oliiiiia-,: |23, Azeite de oli-
; ¦ Kl, líorozene.

Ilvvngam-se ns dispe

ai...

IU

llojç, mnis uniu vex, ;i Gamara «timbrou
s volbiis praxes «le mio realisar sessão nns
hbodos, Trabalho)  que ,'• mnis, re-

uniu numero pnrn votar n suu ordem «lo
uin, «ine, por signal, não linha Importou-
cln;

Dc inicio, foi lido um requerimento do
Sr. Ilethçncoiirl Pilho, pedindo ;i volta i
com missa o dc finanças do projecto conce-
dendo uma pensão n Manoel Machado.

O unico orador foi o Sr. Vicente Piingl-
be. rratoii da carestia da vida c justificoumn projecto, «im- vne publicado em oulrologar. sobre n Isenção da taxa ouro. nas
alfândegas, pnra diversas mercadorias.

A* ordem do din, loi, prliiiclnimonle, vo-
tnrin a redacção final do orçamento «Io
Interior, que, por isso, seguiu pnrn o Se-
¦indo.

Um seguida, votaram-se duas maiorias,
constantes «ln avulso: projecto considerai!-
d., dc iitllldüdo publicn n Associação Curitv-
bnnn dos Empregados no Commercio, c. na-
recer Indeferindo «. requerimento de Abel
Antônio dó Souzn, pedindo pensão.E nada muis houve.

¦ mm* i

Mais um agente fiscal que
quer entrar em lir.enta

1'i'art'i.Hiii-iini do norle o "Barroso'',
o "Multo Grosso " o o "Scrgliip"!'
Pouco depois dna l, hora» di manha, traiu-puKiiiim a barril o cruxadui ¦•Uarrnso" co-, n.iiii;n.|oipidelr.,s "Mallo (iri.-.-..." «..vigipi- , «ic regremo do norte, imia ondeimiam pnr ido por oecnslflo do levanta ml-in.ir quo nii so verificou,

ruiu provlilenuin .1.. governador mi-liini- «Io Aiunzonas — A remessamensal (loa saldos dos muni.
clpios

M\.','A'OS, ii, (lU-lariludo), (A. A.) — Osr. corono governador «Io Estudo, onderc-
somoi"* C 

° '° i,u l"',P6e»« dn The-
"Cniivlnilo 

« fórmn republicana «pie sojai*i o iimplnincnlo praticada m.s munici-
pin' que tenham autonomia nsseguradu »
«m!?i»s í.'0' ,,n' "•'¦'""'Içnes que n Cmi-b iiuiç.m lhes confere, ilctcrmhiRito «lc pernillllr i|i..- t-|i
mns nn gestão de seus
les nos textos legnos,
dos mensalmente, ans
iaIdoj dns rondas da
clpios. arrecadadas d'orn nvnn-

( 
Semelhante providencia foi recebida comgcraes applausos, porque concorre n t»r.nl-nnr a sírio do negociatas quo eram feitascom os saldos «l-.s municípios, com prcjul-zos lucnlculuvcls p»rn os mesmos e favo-ivs u pessoas polilicas.

POR DESEJAR QUE O RE-
SÜLTADO DO PLEITO SE-
JA A EXPRESSÃO DOS
VOTOS DEPOSITADOS

NAS URNAS
«¦-.,.-,—.- 1 ivi m _________________

As instnicç.iíes do Sr. CostaRoffo para a elciçffo do
dia 21, «'in Alauoas

ir^w J_jm J_^
ú GHi "«K-b _________! _t_j___í ^*v ^*^V

-¦¦ ii ..-,,.— , ,, "ZT mmm____^* m'

<fi^!U'-TIMA3 lNf0^MAÇ0E5
^RflPIDA^ t MINUOOSftS
srlíflIOBTOO/i A rV.P0RTA"3EM

DA "A NOITE"
lí a'

A crueldade do
Destino!

MAC
TB) --

ii propor
sejani aütono-

negócios, consonn-
'iu.' sejam rcmcttl-
suporlnlendcnlcs os

respectivas muni-

I». II (Serviço especial d.i A-NOI-
llcaiiiinndoso, no próximo «liu 21, nciciçAq pni.i preenehlnienlo da vaga da sc-i.n.ior federal por este Eslado, o gavornn-«Mr t.osii. Hego expediu um circular ;> todosos inunlclplos, ncrenlunndo drcstillmlo do pli-lto seja ndos votos (leposltndns nns nrm-lorcs que, effeclívamenlo,

mesas i Icltorncs. |»arn tnl

ir que o
expressão fiel

pelos ciei-
compareccrcni «s
conseguir, ns au-

todns i> quaes.
iu".o permillindó

s iictns do ciei-

loridndes devem reprimir
quer Icnlallvas dc fraude,
tninboin que sejam larrad
çoes ii.'... rcnlhiidns.

At. in dn ncçâd penal competente, quo cabenos nrgnos dn Justiçn o governo estadual an-ninicin que procurnrn saber, por meio dc In-
qucrilo, (|uncs os responsáveis pelas foliasi|uc, porventura, sc verifiquem iío pleito, pn-in conlra ..s mesmos nglr legalmente.

|A milícia fasfilstn vne Juraríidclidado ao rei
HO.MA, || (Uavai) - A Agencia Rtefsnl¦tuiiii.-i.. qu. esla in.iic.i.lii |iara o dia 31 do

eorrenlo a corlmnnla dn Juramento de lida-liil.ulu no rei. por parle ds mlllcU naelonal.
tv y r* ri-r-_aMMH-_M-____Í^M__________________________-

COMHWlCADOS

OS SE5_.SPEf.AB3S
Desfechou, em pleno peito, um tiro

de espingarda!
Como víio correndo as opcraSCc9 cn, doncS^ cTrU@Sa. ÍVòSídíMlltlo GrOSSO mesma Augusto de Oliveirn, por motivo

Com o eorcrà-2 despsdaçado
P-i* um carga fo

chumbo!
O desespero de um uxoricida

involuntário
Mal soou o estampido o snrgonlo estacou,vacll uv.-i nindu, sem saber que fazer, qunn-ou viu .* íir. correndo, do predío n. Iii), umiiiimem extremamente nervoso, A elle se «li-

riglu o milhar L-, nntes mcs.no tlc formuliine qualquer pcrgunlu, .. homem, que trcii.,..e que chorava, foi dizendo:

ni I. ' 
",i"llíl "'"Jbcr! Sou um desgrn-

lí, reiinssndn «In mais vlvn emoção, o bo-men que se aecusnva. nssim (So cspoutnncii-mente,-convidou, o militar a ncouipanhnl-o.'-ntrando na casinha modcsla da rua Paraná,o Inferior do Iweivit., viu, entilo, apavoradoo confirmação d.. qMC Iho dissera ., cavalhòl-ro, nno podendo conlcr-so:"" ¦.-.nl1""?- V."L''-' matou n sua mulher?•M.-itei, sim senhor, e sou o mais Infeliz

'!" Í

Fundas infecções
gonococcicas
PODEROSO MLIHiAMENTO

Injecção intrii-muscular do Sr. Or.
Annlbiil Pcn-lra

nplnliio «I» l„mo. Sr. Dr. \uh r?s<»,• .uin. iiiuhiiT liir.iii.r da Santa Casa da
Abaotii"Mlrvo-nie .1. prescnln psra cornou-
nlcar n VV. NS. qu», uilllsanda-m. do
preparado "Mercelhyllna", tm vario*
cnsus do blcnorrhiRla «uu.lt • chronira,
neato hospital, pude verificar sua cfti
caclo, mesmo tm cnso* ri-beldea »m <|m
..i,!..,. tratamentos foram cncttadoa mm
nenhum rvsuttnd». ()n«tv o» stis btaefl-
cos cffcHos nuls se accenteam * ••
tratamento riu sexo feminino, o goal dst-
afia oulros iriiiiiini-nlus até enlio ns*-
dus,"

Vendo-se em drmrnrlas e phsikiarlM.
Informações «- literatura a qicm aa ¦*«-

dlr ti S. A. M.r. i.bjlii.., _ R. Carloc.i
J(|. _ !» _ |||„.-tr.í i -_T.*iT_raB__fBa»a

.Os deputados Annlbãl dc Toledo e Seve- "'"^''-'finonido, tentou; hoje. süicidnr-sc;Mano Marques, receberam do coronel Anto- JjMmcbnndo era pleno peito uu. tiro do cs-"."' ARW^P»"? '''¦' Barro», chefe da Poli- l''1''''"'* •<• 
,«in Aiiin.-ir «l_ Matto Grosso, o seguinte tc-l 

''"-'.'¦'"'es logo dn occorrldo, pessoas dn cn-k-grniiinrn: | sa chamaram umn ãmbulahcl

.!,. «„,,.„ 5cn'mr. e sou o mais nfc fí^^A~r:-uo tod...; o.s homens... fflaWBiwW
lí. em seguida, entrecortnndo a anrracfio UJJ^LÜo m.Iuço.í „ desgraçado o Involuntário lixo-1 B_TTjT7T'íi1;..*-'","10"' 

,on' '«Inuelas, a tragédia quo fíWmint.il.;..-,-, do 5e desenrolar. [WXffí
!.!-. TV;. l,"sl,,,iw ;''"' ••"¦''•'•'•'' ¦ wnlngá'r-1 Í«_WÍWm.i (ic dous canos. i.. ...... ^r, t. iiií<t..v.l

cin, sendo Oliveira li
da Assistcn-

•mm*

olr,
i.cucs cm

«no.

Teve
I smule,
: cençn,
¦ suíno,
.' court.

ordem «le entrar em inspeeção de
por haver solicitado mn nnno de II-
o ngciito fisc.il dn impôs!., dc con-
nc-.ta clpital, Alfredo Pires llittcn-

.10.U) l.'i:i.-r,!CV (Munas). II -Serviço
Rcclal ün ,\ NOITE) - Todas ns classes

rias locaes haviam resolvido, n
upgrande reunião, levar n efeito aqui um
meio geral do protesto coiilra n continiui

ivnçãn dos preços dos gêneros «Ic primeirasidade, nn nosso mercado. Como. po-boa los nl.irm.ihl

-mm*-
:^;0 EDIFÍCIO DA GUARDA DO THE-

SOURO VAE TRR SERVIÇO DE
LIMPESA A! HORA CERTA¦"•' 

direetor geral do Thcsouro deu co-O Sr.

K^^ür^^ dn Policia Mi-
fiubas^dizendn ,-ne ns nrmnzens seriam ¦ f. ün Â % Z)ukK'ado ,•*•_* mentido «le ser
f|iiend()s c que haveria sérios distúrbios, I !,„"-„ 

'L 
„ ,1?i 

',m '":"i'ia. dinriumenle, a
operários desistiram üe sou intento, áfiin 

™S,píi oecupado 
pela guarda

mem .evitar conflicto», que elementos com
ins dc anarchisino provocariam, por certo.'mn comniissão de empregados dn Oeste

Minas compareceu á Cirnam Municipal,
Im de solicitar no agente do executivo lo-

providencias a respeito da alta crescente
s seiierns existentes nesta praça. Km nome
s op.inrios falou o Dr, Lopes Sobrinho,
íolliido pelo opernrindo para ser seu orn-
r. na nclunl emergência.

Cnmnrii convidou os varejistas e ataca-
stus n sc reunirem, [.ara combinar umn
tiçno n dar ao nroblcmn da carestia da
Ia, «ine esta verdadeiramente insupi.orta-

I ner.ln cidnde.
JOÃO I)'I-:i,-!I!-:y (Minas), 11 (Serviço

peeial dn A NOITE) - Nno obstante a «lc-
lernçaò tnnindn niitcriortifentu, cerca dc
liiiliei.tos operários reunirnm-se) na frente

cdifiiiin do Concelho Miínicipnl, em at-
lide plenamente pacifica, desfuzendo j.orni[i!cln o receio que tinha o povo de qncregistassem desordens c depredações' se

esse... os trabalhadores n reunir-se nn prn-
publicn, Falou o jornalista Lopes Sobri-

io.
-M-'- agora, nenhuma alteração «ln ordemverificou, muito embora jú faltem, no

crendo, alguns gêneros de' imprescindível
cpssidndc, estnudo quas esgotados os

|triclis" de ..ntros, como a banha, o touci-
io e o milho.

• ..JOÃO D'KL-P,EY tMitias), 11 (Serviço
çcial dã A NOITE) *— .\ Cnmnra Muni-i»l (ex distribuir boletins peln cidade,nmeltcndo no operariado fnzer um bnrn-

anictito dn vidn; nqui, dentro do menor
possível, mediante medidas enérgicas, mara umn mensagem üo executivoic v.-n. ser tomadas e coi >-¦--¦- ... ¦ .

os geiierns u vendei-os
lisumidures,
S. .lO.iü

Uma reclamação não aiien-
dida

n»v,'tJÍSla$° ""• Í"1"0"''1""' « Alfândega da' '• *?''• «¦•¦•'••'tro dn Bãíonda resol-"' ' da. bnver qnc deferir na rcelnmnçnoapresentada por Stcvenson & C". Ltd. acén-tes ün Lamport ltolt I.ine, contra a esigch-cm daquella repartição, não consentindo,sem previa Iccne.i, <i„e 0s estivadores tra-balhassem, u noile, no serviço de carga edescarga dos vapores dnquclln empresa.

CONFIRMAÇÃO DE UMA DECISÃO
DA ALFÂNDEGA DESTA

CAPITAL
.O Sr. ministro da Fazenda, negando pro-

ymonto a nm recurso, conlii-mou n decisão«In Alfândega dò liio du .Innciio, que exi-
gm termo de responsabilidade pnrn bnldcn-
çao de carga dos vapores "Andes" c "De-
sendo" dn The Upyal Mnil Sleuhi PacltetCompany,

CAMPOS GRANDE, ü — .Segundo com- J'P.,sonuo uiiycirn transporlado par.-, o posmun endo do capllflo Alborlo Diiarto de t0 d" PraSn •"« llepublien o dali, depois de.Mcndonyn, commnndanto dà I.S li. c.. nos- ''oiivcnicnicinciitc medicado, removido narusns.rorços ocçuparam Porlo D. Carlos após '' V,"."11! Casa'
ligeiro tiroteio entro n pntrniíia «lc éxplo-l , ollv'!Í''n tem 23 nnnos, t solteiro e resi-ração çomimiudadá pelo tenente llildcbran- 

'Ie ,la casa indicada .
,lo Moreira o scdlclosos. lísies evacuaram oPorto deixando dois prisioneiros. Na fozdo Amambnhy fornm feitos trinta c dois pri-slonclros_ do contingente «Io tenente JoséAssiimpçuo o npprcbendidos dois canhões,
bcííic C 

Bran(l0 «iuantldndc de material
O cnpilão Mendonça nomeou o cnpitãoMartinlio Teixeira commandante da guarni-çao «le D Cnrlos. que ficou composta de

contingentes do 18 It. c. «lo 10 n. C. Mnomeiis do segundo Esquadrão de Cavnlln-ria Provisória e Oli homens do Batalhão An-loi,-!.. Mnrin Coelho. O sargento ajudante.loa., (.iiulbiito /orrnn com uniu força dc•iu Homens rcpclliu um forte ataque dos rc-vojtosos no rio Paraná; pnndo-os em francaucbnndnda e inutilisando o vnpo
cho, que os mesmos tripulavam

Correspondência encontrada aos pedaços

cosi ume seu. limpava .-, cspiiignr-ns canos, do que se serve pnrn cn...- nos domingos, no lado dn _*___„ ., „.nlipra Nocmln Santos Pu
de costura iilln"

que fosse

pio nn innciiiiiu
il.nvuv.i uma camisa lS.1V.UII os ,|,UIS> iriiiiqulllòmeiiti

S™", 
"•>«»,«"««»«! 'I" rllhlnho ,p.e

lies •',„, ,l's 
v-'',a 'V'."""'''i"'"'P- Casados, haires ..unos, „„„ s;ii);_( _ e...|o mnis ligeira dòslíitelligcnclii

muito amigos, seus tem

l;"_i__M_í?''rw.-ir harmon,a fell„. Assim, Ro-I TI? 
C'"',,,"so I'"«;l- funecionario qiie è~ - ' !,""'" ,,C ,cn" (:'',,lr''11 do liras a

S 
•" n,,1 regressar dò serviço, nno mnis soafastava «li, esposa que idolatrava;

t» oZii..1:0'-' 
n !,rm.:l' l'm m-niéiilo fa-

c"nos ri K*t 
• ,s,,oran'10 'ine cm um «los

eu dí,h„.íi',™ ,"".,:l carBa tlc chumbo, des-
d Inír ?., 

,;,lc'' '•'", ií:"il110- hãndo _oçionar. A carga, saindo, foi nttlnclr cmcheio. e em plono coração D Nocmia „num grilo. Br|lo (lc ,,,„''. 
• 

,"• gue.

infòrtund í.no '«dcscrlptlveJ, o marido
aviação de CeiitoceUe. 

"onde 
líítímamente se rill.a' a«a?«mío-Tnos 

"seus''braço/'"'"" ''
lem «indo vários sinistros, oceorreu. nn nia-l" ¦

Mio- • . i*i > i -ro SI

ímM W\wm¦tlmt^mWm
sobre o ! Wà 

'-} 
3M____|1.11.1.1 | íkC___^____BÍ_|

fAIiriíòTÒeKl
mtemiHkotBo'mÍJ-

«£!^TRPf0
ícnclii. Muilo unido-. I I_'AFV "'*"¦ !l,í,cn ° coraV«0 c ",n'n a
ipcrnmontos se com- ***** * ''ur ''e cabeça com a rapidez.

do raio. —

Mais um desastre de aviação
no campo de Gentoceile

~ -mm-m—m * .¦¦ ...

A morte instantânea de um sargen
to-aviador e um mecânico gra-

vemente ferido,
MIUO. II (A. A.) -- No campo dc

0 cxtin-

DECORAÇÕES CHICS
üiiii finos tecidos, Crctones, Etnmi-

nes, Veliudos, etc, pecamorçamentos á

Or,. Kua da Cerlor*. (i7~-lttf

. ..,. ...  "o" oc hoje mais um desastre, que custoue inutilisando o vapor D. Pai»- a vida de um inferior do exercito.
.9 sargento aviador Galluzzl, em compa-nhia do seu mecânico, estava renlisandocm lorlo D. Cnrlos, dizia estar a prêmio as ''"¦ vôo num biplnno, quando «i mVsiiioTof-

_n._':?1ls.'M0,;"?Çncral Nepomuceno Costa c te- fecu uma "pannc" a 300 metros de altura,

r-se. Em pouco ella morreu.

A conselho do sargento que lhe ònvir-n itsloria do crime imprcssion-inte Zmual-

"_0.

in-

d ¦

íillld

(Minas). 11 cScrvico
>'0ITE) -- lim vista dn ngíln-
rios Icicues, nssuniindó uma
ileslo contra a elevação iii-

ssanle dos preços üe Iodos os gêneros emiss.i praça, prnciinimo.-, ouvir diversos coin-
Frcianles sobre ns causas desse grave fneto..1 nilos nquelles a quem fnl.imos declara-
m nno ser i-esponsnycis pelo núgmcritõ d

0 DEPUTADO JOSÉ' BRAZ VAE
RECEBER A AJUDA DE

CUSTO
Figurava no expediente de hoje da Ca-

--.. .. . , 
""¦;' uma mensagem üo executivo, solici-consistem em ndqui- tando o credito snpplementar de 1:0008- dirêctniiientc uos paru págnmcnto da ajuda de custo no denu-tudo .losé IJrnz.

írentc Hildcbrnndo. O general Ncpomuccnn Prcclpitnndo-se violcntnmehto no solo'regressou hontem, da linha dc frente. San- O sargento teve mórle instantânea 
"e 

o
i,'??,08, „Antllcro Darros, chefe de Policia mecânico ficou gravemente ferido. O biiil-i-.Mimar. no ficou cm pedaços.'• ¦ —- O desastre foi rapidamente
Surprehendidos quando
preparavam o assalto

a um prédio
Tres ladrões lutam, cm Por.
to Alegre, sendo um morto,

outro preso e fugindo
o ultimo

vnrrrT0 
ALEGnB' » «ervlço especinl dn A.Millr.) — Tres audaciosos ladrões; qnniidose preparavam parn assaltar o prédio nume-ro ial tia rUa ua Independência; siirprcbcndi-tios por uni grupo que passava, em nutomo-

hi 
' 
i'aram 

,ula co'" ''•s oecupnntcs do ve-
O cbauffeur Luiz Taliorda sniu ferido afnen. no rosto. Os gatunos um, de nome JíãoLuanno,.foi morto; oulro, conhecido por

por elle ucomp.iiib.ido. npreseiilòii-se a;autpridadçs policiacs do 20» dislriclo AI iconimovido, confessou o crime os npídó
?,,,?; 

ní'oll";tal,' a"««'lc commotlcrn a u n
forhmgp(,i)e 

''í1 1':"''lli'1''"''-'- Suas de_am.Sulornm tomadas a termo
O cndnver da dcsventüràda sen

„ ,  divulgado, ; 
•joutnvn .0 nnnos dc edade.causando profunda magna, e fez com que 

' formalidades legacs. foi removido ,-.-, „lima verdadeira multidão fosse ao campo , necrotério do Instituto Medico LòíiiloeC_ntocello, conhecei'avextésnão dòsiiiis-onde sairão, amanhã, os funern 
'"

«ro» •¦* •¦--•-¦•-¦«'¦'•

iliorn, qi!"
preenchidas ns

Petropolis-fíoíel-'
Dinii.is, ti?. Mensalmente, outras vantagens.

n. PIllíI CANECA, 3'-»

ladiotelepl|onia
r.i-

es, us

morto; oulro, conhecido
loi preso o o terceiro fugiu.

O príncipe D. Luiz a ca-
minho de Londres

PAUIS. II (Havas) — O.s jornaes noticiam
que- o príncipe Luiz, que acaba de ser desti-

. „....-  tuiilo dn condição de infante de Hosfinhlin¦cços dos produetos que vendem, pois os em consequencin do recente escândalo em'quirein por preços jA exorbitantes, tendo que se viu envolvido, pãi-tiii hontem ã noi-
;smo_ grandes "sloeks" cm deposito, pelo te pnrn Londres. nouiem, 

.« noi
e nao cffectuorão compras emquanto -•' ... 

lição estiver iinorm.ilisad.i

PAGAMENTO NO THESOURO
Na Primeira Pngiidoria do Thesouro Na-cionnl serão pagas, scgundn-feir.i, as folhasdo montepio da Fazenda de A n Z.

E' PRECISO ESCLARECER PRE-
VIAMENTE A CONDIÇÃO DO

PUNCCIONARIO ANTES DE
OBRIGAL-0 A' INSPECÇÃ0

Tendo o direetor üu Cnsn dó Moctlh pro-posto n inspeeção "ex-oi'ficio", 
parn os ef-! feitos da nposeiitadorla, do officinl dn offi-

! (ii""rnl 
"ri?.!'0S,f° 1-v""-';|'-'|l'l"'e.i. Henrique>d.i Costa IJurçelIos, o Sr. ministro da Fa-/onda determinou fosso esclarecidn nelomesmo, chefe de serviço a coiúí çiló do Um-cciounno de que se trata, de accordo com 0

, ;ode'o2t.CCrCt0n',4'6tí:)del<lcfcvo-

UM PROFESSOR DA E. N. DE
NICTHEROY VICTIMA DE UM

ACCIDENTE
A Assistência Municipal «lc Nictlieroy foi

chamada esta manhã para medicar o Sr.Luiz Alves Monteiro, professor da Escola"Normal 
dessa cidade, residente a rua deSanta Hosa 094, o qual apresenta ferida con-lusa do punho esquerdo, em conseqüência

«Ie um accidente dc que foi victimn na sunresidência.
—~— 1 «w> 

Fallecimento em Minas*.JUIZ 
DE FORA (Minas), 11 (Serviço espe-ciai da A NOITE) — Falleceu nesla cidade

o Sr. Vicente Vidnl Barbosa, ex-secrefariò
da Academia de Conunercio e nclunl func-
eiomirio dn Companhia Mineira de Élcctri-cidade.

pensas do infeliz e inculpndp uxprícida.

de
ex-

A imprensa poioneza indi-
gnada com a nomeação

do novo ministro

Material e apparelhos dc recepção dc
uiolelephdnin dos melhores fabricantes.

Instnllnçõcs clcclricis de luz c força, in-
slallaçòcs de ngnn. gnz c sanitarin; conccrto3
e cnrolnmentos cm motores, geradores e ou-
In.s uppnrelbos clcctricos. Concertos em fer-
ros de ciigommar o fognrcirbs cleclricos.

Mnlcrinl clcctrico <-m gernl
NA A INST.MJ.ADOKA. KUA URUGUAYANA

N. lãn _ TBLEPnONE NOKTK £10

n nn-1
i com n

russo
VAUSOVIA, 11 (Havas) _ Tod.i

prensn do pniz mostrõ-se Indignada c-m .-, **nnomeação do Sr. VolUoff pnrn o enrgo de : 1 1embaixador dos Soviets russos nesta cnpl- í. Inl. pelo Indo de ler sido o novo represen- U. Jtnnte du Russin nm dos signatários da exe-'

CORTINAS E STORES
Fabrica Senador Dantas, 1)3. Fone 0. J7_3

CR âlmnfnrfn
cuçuo do ex-czar Nicolúo.
"HABEAS-CORPUS" 

CONCEDIDOS
PELO JUIZ FEDERAL DA

Ia VARA
Aos sorteados

imuiauaS
AMAS PAULISTAS

a. fm ***r^*m ________ _„

A' (Minns), 11 (Serviço'especinl da A í NOmeaÇa0 e eXOHeraÇãO R3ra a'•',. . . 1-V. anguslinsa a carestia da vidn ! Fabrí.a fo FmO Ipãtima
Foi nomeado encnrregndo dn conservnçno

an Fabrica de Ferro de S. João do Ipane-ma o major reformado Antônio de SouznlMines Ilibo, ficando sem crfeito o aviso(ic.li do mcz findo que nomeou o capitão.lono Condido de Araújo Oliveira paru o re-ferido lognr.

}Ue.) — Kvangustlosn a carestia da vida
In cidade e nus seus districtos. Estamos
íp.rniido arroz e feii.io a mnis de cemI reis o sneco, toucinho n .*).-? o kilo. bata-

n I.S c em condições semelhantes todos
demais geiieros nlimenticiosi

gÜALIIACI-XA . (Minas), 11 (Serviço espe-
A NOI ri',) — O assucar acnbii demvii de preço nqui. sendo vendido n 1Ç300Ini". nn cnsn 011 veira.¦'••Irmãos & C

!Ü.I? Hu P0RA íMiíins), 11 (Serviço, es- j UM ACCORDO PARA ARRECADA-

-*•»-

—e«

Kçinl d;i A M.iTI-ii -• Atfeiideiido ãs'diffi-
Ulilmlcs dc vida. qne st. vão tornando cada
cz mnis pi-einentes, o governo estndonl rc-
plvt-ti iiugmeiilnr o soldo das praças de po-
pri:. ntjiii esliicitinh(|ns.

-mm*-
Transferencias no Exercito

| Fornm transferidos o 1" tenente inícn-ente Iiaymurido Cândido do Reco Barros',o qu.irlcl general dn 8' região niililar (He-im), pnra o 2" regimenfo dc cavnllnrin di-
Islpniir.io (1'ii'ilssuiniug'n) c deste rcginien-

pnrn o companhia forro-viãria (Capft.iliidorãlV. n 2o k-ncnlo contador Adalberto
Icn.dcs,

:AívTOr?ÕN™3Â~ÁS
ESCURAS!

PAMPOS (iüstndo rio Rio), 11 (Serviço es-
[(icial da A NOITE) — Cohtimin --em illumi-incão a mnior pnrte do centro urbano destaidade, com aborrecimentos e prejuízos aoommercio e á população.

A imprensa local reclama conlra o fneto"prefeito municipal « no presidente do ,n-

^•j^fTsiIpprovado peio Songresso bsü-
viano o tratado de extradição

com o Brasi!
LA PAZ. 11 (U. Pi) — O Congresso nn suassno de hoje approvou o tratado de extra-
çao com o Brasil.

ÇÃO DO IMPOSTO DE ENER-
GIA ELECTRICA

O Sr. diredor dn Receita subníetteu aoregisto do Tribunal de Contas o accordoentre a Fazenda Nacional e a Empresa deLuz Electrica de Hánso, Santa Catharina,¦pnra arrecadação do imposto dc consumo
de energia electrica',

** I <MMMm . 

RECLAMAÇÃO CONTRA UIV! ACTO
DA RECEBEDORIA

O Sr. ministro dn Fazenda inundou ou-vir n lleccliedorin dn Districto Federal so-
bren reclamação feita por N. Õiiimni-nes
.V; C,.-, contrn o acto daquella repartição,
iiinndiiiiíln i-.nbrar scllo proporcional sobren iiiipoi-lnnciu correspondente no credito dnconta correnie com juros do sócio NicolaS
Lujz__Cni-loj5 Ciiimnrães e sobre u de réir,
117.:57l)|n55, dé lucros suspensos verifica-
dos no balanço fechado ein 81 de dezembro
de 1923. - "»

Operou o do Brasil a G 3|32 e R 118 doutros a fl,116c « 3|32 d, contra' o ncular a fi 9j(i-l-e:.6 5|32 d. P

O governatíor de Alagoas
em viagem

MACEIÓ, 11 (Serviço 
'especinl 

da A NOI-
TE) — Seguiu paru Penedo o governador
Costa Rego. que vne inaugurai' a estrada de
automóveis recentemente construída na-
qucllc münicipio, de onde S. S. parti-
ni pnrn Pinssnbussií Egreja Nova, Porto
Rc.il, Collegio c S. Bruz' cm visita de in-
specção nos .diversos serviços em nndiiincn-
lo nesses logares"

0 CAMBIO REGULOU ES-
TACIOWARIO
6 1j16a 6 1f8

;".o;;iScsde 
,clras'tanto 

^^^
Os -jancos 

iniciaram os saques cm con-
ílcFera fraco!1'"' 

,>UÍS' ° CS,atSü "° 
"'^a"

e os
parti-

¦ib°rL-SÍCer,;l,„OS40^040ram-Se ° 48S20° e "

enp^/Wm.*™^^*9™»8*™
Saques por cnbogramma:

• oyí.s,la-' r" bpndi-és", ó 81132 a ii d.- Pa-ns. SltM a 8470- llnlia, S„_9 ii 83 •>¦ V-nvii

si. l-T-.-'í; Delgicu, S-130; ílolliinda !ISi5_ü";
S?p.O; Japão, .L-j-IOU; Noruega JS3I0-en-rendn. 28150'.

Fornm affisadãs officinl menteles Ir.xns:
.-V <)() d v: __ Londres, G 1132 a li 3(32. Pa-ns,-5457 a 9460; Novn York, 85880.

s*.ro 
VI*f,.:- ~,.L?.ndr?S' G a (i 1132; Pnris,

, a ?,«Mn; Nova York- S«;8'"'0 " 8$91*0; lios-pnnhn, 1.8100 u 1S205; Suissa, 1$705 a Í372Ü;
i-"í!n°S AnT£.'„I'al'«-,l- 3?280 a 3.5350; (ouro;,

i - nL'Z??Z°! Monlevidèo. 7S920 a S50.ÍIJ;Japão, 8844.0 n 38493; Sticciu, 2$39'Ò à

COGITA-SE AINDA DE 0BTER~
OBJECTOS PARA O MUSEU

HISTÓRICO MILITAR
Ao delegado fiscnl cm S. Pnulo, o Sr.direetor gernl do Thcsouro reiterou a sunreconiniendnçno, no sentido de ser informa-

do se nn Dclegncin Fiscnl naquclle Estado
existem objectos que sirvam parn figurar
no Museu Histórico Militar e que possamser cedidos.

¦ mm* •
Os turcos eontinnain vio-

laudo a fronteira <!o
Irak

LONDRES, 11 (Hnvas) — Constatando
que as notas enviadas ú Turquia continuam
sem resposta, n "Westmin-ster Guzello" in-
sislu sobre a necessidade de sc loiiinrcmtodns as providencias no sentido de por ter-
ino A violação da 'fronteira do Irak. por -nar-
te dos turcos.

„ . - ,,------ militares Christovão Pinto iPereira, Carlos Bernardo de Azevedo, Albi-1no .Toso Soares, Auto Bulhões de Carvalho I
Argemjro dc Souza, Dcòclocio de Barros Ho- u
riba o I-.rnnni A rouca Brandão, o juiz fo- » r'« 5 '-'

concedeu ••Un™' "°r íes',acht) tic boj^e, | Raa Tregç de Maio 35concedeu liancns-corpils"- .

Guarde bem - C. 3586 - este numero
BONIFICAÇÃO :

Compras a 300$ 5008 TDD? GOOS

uarde bem U« U IJ Ij 0
8 r.'n C %- Tel. 361

OS VALES-OURO
O Banco do Brasil forneceu os vales-ouro

WJU Alfândega A razão de 4S8GG papel por1Ç00O ouro.
Esso banco cotou o dollar á vista a 88910

e a praso a 88880.

7\—r~i*~^.*f5r*r í Dr. R. Par_a!!a-? <,os !"?spitacs da mí-
O ALGODÃO , r 

r.rU7I.S' serlçordia e Pro Ma-
, yj 'ro- Coração, pulmões c app. digestivo, dia.

^.i"!.?''ca, "?. "'íí01'1'0 funecionou, hoie, riamente, das 16 cm deante. Assemblén.regularmente activo,
animado de procura

,iecom um movimento
\,„..,„. i- '.--• t*ara mxos negócios.Apezar disso, [.orem, ns colações nii o ac-cusnrnm alteração. Entraram 601 fardos eSnnra,nn 

;*ai. 
Srí0 ° "slock" de 8.3U'Silos!(l merendo iechou estável-.

(4. Tel. 446. O. Res. C. Uonifim. 716. T. 941 \'.'
-___._- -_.I_I|11J.MII.IWL. -' "*" "*

1 |

Fl!
Víío ser reforçadas as tro-

pas briíannicas em
IOlHD„

LONDRES, 11 (Havas) — O "Daily Ex-
press" af firma que cstno sendo preparadosreloeços de tropas briíannicas para a parleoriental do Suez.

TTS

IKi Li Lu

0 GAFE' REGULOU FIRME

Mui'-

ns scgiiin-

nniAÃ' -i,  »¦.¦>¦'_, oii-uiii, *:o.)JÍ[J it
tljw; Noruega. 18300; Hollandn. 38470 li..•¦jí.OIIj I)inainnrca. 18000; Canadá, 8890(1;Cliile, 801)0 (peso-ouro); Syria, 8461- Bel-
gien, 8125 a 8430; ftumauia, ,$054 a'S0õ5;Slovaqu.n, 8271 a 5274; Allemanha, 78001)
por trilhão dc marcos; 28130 por marco dn
renda; Áustria; 8132 n-8145, por mil coroas:
?2tn'nnS'1Gl?, " 54Bl' *)0r fi-'i"co; Soberanos,
488200; Libras-pnpcl 408000.

Cotou-se o typo 7 a 49S000
. O merendo de eufé nlx-iu e funecionou, ho-ie, com regular movimento de procura esob a impressão de umn nlln dc 50 n 1.0
ponto- mis opções do .fech-rimento .interior«!;i I.olsii americana;

l'in vistn disso, os preços se declararamem alta, melhorando o typo 7 a 41),?, porarroba.
As vendas cffectundns nn abertura fornm

, S'rS? s.!.'l'':;is c '"' •a,'dc ''= '¦ •!"i'). "o totnlde 8.580 ditas.
O mercado -fechou firme o bastante nni-nindo.
As eiitrndns fornm de 14.998 saccas, sen-do 12.062 pela Leopoldina e 2.936 pelu Cen-trn).
Os embarques foram de 19.074 sneens,sendo 1.570 pnrn os Estados Unidos 10.095

liara a Europa e 1.400 por cabotagem
Ilnvin em slock hoje, 252.058 sneens'
O movimenlo n termo nn Bolsa, foi 

'mm-
to nçtivo, lendo sido.'fechadas a praso -14.000
incens'.

O merendo «(-guiou firme, na abertura eestnvcl no fechamento; ficnndo com as sc-líuintos opções:
Outubro, 508; novembro, 498500: dezeni-âiiro, .193300; janeiro o fevereiro, -198600

março, 498650. compradores.

O TEMPO
Temperatura de hoje : máxima, I

^",2; mínima, 15o,5 .1

Boletim da Directoria ele Meteorologia1
Previsões para o período de 6 horas '

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

pistrielo Federal e Niclheroy; Tcnmo •_-''ameaçador com chuvas passando ii instável
_lc!iipernlnra noite nindii fria ligoirn nsccn'-suo dc dia com maxinin enlre 21 o !>3 «rãòs 

'
Ventos variáveis. _i««us. .

cl^nst,pns,s:„!do:a7;Sc?- ""^ ^

eè^üTül;'. ~cstí,vcl ;1 "oitc n«ci'-a as"
vel sujeito a chuvas esparsns

PnÍh!nm»[m'\~ lii?ei,'a »-"-'a"s5o em São
mid^ístado'"" 

C """T^ *"**- ^ dC"

vn.p0S 
-""- VBI"'nvols e frescos.

NO IA — Fornm içados hontem, as 2 ho-ms «Ia tnrde nos postos scmaphoricos dn Di-reçtona na capital c Cabo Frio signaes denvisnsde temporal perigoso n pequenas em- _____fe_5_____bnrençoes. Este temporal sc verificou apósus fi horns.
AVISO — As provisões ficam sujeitai- n rc-ctificnçao com o serviço du noite.

Synopso do tenipo oceorrido
No D Federal (de 6 horas du tnrde de bon-tem ate 3 horas dn lurde dc hoie) — otempo foi nino n noile com chuvas continuasc nmeiiçndor com chuviscos de dia. A femiíe-ratura declinou seiísivelriiente. As médias«Ins temperaturas ex tremas registadas nosposlos do D. Federal (oram: 19» 

" 
e i^g

e as temperaturas extremas veriflendas nnPoslo Meteorológico foram: mnximn IS-'"-
»*(. 3 r^-"relh'a'"'-*nte ás Uh.tOiii'.e 9h,20m. Os ventos sopraram do quadrai".-te sul com rajadas sendo a inn ior' velócid-Tdeverificada^s 1,Sh.l2,n.. com lóniG rmc-lros

ÜNICA
NO SEU GÊNERO

H____T
E' OBTIDA

EXCLUSIVAMENTE DA
MANDIOCA

-1ÍII-»
Apesar de tudo aindn c a nossa casa quevende mais barato. O maior sorliment», M

mnis variados nndrões
9 - LARGO DA CARIOCA - •

. Souza Baptista & C.

Dr. A F. da Costa Jimior^;^;
mores. Radiumtliernpia, R. Chile, 17 (4 ás 6).

ittíllos

Loteria cia GapitaJ Federal
súllado da estrneção dc hoje:

 100:0008000
 20:00(18000
 10:flOÔSuOÓ

• '¦• --  5:00080001
•  -í :00G?U(Jíi *

154-12
Illli
'6730

cl 36930
72,11

OPINIÃO ÜO EMINENTE PROFESSOU Mi-
GUKL COUTO SOBIiB O VALOR

1)0 "UION1L":
"O '."BiPriil", que aconselho sempre ao.meus doentes, preenche as Indicações de uralomco reconsiituinle, indicado cm todos oscasos de depressão geral, uos neurasthenicosnos convnlescentes; cnilim, nos debilitado-

por qualquer causa.
Setembro, 1924

^vxnrjusmi
MIGUEL COUTO"

Dr. Á. Moscosd c!,inica *?*<"*>> APPa.
,, , , rc|i10 digestivo. Con-"'"-'¦'"¦ 

[¦_ _ 
em deante. Rua Assembléa, 121.

|-iEwl
Fabrica

E
aI'-r? 

v U,lÃÍ1[Aniz E BARROS, 23.Pcl. V, 40-10 _= Vendas a varejo

"tt



Francisco Feticiano da Motta e

i
Albuquerque

. TranrU.» tle P.iuIm dn Mnttn o Al
»«M|ii#«ine • filhos, 'lliciv.ii Cabral du
Moita i< Allniqui',-.,,,,- e filhos, Dr. Vc-

_._ Ilclano Moita, n.n.iuni o fillms, Ante-
II» aa !.n_ Carmo a filhou, inonionlior l.uU
Ooniaga dn Carmn, profiiudiiimmli* agrade*
cfm • tniUi a_ jichooh. quo n*i acompanhai
wm, |ior occattlAo do prematuro falirei*
m_ntn il. .eu qnnlilo pupiino, par, illho, ir*
ln6'», (tento a cunhado HIANCISCO PIÍLI-
CIANO UA MOTTA 15 AI.HUULISHÜUH «
¦ovantonte as ooiivldant pura assistir a
•tua de sétimo dia que. em snífraglo de
«ia alma. scrA celebrada no allar-mor du
•atrlc ita (iloria, segunda-feira, l!l do cor-
nnte, as 9 lioras, pelo que mais tinta vex
M confessam eternamente reconhecidos.*

Esmeralda da Costa
<•• DIA DK SKt) FALLECIMENTO)

t 

Cario, da Costa. Ittiliein. IVImar,
Dulce, Maria .Tutu* e Hllni.i, AIKji-Io
Pereira Totta, tua mulher e filhos,
Ambroslna Tosta, Eulnlia da Cosln

Perrct, seu marido « filhos, Narciso da Sil*
1* Moreira e seus filhos, esposo, filhos, Ir*
¦foi, cunhados e sobrinhos agradecem, pc-¦Chorado», _ iodos quantos os acompanho*
firti no transo doloroso pnr que passaram
4 de novo convidam os parentes e ntulgox
para assistir a missa dc 7," dia, que mau*
liam rezar no din 1.1 do corrente, às 9 lio-
nr, na eapella de N. S. das Victorias, da
•|raja de S. Francisco dc Paula pelo éter-
M descanso da finada.

Nadia da Costa Barros Pereira
da Silva

fi 

Luis Goni-agi Pereira da Silva e li-
|lho, viuva commandanle Costa flarros
;« (llhos, familia Reiterai Pereira dn

. Silva, e demais parentes convidam as
pessoas Ue sua amiaaue a assistir a missa
ê* í* dia que por alma dn nunca esquecida
NADI.l UA COSTA JlAl.l.OS FEilKlilA DA
SILVA mandam celebrar sogundu-fclra 1:1
ilo corrente _s 1(1 li- horas no altar-mór
dn egreja de S. Francisco de Paula. Desde
ji agradecem a todos que comparecerem n
este acto religioso.
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App. D. N. S. Publica, N. 754, do 15-3.1022

Em casos de Sciatica-üotta Lumbago
tomae "RHOCINE"
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NUNCA MAIS POI VISTA !

dcsapparccimcnto de uma se»
ptuagenaria

|i.'vlc a terça-feira pnis.nU «pie mai* nin-
nem a viu. Saindo dn ea<n\ n. .'t'i da ru..

s, Itiili-rlo, a '>'|.iii.'i!*iii>iiii llenedlrta M.<
,i da Cumelvio, mie tem um dricito nr
ernn oiiliierdn e <pie trajava, na uecniIAu

um v.sti.l.. lllu, nilçanda chinelo», tomm.
¦ui'1-v'â" lnnnriiilH ileiiippiirivcmla, A des-

peito de ler sido insistentemente procurada
lieloi seus parente», ainda iiàn Inl enconlra*
li o mfelií velhinha, tendo IA n tmllclfl
¦omiiiiiiil.'.i\íio do m*u il.sii|i|i.i,-cciiiiiiito.

***¦¦>*¦ ¦

Vão ser restituidas as apólices
Havendo ildo nnnuiliidu «, '•',,í'','",ru,!!f,1" i

,ara forneeliiionln A lk|inrtl«lloL do Aíiwj'
a mnteiial inrtiilUco pnr,i aí obrai iirçen**

!m. Mitprovada» pelo (loerelii Ifl.W. «le ;
de Janeiro ilctitg anno, n Sr, .nilnUtw '
VlaçAu. resolveu «ollcltàr, do, Mlnl-U-rD» J«
i-aiend», nue selam nitltiihlni, A !>"•¦*
dade Anoiiyinn "Casa Arens', duas a ••» •
•m, du um conto de nH«. cada uniu. deno<
dliidas no Tliesouro Niicinuul. paru Kiiran*
ti» dn Aiilgnaturn ilo eontrnlo, _____¦ m— "

lacaio

* HU m9m^.
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Photographos amadores \

Engenheiro Francisco Fcliciano
da Motta Albuquerque

— , Os funecionarios da inspecloria Fe-
#ff:'£era) das Estradai, sinceramente eon*

¦ fiiilcclmento do seu col-
lega, engenheiro FRANCISCO FELI-

CIANO J)A MOTTA ALtl.UQUERQUEj fazem
(.-«delirar uma missa em suffr.if;io da sua
almu, Rfjfitmla-feira, As I> horas, na egreja
da ntatria da (iloria (largo do Machado),
c para asr.istir a esse acto de religião con-

. i entes e. amigos do cxlincto,
airadeeendo-lhcs antecipadamente pelo seu
comparteirnento.

dympia Izidoro Fontes
— .la.vmr. Moreira Fontes (ausente) c

>M filhoi, Francisco Izidoro c filhos e de-
| rr<*:< parentes agradecem a todos ipic

acompanharam os restos mortncs de
«na intiatiecivel esposa, tnne, filha, irmã,
nora, neta, sobrinha, cunhada e prima
OLYMPIA IZIDORO FONTES; c novanien-
te os convidam pura uma missa cm snffra-
pio de sua alma. nn dia M do corrente,
.'.a !) horas, no allnr-ni6r da egreja de San-
to ílita, toslcniunhando desde já sua gra-
«Uão.

Coronel José Carlos Azevedo
Lima

t .losé Lopes de Oliveira Lyrio, fami-
—. V.ê e mais parentes do finado coronel

¦ 'JOSÉ' CAIU.OS AZEVEDO LIMA. fal-
..^kiuii >." v.uaiiiüo, convidam todos os

tiarcnte i e Amigos do mesmo saudoso ex-
liuelo para assistir a missa dc 7" dia, na
i-gítya de S| Francisco dc. Paula, depois dc
amanhã, lil do corrente, ãs '.< 1|2 horas, no
altar de N. Senhora da Conceição, c ante-
(dpadamente agradecem.

H. May & Cia. communica aos seus amigos e tre- 1
fluezes que mudaram o seu estabelecimento da rua !
7 de Setembro 59 sobrado, para a mesma rua 57, \
loja, onde aguardam suas ordens. 1

TiHtinmit.tiiliimitilfinitiiitiliilimiti-.íiilt mui wiim-iHnniiüi-!'¦|1'(iiii'iiiiii'iiii.)ii!,,(.iiiitii.iii!iniiii:'i t..ii.;..nt it.l.; .n .1 thliiitir.rri.t.inniii.i t
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Manoel Marinho Falcão

AGRADECIMENTO
Tlilajjo Falcão c filhos agradecem, nettho*

rados, a bondosa dlrerlorui da A NOITE,
assim eomo a todos os bondosos rompa-
uheiros de trabalho do velho FALCÃO, pelo
mu im quc tl/cram por accasiAo do seu fui*
lecimento, quer un doença, quer no enterro,
cülttvssando o seu reconhecimento o a';ra-
decimenlo c hypothcenmto sua ineondicin-
uai amizade A digna direcloria e aos di-
gnos auxiliarcs da redacção e administra-
cão, officinas e demais departamentos da
A NOITE.

Bernardo Assumpção
A viuva, irmã. filhos c netos de HE!\-

NARDO ASSUMPÇÃO, n3o podendo notar
todas as pessoas quc compareceram A casa
v ao cemitério, pnr recasião do seu enter-
ramcnlo, vim por este melo confessar o
seu agradecimento.

Bernardo Assumpção
Hoje. 7" dia dc seu passamento, Otto As-

sumpcào e senhora agradecem As pessoas
que lhes confortaram c pedem a todos os
amigos c confrades uma prece para o pro*
gresso do seu espirito.

AUTOMÓVEL g

ULTIMO MODELO
Commodo, Pratico, Econômico

PREÇO:9irow$ooo
Exposição c venda:

Dias Carneiro & Cia.
Avenida Rio Branco, 247

Cretone
para

L@nçó8S
(BOA QUALIDADE)

Larg. 1,35 metro . 4$S00
Larg. 2,m metro . 7$500

Eponge
Superior qualida-

de e todas as oô-
res (enfestada)
Metro 2$5O0

(Vendas por atacado • % varejo)

Na Casa
Pacheco

Rua Uruguayana 158 e 160
(Esquina da rua da Alfândega)

TELEPHONE NORTE 1244

I Verdadeira

Agradecimento
As alumnas dn E. Normal, tendo ntan-

dado celebrar uma missa em memória de
seu muito querido mestre Dr. ALFREDO
GOMES, exteriorisam aqui seus agradeci-
mentos nos (juo tomaram parte nesta cerl-
mouia religiosa.

Ross Alves Brandão
MISSA DE -' DIA

4i 
Mnnoe. ltodrigiiea Brandão c filhos

comniiinicam a todas as pessoas ami-
j 

'pi.i i parentes qnc farão rezar segun-
f da-feir.í, 13 do corrente, ás fl 1'2 bo-

ras, na capeiia de Sãó Gearàldó (estação dc
Olaria), missa dc 7* din por alma de sua
saudosa isposa c méc HOS.1, ALVES üitAN-
D.IO, «graílecendo, de antemão; a todos que
comparecerem a esse neto de religião.

Manoel Rosa Bento
Viuva, filhos, genro, Irmão e sohri-

ftnho 
convidam as pessoas dc sua ami-!eade a assistir a missa dc HO" dia ove

« #.por alma de MANOEL ÍIOSA HENTl.
tn.'iri*.\in celebrai' scgtindarfeira, Kl do cor-
frente. As !) horas, no áltar-mór da egreja
j. : . ilo Engenho Novo. de Nossa Senho-
m dn Conceição: desde já se confessam
fratos.

Eduardo Carlos Ribeiro
íl" ANNtVKRSAlilO)

* A familia Eduardo Gomes Rilieiro
4&4 «onviii.i as pessoas dc suas relações c

í oa amigos do extineto, para a missa
.", quc. manda celebrar terçn-feirii proxi-

ma, 14 do corrente, ás 10 horas, na egreja
cia Candelária (altar-niór), em intcni;ão ó
Mia alma. Antecipa agradcèimêiiíos.

A' PRAÇA
João Carlos Silvino e Argemiro Caldci-

rã Ilrunl Horta, sócios componentes dn so-
ciedade que girava nesta praça sob a firma
SILVINO à IIOUTA, com commercio dc sec-
cos, molhados, armarinho, etc, na estação
dc ERICBIRA — Estado de Minas, numici-
pio dc Mathias Rarbosa, declaram a quem
possa interessar que nesta data dissolveram
a menina sociedade, retiraudo-se pag» c sa-
tisfeito de seus haveres, e cm perfeita liar-
monia o sócio .Toão Cnrlos Silvino, ficando
toda a responsabilidade da estineta firma a
cargo do sócio Argemirò Caldeira Urant
Horta que continua com o mesmo ramo dc
negocio na mesmo localidade.

Ericcirn, ül dc agoslo de 1021. — .Toão
Carlos Silvino. — Argemirò Caldeira Brant
Horta.

AVISO
Ao commercio desla praça e do interior

prevenimos que o Sr. Custodio Barbosa da
lincha deixou du ser nosso empregado (via-
jante) desde o dia 7 do corrente mez, não
uos rcspossãbilisãndo, a partir dessa dala,
por qualquer transacção feita pelo mesmo,
ficando desde esse dia cassada a procuração
que lhe Unhamos passado.

Ilio de .lanciro, 11 de outubro dc 1921.
Amoroso, Cosia <í- C.

Liquidação
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 1° andar

asa Sucena
Avenida Rio Branco, 76 a 86

Clinica Medico Cirúrgica dc Doença» dos
Colona, Keetum e Anua

Tratamento especial indolor das

HEMORRHOIDAS
SEM OPERAÇÃO

DR. RAUL PITANGA SANTOS
Da Faculdade de Medicina

Cons. Passeio, üft— sob. tlc 1 i.s 5

Installamos em qualquer
ponto desta cidade os pos-
tos receptores abaixo que
entregamos funceionando,
completos com phone :

Apparelho de (alena eom phone .... HO?
Apparelho de 1 válvula cnm phona .. *M*
Apparelho de 2 válvulas com phone CilOi
Apparelho de .'1 válvulas com phone 1:1100?
Apparelho de I válvulas com phone 1:100$
Apparelho de 5 válvulas com phone 1:550$
Apparelho de (i válvulas com phone 11(1801
Preço extra para altos falantes pc-
quenos 2W-5

Idem para altos fal. grandes 400$

O maior sortimento de pe-
ças, os melhores preços

Experiências e demonstra*
ções na oceasião das

vendas

KmmammrmArits'tmiiim'mr''fmwe,prrma^-tn-i>^

0 "Z R 3" deva toldar
amanhã, o seu vôo aos

Estados Unidos
— wmmtw m mm n— ,

A rota quo oorá solida paio
gm\úQ dirlgÍYfil

IIKIU.IM, 11 (U. P.) -- Duvido A Inimi.
ilude do ar, oblorviiUA boje <> dlrlglvt l umo.
rlcano "/. It 11' foi obrigado a wdliir ;i \,ur-
tida nara «mnnlif. .,, ,, .

illrigivcl nmorlcuiio "/. II .1", cuja nnrlliln
nara <>h listados 1'nidus esta ma renda -,.,
iinle. vonrfi sobre o sul da França, sunulii.
do na direeção dos Açores o provnvelm i,.
to as llormudaa. Sendo o norte o centro du
tòfmonlM nestn estação do anno, ní.n i
prudente nuo o ijraudo ülrljiivoi faça o
vôo dlrocto. ,. ... . .

HKItl.lM. 11 (U. P.) -- O d,.|(!IV(1
"/. II 3" partirá para os listados In Idos ',i
acto e mela <la íuanhü. 0 chefe dn deloíu.
cão americana, conimnndanto BcKener, Ot*
vldlti tomar o caminho do sul.

¦ mti—

0

Ouro! Brilhantes!
E jóias usadas, quom raolhor pa.

ga ó p. JOALHERIA INDIANA, Bcc
co do Rosário, csq. L. S. Franoisco,
Atteudo-so a chamados polo Te],
Norte 3111.

0 llil sil ura tt *
dá tapid»ra*nt« ¦»» «a»am« d»nsn e ptr-
farnad- '< ;t*n«tna AOí.'A

1

O PREÇO DA SODA VAE
SUBIR

Os fabricantes de águas gazooaa reunwloi",
hontcm. resolveram, por motivo dc força
maior. «-Icvcr dc hn.le em diante o pr<»;i>.dcsemi proibidos de 85000 pura 10$000 a caba,
participando at> publico e ao commercio. —
Rio 1M0-021.

I
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ALEPTOL
Cotnpoílçfto: Pcpton.itn dc iodo, pcplona-

to de ferro, mcthylarsinnto de sódio, micleo-
phosphato dc cálcio c vitaminas do agrião.
E* um preparado sob o fArtna dc xarope,
gosto oRradahilissiino, destinado principal-
mente ao nao das crianças.

O ALEPTOL c um elemento imprcscitidi.
/ei ú alimentação da creança, um poderoso
tônico Infantil quo deve ser indicado nos
casos dc dystrophiaa pretvbercnloaaa, tntw-
culOKe* tiüKCia. cscrophalosea, catados aa*
thcnlcon, etc.

Modo de usar: Salvo juízo do medica, a
dose devo ser de DUAS colherei de sopa por
dia antes das refeições.

Laboratório Pasteur da Bahia
Depositários:

Pinto Costa & C.
RUA GENERAL CÂMARA, 91

— mo —
RUA ALVARES PENTEADO, 38-E

— S. I'At.'LO —

Mestre & Blatgé
RUA DÕ PASSEIO, 50 |

¦ ¦« mt* ¦ '" -

JJ COLÔNIA Àtêâ D
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__¦ ^^mWi\m\m\ mml ^^tfrfH ^^â_^B

mocltloS
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m tica Especial
Preços Módicos

IUTI FERRANDO
CIA. LOA

40 GONÇALVES DIAS 40
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Luiz Eduardo da Silva Araújo

ÍA 

familia SILVA AliÂlI.lÒ, conime-
morando o anniversario nntnliçio do
seu prantoiidá chefe, fará rezar uina
missa por sua alma no próximo dia ;

J,3 do corrente, (segunda-feira), .'is II) l|!í '
horas, no altar-mór da egreja de N. S. do •
Carmo, á rua Io de Março c previamente
multo aíradece aos cpie a acompanharem
ijessa religiosa homenagem.

Luix Eduardo da Silva Araújo
«. rcmmcmorpndo <. seu anniversario

*>'' nataliclo, a firma SILVA ARAÚJO &
C. em homenagem ao seu inolvida-
vel fundador, manda dizer uma mis-

ea por sua alma, agradecendo desde jA aos
que á mesma assistirem, no segunda-feira,
(in,: !.'( do corrente), ns 10 1J2 limas, no
ultár do Senhor dos Passos, na egreja- de
N. S. do Carmo, á rua 1" dc Março.

Francisco Marano
6 MEZES i

• A familia Francisco Marano eonvi-
M4 <da aa pessoas dc suas relações c os

v antigos do extineto para a missa que
.inunda celebrar segunda-feira, 13 do

porrenle, ás 9 1|2 horas, na egreja de Santa
Anna (altar-mór), em intenção dc sua al-
ma. Antecipa agradecimentos.

Or. Baptista Meirellcs
(1- ANNIVElVSAiUO)'* A viuva c enteados convidam as pes-

|L soas de sua amizade para assistir a
| missa nue por alma dc seu esposo e

«A» 'padrasto fazem celebrar segunda-fei-
r-4 proxiiii.i, 13 do corrente, ús i) horas, na
egreja de S. Francisco de Paula, o cpie an-
tecipadamente agradecem.

Marilia Rayol de Miranda
a Paulo C. de Miranda, sua familia,

áL V3ar""tcs e nmiüos mandam celebrar
f * missa de 7" dia pela alma da sua

¦**:¦ idolatrada MARILIA, segunda-feira, 13
do corrente, ás 9 1|2 horas, na egreja de
K. S. do Parlo. Pcnhorndos agradecem a
iodos tpie comparecerem.

Marechal César Sampaio
— Olympio Barradas Sampaio manda

_•#», fezar uma missa por sua alma, se-
| igunda-feira, 13 do corrente, ás 9 ho-

JL .ra», na egreja dc N. S. do Parto, setl-
mo dia do sen fallecimento.

íl «mista — Octavio Enricio Álvaro -
Jf Carioca 50- Io- l>hono c* m2'

DROGARIA BAPTISTA ^ H
varejo. Preços baralissimosi Una 1" de Mar-
Co n. 1(1.

Loteiiá de Santa Cathariiiii
U27,"l (llio) 70:000*00!)

1580 (S. Paulo) 6:000.1100(1
10033 (K. Santo) 3:0005000
8090 (Ilio) 2:000?00ll
17312 (llio) 2:000$00ll

Sortes grandes—Centro Lotericn

8ELIECTA

que rivalisa

Único botãc TI com Kre-

garantido vSítc& ,nentz
NA CASA V-u . ... NUNES

AV. RIO BRANCO, 142

mm— i

Dn Fabrica Mcistér, l.uciits & Ilmennins
— Allemanha

EM COMPRIMIDOS
Feliz combinação dc Novalgina e

Pyramidon.
Ilcmcdio soberano contra Grippe, Ithau-
niitismo muscular e articular ; Ántipy-

retico c Analgésico.
PA RH AN combate com cfficaciaU/UlUrtll qualquer DOU HHEUMA-

TICA.
A* venda nas Drogarias « Pharmacias.

Representantes: .IOHN JUEÜGENS & CIA.
Rua da Alfândega 120.

iYrchivos dc |
uijo "lüi.dncr". Pianos

e ãutorpiarii», "Cr. STEINWEG" Jlalan-
¦a çns "Mercedes", Gramoplione.i "Anlicr".
ra Fogões; Mach. dc costura "Anlier", Mo-
li veis, Hiidlo-Tclcphõnia -- BAI.l.ISTOL-

KLEVER
pscntuntes liara o lirasil

llS & C. Bua S. Pedra 27
| Importadores c Commisaurloa — Tel. 632<|j

Rio de Janeiro

-mam.

rXASA'
R. ASSEMBLÉA, 107

TEL. Ul 19 C.

MORAES
1MBLÉA, 107

ano c.

ELÁSTICOS
De todas aa largera» e eorea.

Attcndc-se a chamados para cintas sob
medida. PREÇOS MÓDICOS.

«im ¦ - ¦
PARA TOS8B
COtiUELUCHBíROSALINA

í ^^£ i
I Rei dos Limpa MetaesI

¦ mmm ¦ ... ,-»

Í 
Hotel D. Pedro - Corroas 1
Scgundu parada adeante de Petropolis fr

Telephone n. E
Clima ideal cm região incomparavel

_j|twiiliiiiiiiiiiriimimiiliiiiifl»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitii'iiiniiitiMMiiii'njiiiiHioi«:,iiirTfclá .%••-•• tonítiííâ i;,u u-islc?,as si,,is i
| ft VblISIWnH regras sao dolorosas é
£ c irregulares? Tome Cápsulas Serenkraat í
| (Apiol, Sabina, Arruda). App. D. N. S. I*. |
e n. 91. A' vendu: ü. Uruguayana n. 91. |
1 Tubo 7ÍO00. 1
¦Hi,tMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiii)iiii(iiiiiiiiiiiii;ii)iiiii!hliiitiiiiiiiitiini)iiMMinitiii;iiiiiMitiiimiir

Nariz, Garganta e Ouvidos ""stim
ÇF.SAIl DA SILVA, tx-aiisisleiilc dos profs.
Killian c liriibl, de Ucrlim. Com quatro an-
nos de pratica tios buspiiaca de Paris, He'-
lim c Vicnnn. Coiisullas dc 2 ás 5. Hua da
Carioca ,'il — 1* andar.
¦———— ¦ mm— 

A exgifapo dos faetos
Trniando dos pcrifriii nae <» emprego ria

«svirina (ncido acelyl-salicilico) pódc acar-
reíár, diz o eminente l?r. L. Itcuter, da Ini-
vursidadn ric fienov.'!i

O ácido licelyl-siillcilico (aspirina) Irrita a
mucosã Kastrlca, ra/io pela yual provoca
iiituscaa, vuiuitoa. etc. Augmenta a ««•crfçâo
biliur. ma.s congestiona « fijeado. Tomado
cm clópc.i maiores provnca calor, allucinacâo,
enibrineuez, pninrhaçües Intelleetuaes, ver-
tlgcns, convulçõea, etc., c fazendo o coração
parar cm diaatole. cheira a produzir colapso.

. Tendo em vista taes inconvenientes, é qde(oram creados oa comprimidos Kafy, quc,
devido ú conhecida accão therapeutie» do
guarani, sin de extraordinário effeito no
combate á qnaesqner dores, com a importai*-
tiaslma vantagem de não affectar o coração
nem a mucosa gástrica. São factos que todoa
os diaa a classe medica esti constatando.
Ainda agora os illustres médicos paulistasDrs. Mario Maldonado. Alfredo Medeiros e
Eduardo Monteiro, todos de grande renome,
declararam espontaneamente estarem empre-
dando Kafy com absoluto calto. no tratamen-
to das grlppcs, nevralgias e dores de cabe-
ça. "Ba

. i átíía» ' "
A9ÊmMMsmmfÊÍ WÊmSs.

Últimos modelos de HJ
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. WÊ Gir, allemães. econoniicos, moncrnoi.Sfl
) Hj e hvgicnico3, brancos c pretos, m

marca PROMETIIEUS ffl

1CA8A HAMBURGO!
EWEL & C01IEN Ltda. ij

™ Andradas, 41 — Norte 1980 BB

A* venda nas bos5 easu
Agentes deporátarias no Brasil!

CASA HAMBURGO
EWEL & COHEN Lda. tttrAndradas 4» ?•«**« H'-5
 ¦ mmmm_ ¦

NÂ0 VENDA SUA J0IA!
VÃ EMPENHAL-A Á CASA

JOSÉ CAHEN
EMPRESTA O VALOR REAL

RUA SILVA JARDIM, 7
Phone C. 2225 — Junto ao Rio Hotel

1111— MmmmmmtimmiiUmmmWlBiSmÜ;
.¦¦¦»¦ ¦ mw— ——-

Pagamento de prêmio por eco»
nomia de carvão

O Sr. ministro da Viação, solicitou do
seu collega da Fazenda, providencias pnra
o necessário nauamento. no Thesooro Na-
eional, a D. Hygina Gonçalves Ribeiro, tia-
va de Manoel IHbelrcv, cx-nraticaute de. tns-
chinista dft 4* divisio da E. V. Central do
lirasil, tia importância do prêmio a c.as fax
jus seu fãllecido marWo pela eeo«o3ria de
carvão, verificada nos mezes de janeiro fc
dezembro dc 1921.

¦ ¦•««» -< .... i .

Piem sempre o
que c bom

custa caro...
QCKBF.IS UMA PROVA

DISSO ? IDE A^•¦Ma***"'*^

Alfaiataria

SANÁTOSSE^uo^^
THE LONDON TAIL0»S

Avenida Hio Urânio, 142, .1" and. ".elcvii\-ador")

Dr. Jorge de Moraes tSiK
Aires. 68, .1 ás 5. R. Apraslvet 86. D. M. 3253.

cmliiRA
Hotel Silva, mesa de primeira ordem, aa-

seio irrcprchcnsivcl e aipia corrente em lo-
dos os quartos. Informações com o Sr. Pe-
reira Marques, Carioca, 52. Esperança do
Brasil.

• <» >-

PI
e autopianos. Peçam catalo-
gos a 11. Ferreira & C. Ilua
S. Fr. Xavier, 3:'«. T. V. 3968.
Grandes prajos.

Os Tres Mosqueteiros
Nova edição do popnlar romance de Ale-¦tandre Dumas, pelo modesto preço dc 33000.
A' vendg nas livrarias FRANCISCO AL-

VES, BIUZ LAURIA, ODEON. AZEVEDO o
no deposito, ma do Carmo, 35—i«.« mm— i

mmWtmmkmmmmMmxmmFmtasmm-

PETROL
Loção de petróleo medicinal

FORMULA lá PREPAPvAÇAO
- DO -

Pharmaceutico Francisco Giftoni
Pcríuma, ondula, nmacin e conserva ocabcllo.

Extinmic completamente a cuspa.
Usa-se como qualquer loção.

Deposito: Rua Io de Março, 17
RIO DE JANEIRO

Lie. D. N. S. P. n. 740 em 1-4-924

CAI AC ° aposentos com o máximo
tJr\Li{\J conforto, mesa excellente, alu-
Mam-se a pessons de tratamento; rua do
P.iacliuelo, 324. Tclp. N. 7349.

—- " i amai .1
Prédios, Avenida e Terrenos^^
so em S. Thereza. VENDEM-SE nas ruas
Uruguay, Aven. Suburbana, Paula Mattos,
Liidi Senado, etc.. C. 4812. S. .losé, 59, 1" and.

GAWiANTA
NARIZ E

OUVIIK1S.
Ex-adjunto des profs. Weiwracrtncr Crosn-

mann. Pftssow, em Tlerltm, e
Nenmann. cm Vienna.

TRACHEO-BRONCIIOESOPHAfiOSCOPlA
Tratamento cirúrgico da ozena (tcchnica dn
prof. Sciffert) e das diicryocystitcs (opera-
ção de West). Carmo, .*>, esq. S. Josí, 2 ás 5.

C. 2652. Res. Renina Hotel.
¦ ¦*>»**» i— 

SANAGRYPE rARA?,NPtüENZA E
CONSTIPAÇõrSS

SOBRADO CENTRO
Altnta-se por contrato. 2" andar do prédio

li. 161 da rua Duenos Aires, 2 q., 2 s. e mais'.tccnmmodaçôcs para famílias, sendo tam-
bem optima localisaçAo para escriptonos.
Trata-se na loja n. 159. Teleph. Norte 3545.

mi. eusrij ern
Doenças nervosas, estômago, intestino

c dn nutrição (arthritismo, diabetes,
obesidade, rhcumallsmo). Moderno tra-
tnmento peln dictetica e physiòthcràpia
(duchas, banho dc luz c de sol, luz
ultra violeta, etc"). Dispõe de um bem
montado serviço no Sanatório Rio Com-
prido, para doentes internados. Cônsul-
Ias dc 3 ás 5. Largo da Carioca, 3.

59 — CARIOCA —59
onde vos vestirei;; no riijor da moda, ío-n
conforto r por preços qnc não encontrarei»
em outro cólabclcciincv.Ui.

AS CRIANÇAS
DE PEITO

UJAS MÁES 0« AMAS Sf lOMFICWI COU d i

VINHO BI0GEHIG0
oeGiFFOIil

WntHTAfltxFlSCiflCArl BÍLlAX
KOBUSrASt MSihyoiVIPAS.

(I ifrnM iwjíóas Pmumiciasi OfOG/iRiM,
TiEPO&iTO*.

yDROOnRIAFR/inCISCO&lFFOtlIÃC!'•? 
RUA ITDt MRÇQM-MJÍtMtIta .

li( %ft »ft»iltfâ fr«*VM '**J-*?*- /*lfflMW«*)na—rm. i nuane
¦ ¦ *—trt.-.itij:—.* • - — ¦"PADRASTO"

Empolgante romance de Ch. dc Bernnrd,
por 3Ç(l()p;J

Nas livrarias Francisco Alves, Brás Lau-
ria, Odeon, Azevedo e no deposito, á rua
do Carmo, 35-1".

-¦¦ ¦—» mmm- ¦ . ¦

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

i Junto ao Cinemn íris — Tel. Central 431f>
OPTIMOS

IU i m m fà g* 1

E AUTOMATiGOS 1
Preços reduzidos e vendas facilitada! Ú

1 " ' ' '»-«*iir»—.-¦—-— ~~——•

DR. FELiNTO COIMBRA
do Hospital Evangélico', cx-assislenlo dos ser-
viços dos Profs. Krnusc, Blõr e IJctzner, dc*
Derlim, de volta da Allemanha". abriu sou
ronsultorio n rua Cãtining n. 9, das 14 ás lii,
no Hospital Kvangclico d:is 8 ás 12. 1-hone
Villa 2261. Cirurgia geral, nervosa, parlouvias urinarias e moléstias das senhoras.

Doenças da pelle e syphiiis
DR. WERNECK MACHADO

Largo da Carioca, 11, Io andar (só atten-
dc a doentes dessas especialidades).

tosse? ^Assrs
Dr. Rolando Monteiro.,^ ^IZM
Operações. B. Aires, 58, 1 ás 3. lies. V. 2:iUl>J
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NA ASSOCIAÇÃO BRASI-
LEIRA DK IMPRENSA
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fnniitnirúçâò <lo retrato «Io
JoriiHlIsto Arlhur AiíIiIU.h

.miivttllniiilii D uiiiiiv.-i .iiriii >|.i iljioulifr"lü i,n Anuir!.*.!, „ Asioílafíu de linprt.iuiilm.ii*iiiat.,, miuiiiliS, á» 4 hnrni d.i Intl.-,im i_n.erlH.fls «mi m-ilu iiruvixnrla. A run«vnriilii .Ir, Veiu, ,..,,,1,, ,{, i„ltii,|ifiiu
l'ii..ilivl«rino Arlliur A.lillh-*., pae tln Jui* du.i* I .vtijrln, Dr, Snnloí Nulto.KMlnw ii Sr. Dr, Caitra 1'lutti.
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MODRLO CAI.IMTRO a. NATAI

illl & 1TÍIL
A'fai,-les — Importadores
KOSARIO, 152 •— Sob.
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. NS GHEUIS
Cabeüos crc&pos com poucas aplicações t!o

CHESPCIDOR
SÃO COM SESTOKÇA OBTIDOS

**fe^
PERESTRELLO FILHO & Cia.LM MCTHEROV : DROGARIA BAKCELLOS

Tol. Norte 2803
HIO

•*_•_•. **:*:-:»:**:.<.<-h..k.*w«kx*

*_«__»
Dr. Fernando Vaz „0ll1!,r»ií" ,*¦«¦; '<¦ **

s. rei.di* . .il* ri.raríla fie ral. Dlajmostlco r tratam*, elrura.
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-,lcro* ?v«lo*> urelhra. bexiga» rin». i rat*. ,1c cancor, licmorrhnulai turno.
lemMfa 27. Itci. ü. Uoinflm, COS. T. V. 132.1,

AS FfiSTAS DA BENEFICÊNCIA
Un festival da Casa dos Artistas jcm beneficio da Liga contra ja Tuberculose

Totlos estão ao p.-ir dos benefícios mi'* í '
população pobi. do lli., d.* Janeiro Ücsda ;
aiiuin tempo vc, prestando ., Li;,, Urasl-Jcira contra a Tuberculose. Mus o. wlò t'
_..l\/,;;,,!<"'"ll'is v,em _s<,"(',, «*eundailu pori•utros abnegados bomfeitores. Ahi esl» por• •".IP!.*, ii Çjisn dos Artistas, ,„:C acaba dí
!'„•" .*""" '*-•¦"• "•*•••: promove e apoia, para..' oo corrente, n» s«li«, nuliro da Associa-in., «lus liinprefados no Commercio, um.•.'•-iikí;.,.'» festival conslanio dc concerto Iv-•'¦•'• .* cia «lan .ii,!,., ,.•„.(,> ,,roiln«-tn rever-u» em beneficio daquella I.iü.i, jmr.i au._l-•i" no custeio We sii.15 enormes despasas.teia festival coula com o concurso <lcili.lim-i.iv artistas, como :is ,Sr,i... Marin An*
Jpnicia Ulbcirq, sopráiio lyricoj Ceslra VellaIrillippiiccl, soprano tl ram» tico; Diolòròs ll"I-iliio: tncM.0 soprano; Griseldn lAissari.{_çhedl.*r, pianista; Sr.-.. l\obcrto Mario, te-por; Nas-imcnlu Klllio, liarvti.no; I).* Al-varo Caminha, baiso, c limuiniclo de Caro*ns. mncslro pianista, o cli.í, servido du-|rmite os liiíervailos. estã a excuo tlii CisaAlycar, c as dansas coincçnráo ús .? Iioras !
prolongando-sc atá «.. 7 c meia.¦As «'ntraclas para p*«c festival conlém, ¦
entre outras caroclcristicãs, os emblemasnas duas lieii.-riiiril.is sociedades; alíni dc'um carimbo no verso, com os ."CRuinicn di. !
Keres, «*m circulo: Llgn Drasllclra contra aroberculose — licncfi«-io — Hio — Casa dosArtistas,

Emprega Theatrai José Loureiro
IHEAIM) REPUBLICA

na 7 3|4 e O 3;4
PIPAROTE

AMANHÃ, em matiiu-i* ás '.' ,.,!
As 7 ..jl o n a;.i

_____ PIPAROTE

«r Kolrcc

KALAUIU iHtAlHÜ
Au 8 3'A

O PAPA' T.T-iPr>WVAPT>
AMANHA, em inuliiiú. ,ls 2 >\ c. Eôlríe

às 8 ..-l

N'otavef"7nterpretnMo dc .vfvcs da
lliinlm

Theâtr*o Lyrico TEMP0RAí^/AR,s,^í*SE
Í__Í__?';_^0MI,ANI,LV •'"•W»"Clàí DE OPERETA^HOJE á« o 3|* HOJE

OA PLATÉA
Pl.l.UlJKAK'Mme 1'omj.ailonr", ,.„ joilo f„Uno

C,lCl..|,o|MÂ,Wift.C,,,n ,",''•, h'"""»' »" ¦*'¦««
m. êllefln ',1 Tnl,U '•¦-n"»«r«lo.C»raiiil.n1

•iieh , :..hu,) ! ,n.w' *,tfU">'>». "»
\ii.«. n "i"vn ¦«"•ncçío iii* l.iMi runMim-, Poi ipni our", nue o níibltéo «rlaen

ó h '*" i :il',',) "m'Y d» "-"r"H'-'M dm
los «wrlplorei, tninbrin vlvnnfníei. Rodo
•do hTV: . ,':r,>c•,,,• wR. Âl n .1

,?r,m. * m,,?,i,Ç*"" 
f10», S nrtlaltcn í bons

..s vi ! pI' l,,,»>''*,t"-'»'l*> «'f lionlem nn

» i. .'' í,in''1 l-ww»ilo«p. bnnllu. ele.
w. i 

l',i"iun.,'n,.tf »l»í«»l«nAõ coni «pre.
,'tt- i ,iSffiSf1"-1.! " comle(* Ontal foioutro liit-rpretc unlicn e do |u\a tni,* acra.lmi .plennmonle.; Papel i ot.tU dv Impor-Meta tiveram doiempenhn aaradavel p».
imr «i'i 

s«I_?ra. ni •'¦'¦¦"¦ RMlier Oril Ár-mar Mm,l, nnbsrto l.rncuny c ítalo Orâvlna,"fleaharlla Putlll,Uile", B« Tr|é«„r,

»tll\ :..•**'",V1'V'?1'*:'* » eonic.Ha cn. .1 aclo:

Ma plfiWii deliu capilal. Inelur.lv.* pnr cir.i
,tm'íít'""'i th?f,rl»'i'> '1» Avenida; 

"1* 
umacome lin ipu* dlverio nns «uns dum horasile ospectaeulo. como so verificou rm mi.,eMrén, na qual provocou Rarjcillindai e np-piauir... Cwtnmenteí «uo dous dí seus n'i-pcií. tle Importância nlIAa; sé tlvwíum nte*•ihorei Interpreleii mais realíarlam o valorita rom .•ilia; for»m clica os dr ouc se Itiourn*Iram Maria I.lnn r .torKe Dlnií. arllsla.i<lc nierer.-lm.mto, r,!m duvida, mas nun etli*v.'r.'in vliivelmento mal collocndos nn. ncr-•íinamms «uc |)ie, tnnm distribuída», Or.iiiitriis <*ollf.bi.r.'idore.i do csp.ctaculo de hon-;em do Iria,,,,,, eitlveram bem. notada*trrente Artliur de Oliveira, Plneiilo Ifprrelrililo«o Uno. Amélia de Oliveira, Itulli Vlnnnác Mina Castro,

"Maitame", no Lyrico

¦ i-?»""»""^ sxu"Süa5l" l",«í*' honlcm, no l.v.'.if' .<?...a':"l1»»!"i frnheezá ilcòpsrélns. Kol
dc Mljrmct;., mu-

Co.liitítjo pat uma caixa fPü^amenics, por axorololãsi(l I anelu mnillanii n Ui. Jn.A U...- .1. w ' ~ *•»_.• sflWIWBA At.UÍvucln iiii'ili»*.vi 11 Sr, Jn .."< ,l.«ii» ,|-Miiifiilii 1 11, Patrocínio All.iimivi.iue, nm*iu*. i«-.iliiiu*. a rua ll.i|»i.rtu.',..l'.m.jiiii.i!,.•ii 11.11 vlvllmni ilu nm pi-iiiunu »c_IUoiile.'• M1". raiiuio it. um nriniirio uma ii.j.u,

»08, a eirprogü^ô3 da
Central

í Miiilílirlu i|3 i..

viu-

¦¦-,..., .......... ...' um .....1,111.. 1111,1 t .11 ***». ¦ «,.,,:, ,rol mm ;,iii„,;i| .,.. pr.iiliuin.lii. en\ aiulm ..,*!', MlinMiriu i|., ('niemln, „ titular d.iicrlmpntiis iu, enbeca. yurn. lulleliou pa.,iiiii<niii ii,(, imantlnifDçii.ii, ;ln* curatlvoi dc qm,. ctreclam. íV*V ;'¦*.:"'',»¦ v.ttlMti-. vinproínilos .1, t.v».D. 1'aii'iifliiiu, que ¦¦¦mn ,'17 muioi, o o Rr. ,,"' '" ''•'»-"• ivIhIIvhs A illllereiien du nuAlmeida, ilo íifl, ronilliornntiie A iiiii vam. vJ"'"." provlaurlo uuc .-.. . rui .•imiviliiiu 1I1
S_______s ' "*1**1*' awonio cam u doiwtu 3,ou», d«- ü i|«> ji,—_ lll 11 lill ___—_¦ IU 11 ... I!l"ll. II..I....I.. ...... l.V. ¦'.. .'
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pos Ifteatro PNil
MUSIC-HA! L

HOJE
GRANDK I3XIT0

|(lu notável cantora russa

Dina biÈ
no seu holIisNiiiio rc-

perioiio
TODAS AS XOITES

VAKIADO 1'flOC.HA.MMA
2 -:- Orehcstraa -:- 2

JAZZ-BÀND
i:»nn*rn<!i. «ervlrt, dc llr-lauranlc

lifif.i ,|,.
«I.1..1.I1 ¦
ifiilc d.,
r.iriii de

lli.iM uejavie,
iii* --nrliiilmitort
..(iiini.i elaiie
kC-iuiidà. i"'it

(luulnrl CliiciT.i..Livi-linii Silia, nal**• Jiit,i Mcnilci, ope*licentca ú icrcciriIdlvliflo Uniluèjín; fNlrnilai Húníliorlo"¦' I.Íhi>n..ifl. ,* .iu.,. iialthniar, aiudniilei d« *.*¦cuiuli* Aiiiiium Harliosn, eonecrlador «i*quinta; IlalnCiiiiu//.,, encarremiiln do ufli*rlnav; Oregorlo Marlanno, nlfiilnl (iiicrurlodo lercelrat lluraclo Prniieltra diu Clianai,roncírlndur «Ifanuincrarliij Ownr TlieoSla*¦•¦ l.*im»J. ofrieliil do lofiundai .lon) i,"ini,.i.In.lmlli.iil.ir ile scilumlu; Ciirlns Anmlo ti,(Sllvij, aJiiiliiiiii. il,« scaiiiitln o f.aiididu |'or«liando* «lo Araújo, ntflclal oiwrnrlu, Ituloidu ipiiiiia illvliAoi l.rnrsln d.i Sllvn |lra«a.pratlcnnto leclinlco, da a»,
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STAOLED^C^
RUA SCHBISTOVÂO 705
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A encantadora nperfia
«^...i.i.t_^___i -*--•-* ••• "i'! I1IH
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LES CI.OCHES DE COKNEVILLE.' — Le

PHltatfeeM
Fií_?H

feli
oa

6rnt'sfn Soajii
9R8HCHITE
üsuauitfia, Asthma,
CiUifhoi cbmnit-a»

çruiK-nsn
t^iistüülifimfsi

~"!7i'.','m.V* ' ,¦•;;.,•-—"»í^-'~

í!CASáLL-;.VLof.DOf-l'' li

Formulai
Creoioto

Vegeta?
Iodo*IIy.
pophos*

. )iliilos de
cálcio c ao*;

«lio. j
Clycérine

Fartos I
cicnicutoa

parn a
hygiene

dos pai*
rnõe».

\pp. n/5(l dé
1 lio Hi-IKS.

Sentis dôr em vosso esto-
mago?

EIS AQUI A FÔRMA DE CESSAR
ESSE MAL!

Milhares de pessons através do llrosil as-sim eomo tambcm na Uuropa •• uns outras
partes do mundo, obtiveram alüviòs com-
Kte-Mi .Sr iní!i**esl;i0 l'do liso «ln MAGNRSIAIH.SI HAIJA. após terem feilo uso de ínnu-mcrfis preparados sem resultado.
Iara liyrar-vos tias perturbações estoin.ie.ic8taes como indifiestâo «pie é proveniente doncctimulo «los ácidos no estomoaò a _\l \-ONESIA BISUflADA ò o mediciimcnto i.leal
para esse fim. A sua a.*cão «. tão cffienzcc.íiio a appliciiçfto, que fazemos de umn fo-lha dc matn-liorrão sobro a. tinta. Os ácidos
m_,-n ,c,',"Sild,"'fes 'ias dôrcs e .1 MAGNESIAUISÜRADA nullifiea n sim ncçâò. E' sim-
pies o seu uso e tão efficoz que os medi-cos prescrcvcmrna e os hospitais ulam-naatravés de todo o mundo.
f,.í_ ,,íi.u,_',uer l'11"™*-"» a MAGNESIA lll.*.UI..\[..\ í encontrada 11 venda, c, 110 ciso
que sintacs ilór após as refeiçõe.. fazei usoila mesma e sentir-vos-eis nllivi.ido Ocusto da MAGNESIA BISURADA 1; muito di-miniiín c os rc;.uit.idos são stirprclicndchtos;" " ' —— *—**.•)..—. — „.,„-—

M**H**M**XX"W*:**W*->.>*W-*:*^->.W_.**!..<«{-H*

SEGUREM
seus prédios, moveis e negócios na

GompaDiüa aillanca dsBarila

Os Callei
Desipareceit

Quando se Lhes Teca
Com "fiets-If*

Da mesna formn aue una «ponh.âbuori-e a atua, a_ai.ii o "Gtti-lt!!
atiiorve e chupa de Qualquer

li |"lll\
Iiiflnmmnçocs c purRaçõòs. Ciillyrio Moura ¦
lirasil (nome rcffistario). Km todas us lihur-inaçi.aü e lirpgitrias.

3N "Z¦*•-*—"-*-*¦- *«*- -•-¦ > -HqtfriB»*.-»¦>¦¦—_..-.. _.M_J

HAGIA Tiata-
,. , , mentoradical, dns .; ;rr; ii. |,ar(;o dn Carioca, 15, TelC. 8138. Dr.".IOIIGR A. I.tANCO — Assis-tente do Instituto Oswaldo Cruz".

»—_o^t**X»—« -f-¦¦„...

RESTAURANTE RIO DE JANEIROllua -.nvriidio n. ... Aberto até á 1 hora.-— «—*»-»__. 
.— 1

Ukeras ,:'-vPI,ili,iC!':* — MANOEL curou-se
.... „",,:or*1s syphillticas das per*

1' 1 ««''L^115' com 2 vitlros de L«ctyl egastou llSflOn. - ANTÔNIO curou-se de ul-ecras syphlldicas tlas pernas em 120.,liíiS (4"•i"lnn -"''.n" VÍí'r0S l'C °Ut'"0 «IcpUMtlVO •
LUETYL ..«. em bons pliarmacins.

1° andar, salas 9 a 12, do edificio do"Jornal do Commercio" —
Avenida Rio Branco, 117,

a fjnai possue Hs.

Í9.5!3:678$4I0
cm imnioveis, apolicõs, ricçôes c dinheiro. 
!,e .(í..';.IJ!l.'Í„annos* é Sraiuit" ¦, nuno scguii,-le¦ (SKTIMO A.VXO) dos } ^-os terrestres.

Em caso de reeonstrticv;: kl concertis,
por sua conta, dc prédio sinisi.ado, a Com-
panhia sc obriga á indcninisnçãn do respa-ctivo aluguel INTEGRAL durante o tcn.i«oempresado nas obras.

A Companhia ALLIÀNÇA DA BAHIA & a
primeira companhia nacional dc scfpiros ma-ritimos c terrestres, em capital, reservas ereceita. E' n companhia de sefluros mariti-mos. terrestres c fluvlacs que, no Brasil, em132.1, teve a maior receita dentre toda» ascompanhias congêneres, inclusive as estran-
ííolrns, «pio operam neste paiz.TAXAS MÓDICAS - OPTIMAS GARANTIAS

LIQUIDAÇÕES HAPIDAS
Agente geral: ALEXANDRE GROSS., mtmm..

OâSELLOS

«tjnloreso, pequeno oa erande, toda aeír. Nunca íalha. "Gets-it"' é o ori-Binai áttcaicaior «lna callo» e cnlloii-oadM. Pccn-o «empre pelo nome ertmue íub-titiilo«. Custa uma baja--_Ua—em qualquer parte.
Fabricado por E.lawrence & Co., Chi•cago, E.U.A.
Únicos dl-titbt-ido.tw no Eraxil:

GLOSSOP & CX?.
RIO

JRBj*f*v-*S9k

__ Hf ^1

i-Mf*.JT*W.

Pelle, Syphilis, Vias Urinarias
llua dn Asscniiliíéa, r,l. das H á*.

_ DU. PKDP.O MAü.-I.HXÉS:
¦u^(6flPi_-.
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O perto, pata manhã
Xljic«nr.im: de Punia da Areia, o paquete..iifional •Ipanema" com passageiros; tlcbantos, o vapor nacional "Ariiarnntcs'.', comlarios fíeiierns; de C.hrlstinríin, o vapor no-ruorn, "Ks.vclla", eom vários gêtóíos; o'rvn^ 

v-'reS'; ° vap<1. norte-americanoGeorge Pieree '. com vários gêneros, c dclelotas, o vapor nacional "Amaíonas", comcanos gêneros."T*.—-r • 
.*•""¦•tnrrcsao gonoçpcclca c todas as suas com-]'iiej'ç.ies para _os olhos (oplilalmias ematlultos, oplitalniins dos rccemnascirlos, Iii-tos, etc.); pnra as articulações (arthrltetírh.itrnatismo, etc.); pn™ 0 apparelho cír-«¦matorloj para o .ippárclho senito-urinnrioetc. A primeira indicação, a indicação maissegura e positiva :

VACCINA GONOCOCCICA
do Laboratório Clinico Silva Araújo

Cura radical pela
 diatbcrmla c. raiosultra-violcta, apparelhos dc alto-poiencial

(technica dc Nagclschmith. Herlim, e Kowar-
sliilc, Vienna). Or. Coeio Barcellos, cx-assis-
tentu dn Fac. tle Med. Das 9 ãs 11 e das 4As 6. Tel. C. 38IM. S. José 53.

 ¦ —— " ¦ -.«a» ¦¦-
*<"i»j2jW-S-*-*t_w^^

IMenthoIatum: DSwm I
DUCHAS — BANHOS DE MAE
Applicam-se duclias c banhos dc lua. Alu-

gatp-sc quartos para banhou:do mar. lUia Ba-vão du glainengçj 16. Tcl. ;13tíl U. Mar.' " ' —-»n»8*~-« ,. „ ..—,___P^CETE EM
BOTAFOGO

Vèiidé-se o esplendido nalacete dn
rua Conde de Irajn n. 111, com mo*
biliario existente, ou sem mobília,
para familia dc tratamento. Centro
dc grande terreno. O prédio pódcser visitado das 13 ás 17 horas; ira.
ta*se no mesmo.

UMA DESCOBERTA CUJO ftKGRE.
DO CUSTOU DUZENTOS

CONTOS DE RÉIS
A "Loção liiiihanli'" 6 o melhor -speclfi-

ro para ns siffci.gi.ca ciipiiiircs, Não pinta
porguc nar, ó tintura ; nao .liciliiií ,iorqucnão contém ..,.es nocivos. E' uma formulaBcicntífiça dp grando botânico Dr. Groirad,
cujo segredo foi iohipradò por 200 cuntos d*rc-irí.

.?:' rccqmmendada pelos prineipaes institu-
tos sanitários do estrangeiro, c analysada
e autorisada pelos depiiiianicntos de liyaie-
ne <!o Hmsil.

Com o uso regulai da "Li._o lirilhante":
1* — Dcsnpp-irccem completamente as car

pas c affecçõcs parasitárias.
2" — Cessa a .queda tio cabello.
3* — Os cabellos brancos, descoradoi on

grisalhos voltam A côr natural primitiva, semser tingidos ou queimados.
4* — Detém o nascimento dc novos cabel*Í03 brancos.
5-> -- Nos casos dc calvicie faa brotar no*vos cabellos.
G° -- Os cabellos ganham vitalidade, tor*nnm-sc lindos e sedosos e a cabeça limpa efresca.
A "Loção Brilhante" i usada pela altasociedade tia S. Paulo e Rio.
A' venda em todas as boas pharmaciasdrogarias c perfnmnrlas.~— ¦ ¦***__-¦

cila "iMaiiaínc", libreto''sica du ÇlirJstihi. autores ambos ii acredito* '

th;?*".*;¦,• }'?' Portanto, natural qua 6tivesse secundado nesta capital; teven c.lior .iustiça. dtga-se sem reservas. Iltm fran-1reza nos ícus moldes, libreto desenvolvido íc esplrlluosp, com musica dc»pi*etcncloiia •.nas onde sc encontram Ircrhos que ...tiramnpiilauso» quentes. Depois disso, mais ali":«« um ^desempenho, cm conjunto, excvl-içnte. .lista explicado, por conseguinte, osuceesso do..espectaculo de hontem nn l.v-•leo, assistido por um publico, por c.ccl-,iencia, elegante c culto. i"Papá Lebonnard". no Palácio
O espectaculo dc hontem no Palácio Thcntro fo,. sobrettitlo, um novo suceesso paraAlves da Cunha. "Par..'i Lebonnard", peça•iuc uqui teve interpretes illustrcs. que mar*caram liem o êxito dessas representações, foi*,de novo realçada pelo trabalho artístico doillustre comediante portuguez. O publicorendeu-lhe calorosos c bem justificados anPlnusos. Ademais, o espectaculo logrou bri-lho de representação por parte dc outros In-terpretes.

NOTICIAS
A companhia de rerbitaa d» Lyrico — Mar.firi-la Mnt, soa entrella

* Podemos, hoje, annuncUr ni»c a "ostrclla"
i-Ia grande companhia nacional dc revista.
\$£í .í»..l.?i" Uc,<}nno esti oraanisandopar» trabalhar no Lyrieo. será MargaridaMas. actrií tjiie, inegavelmente, tem a sil(premacia do gênero, act.ialmente, nr. scenanacional. E\ como se vê. um elemento tlc.

.*_•_. ÍT qa . conlari n c°n.i«nto estreante
l™..'* % .?¦. «««rta Lyson Castcr. do te-nor Alfredo ViyUnl, da actrle cantora Yvet*te ílonolcn, podemos affirmai* que um do-*prineipaes actores cômicos scrA Nino Ncllo.muito conhecido naa platéa» de S. Paulo.Nino Nelto é brasileiro e comqnanto sejamui o moço, cspcçialisou-se no» typos pnraos...naes diapoe de uma grande "vis-comi
í.^.íí!, •".*« curta passagem pelo Rio. nacompanhia Lia Candinl, pois também repre
?!?iÍ_.em ,u,,,_ü0t, ,,v*mo» oeeasião dc no-tar-lhe as qualidades de comlcldode naturale, sobretudo, a facilidade com qne se mo-dl-íca de papel para papel. Também faz par-i te da nova companhia a netriz Aliee Tinoeo,que, entre nAs. gosn de muitas svmpatlilasI ç que. cm mais de um papel, tem alcançado: louvores unanimes da imprensa.

j 
"Oo Bino» de Cornevllle", no Lyrico
„i,T_:rr!.n0S *ma"h5..no l-yico, Í>eU compa-nhia franceza, A uoite, cm 5* récifa dc assi-giiatura, a populariasima opereta dc HobcrtoPlanmiettc, "Os sinos dc Cornevllle". l.éon' 

.^.'^M0*. Hryton..w(*llc' lnn,° nK""«<lon naMascot e c nos "Mosqueteiros no Conven-to , fará o marquc2 dono do velho solar <!«<Cornevillc, cujos sinos ha vinte annos seconservavam silenciosos. O tio Gaspar srt-r.o cômico Rouvierc, q!!e fez com tanta graça• o abbade dos "Mosqueteiros" c o S. Pedro
;de Laha-.it". Hoje, repete-se "Madame". de! Çhrlstinc. o autor da "Phl-Phi", 

que agra-¦ dou hontem em cheio.
j O programma da Lombardo-Caramba
. A firaiide companhia italiana de ooeretas

J Lombardo-Caramba, que hontem nos deu, no.. Pedro, a ultima novidade do thciitto.vicrincnsc — "Mme. Pompadour", de Léo K.hall. dar-nos-á terça-feira outra peça nova, ioriginal de Cario Lombardo, com musica do Úmaestro húngaro Cierkowicj — "La bani- Kibola delia prateria" (A boneca do prado), E'
que se destina a nm grande suceesso. "La
bambola delia prateria" estA assim distribllida: Chou-chou Ines Lidelba; Regina,Anita Çplibry; Milly, Ester Orsi; Walter,Luigl Abrate (estréa); Flon. ítalo Gravina;Leone, Roberto Braecony; Oontrano, Enrico
Jantnl; Dlck V. Fayelli; Jock, Bruto Martinotti; uma dama, Maria Manera.

Theatro João
Caetano

(Ex-S. Pedro)
Empresa Faschoal Segreto

GRANDE COMPANHIA ITA7
LIANA DE OPERETAS

LOMBARDO
CARAMBA!

^Hoje —Â's8%~~Hoje

Ines Lidelba
JjTia protagonista da nova opere-

ta dc LEO FALL

TEa&oes
Nri rua das l_nrat.jclr.is miiuero .Vi.",, ven'.sicni.se illvcnoi lutes cun rrente pára á rua

[.aranjrliiis c ii rua interior particular ar-borlíiula, rom 10 metros ile largura e de nc*cnnlo com s.. exigências munieipaes, cujassuperfícies m.o dc :!W n SOO metros quadra*doi. lratnni-Dp n.i incsmn rua c numero minu nin Assembléa n. 117. '.•¦ andar«ot—
(J1 •'-''• comprar, vender, concertar <m is/er'{jnlns nun scrlcilatlc'.' pmeure a ".lonlhcria
ViiicnHni", iii.i Unnçalvcs Hias ;t7, fone HUIC

—tr»
1'ATENTI- N

i
i »—I jr*

V
I

i «.

10.111 y.

Pompaloo
p- que,'premicre",

levada hontem em
de3luui1)rou a pia-

téa carioca 1

Amanhã-2 espscíaculos 2í
;A.s 2 3!4 — em matinéc:

Sofá I'rivilcjúuilo jiiir
cxíiiiiiü mcilícos.

IVero, 130S000.
loplado com exilo cm lodo:, or. hoaiunics

e clinicas médicas.
1'ar.i o interior. r::hr:c:un-.-o s!: il'arr.inr.
Ilsclutívo t'n f'a-.i de Movei, r Tapeçarias

A. F. COSTA
27 — «TA nOS AXÜR.VDAS .'7

., .OOIIVÊIIKSDE DAMESrrecisn-se «lu competentes cabãilcirciros
pura ticnhoras.

CASA E?ãTÍS
Itiiu Urugiiayann, 7!!_nt»n-_...._! „

ie. wmi

""*•_._¦__»¦ ¦-——-—-* ¦- — — -

PENSÃO CHIC
PARA FAMÍLIAS DE TRATAMENTO

Lm majestoso paliícete, com lindos salõesde recepção c recreio, alugam-se confortáveise luxuosos apartamentos com banho privado.Rua das Laranjeiras, 524.

VARIAS
Desligou-se da companhia do Recreio a

otrÜ M^l6. fâosl"0 
f°' SU"StÍ,U'da "Cla

KSPECTACÜL08
HOJE, ia,;7«4 e í.y.

| Senhorita Futilidade
De Paolo Ma»alhie8

—'num
I' ã i_»'iiiii_-_-__«.i_.i'i_- "****• 

" "-***-_-- " ' , m t m.

¦•A flKJit,. Bi h B ^^^ í **

{A's 8 3|4 — em soirée:

II Paese dei
Campaneüi

^Segunda-feira — A's 8 3|4:

Mme. Pompadour
Terça-feira — em "premiére"-

LA MMBÜILA
DELLA PMTEHM

| (A boneca do Frado)

! Absoiuta siovidãiSe para
o Rio!

Sexta-feira — A revista de
grande espectaculo:

STUâCCÜAHIÃ
com montagem tão deslumbran-

;te quanto custosa, para a qual'se confeccionaram 500 costu*
^jrnes, sob figurinos do notável

CARAMBA.

$_racG_i_aria é umf
estudo completo da vida das
nações, onde se accommodam
sociedades de vários mates,
tendo, todas ellas, como thema:

o Amor.

Doenças nervosas e
íraquesa da vontade
l-rnques.i |ih.vsi«*a e dc idéas. desanímn

ilitvidji, medo, indiffcrcn;:i, trlstoirn, nhgu..-
lia, manias, sustos, ataques, etc. estômago e
iiilcsllnos. l.mpregn local c gera! do raill.i*
côe.. ullrh-vlõlctas dc Uacli e da üugscsiãtf

.•los methodos mais modernos, Dr. (.'.miu
(..ii/.. It. S. Juaú lll. ,'l ás ,"). Tòl. •tü'-,õ C.

SUKVfci I ClKi/^í veies nns d-
pinhos «Ia fábrica Matlicús, llua I). .Inlia, fi'Ó.

j7l«B]
Vi

MUNSON STEAMSHIP L!NF.
A«lmlii'i.tr.iiloro_ ilcin vaporca d.

United States Shipping
Bcarcl Fleci Corporation

A rota mais rápida paru a
America do Norte

As próximas saidas do
Rio do Janeiro para

Nova York sã.' :
bÒOTÜERN CROSS Outuli. 13
AMERICAN LEGION Outub; 2!)
PAN AMERICA?.,; ?Novcriii 12
WESTERN WORLD..Novom. 2C

Para o Rio da Prata
PAN AMERICA Outub. 21
WESTERN WOlíLD.. Nnvcm. 7
SOUTHERN CROSS.Novem. 21
AMERICAN LEGIO.VDczcmb. 5

E quinzenalmcnte a seguir
O PAQUETE

M

loiitlríi Cross

:___£____.I CASAS

~^»\mW\W»--^-^»mm»MmmtmmiÊ»m»m^^Lmtmm^mm»mmt.

Drs. Leal Júnior e Leal Neto
l-speciulistas em doenças dos olhos, ouvi.ios, nariz «garganta. Consultas de 1 as &Assembléa, 60.

EMPRESA PASCHOÀrsÉGRETÔ
TIIEATkO CAÜL08~UOMÈ8 ~'Ar»~'«~b.
*,&. ?roos — Coração manda
THEATRO .tOAO 'CAKTANO 

- A _ 8
f00»IPAP0.Ü.RTHEA*ÍPffô"íi

víi
4 « S % I

%5SiH mj

'_BWBHB__t^F______W_W_Tni___Wll trmxtummf:
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BRIGOU ?
rua Alfândega (i!l

mas convenceu
a comprar os inoveis— CASA MARTINS.

o noivo
á

"LMFÜlf S i-Mi"
Dc grande cconomiu e «lurabilidnde. Distri-btiidores geraes Casa "OTTONI AI^tVDiV"llun ffeiicnil Câmara. 211. Tcl. Norte 1S00'

^mm-'... , mu
222SÍ PBRPWCompanhia de Bailados Clássicos

. >:# MAlíIA OLENEWA
.". ü^u  Sabbado —- HOJEA's 21 horas e SO — 1" parte — "A dan-¦sa das horas", bailado da opera "ülo-

conda", pela 1- dansarina Maria Olenesvn c toda a troune. 2' parte — Dlvcrtis•sements, por Maria Olenewa c o corpo tlc•baile. Amanhü, domingo, matinéc As 4 112da tarde. '
Grill-Rooiti—Dlncr e souper dansants todas aa noitea Pan American Jau-bant!.

Hoje, sabbado, ás 21 horas
1 concerto do famoso pianista poloncz

miegio mm.
No Instituto Nacional rio Musica

«T

Esperado do Rio da Prata
sairá em 15 do corrente, parn:

ira YORK
listes modernos vapores conv

binam a rapidez com hniitas
tipportunidades ile descanso •
de prazer ibi/ante a viagem.
Dc unia limpeza inexcecllvc»,
camarotes espaçosos c bem ven-
tilailos, lâmpadas pnra » ler
c todas as coiftmodidadcs mo.
ilernas, cm sua niniorin co.n
banhos privados. Grandes e
espaçosos «ili.es o esccrllrnlc
cozinha.

Preços éspcciacs pnra via-
Sons de ida e volta uns Esta-
ilos ''niilbs ila America, via
costa, tio Pacifico, _ volta pelncosta tio Atlântico ml vice»versa, incluindo ,-¦. passagemile. Buenos Aires a Valparaisc*
pelo Triuis-AiitüiHi.

The Federa
AOEMTFâ:

Express Co.
Avenida Rio ilranco, 87

IDO DE JANEIRO

TRIANON
EMPRESA 3. R. STAFFA

.eiv.-fcirn, 14, ás 16 horas _ Inauguração
ilas magestosas

Vesperaes de Arte e Divertimentos
ORCHESTR^A DE^ 0bPROFESSORES 

|

MEDICINA NATURAL
Director, Dr. Jnlio Lcilô: Serviço clinicocom gabinetes para medicina, cirurgia e.vi-mo e tratamento do senhoras. Tralaiftcnlií vc-Ijctiil. Consultas gratuitas dc 9 ás 11 ò das "as 6 Attende a domicilio por preços nToili-cos. ltua lolnas Barreto, 11. Tefi N. .1,*,!):)

LEILÃO DE PENHGWÉs'
18 DE OUTIJKIIO - JOSi! CAfÍENRua Silva Jardim, /.

a
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EM BARRAS

EMPO'

BARBA

\lfXIWHSMV08
Fiuciii unnos hoje,
Os Srs, llr. I.urlcb Vn/, ndvogado do noii.¦«> lor»'. llr, Adolpho ll.rgaiiilnl, posso

.iillogii do Imprensa u d.putudn fe»
iliu.li II, Mi.,,, .lo.á Alves, esposa dn
Sr. .I.>r«j.' Ilctiudltflo Alvest D, H.rolll.
ilego l'.'1'ivlrii, esposa dn Dr, Oscar Kli*
lerinniiii 1'oiTcli'ii, lulvognilo uo nosso foro;
o Sr. Alberto da Castro Marque-,, Mib-nfii-
liai .lc míssil Armiula; ,. senhurllo /.cnayde
Marquoi, flllui do ;..il,-.,l'il,lal da missa Ar-
nindn. LuU ("nilra .Marquei da Silva*, a
Iímii.i, Sra. I). Margarina li.ttll, esposa do
lir, Pedro Gnitl. coinincrcliinto em itossii
|.lllÇil.

Fitxoiii annos amanhã;
O Sr. Carlos Ariigon, tio nosso alto com-

mercio, e os meninos Peruando Ary o Valeu.
Ilm. filhos do Sr. Ary Lomba, proprietário(l«i Alluilai I.i A/amor.

— Passa depois do amanha o anniversario
d,, lixiiia. Sra. D. Maria Doloro.l de La.
iiiniv, esposa do almirante Jcronyino de
l.aniarc, quo passará „ dia lora desta ca-
pitai.
imrÁs

A \
BAYER)%J

.,,*!os legltliiiii', i,.,.,i|i:*!iui
inclino tempo peln nom

rui ciuli. cniiipritiiluii. I
Acceiine somente
são protegido-. 00
invólucro t* pela "Cm/. Ilnyii
rn roRlsluda coililltlio u ii.rlhor rnrantm cio imni
IIAVASPHIINA iiíio nlltvlii O coriscou <,
menor perturbação Hnstrlen iiininilfl
ns dh-icçõe.. I.II11 lem sido, iii;rniilu
pelos inadlcus. Meroeumlo, porlanli
lU, lógico (, IU,!,1

Meivielido, porlmilo, ,"•*•-. rollliauçii. min 1
mal quo re.'11'cls (lliulqnor oulr.i substitui..

(CiiliiiMílHiM. .... 
*.*.'"'

Preçi do tub„ original.... (
tllnyosplriiin. . • -

SN^|i.«l_r_Mj|

«a*P3
de A'.|,liliin ipi. f_•.VASPIIU.VA no N

l
i

un ra
_-*¦___*_*!_P»*

m-i.i causa o
é loiiiaili, ,1c accordo com
imiüofj a.1110,1, receitaria

l',lllll,'IIH.I. llíill
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lleall*a»so hoje n.i Associação f.hrlstã dc
Moços a audição do mio do Sr. Jnymo Pn-
ralso. que vae dl/cr poesias do Sr." Mnrillo
Araújo, e procedei' A leitura tlu varios con-
tos do mesmo poeta. O maestro Prrriitta
bordar,! i!,,:,.;,, symphónlcos sobre algumastias producções recitadas.Os proprietários do Magnífico Ifotelofforcçcni hoje, ;'. noite, uma festa intimaás pessoas do suas relações c aos seus lios-
pedes. 'IVrã inicio ãs 0 horas e rcalinr-sc-ii
lio grande, salão t!as refeições, quc, para j 1/ Cv TOMAisso, foi ornniuentndo, 1 ». Ca. iuiuih

Goinincinornudo o seu nnnívcrsario
iiat.-.liclo. ;. sènhorita Sylvio Pereira, filha
do Dr. Iloibslcr Pereira, bfforcco hoie, As
suas-amlguliihas, uma festa intima em suii
rcsidcnciii pnra n cjunl foi contratada uma"jiizz-band".
M.\ri.\i-:'t-:s
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AGUA PU RG ATI VA
DE

SIR JAMES MURRAY
KL ÁS ÁGUAS DAS AP AMADAS FONTES EUROPÉAS
í*f*******it*maOB&U.*lXÍ* a';.*,..- -1 ,:_J^„:«•.:./:J^.l^.r.':•.wJOl¦t.t-5*S*t_ _nt

iPromctto nlcançar êxito a "matinée" dan»santo quo n direcloria dn Club ReservaNaval está preparando para o próximo dia
1!), por oceasião tla reunia do encerrameu-
Io (Ia tcinporada. Essa ''matinée*' st: 1'oalisa»
ni a bordo do navio "Bljmft'' C será cm lio-
monagem nos almirantes Alexandrino dc
Alencar e .Tose M. Penido. Duranlc essa
festa social locarão o '>j.iz_-bnud" e n
banda do Batalhão Nav.il. Á secretaria da-
qucllo club está expedindo convites As
nossas autoridades da Marinha.
riAJÁxtES

EGUAL

VINHO ÁS REFEI-
CÕE8? peça então B0D_

FRANCO-HESPANHOLAS.
,.',i'.'V,ri''t'WVVVVVVV,i'VVV'.".".'.".".'

CGAS
Os melhores Juros nns dciinsllanles

SIQUF.lKiV CAVALCANTI & c.'Casa bancaria sob n fiscalisação it., governo)
'hl.U LO fe«21.1.0 fl 9 Tclopli -mi ri 11 '$1

MAGNESIA RAY
Murray —
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V DE MARCO. 89
RIO

ÊM CREME "EXTRA-RAPIDA"

AGENTES GERAES

Do volta de sua viagem de recreio A
llalia, chega amanhã h esta capital, a bor-
do <Io "T.ioi-miiia", dn Companhia Itália-
America, o Sr. Francisco l.nllori, capitalis-
Ia e proprietário.
KXFJSRitOS

UM APONTADOR OE BOA FOFJU.^A
Hn i«I?_t?_" 

'""•l-Plicados nos |.rim«ir„s doz annos do desenvolvimento do Rio
nr„.'.?, ""í1'' 'lo ""° tcr '' enntm' População metropolitana pata ajudar. O
T-,hr,-.u^?io'"''?• a "i?rc!'-'C 

_t0 °,nú" <JC construcção , população, nusmento do
riu Vni3j!.™J" aihanlaiido vigorosamente o desenvolvimento de JACARÉPA-
IA,; ,; .rdo'"-'**'».en»umann.1 JACARÉPAGUA é parte do desenvolvimento
?m««W i'"?T "'*""¦»,0PP°"-tun.datlc para o emprego de pouco capital, nestoimmons.i desenvolvimento prodigioso. »h««.Outras inforniaçõe. a pedido

SOCIEDADE DE EXPANSÃO TERRITORIAL
RUA VISCOND E DE INHAÚMA, 82, 1°Caixa Postal 533 mo Tel. Norte 1960

'«»?_.**_?•*?__>*__»__.•"-.•_

e.SIKrRUA P° ouv,DOR, 50 NOCTURNO
darc^ Ãnto?™Rí. S^Março!' 

°: Pr°CUr° informal"sc- OUVIDOS, 50 - I e II an-
>:.»:»»:»»:»»:..x^>.!->>.:-.h»<»^^*~*»»h.í~:.4-h**^k**x«

PRAÇA DA SE' 34
. S. PAULO

ÓPTICA MODERNA
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CISO SUFBUH DE

Jíoin;i(la com
«oiitiunen dos
Srs. lüicdicos

oculista»
Arthur Jacintho Rodrigues

flUA SETE OE SETEMBRO. 47
TEL NORTE 7310 - . - RIO OE .«NEIRÒ

¦ses.
LEILÃO DE PENHORES

Em 23 tle outubro dc 1924 "Casa Gonthicr"
Rua Luiz dc Camões, 45-47

¦ m*m i

l .Seguiu para S. Paulo, completamente res-
1 tnbeleelda, a Sra. Ida Agier, que na casa'ilo saude S. Sebastião, se stibinettcra n
|ctuns inlcrveiições cirúrgicas, feitas pelosDrs. Jorge Monjardino, Oduvnldo -Moreira e
Abel Botelho.

, •— Acha-se. ha dias-, enfermo, o Dr.
, Mirondolltio Mario de Miranda, cirurgião-
! dentista da A. II. dor, Empregados da A
NOITE, ç da Associação de Imprensa.

• 
¦ ***** '

A' LA GARÇONNE
Salão Meruzzi, especialidade em cortes dc

[cabellos á ln gnrçonnc e á ingleza, gabinetes
i especiaes pura senhora*;, creanças e maniciire.
í Hosario, !¦'"!, próximo á Avenida. Tel. N. 58G."hÃÜTE 

COUfüRÊ i
Modelos de Paris. Os menores preços. Robes

d'aprés midi. Lingcrio. Gonçalves Dias 19.
Tel. .C.4S65. MAKCELLK PERR1ER. |

GÜARTNA" - Maués
Km fruta, cm bastões c cm pó. Deposito gc»ral, rua do Ouvidor, 120. CASA GUARANÁ'.- TÜL. N. 1213.« -a*-» .

Formula de Sir Jarnas murray — oitieincr .
ácido e o rei des congêneres

SIR JAMES MURKAY & G*Or*5 — DUBLIN ij
"-B_K_-_BBBnaRBBBEIXEB^

r,_?isT!___i_;7___ir«!rr!7_ai«^_»MM»
NOVO MODELO

DESINFECÇÃO

•X- «4***
CASA MOBILIADA

(CATTETE)
Aluga-se uma, luxuosamente mobilinda, árua Carvalho Monteiro, 42, casa 4, com tressalas, quatro quartos, cozinha, quarto tlccriado e mais dependências; Preço 1.2008000niensacs. Teleph". D. Jf. _;ki.

ifr.X»*x**X'*x*»x»:.>x» .:..'..'...'..'..•..'..' ..%....•................

Armazém de seecos e
molhados

Vende-se um fazendo bom negocio á roaGavião Peixoto n. 100, Icarahy (Nicthcroy)para melhor informações com Couto & Soa-res. A rua Uruguayana n. 99.

—————————^—*______________________—- -—
Para purificar e enriquecer o sangue e forta-

lecer o organismo.

|" """""""""""""" »»"«»"'» '"« i,-m„„m„m„„„„„„ ¦,„„„„„„„„„„„„„„„„ i^^ZmmLmCURA DA TUBERCULOSE
d nl"- n,-'L'AirS0; 

dr',r',de 
?-,gorda (M**s*lí***'). etc. Directo-l.rentfe m£di o íes?-'dente: Di*. Alberto Cava canti, com mais de 10 annos de pratica nos Sanatórios dlSuissa e Allemanha. Enfermeiros e enfermeiras especialistas. Hotel dê !• o.dem

0
O

O Expio. Sr. I)r. Plácido Barbosa, ins|)cctor geral da Prophylaxia da Tuben.nln.sc, chegando de improviso ao Sanatório tle Palmyra, ahi passou dous dia^Te deixo»consignada no livro dos visitantes a seguinte impressão: 8 dUxoU
U tratanicntp da tuberculose' que a j.óde curar e que está provado oue u c«r*o o tralamento hygieno-dietctico. Esse ,'¦ o tratamento nue so anp in SanaíoHode Paluiyrn, e se apphc.i de accordo con, os princípios seientificos^ é a oratiea H„í

íl.nAtique"*«L,m,0S 
eU,'üPCUS' S°b á •••"•C-,<-i'° We-»-"» d0 DÍ- ÂlbeAoPSíXnM

^j,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,„ :„„„„ „„„ ,|1||mi iimi nmm (im|m
wvvvvvvvvvvv-W««.W.X.W*.W

CORTA OU NÃO CORTA OS
. SEUS CABELLOS ?

Está na duvida, tem vontade, mas ha qne*
a dissuada... A duvida é a pcor cousa ds
vida; Sala delia, peça ao seu jornaleiro"VIDA DOMESTICA" e alll, através da **-
portagem feita junto dos cabclIcireiroB, en-
contrará a indicação do que devo fazer. ~>

Qualquer
prato de OVO

fica
admiravelmente

melhorado
addicionando-lhe

umas gotas de

MOLHO
LEUPfHult.

*****

CREME INFANTIL
(em p6 dextrinisado, 12 variedades. Um dos
melhores alimentos para creanças e doentes).
Pacote no Rio, 1$200 o no Interior 1$300Prevenimos'ao publico que não augmenta-
mos o preço deste nosso popular produeto
que continua o mesmo de 1919,

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

Como meio de desinfecção aconselhamos
cm primeiro logar o emprego da Verdadeira
Agua de Lab.irraquc. Matérias animaes esta-vam em lão completa putref.icção, escreve o
grande sábio Bcrthollct, quc era preciso umacerta coragem para somente atravessar asala onde ellas estavam, tão grande era ofedor. A addição da Verdadeira Agua de La-barraque fel-o desapparecer immcdinta-
mente.

Basta, com effeito, empregar o Verdade!-
ra Agua de Labarraque convenientemente
misturada com agua, para sanear immcdia-
lamento os logares onde o ar estiver maisviciado paru desinfectar logo as roupasbranca c de punno, por mais inquin.i-
das quc estejam de matérias provindasdc Indivíduos failecidos das mais terri-veis epidemias, taes como a febre amarella,n peste, o typho, o cholera, c para destruirinstantaneamente os germens destas moles-tias tão terriveis. Lavando-se as mãos e orosto com a Agua de Labarraque misturada
com agua, fica-se preservado com certeza

!de qualquer epidemia. Deve-se quasi sem-
j pre misturar a Agua dc Laba.rraque com aguaantes de se servir delia. Quanto ás doses
i c o modo de empregar, leia-se o prospectoquc sç aclui em volta da garrafa. A Aguade Labarraque serve exclusivamente para ouso externo. A* venda em todas as boas
pharmacias.
• P' s*,t—,Desconfiem das Imitações: exi-
jam a Verdadeira Agua de Labarraque e,
para evitar qualquer engano, reparem bem
que o letreiro tenha o endereço do Lobo-ratorio: Maison L. FBE'RE, 19, rue Jacob
Paris.i
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REMINGTGN N 12
MAIOR SOMMA DE TRABALHO

.MELHOR TRABALHO
TRABALHO

lhe daremos,

Ha
Rcmelta-nos hoje mesmo esto counnn c

_dc sua parte, informações mais dctalim Ins

SILENCIOSO
cm nenhum compromisso

S. A. CASA FRATT — Caixa Postal, 1025 —» RIO.'
NOME , rua
CIDADE  ESTADO

N.*», ..... |
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R. M. S. P.
(MALA REAL INGLEZA)

0o1

(CiA. DO PACIFICO)
PRÓXIMAS SAÍDAS PAR. O SUL»

HIOHLAND PRIDE ... 1- dc outubro
ALMANZORA  18 de. outubro
IIIGHLAND PI PER ... 28 de outubro 2

PARA EUROPA: Q
DESEADO  1 õ tle outubro o
AVON  19 tlc outubro
DARRO 20 de outubro

PASSAGENS, 1'IIETJ.S E INFORMAÇÕES
NO ESCRIPTORIO DA COMPANHIA

51, AV. RIO BRANCO. 55
Norte 8000 w
ipnocs,, iioa-aocj*!ÍC30EES

PARA A P.ELLE
dega, 68 _r- Norte CólG.

Adonis. H. Alfan-

mA'S SENHORAS c CAVALHEIROS que têm
J a pelle secca ou normal, aconselha MADA-

ME CAMPOS, AGUA, CREME c PO' D'AR-
ROZ RAINHA DA HUNGRIA; (amostras de
creme, 89000; de pó, 1?(100); nas pelles gor-das e luzidlas, LEITE, CREME e PO' D'AR-
ROZ D'ACACIA; nas pelles de poros dila-
tados os Produetos Civette. Para lavar o
rosto a PASTA D'AMENDOÁS RAINHA DA
HUNGRIA. Escreva hoje mesmo, Run 7 de
Setembro 1GG. Rio. Catalogo grátis.

. 1*1»» i

PARA 0 CABELLO
UM PREPARADO MARAVILHOSO

A loção "BELLA CÔR" é do effeitos ra-
pidcis c maravilhosos contra a caspo, quedado cabello, etc. Tem a grande vantagem denao ser tintura c dar aos cabellos sua côr
primitiva, lentamente, sem queimar ou pre-judicar o couro cabclludo. E' usada c acon-sçlhada por notáveis médicos, conformo osattestados que estão sendo publicados."BELLA CÔR" ó suavemente perfumadanão tem contraindicações c foi approvada
pela Saude Publica, .ob n. 2.177.

Enconlra-sc cm qualquer pharmacia ou
perfumaria do Brasil. *t__ft

20
port.

MOÇA ALLEMÂ
annos, off,
Pinheiro.

¦p". cuidar creanças.
General Câmara, 78.

Paia

ÁLCOOL PASTEUR
Sem cheiro. Especial ás industrias dei

perfumarias o bebidas finas. 25", iil;0, 40" cl'12°, em litros o toneis. Drogaria Berrini
lt. Buenos Aires, 18.

DESNATADEIRAS
marca "BALTIC0"

******

RHEUMfiTI_iMO
5yPHIH5 ¦*mp^Êà

IMPUREZA
DoSÀNGÚE
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HRS. THEODORO HERMES ePIRES VILELLA.

(Advogados)
68 — Rua do Ouvidor, 2° andar*****

TEMOS

EM
DEPOSITO

MACHINAS

DE

TODAS

AS

CAPACI-

DADES

BH__________S382E__
•i>*:**X'*:**^x»*{»*i»*:**X";»»x»'X':.'X*':-v-:..:-':'':'.:..-..*..'..:

PROFESSORA
Sènhorita, com o curso tle solfejo c theo-

ria, pelo Instituto Nacional de Musica, accei-
ta candidatas á matricula naquelle cstnbcle-
cimento de ensino. Rua Padre Miguclhio, 2,'!.
Catumby.
•X»4^^^-*»»M~X»*f»X*<~X"X-*i'*'^''"**t»*l**«**X-'!"!--
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PkLLA
(LEn«OEIRO)•WWH#H»H»Wf'^,»H.:..X«

v\'vv\,vvv-.'v,/^^vv'!*^v*H*J^X*vMHH
Tesrcrtos em Spanema

A PRESTAÇÕES
Vendem-se lotes bem localisados, desde nl

preços do fl ciinlor;. iil" oi" íi vista c o resta.,,-
te em prestações mensatis, a praso da 5 an»
nos. Avenida Rio Branco n. iíf, loja.
•^•;"^'^•^•^•^»^.;•^••:.•x••^•:••^•^»x•^»x•»^?x•*^*'•¦í,¦.

RUA S. JOSÉ. 57
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JOSÉ,
Vende prédios e movei;
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HENRYROGERS,SS,LTD.

RIO DE JANEIRO í SAO PAULO
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Clarea os dentes
Qejresco agradavefmerife
•9 Docca.
C^jpree/aofa .1

*fé pelos
tefites

..tWlEM^UBA gftj rtMél" .ABRICM CE ARTiqOS OEnTARIOSdo MUMDO

DELICIOSO
^ __. _. _. KÜA S. JOíSá, 48

•K****S**X»».*'H*»X»*W»X»<^^ •.........!.

O VERDAíiEl ItO UESTRUltWH
DAS BARATAS

E.pcrimenteni a sim efficMl»
Vende-se cm toda a pariu

.;..-..;,.;,.'..-. ,;.»;..;..'..;..;..'..;..;.^,.j..;..».^,.;„.,.;..»...^s_<»}»;»>

Coisas que existe*íii, mas
que não se conhecem:

O Hotel d,, Coreov.idõ em Paincirns com
ns suas modernas iust.illnções, iiguus cor-
rentes nos aposeulos, apartamentos com sa-
In tle banhos, n aliinentnçfio esmerada, offo-
rece a seus hospedes todo o conforto a partle um clima precioso ,;ue revigora o or.a-msmo.

GAFE JEREMIAS
•i>*x»*m^*x**x^^*x.*x»*i*»x~;**x»x»*;-»:..;

PÓAZ
¦M**H^^*x»*x**i'*:»*x*x**:»:..:":'4'.:.»:«:»:.»:..X''

•opuSiriuquiosop otaoBotl '.Çji.iojvj; op
oçof •_ ma ;g_g «isiplefi ooo. *g op uiu i: '[iq
-Kl» onanbad .iod tti3.iitu.ie um áS-VSSVcIa-—.— •-*•-•'***,mmí^^i I- .1 __^__________J_;

LI 1^í-telíP ir__

*m*m<1 m**w*m _¦¦ ¦,¦¦—————_—_,«ppAOOI " TALC(> er^/\Ul_»L, p0> MEDICINAL.
Pedidos para o interior a J. Lopes & C.

Praça Tiradentes, ,18 — Rio*****

BRINQUEDOS
1 Castro & Waldemar Praça 15 de Novembro 42

PASTA — Pede-se a quem achou umn pas-ta preta com impeis tle engenharia; na ruada Carioca, o favor de eiilregal-n ha porta-ria deste jornal, na ma da Candelária 38, 1"andar, ou ua rua S. Januário 213, onde será
gratificado.,

i TÔNICO f #
AUGMEiNTA 2 KILOS
¦n NUM MEZ .4 _

DepQ.msInválidos, 46

llpf
- ''».'¦ ¦¦algOS»»;

F*rr/-,,rv-,,-%f»3?ro:í!,", Alfredo AndradeJbXQ.I]Q.eS W-f». wmittií__ etc
Uruguiij-iiiin, ™~ ' ' ¦"-¦¦»-*--*--í.Otl»*-—<•

baLULlr 1 URAS t\liíi
•-«•s»»-

cnoqj *ojjon*lp:. -.115 o mo. ..rooWipiíii!SB^„ 'Bfoj uu as-Biwx -utirt «p oS.h:'i o.omnf 'oi "it VS op uiapr *.\y i:u •impnidiuoe
optiua. «mn np sor.101tI1a.1_o u.imt oureòut 110'i:.v!|U0J0aa spupaioos 110 swòíijjq í-Mud ot.ios
011b oi.r-us oitlutii o opuius mn os-u3iitv

OYTVS aa.MVRí)

Dos emiiienles esculptores —¦ Teixeira I.o-
lies e Soares dos Heis .._. acabam cio chegaros mais lindos trabalhos, eni bronze e cmlerra-cota; os quaes se encontram expostosno escriptorio do agonie, na rua da Candeia-nu, 11. 5o, 1», sala 1, Telephono Norte-..5697.
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CILE1TES
afiam-se do todns ns marcas e garantido.RUA CAtilOCA o,'!

Ao lado tio Cinema íris '



A NOI TU — Sahbailo. 11 dc Outubro tio 1021 T

A MEM
nE UM GRANDE EDUCADOR

ll,

Â4f

A Faculdade do Direito dc
Niethoroy inaugura, em
tua iode, o retrato do

barão de Maça-
hubas

_¦¦-¦¦ *m m-m>**-*™~*

Como IraiiseoiTCii a sole*
nine. cerimonia liontem

rcallsada
A Facilidade do Dircilo du Nictheroy ren*

teu, hnntrm, uma homenagem nn Dr. Ahillo
César llurgcs, o sauilnso h.irilo ele Mncaliu*
lias, innuitiiriinilo cm umn das s.ilss «te sun
r,.'i a retrato do grniiile eiluunl.ii- brnsllel*
ro extineto. A cerimonia, nssi,jtlila por mui-
tos profossores n nliiiniioi da oscnln, revés-
Mu .e de grande lolcmnlilnilo,

Ao abrir a lessilo coinnicmnrallvn dn fa*
rto, o |.r. Cattrlolo de (''Igncircelo, director
da Faculdade, proferiu lim curto Improviso,
ef.oineçoii o orador por justificar n rcnlls.i*
(in da homensgem naquelle momento e não
nu épnro em que foi commemorado offieial*
luínte e, centenário dn nascimento ilo ines*
tre ilinM,-', dlíendo qne tal se ilnvn porque,
* o de selcinl.ro, u Dr. Joaquim Abílio llnr-
cm, fillio elo inolvlilnvel professor, estava
na Bahia, par.i n.'AÍillr 6 preilo ilo snuilnilo,
civismo o Justiço que etetuclle listado presta-
ta ii iiiínioiii dc riu (los maiores de seus
filho*. 1'almi o Ur. Cnslrlolo sobre a perso*
utilidade do barão da Macahnbns, c, fluali*
bando sua oração, de pé, con,o ie* achavam
lambem os demais presentes, declarou inau-
curado o retrato d» homenageado.

Usaram «In palavra, u s«".uir, ns nrademl*
toi .loão llodrlgues, b.ichiirelnndo, em niilllv
il* seus collcíliis elo.i dillcrentes curseis: ll.i*
fonti.ine Sentia, cm seu nome, c l;runcisco
llillcncourt .lunior, representando ns nluin*
tios «Io I* annn, discípulos elo Dr. .loaquim
Jlbilio Borges, que. depois, proferiu um lon-

St) discurso «lc agradecimento. Itcfcrin-sc cs-
ea mestre do direito ás solcmnes homciiu-
ecns ele ij.if havia sido alvo, na Bahia, n llll'-
iiiorln e'.c seu saudoso pae, homenagens es-
0.15 que excederam em muilo no que elle.
cr." . podlu ter esperneio, Inclinado como
en or injustiças e revezes cruéis da sor-
(e, não confiar e n não crer na justiça bu-
in:. Viu, porém, que o povo f.iz sempre
,ius i «os que souberam engrandecei*» c
eligni.ical-o. tendo (issini o preilo cívico
prestado A memória do baião ele Miiraliiibns
contribuído para que elle seja, hoje, um
Convertido, um crente em nm poder supri-
íior ao poder cphcmcrn e transitório elos
homens; Mstrcpilósõs applausos coronriiin n
bcllissima allocüçãn ilo Oi*. Abílio, como lia-
eia acontecido com os oradores qua n bn*
»iam precedido, encerrando o prcsidenlc, cm
i.cguiil.i, a sessão e dando por terminada a
homenagem à memória do grande proles*
tor brasileiro.

. KHMOMXAÇÁO 1)0 GABINETE
ALLCMÃO

.•rncassaram, mais uma vez, as
negociações do chanceller

Marx
W.UI.IM. I! lü/p.j _. As negoclaçeV» Ini-.«mias pelo Chanceller Marx paru * ar|«nl-•iiejln ,t • um i;.ihine*ii> de collljuçao de Indoine p.iilíil,,'. político.. Icrin.n.iiiim icni que seobtive»-se resulloiln positivo, ficando adiada,i drcIsAo inbru a sorte do (tubinde até a

p.rõ.%1 mn terça.feira.
Üa ecntrlstus deiejam consiiltnr todot os

grupos representados no llvlchslag antes tle
assumirem qualquer compronimo, respun-
de ini,i definitivamente.

Os democrata* lambem, acham*st nnldoi
c defendeu, umn iltiltul.' clara u que não
de- lugar a equivoco*,,

SM»I

D-t SPORTS

Leilão
DE

tm mm
O JULIO, leiloeiro, venderá «n

leilão, Hcgundn.feira, 13 do corren»

Corridas
AS UV. AMANHA - Indicações da A NOI-

ifí para «¦» rorrl.las dt nrimnhi, no Dcrby*Club:
Malandrim •-- Trovoada - MaltaimPlmenl.i - Baraii a* Favnrlln
Jncjmdln - Diamantina - Perdi.Malandrim "-llcgatelra - 0'ierolAlberto — «n.ilna ... AeronlanoCaravana - Cncriuldan - hcsiiliitii
_,.«JA'.7:_5,**nh*,-1°-' - ««Ireolo
ni_-T..AI,0n ~c VKSTA-MAONiriCENCE
Paulistano - Sombra — l-*lnie!l«

t3,P_-.A5,Í}-1 R InTo-Ws - Kparoo -
2í!a,i_"íís T.1*-**"* metn* - Malati-
2ií_*_. "**?•*' "• •**«•"»». Aprompliíii opil*
?.*£?*[.'• l)ev' tB*»?b»r. Plllete, -17 kilos.
«i ... *** -*_.¦'' Tr»'>«lh<'" com boas dis-
E--'** fWtjMnr. pinei. Tróvonda. Vilillo», fc. Amuehastcgii . Andn bem de pre-
_ J0, -í-nfr"* . ««-««dala * victoria. Ma-bato. 4|» Mio». .» flome». Tem tralialhado
violento, 48 kilo*. N. Cnnxalex. Nas condi-coes em «jue correu pela ultima ve».

¦ l"r*° _*_*• Otrbjr Nacional" *- 1.600
-L-í-í 7. P.*,\h' -1 íih%- Na° 'orrerá. . e-nelope, 51 leile-». R. AmuchastCRiii. Traba-
L,out*fiew,,/,ny-'*-í' •\1'» ••"> fhance. Bravo,
ii» « .' AA•«¦•••Í¦,• ''«««••'mente movido.Pouco f»r*. narlo. 63 kilo», I». Araujo
5í?"_.**¦_-'_"• W.*'"- l*We íanhar. Favo-rlla. 61 hllo». C. Ferreira. Tfrou cxrellenle
prova. Tambem tem chance. Pimenta, 61UMo», 3. Mcobar. Apromptou optimamente.
..u*_Pr_,frMV*,<U •""".•'* «»t*"dldo». Iloll-
_***• •' -SÍK-** Xl <»onjalet. Tirou exccllenleprova. PM» vencer. Panehn. A3 kilns. M.SanlM. C-ijjinrta rndiahradu. Nada fani.Bônus. 63 Uio», W. Costa. No» totejos tra-i Oelavlo, Coulo e Luisnaina optimamente e no dia de correr nada Eurico II. I" team

Ungonho «In Dnntrn, palpllei Melropnlllano
por 'i n li Prourotio x S. Paulo e llio, nn
cnmpo ds run (ienenil Silvn Telles. palnl-lei .s, 1'aulo c llin por il x I; siri» (J **•
M.nli-.tii k Olaria, no campn da ..ta<;Ao da
Uiiintlnn Unciiyuva. iialiiilc: Modoito porli s lj Inilenviuleneia i -tiuõnhn du Dentro,
mi cniupo ila nm ,\„sc ilo Patrocínio, nal-
pllot líUíloiilin de tlentro por a * It Evc»
nM x l.aui|iii (ir,i«iile, no campo de Inliad»
ma, palnltci Evorest nor .1 % 0.

OS TIÍAMS Di) ('.. |\, FI.AMKNGO QUKr.NI-IIKNT.Mt.iO, AMANIU. OS ÜO IIOTA-
l'O(/0 — IU,,'K.iiid,, s,', iimanlii, no rampo
da rua Pa.vsnnilu' ns inntchos «iffieiaeu ila
,\. M. I*. A., cmn ns leams do UotafoKo, •>
dircclor sporlivo do üim- de IleRatas do
IMainenco cunvlil.i nulos os josadores o re
servas abaixa imlie.idot a comparecerem no
cnmpo do club, A» bocas rrxulamonlares:
SfKUiiiln tenm -- llalnlhii; M„relo t Vital;
Durval (cap.l, llerminio e Moura; Nentnn,
Itobcito. Anlemiiiho, Ache o Anxrnor. Pri-
meiro team (as 2 l,a horas) -• Amado;
Pennaforto e llclclo; Adhemar, Seahra e Dl-
no (cap.): o. Gomei, Cnndlolo, Nãuft. Jun-
queira c Mnileiiilo. ilescrvns; Ktfhrrto, Joel.* Netto; M..I/. Chaiins o Vital II

Ias.

OS TEAMS 1)0 IIEI.LF.NICO PARA U
MATCH DF. AMANHA - Para o match ilo
campeonato qne se i-callsar*, amanhã, no
campo da rua Fiftielra de Mello, com o São

Favo-' Cbiisliivão Athtetlco Club, a direcção spor-' tlva do ll-lenie-n A. C. escalou os teams
abaixo, solinilanelo, por nos.<o liitermcdio, o
comparecimcnln elo todos os jogadores o
reservas, na fíde social, tendo os do tt"
team ao iin-lii-tiln e os dn t* As 2 horas du
tarde: 'J* team — IIiiro; Anular e. Fortes;
Cintra, lin rim a Oswaldo: liamos, ,fnyme,

reserva j: Jorge. Chi,
Ismael; Dario e Plu

MUSICA
*m*t*mp^9*m0*%m^mm***

Amlição Lubn Atoxmriromlut
Apesar iln nu te nnuacelro de lioni.in. ni\„

se pode queixar a iusliiue pinnisla russa,
Sn». I.uIm Alexanilrn\v<li,i, dn concorrência
d* seu 1'íeltal, i|ii«t fni muilo apn<clavel,
Di'in.-.iv o que, nnlireludo. imparliiva, elln
obteve fartamentei * eonsntfrayio de repu*
HlIlH a[,jil,|.i> i*. ile.il.' a SUU ÍilU'.'|..rt>n-'i'i
¦l.i -innlu d.' 1'aradisi, Sua arle incllior Stf
revelou •iliul.i nn execuyAo du» nuiueros dc
llr,ihni;i e Sehumann. Além dlíto, «cila nos
trouxe uma nota de vaidade; di-xempenhun
o iru brilbantu pro^ramniu, recoimucndiin'
iln a iuil.ii.iru dos nossos nlniios, por isso
«Iii.- tradniiu. «lim dos citados autores, Ile.-
Innven, o l.ls/t. nun» plano de cauda fahri-
vado em C.urlt.vba, paios Industriaes V, Hi*
srnfelder A Cia., que JA adquiriram com
os »eus proibidos laureado renome em Itue-
nm Aires, lllo. Montevidéo e Turim, fi cs-
t* renome et. alIAs. muito merecido, tanto
mu pareceu de aoiiorlrinde clara o plano '|i'p
hnntrm ouvimos, clexante e bem construi-
do, digno de cmparelhar-se com o» estra»-
Kelros, ou com esses se contundindo pelas
suas qualidades.

01* concerlo ile musica dm
Cntnera Ho Intlilato

EstA marcado para a quarta-leira proxt-
ma, dia 1"', o 1* concerto de MusíCh de Ca-
mera, promovido pelo novo Instituto, que
iá orianliou o provou o tcKulnte proxram*
ma

JANHENHO FÚNEBRE
llgBAfl
llvim-sf depois de nminlii:
Allierln .lose llangel, As ». na rathclr»! *¦'¦*

Niciliciovi Francisco 1'rllclaiiii da Mritn o
Mbiupieniue1, As D, na rnatria da t)taHn.
l.ui/ i'.diititdi) di» Silva Araujo, As 10 lj'.'. i,.e
aiiJa do Carmo; Anlonlo Ortano Mernlei

.Sobriiiliu, As fl l|3, na malrla dn F.nianh •
Nuvól D. Nailla da Costa llarrm Pereira ih.
Silva, As 10 l|3; Jrronymo Mende», Aa 0; Di.
Pedi-i de Arnujn IleltrAo, As 9 1|1 Mt *et*U
do S .Francisco de Paula; D. Isabel -mir-»
Duque. As 0. na niairli de SanfAnna, «m
Nictheroy; .Ins.* Carneiro da Silva, A» V, t,a
citreja de Santu I.uila
RNTERHOR

Foram sepultado» lisji:
No eemllerlo de S. Francisco Xavier: \W,-

Im Pereira de Almeida, rua Coronal P*|r»
Alves 32; Maria Joae|ulna Martins, trâvtsru
Jnnni ?; Dionysio. filho de Ilo» l.lfn.i
Frcllas, rua Lula de t*«nii1e» 87; Amafki*»
Francitco de Souia, Estrada Nova da Ti.lu-i.
sem numfcoi Isaura Moreira» rua Theodon»
da Silva 33.1, easa V; Concórdia Nuinilr-u
da Cun/a, rua do Chieliorro 48; ,te»A Oomn
Ferraa, ma Dr. SA Freire 60; Ondln» Htn-
riejuc Hospital de S. Sebastião* Citara la-
nocrnclo do Sousa, necrotério do Institore»
Medico Leital.

No cemitério â» S. Joio Rapliita; Beotv
dlcto, fillio do Joio Salvador Cerra», taar*
ro dt Santo Antônio, sem tramar»; Aanamí! a t-w-i-m.r n..i_«. **** am. ,'-»"1 Monhen, rua S. Pranelseo Xtlitr 7Mí

..^uT .A,..tnPíl0D,...ít™°n-,e_r ^_ri_.-?_* -*"»ll» <'«• Co»*« Gnlrnar*»», ma d» Catlatvviolino», vio ela c vlotoneclln. a) Moderam. „.. .... vvviv- u,r.-.A.* tit_. Am *_>¦•bi Ai.,1.1». -n moto* c Solie.noi d) Alie- •"• «"!? .XX.*,VJ^¥•.^5.•^--•^.™_._!-•fí_¦_,

8" furto - "B «te Marco" - 1.00(1 melros— Incêndio, 60 Mins, M. Conceição. Andnríjrularmentc movido. Tem chance. Noi. 51V ilo», Armando rtosa. Trabalhou com bonsdlsposijiie». Pode Onnliar. Perdi», Vi kilos,
Iv. -h .'i lioi-jw «Io Inrde, no mu arm_*| ft. Araujo. Nat candlcnet em

larclio; Osar. Camillo c Alnnso: Urafja, Coc-
lho. I.emos, Mario c Sarmento.

AM-IUCANO F. C. - Para o Joro do
nniiinbii com <> FidaUn, em Madtirelra. o
director sporlivo pede o comparecimento,
As horas reepilamenlnrcs, dos Sn. .ioii.iil.ncs
abaixo: l*. team — Aritenlino; Jayme eque correu ¦

zem, ú Avenida Rio Branco n. 183,1 K?*'í,EI,T? ^llJÍTVirlu**^''*pW««í!8p«í»!m^WelWw''M c Anlõ: Manduca.•"**- _! . ,* **" «rrelra. Tirou bo» prova na Cícero, F.eluardo, Miro e Amphrlsio. V
ao lado d» Trianon, bella e raajeito» nl«tanei» «m oue •** correr. K" candidata I leam — Marlinca; Oelavlo e Faria: Conccl*
,n .-.„..-;.„-.- ,,nn «nISn il. i_nt_r.' í *}"'**>*• M****. 4J kilos, J. Escoltar.* efio, loSo c «iavlão; Itubem. Kuelydet II.sa ftnarniçuo para aalao Ue janiar, Anda nem de prtparo. tlom asar. Dlamaii-: WdlitAo. Orlando c Pacheco, ncservasi Na-•In», ãt) Uilo», K. Amiichasle-rui. Apromptouoptlmamento. PiMe ganhar.4- pareô ~ "llamar.ty" -. j.Jso mr.

H?* ~ *••*-?•-¦'•'. *> M**. N* Oonsalex.
. Tirou exreler-e prova. Em Sin Francisco

rrvxlul liisnludo, com 24 nnmoroMt i ?¦*'•»'. reputam certa a siu vlclori.-». Ala-' lamlrlm, St) hllo». D. Suarei. JA fatAim»

cm Conçalti Alves, com finos e eurto-
sos trabalhos de buril, encruslada de
inadréperòhi e toda revestida ila

I
. «ae», i. ¦ . ¦ ;

pitças. Lindas e modernas guarai»
ções cm pe-iolm. imbnya e o!«wi ver-
molho pnra dormitório de ratai/
Pianos allemães. Superior victrola
Viclor. Muito» moveis avulso».
Cama dc hronze para casal e crean-
c.a. Tapetes inglczes e orlcntae».
Loucas, metaes, crystaes, hronws,
lustres diversos, cortinas, talheres,

geladeiras, clc, cie.
Vide catalogo publicado, amanhã,

no "Jornal do Commercio".

"CARETA"
Em sua edição de hoje, dt nne JA

tiMiin-s exemplarei A vista, por ({cntilcxn dn
respeclivn direcção, "Careta" offererc ao
lirandc circulo dè leitores que a preferem
um variado serviço ele infnrniaçífs cscrlptas
c photographicns, pnxinas de literatura e de*
senhos magnifie-os. ludo sob lim aspecto
(triYphicn de primeira oreltm.

Vcndc.fio bello e moderno aifio-
movei Big-Six, 30 II. I'., «I« «ao par-
ticular, perfeito, cm leilão, segunda*
1'ciru, IM tle outubro, ás 3 lioras, na
poria do armazém do leiloeiro JU-
1.10, á Av. Kio Branco n. 18».
-— ¦ **»m 

Tiirioso vento assola os campos "~~~ 
_ 

' T**_"TT ¦-¦
e bosques do interior fi Ç^ £ |^ | ^^ Q_J

chileno r mja da constituição 82
Vende-se este solido prédio, ile 2

pavimc-los, em leilão, na próxima
semana, pelo leiloeiro JULIO.,

SANTIAGO. 11. (lj. P.) — Informam dc
.áldlvin ler irrorhnlilo nm grande inceíiidio,
scorripanhailo de fiiriosn vento cm 1'oiíctns,
comarca no sul dc Villa Hicn, deslrüindp
vinte léguas de campo, os l.0-|ucs e viuias
casas. I) sinistro avança sobre iis iiròprie-
iíüiIcs vizinhas ao lado eie Villn líica, em
ru.iii.-i margens os proprietários rcuiiiriiiii o
icii gado pi.ru salval-o do fogo.•*"."' . ***& 

EMPLASTKO
PHENIX

CURA .
CONSTIPACÃO

"PARA TODOS

'«ÍZh* i_5 VI íi__r^ _-___¦___

€_S ra .«
marca ** _'_*¦_--«_
DicisrKAPa ly^rtl^' £XI5T£ Nft f/^JL. \
5o nr-No*- [ K|?\TOv 1

yt***^

•***%?
A dôr desaparecei

.ão Hoffra ! Qualquer
lôr desapparcee com Li»
nimento dc Sloan. Tenha

LINIMENTO

SLÒAN
Com a elcgiiiicin e o variado interesse do

(üstiimc, appiireceii, hoje. mais um nu-
mero deste exccllentò licniiiiinrio enrieien. A¦reportagem pliotogrãpliicn está muito bem
cuidada, e na parte çinciiiatoKi-nphicn, i.lcuiele ii.n.imerns illuslraçõcs inuilns das eiiiaes
a cores, vêm um copiosò e escolhido texto
para leitura.

*****

Mula liôre»

*m*m - - ¦—¦¦

Grande proprie
VEND!^-'

*m

' ^^ 1-C
*S. FRANCISCO XAVIER N-. J9
Dous magníficos prédios, soüdos

e grandes, cdificadòa eín terreno ttic-
tlinilo de frente cerca de 47 metros,
por 80 de fundos. Terreno próprio.liste esplendido terreno, presta-se
para a cotisdiicção ile grande aveni-
da, a entrega será no aelo da esi-ri*
ll.lurh. O JULIO, leiloeiro, venderá
em leilão, terça-feira, 14 do correu,
ie, ás 4 horas, pela maior offcrta.— ¦ —ima» ¦ 

A reunião de amanhã da Liga
vafhoÜca Jesus=Maria=José,

do Meyer
No Santuário do Coração dc Marin, á rua

Cardoso, no Meyer, haverá, iiiniinhâ, As 7
horas dn noite, reunião fiej-ii! <jos sócios ela
Lign Cathnlicn Jesus, Maria, .losé. sob a di-recçSri do Revmo, paelré lldefnhso Pcnallui.
"**"" >,_ãs5-^^—_» _ |,„,.t ,_

DUAS POR DIA
I.'ma ao almoço outra ao juntar, é n dosaindicada nas cnfçrn'.Vindes elo estômago, fi-

liado e intestinos; prisão dc ventre é ti cansael>. innunicrlís doenças, livre-se tomando PI-LULAS VIRTUOSAS"; Pilüliis dc Pnpiiina ePodó|iliylii\a. Vidro aí5ftl). Itua elo ítosario 172
¦ ¦*¦-- , ***** —__—__—_

Fredlo
RVA HANUEUIANTES

Vende-se esle rico c bello prédio,
apalácetado, próprio para residen.
eia de família de fino tratamento,
com garage, ele., etn leilão, quarto»
feira,'16, ás 4 í|2 lioras da tarde,
pelo leiloeiro JULIO.

'<****" '«¦

Excursão religiosa da Liga Ca-
iholica Jesus-Maria-José, do

Santuário do Meyer. a
Mangaratiha

Èstii marcada paru o dia 19 do eorrenle,
n excursão religiosa ela l.iBii Catholica .lesus,
Maria, .tose", do Santuário dei Coração ele Ma

deste parelheiro no parem "Velocidade
Pode faser o dnublet. Mouro. 52 kilos, K.Amuchsstedol. tleifularmenle umvidit, mns
ponco fari. Capatti. 43 liilos. II. Araujo.tjk* mesmas condições em rjue lem corri-
do. Algnrnn chance. Ilimalaya, 4á kile.s. .1.
hseobar. Anda bem de preparo. O estadoda rala multo lhe a.rada. PeSele vencer,neitatelra, 49 liilos, A. Rosa. Continua In-eioell. Anda bem de prepare». Sc pular bemmulto dará ejue f*ttr. r.Uantc. 49 liilos. W.Cmsta. Nas condições dc preparo em queeornen pela ultima vn. Bom arar.

6' pareô — "Progresso'' — 1.609 metros.— Alberto. AS kilos, It. Araujo. Tirou es-«lente prova. Deve vencer. Aeroplano, f,.l
kilos. B. cnn .lonlor. K»» condições emmio tem corrido. Apenar de nâo ter direito4 descaro, tem suas fumaças. Ondina, 4Mkilos, R; Armiehastesul. Apromptou comboa» disposições. Tambem tem chamie. Ou-vidor, 48 liilos. J. K-ecobar. Rcsularmcnle
movido. Nada fará. Nympha, 60 kilos. Nãocorrer*.

«• psreo ~ "Intornaclonal" — t.(ir»9 me-
Jros — -orqnidan, 52 liilos, J. (iomes.
Trabalhou oplimamcnle. A sua victoria é
esperado, nesolula, 51 kilos, A. tlosa. Ti-«ron •«•Menle prova. Pôde «anhar. Oliapl,
52 liilos. H. Aranjo. Apromptou regular-
mente, dom asar. Rlpor». 52 kilos, C. Fer-reira. Anda bem â* preparo. F.' depositário
«a «rendes esperanças. «T.sravana, 62 ki-
los. Elias Amuchastcgui. Fornecen optimo
trabalho. R" a força da carreira. Vale t>«-
tro, 52 kilos, José Sairate. Itegnlarmenlê
movido. Nâo vale quatro nem nada."• pareô — "Dr. Frontin" — 1.800 me-
trn«. ~ nevery, 50 kilos, A. llosa. Tra-
balhoti oplimamente. Tem chance. Sonha-
dor, 61 kilos, Elias Amuchastcgui. Nas cnn-
(lições em qne tem corrido. Pôde ganhar.
Salerno, 51 kilos, D. Suarei. Apromptou
cnm boas iMspojições. Corre multo na pi«-Ia eln IJerby-Cl.ih. Tem probabilidades de
vencer. Motecote, 53 kilos, P. -abala. Tirou
boa prova na distancia m que vae correr.
Pôde ganhar.

8" pareô — "Grande Prêmio America" -
1.(109 melros. Prêmios; 101*000$. e 2:000» -
Albenlü, .15 kilos. ,!-. Salfate. Veiu da Pau-
licéa ante-hontem. J4 secundou Vesta. no
firande Prêmio Velocidade. Pôde ganhar.
I.cbloft, 55 kilos, D. Suarea. Apromptou op-
timamenle, Tem chance. Vesia, 44 kilos.
,T. Escobar. Tlron egceltenle prova. Houve
quem mareasse 44" para os 700 metros. IC
a preferido de alguns entendidos. D -les-
ler, 54 kltos, 84 correr, It. Arnujn. Tem
trabalhtado com bons disposiçíi.3. Bom
azar. Magnificei-K-e, S2 kilos, A. Rosa. An-
da bem de preparo. Mostrador, 55 liilos,
Klin» Amuchastegni, Vae rcapparecer bem
movido. Pôde ganhar.

| .!)• pareô — "17 dc Setembro" -- 1.75(1
metro» —- Palmas, nl kilos, D. Suarei!.

! Trabalhou optlmamente. Bem azar, Som*
bra, 59 kilos. Não correr*. Paulistano, 50
kilos, C. Ferreira. Apromptou em condi-
ejões dc »üo perder. Eclypse, 5S kilos, .tor-
dão Domes. Tambem tirou ctccllente pro-
va. Pôde vencer. Palmell». 51) kilos, Elias
Arnuehastegui. Anda bem de preparo, niiis
corre mal em raia pesada.

Football
A AMEA BF.CONHRCIDA OPPl-tÁLltílSNí

TE P,ELO CONSE1.IIO DK .UIl.OA.MHNTOS
DA C. B. D. — Em reunião do conselho
de julgamentos da Confederação lirasiItira
de Desportos, (reio se realisoii honlem, âs
ultimas lioras da tarde, o qne se prolongouatá ¦ noite, foi reconhecida officialtncnte
a AssociaçSo Metropolitana dc Esportes
Alhlclicos como a entidade mprcse-titittiva
dor, sporls tí-rreslres de noiisn cidade, por
ser a que offerece maior- efficiencia nos
rumos dos nports a «iuí so dedica.

Votaram de accftrelo «im o parecer o Dr.
David Alves de Araujo, q\ie rccorihcciii a

Ihanacl. Srixas, Carlinlios. Miranda c Poliu».
UM FESTIVAL PROMOVIDO PF.I.A LIDA

SPOUTIVA SUBURBANA — Em homenagem
i imprensa carioca, a I.iga Sportiva Suli-
urbana fará realisar no próximo dia 29 ehi
corrente, no rampe» dn Fidalgo, em Madurei-
ra, um grande feslivul sporlivo, reinando
granilt aniniaçiiei peln mesmo, nos circulo»
Miorllvos suhiiihnnos. O preigramnin estA
dividido cm dua» parles: a primeira consla
dc nm grnnile torneio rliminatorin, com o
concurso dns seguintes chtlis: Esmeralda;
llcrcdi.i, .loão ilo llio. Far-West. Argentino,
Dcl Castilho e Campista. A segunda sei A
preenchida com diversos e sensncinnaçs en-
cnntros. em disputa dc ricas taças, que fo-
ram offcrecidns pelos sportnien Solher de
Oliveira, Antônio Bcralelei. Antônio I.ourel-
ro e Lnii Ferreira dc Mello. Os ingressos es-
lâo sendo vendidos nas sedes dos clubs fi-
liados.

NA FltANÇA
PELA PntMED-A VEZ DEPOIS DA OUF.n-

HA - PAUIS. It (U. P.) — Pela primeira
ves depois ria guerra um team francez dc
feinllii.ll jogará com um Iram allemão ncst.i
capital, lio próximo domingo. O encontro foi
arranjado pelas organisncões unionistas do
trabalho.

Xadres
NO FLUMINENSE V. C. — Terminou o

Sr. Oswaldo Palmeira com a "seore" de
7 1|2 ganhos contra 14 1|2 perdidos. O Sr.
Oswaldo Cruü Filho venceu ao Sr. tVbeiro
I.ourcs e o Dr. Leopoldo Franca venceu ao
Dr. Firmo Pereira. Ficou adiada uma par-
lida entre o Sr. Lonres* c o Dr. Mello l.ci-
lão. Está sendo travada intensa luta cm
lorno «In 'Ia logar, pnra o qual bá quatro
pretendentes.

Tenui-
no cnn.E

OS CHILENOS AMEAÇADOS DE PERDE-
REM A "TAÇA M1TUE" — SANTIAGO, 11
(U. P.) — No segundo match de tcnnis pn-
ra a conquista dn "Taça Mitre", lloyd der-
rolou Luiz TorraIva pelos scores dc 6s't, (>x2.
2x6 c 7x5. Hicrwireth jogará domingo com
Torrai vn, qne. está doente. Pelos matches
ganhos hontem não parece quo os chilenos
possam conservai* a laça.

Box
EM NOVA YORtv

In Andante con mato; c Schcrto; d) Alie
gro lisoluln. Professores F. Cblsffilelll, il.
Sptdini, Orlando Frederico e Alfredo Go-
mes.

II — A. RI.MSKY-KORSAK0W — Fantat-
sie du Cnncert sur drs Tbímcs Itusses. Pro-
fessor F. Chi.iffili'111.

Ilt - CLAUDE OEBUSSY
lcllo*op. 10 — para dois violinos, viola e
violonccllo, n) Anime et trís de-clde'; b)
Assee vil et blcn ryllimí: c) Andantino dou-
cement esprtsslf: d) Final. Professores K
Cbiarfilflll It. Spcdlnl, Orlaudo Frederico
e Alfredo Ooi-nes,

O I' concerto â» Mlêclo
llealisa-se esta noite, com grande sallsfa-

cão dc tmlo o publico, impaciente de longos
elias. n 1." concerlo iiiic asslgnala no Itio o
rcanpareriinrntet de Mlecio Hnrszevarski, pro-
ellielei dn teclado em 1900, eomo creança, ar-
tlstii dc consagração mundial agora. O pro-
üi.e.nmi, .-. ser execiiludii ás 9 lioras; nu sn-
lão ,l,i Instituto <¦ o seguinte:

— Suilc anglalse en mi uiincur, Baclt;
Prelúdio — Allcmnnile *—- Courantc: Sara-
bando — Passepled tiigiic.

II — Siiii-itc cn U Op. 2 n. 2. Ilcethoven:
Allcgm-I.ariio app.-isionato-Scherzo; Modera-
to e grani.iso.

III — Norliirne en do sostenidn, mineur,
Op. 37. n. t, Chopin: Nnrturne en re bcni.il,
mnjeur. Op. 27. n..... Chopin; Elude, Op. 10,
n. 8. Chopin; Elude Op. 10, n. 12, Chopin:
Tableoti.i d'une Esposlllon, Moussorgskj»:
1), Proinenade — finomus — Promcnaele;
2). II vecchlo Castcllo — Promenade: 3),
Tuileries; 4). Hydle» Promenade: f>), Hallct
de pussins dans leurs rnqurs; 6), Samuel
(iDldenbrrg et Sclimyle-Pròmcuádc: 7). LI-
meigcs; Hi, Catacumba; 9). La rabane sur
drs pattc» de poule (Baba-Yaga); 10), l.a
grande pnrte de Kicvr.

O 2" concerlo do Centro
Musical

Na larde de* ninnnhá. ás 4 horns, rcalisa-
se nn salão do Instituto, o 2" concerto do

I ('entro Artístico Musical, sob a direcção dn i
Sr». Celeste .lasiuiilic dc Miitlos Fnrin.,'

I 0 qne notabilisa sobremodo esta aoeliçáo «5 i' a elrciinislanciii ele ser inteiramente consi.-!
ümela a Si'liiim*>tin. dc. necordo com o seu at- .
traentej programma, que ahi vae:

l •- Estudo*: ¦ ymphonico* — op. 13 —
para piano. Senhorita Lourdes Milone Va/.'
II — Para canto: a) Lotus mystique; h),
J'ai pardonnií; c), A'ma finncée — Senhori-
nha Maria Enuna Freire. III — Para violon-

, collo: — a), Traumcrei; b), Abend Licd —
I Prof. Newton Padua. IV — Para canto: a),

• Lu noycr; b), Elle est â toi — Scnhorinha
i Maria Emmn Freire. V •— Qiiartctto cm Lã
! mcneir (n.* 1) op. 41; n), Andante rxpressi-

vo; 1»), Schcrzei; c), Adagio; d), Presto. j
Pelo Oiinrlctiii Orfcni I" violino, nrnf. ,

Augusto Brandão; 2." violino, prof. Lorcnzo i
Teinpler; vinlii, prof. Oeorgo Kolmnn; vio-1
lonccllo, prof. Newton Padua. .

Recital Heloísa Accioli de
Brito I

I A pianista Kctoiso Accioly ele Britei, pri-
meiro prêmio iio nosso Instituto, eorn meda-

, lha dc ouro c viagem n Europn, vac propor-
i cionar nâo só aos seus admiradores scnno

o

cisco .loi* dos Santos, praia «fe Pinte, ten»
numero; Caetano A versa, Hospital Nsrlrw»!
de Alienados; Anisia, filhe <4a Ant«rrie **.
Silva Figueiredo, ru» da Alfândega 117; Ma-
rilia, filha de Thiima* Santos Cnnhe, Mi»
Otto da Alencar 84; .loanna Frenel-jc» Fe*

]. QU«r- i reira, tu* Faraal 45.
 Ser* Inhumado, amanhü:

No cemitério de S. Pranelseo Xavier: Aa*
Custo Carlos Ramos, cujo feretro sairá ás
10 horas, dn Hospital de S. Sebasliin.

i mm* ,.,.,«

• •¦
2 super-produeçfiea c 10 números ao p*,U»

2*-Feira ID I §
Jackie Coogan

OKPHAO DE FLANDRCS
a mais commovente super.produeçie do anaiH

Film da Metro distribuído pela Parameml
cm 7 actos ,

John Gilbei*.

HERDADE MALDITA

Qoe colosso

ne mit-uiíc «nr ce.* t.i*Ai«cjn-- n»,* l« toelos e|uc apreciam a boa arte, o prazer
P._;W*TÇHfcSiQIJ.E Sh REALISARaO ERE- ,|e ,,m recj,ai f|ue sc vac realisar na noite

Regressou dos Estados Unidos o
director do Collegio Baptista
Chegou hontem,1 pelo "American Legion",

com sua Exma. fnmilia, o Dr. ,1. W. She-
pí.rii, dircclor gcn.l do Collegio Baplista,«inc foi passar um anno ele férias cm snaterra iiutal. O Ilr. Shep.ird, ejue ha dezoito
anríos se vem dedicando A causa ela educa-
ção no Brasil, fundou o Collegio llaptista,
de cujo progresso tem sido o principal fa-ctor.

Ao seu desembarque compareceu iim
ítraiielc numero de amigos de nossa socie-
dade; onde i muito estimado; muitos ex-
alumnos, que já oecupam posições r.aüc-los
ua sociedade, iodo o corpo docente dos tres

. «'epartamento c quasi todo o corno iliscen-
te, llie foram apresentar ás boas vindas.

'Hoje, As G horas da tarde, na séelc ge-ral, á rua Dr. José Hyginó n. 350, terá ini-
cio o programma da 

"festa, 
epie se rcalisará

cm homenagem ao illustre director.

,, .. , -- . , iiai.u t* * * ki* \i«. iiinuii'1 i uc uluiiiii.i.,'11 o;, lua^ardoso.m. Mejycr. á fregucala de Amea. os Srs. Dr. Mithlas Costa, .loão da" '" I CriiK Uibeiro, Aloysio Siqueira, Dr. Olym-'pio Matheus e Dr. .TiiSo Pedro de Alhuquer-
que, total seis votos, incluiilo o relator.
Votou pelo reconhecimento das duas enti*
dades. a Amea •o a Liga Metropolitana, o
Sr. Alberto Mendonça, autor du voto em
separado. Deixou de votar o Sr. Lttnartlne

1 Ah'es, por haver sido o seu voto impugna-
do pelo Sr. Alberto Mendonça, sub o fun-
(lamento de ser o presidente do conselho

. Natação e Regatas. Em-
Sr. Lamartine railn em

Ma-gtiralibii, no lísttiilo ,.lo Itio
As passagens par» estn romaria, que estd

despertando o mais vivo interesse entre os
cntholicos suburbanos, csISo sendo distribui.
das pelos Srs. prefeitos « viec-prefeitejs e
poderão tambem ser adquiridas na sachristia
do Santuário. O custo da passagem de ida
c volta, no trem especial, será de R|00O, sen-
dn que os menores de 12 annos. pagarão ape-
nas meia passagem. O trem especial partirá

2(1 ela manhã, fa-dn estação Cenlral iis f> c *¦" eia maneia, ia- d«ll|.er«|ivo do Cücndo parada na estação de Toelos os Santos,;. . ,
ás B c 35. afim -'•:^fí?^*»».i^«t_l?^-Í»« •imxWW»». absffve-se de votar, afimdahi seguira el.rcctamenlc nté Mangarallba, « nSo í,frerece,M „U(,iqutr imfam aonde elevei-a chegar As 8 e 40 M„rfait»ma nullletadc da «ieclsão do conselho deLogo após a chegada do trem será rasada i;jiBÍmAi_i_
a missa ele; comniunhâo geral elos sócios ela , *? *V| c l o «oa Sr* a Ainea nn conselho de iitl-..na v.e-iiiii.*-. i'**"''»-':''';/;[";""?"'í;,V-vin*'" ! ««mentos. por seis votos contra um, krrtt

Ú 
'outros 

números do progriihiina para esse 1$^^A$*£ 
^Í^Sffiá.fim eírgiinisiido.

Poderão tomar parte na romaria todos os
sócios ela Lign tf suas fnmilins, assim como
outras pessoas epie com nnteeeilcncin se pre-
venirem com os bilhetes dc ingresso.

Os sócios da Liga Ciithbli.cn elo Mcycr, além
elo cordão c do manual, deverão usar na la-
peln o botão distincllvo recentemente creado
para estus associações religiosas

Q^m ^m***w, m**\,m*^*

COPACABANA
Vende-se o majestoso palaccte k rua de

N. S. dc Copacabana n. 857, construído cm
terreno ele IfixSO, com 3 pavimenteis, escn-
ciaria o solciras dc mármore, duas garoges,
instnllaçõcs perfeitas, acabamento eamcefi- . _...  
elo, feito a capricho para residência de fo- ¦ Isabel por 2x1; Vasco

que a I.iga Metropoli
lana defenderá * ainda o seu reconhecimento
nessa assembléa c perante o podev judicia-
rio.

OS JOGOS DE AMANHÃ — Sno estes
os jogos offieiaes marcados para ama-
nhã:

Amea — Fluminense x Brasil, no sta-
dium. palpite: Fluminense por 5x0; São
ChristovÃo x Hrllenico, no campo tln rua
Figueira de Mello, palpite: S. Christovão
por 2x1; Flamengo x llotafogo, no campo
ela rua Paysandú, palpite: Flamengo por
2 x-0. .

Liga Metropolitana •— sírie A — Man-
g-ueira x Andarnhy, nn cnmpo da rua Des-
embargador Isidro, palpite: Andarahy por
2x0; Mncleenxl* x Villa Isabel, no cnm-'po da rua Prefeito Serietlello. palpite: Villa"da Gama x Pil

VEMENTE - NOVA YORK, 11 (U. P.) —
O pugilista argentino Firpo está discutindo
com o promotor do matches de box, Tcx Hi-
rkard, a rcalisação ele um encontro com
Krod Fnllon a Irinla da novembro. O bo-
xeur argentino Ferrara assignou o contrato
paru um match com (ioreton cm Miince no
dia 2!) do eorrenle. O uruguayo Fernandeí
assignou, tnmhem, um contraio para bater-
sc com Lem Malmly, ele Omaha, no próximo
dia 15, cm Muelison Sqnarc Oardeus.

Excursionismo
A F-CU-SAO DE AMANHA, DO C E. B.

— O Centro Excursionista Brasileiro reuli*
sara niili.nl.:'. uma exiiürsâo á Pedra elo Cem-
ele, na Tijuca, devendo os excursionistas
partir do pnrrlo elas tli.rcns, no bonde de
Alto du Bôa Vistn, ás ü horas da manhã, cm
ponto.

Polo
SEHÁ*' DEALtSADD AMANII-, O PHIMEI-

DO 'MATCH •- NSo eleve ser estranha ao
publico"carioca a scnsuçfio etc uma'partida
de polo. Acabamos dé *er no film Olyinpla-
das ns -íqit.ipcs pliilinas batcrcm-se com as
curopeas, trazendo piirii n America os lem-
ros-dc clnngorosa victoria; e, não é raro
ler-se nos jornaes epie I.ord Itsofrcw, dis-
farei! elo frincipe de Oiillc!'. ou o synipathi-
co rei • ela llespanlia, ntinlaram-se d« um
ponto a outro do continente e mesmo visi-
taram a..Aniericn e Ciinadi, pelns syinpatbt-
as e nltriicçe")es deste speitl ttltra nristeicrá-
tico. .logo de príncipes . reis e'1, bojei trazl-
do para a democrática America e, aqui, cul*
ti vado no mais forlc nfnn elas ejualidades
cavalheiras ele seu povo. Entre nós, i o se-
ni un» -cspectaculo novo. Introduzido nn Ex-
ercito, pelos offieiaes ele cavallaria, cnooii*
trou, cutre as colônias ingiexa e americana,
o mais vivo sustenliii-iilo lal, amanhã, se
disputa uo campo ele São Christovão, ás 4
horas da tarde, o primeiro malch do tor-
nelo ele 1024 c para o qual S. Ex. o Sr.
embaixador inglês, Sir ,lohn .Tllley, olfe-
receu rica taça. ltcccbemos com a mais viva
satisfação o convite da commissão direeto-
ra deste torneio, e certo teremos nma tarde
de sensacioni.es impressões. O encontro de
amanhã será entre as íquipes do Estado
Maior do Exercito e Primeiro Itcgimenlo dé
Cavalaria, este com sua equipe "Marquez
ele Kci-viil" c aquella eorn as eÍo'i "Mosque-
teirns". Agradecemos n nmubilldado do
convite que nos trouxeram.******

de 18, no salão dei próprio Instituto. Ahi não
vimos o programma dessa audição; mas, da-
elo o talento ele escolha que sempre revelou
uqiiclhi pianista é licito conjecturor dc seu
exito c bellc—i. ******

mimosa producção da Fox-FHm em S esto*
NO PALCO — S, 6 e !> hs.

I..I-A SALLOS — Delia dansaritu. LES
URBAUS — Grandioso duetto comleo Att
FltEDO DE ALBDQUERQUK - Impagaeet
1'xcentrici*. JF.CA-TATU •— Hei dos caiphnae..
HILLV CAKDO — Famoso cyclista, eq,tiii«
brislii cômico.'

HOJE —
Tom- Mix

A JORNADA DA MORTE
Da Fox Film em 6 actos

Mary Mac Laren
O PARAÍSO dos vivo»

Film colorido da Metro em 7 netos
NO PALCO, ás 3, 6, 9 horas - GRANDIO-

SAS VARIEDADES. — ENTRADA 2WW.
, mm ,.

Proseguem as negociações rus»
so=japonezas

PEK1M. 11. (D. p.) - O Sr. Kmbhati,
representante dn governo do Soviet na Chi-
nn. numa entrevista ilaila aos jornues, il»-
fornjou sobre o estado das negocia<*6es rtts-
sej^faponezas. A e;uestio das dividas «•;--
Jistas está virtualmente resolvida; o aeiwr-
eio do massacre de Nilíolaicvsl; foi adiadu;
n evacuação da Saghalina está eleci_id6 *'¦'>
principio, embora o Soviet insista em q".« cr
Japão a abandone anlC3 eio inverno, detv _•»
lis difficuldades de navegiiçio. () di.eür,**,
elas negociações depende agora d,- piiü.tcs
commerciaes e ela elispcsiçâo japoneza pari
fazer concessões na Saghalina.

milia de fino tratiimento, com elevador in- jmeiras, no campo da ma Moraes e Silvn,
terno, etc. .palpite: Vasco da Cama por 4x0; sirie U

Será vendido pelo leiloeiro JULIO, I— Fidalgo, x Americano, no campo dc Ma-
qüintâ-feirá, 10 do corrente, ás 4 1|2 horasidureira, palpite: Fidalgo por 3x1; Meto-'da tarde* •politano s Confiança, no campo da rua

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

betea e, por seus processos, estômago c in-
testinos. Av. Hio Uranco, 137 (Oelcon). 3
ás 5, menos quintas. Vol. Pátria Cti. Sul.317G

*****

ESPOLIO
NICTEROY
Vcndc-se a grande propriedade á

rua Noronha Torrezão n. 217, no
Cti-ungo, com grande casa cm terre»
no que mede 72 metros de frente
por 7011 metros de fundos, com tre»
nasc»iilcs com água superior e em
abundância.

O Jli LIO, leiloeiro, venderá, se*
cnnda-feira, 13, em leilão, no seu
armazém á AV. RIO BRANCO 183,
á» 3 hora. da tarde, esta importante
propriedade.

ilrlobiliaries e in*
stall-ções de
Escriptorios

para:
Profissionae!
Residências

Companhias
Commercio

Bancos ,
J. PALERMO •_ C,
211 -- SETE DE
SÈT_MBttO — 211 i

L_ ... . ,..-, ,;*, ¦ ...

Um lavrador paraense esfaqueou
um negociante

BELÉM (Fará), 11 (A. A.) -- Na ci-
dade de Cametà, o lavrador Antônio Fer-
reira esfaqueou o negociante Joaquim Cie-
mente, cunhado do senador Virgílio Men-
donya.

Avenida
Ligação

Vende-se o magnífico prédio des-
ta Avenida sob 107, em leilão, sab-
bado, dia 18, á» 4 1|2 horas da tar-
dc, pelo leiloeiro JULIO. Vide an-

"Jornal do Cominereio".
******

Um assassinio e um tiicMit to
interior da Sia P_a*e

S. PAULO, 11, (A. A.) — O delatai*;
fiscal, recebeu um telegramma d* detaispi*
de policia de Mococa, communlíMdo «ju».
boje na fazenda Gloria, houve um eenflt-

, cto no qual o indivíduo lázaro Kiautti, M*".+. sassinou com um tiro de larrucha • 3*t*
I Bonifácio da Silva. O criminoso íat M*io.
,  Ao mesmo Sr. delefado t*ni * tt*

legado de policia de Palmeiras, «•«muni-
cou que na fazenda Santa Eugenia, o cotem*
Ernesto Lazeron, enforcou-se dentro da «a»
própria casa. . ****»

núncio uo

AMOR VENCIDO. d«' n«'Rn Wíist a-íüou
OS CRIMES CELEBRES DO

RIO DE JANEIRO, do Dr. Her-
meto Lima  28500

O SR. LUBIN, A HERANÇA
TRÁGICA, de Constant Gucroult 3-fOOO

ESTATUAS VIVAS, *' ™*™
Sales  3Í000

PADRASTO, de Cn- dc -Scrnsr*1* 3?000
OS TRES MOSQUETEIROS,

de Alexandre Dumas.  3.?000
BAGATELAS, «•-•- Li""-* Barreto.. 5?000

Acham-se â Tenda nas livrarias Francisco
Alves. Braz Latiria. Odeon, Azevedo e no de-
posito geral á rua do Carmo, n. 35, 1°..,

0 major Zanni já chegou a Ka-
sumigaura

TOKIO, 11 (U. . .) — O aviador ai-Ren-
tino Zanni checou boje ao meio dia a Ka-
stimiiíiiurn, sendo alvo dc festiva recepção.

¦ ***** 

Lindos brilhantes
Em virtude dos acua preços, raro c o dia

qne a Joalheria Thesouro do Castello não
vende brilhantes, de 6, 8, 10 e 20 contos e
assim se servem centena»- de fréguezes que
nos compram lindas jóias por preços bara-
tissimoa. Damos alguns preços, para mais
realidade. Annels de Platina com Brilhai»-
tes a 300$0On. Onzes dc platina com bri-
lhantes c diamantes n 45O$OO0. Relógios
Omega desde 85500(1. Relógios dc onro, poi-
eo, para senhora, a 735000. llichr.s de Platina

Acom 
brilhantes. 3505000.

RUA URUGUAYANA, 9, perto da Carioca.

SYPHILIS

CITROBÍ
DO

INSTITUTO BRASILEIRO SE MI
CROBIOLOGLA

l-DOLOR — ATOX1CO — TOLERÂNCIA
PERFEITA

******
Tras mulheres, am Sia Paate,

caam am um peça, santo
salvas

S. PAULO, lt, (A. AV) — A polaca Vi-
ctorin Mijaweski, foi victima de um aces*
dente, caindo em ,um poço, existente em sun
residência, i rua Ccrqueii*a Ces-tr, nesta en-
pitai.

Acudiu a salval-a uma sua irmã, cjcé
tambem caiu no mesmo poço, o mesma
acontecendo com a pretn Maria tio Ro—<rio..

O facto poz os moradores da rua em poi-vorosa, comparecendo, afinal uma tui-xa
lo Corpo ele Bombeiros, que rettiron os f«3
vietimas, apenas com ligeiras escoriações
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O DIA DA AMERICA 9S ÍMPtfEl$f CS PE
IMPBESS19ÍÍAM

A XOITK — «iibhaflo. 11 <lr Oitfiil»!-» <h* UtA
.%>v»,i_*w*»vs*4J..,w UMkV

A «Intacto lã Oo outubro o o4s.vmii:isio in» Amorl-
ciino — Fesía 0111 bc-
ncflcio <l;t Assoclnçflo
lliiiniiicnst' do issuo-
loiro» i* em lioiiioini-

ROm a Álvaro Silva
li liyinnnslo Pln-Ainorloniib, aniiim esln**liolec.lm.nto «to oiislno, sob .. ilIrecçVdo pio-icbsor Juáo Camargo, fará unuinha » so-lomne coniniemoracllo du DescoUtrln duAmcrlcn. rcallsandii unia excellcule festa,em beneficio «to Associação Fluminense duUtiileiroí o cm liuinviingcin uo seu pequenolirrOo Álvaro Silva,
Pelo programma, que vae nhnlsn trnnscrl-pio. sc pódc la/or uma IdOti dn Interessantefesto.
Hll-o:
I* parto — "ll.vinno d llunilciru" — Corode alumnos do l»lo Americano, da Kscolu

Jjrasllolro c dos Eseotolros Fluminense».
Ode n Fraternidade Americana", de Gou-íirldc Andrade — Recllaila pelo nulor.Aslorc" (coro dns Krcmllas) — Pelo Or-feâo Porlugucs). "Krguinos o nrnsll" (tre-

çho da ode clvlen "Lição da Palria". de Al-licrlo do Oliveira). A scnliorlln Augusta I.unrtoes representara o Autor. "Il.vmno do Or-feiio •- A A. V. dc Escoteiros collocnrnlim laço syinlwllco no cstamliirle do OrfcAn.como prova de seu reconhecimento; "o lis-
çptfsmo" fpaglnn cívico do Coelho Nclto)l.hlo pela menina Amcli.i I.amlocs.hntraiii em scena os eseotolros da Assn.claçBo Fluminense, cantando o seu hymuóe fnsendo evoluções, sob n dliccçao do Sr.rapllilo Mrglllo de llrilo, dlrector-tcclinlciina Associação. Também cnlrani cm scena nsviclorlosos "rnldnicn": Aliililm Alvarenga <¦Isolas Metiror Itlppcr. do "raid" Itlo-Florlu-nopolls; líugenlo Galllnno, do "raid" Muni-ciplos fltimlnonscs; Álvaro Silva, dos "rnlds"
S. Paulft-Minas c Urnsll-Chlle. .Saudaçãoaos pequenos heróes e offerln n Álvaro Silva
jlo retrato e aiitographo do general RobertoiJadon Powcl, chefe do liscniismo Mundial,peto Jornalista Porln dn Silveira. "Copias
Chilenas — Composição dn maestro I).Ici-cz, versos da senhorita I). Gonznlc-, dcNalparnlso, cantado por uin grupo do nlu-"ín.?s,, '¦'•K*0,ni Brasileira. "í» caminho doi.hiic! . narração desse feito por Álvaro Sil-va. Ilyiiino Nacional, pelo Orfcão c, depois,pelos collcgines reunidos.

> i' parto — Mószkowski, plano, limllln Co-¦pnna do Amaral: Koliler — HIrlon Idyllc—1*lauta — Mcanor Tercino do Nascimento;ii) hrancisco Braga — "Desejo" — versos doIt. Dias: b) Carlos Gomes — Itomanza do•I-aeto do "i.o Schiavo", conlo — l.vdia Sal-«ado; Ifuboy -- "Scéncs dc In C.arde" —... -• —• \iolino — Frederico dc Almeida;li) A. Ncpninuceno — "Homancc"; In "Ta-
rantclln" — VIoloncellò — Newton Padun:
J.isüt - "Tnrantolln" — Piano - Iza dctjuoiroz, Acompanhamentos ao piano nclnrtra. Antonicltii M. Coildylllla.

Associnndo-se ãs coinmemoraçúcs do des-
ÇObrimcnto.da America, o Grêmio LiterárioJ anlo Freitas, rcalisará. amanhã, cm sun-clle. no Collegio que lhe dá o nome. umasessão solemne, que servirá lambem de cn-cerramento do nnno social corrente A ce-rimonia terá inicio á 1 hora da tarde c oh,.-flecerá ao seguinte programma:Abertura da sessão pelo presidente ho-norariò Or. Alfredo de Paula Freitas, fun-nador do Collegio; Leitura du nela da ul-tinia sessão ordinária, pelo 1" secretario,alunmo Carlos l.yra Tavares; Allocaçfio pe-Jo Dr. Kscragnollc Dorla'; Versos pelo ppc-la Dr*. Ade.Imar Tavares; Chronica do nn-no pelo. alumno Nelson Gomes Lounoico:Poesias pelo sócio fundador Oscar PortoCarreiro; ltclalorio do nnno social pelo pre-ti.lcnte. alumno Od.vr Do Coutto; Jurnnien-!o dos "Preceitos Civicos", pelos novos so-cios e entrega do prêmio "I)r. Alfredo de1'aulo Freitas"; Encerramento (Ja sessão;Parle recreativa.

A Liga da Defesa Nacional realisa. ama-nliã; no Syllogco Brasileiro; Praia d» La-
p.l, uma cerimonia civica em homenagem:*¦ dala do Continente, principiando ás treshoras.

Duranle a solcmnidadc, u Liga, por sun di-vcctori.1. fará entrega ao bravo escoteiroÁlvaro Silva, de nina medalha commcmóra-
tira do "raid" Rio - Santiago, emprehen-o'ido victoriosámente por esse pequeno pa-Iricin. .

i is» .POMADA
RENY

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

VOS e MANCHAS DA
PELLE

INFALLIVEL
¦ ma** __

Honriquc Mello, nosso col-
lega de imprensa, colhi-

do o arrastado por
um trem

O <1c„asti;o occoitoú cm
< ascmlma

Nân finam poucos, soin duvida, os osfor-ço» que empregou, naquellc trágico Instou-
ui? ••"•*«" collega da "A Palria", Henriqueãieno an veoso, assim, colhliln do surpre-sn por um irem, .Sem perder a presençaue espirito v ua ccrtciu cruel dc nua a sua
ylila catava por um lln. aulc o choque Iiru-lal i* nn liumiuviicl.i delia csllnaulr-sc numais ligeiro dosculdu, lloiidnii*. ".•Hn, mo*

AS FESTAS DO QYHNASTSÜO
POnTWfiüEH

Uma <ardcMioiíc dansanie e o
baile tle auniversario

Itenllsn-io, wiiniili/l, uns salões do Club((.vmimslico Pociiigiu,)!, a "torde-iiolle dan*snnlo" mio a Hscnln do Musica vitoriei nosseu» sorlos o li.xni.is. famílias. A "}nw
Iuiiiii du Cluli Gyhinnslten «lirillianlarn nfuslii, locando pnru as iltinsas, qm< u>riiu Ini-elo ás I horas dn larde v lerinluarAo â*- '.'
da noite.

Docorromlo no dln :il deste inoz mais umnnnlvoraarlo do volorano elub, a sua din-ctorln esln eniponluula em commomornr ossndala por forma brilhante, pnrn o que estatrabalhando dosdo JA nos preparativos dngrandioso l-nllo dessa noile, nconteclmenlaesse quo constituo do ha inulln uma agrada-
yor Irnillçuo nas festas inumlaiias dn nossoi!lllc" social.

O nosso collega de imprensa Ilcnri-
UUe Mello.

vido pela força instincllva da conservação,agarrou-se fortemente, ao limpn-lrilhos docomboio qnc o apanhou, ua estação de Cas-cailnra, como já fni divulgado.
Arrastado cerca dc cilicocntti metros, mui-lo embora o machliristii sc empenhasse c:uevitar que maior e mais impressionante

fosse n extensão do desaslre. Mello, aocair dcsfnllecido donde sc prendera, as for-
ças perdidas, nlnda bateu-so dc encontro
aos (lornicnles. Poi só quando os que ns-
slstirani, nus seus pormenores horríveis, ao
lainenlavcl sinistro, a principio colhidos
pela estupefacção, correram ao seu encon-
Iro, na esperança do snlvhl-o.

Retirado c collocado ira plataforma du-
qucllu estação, o nosso collega dc Imprensa,
em pouco era transportado, em mito am-
liulancia. pura o Posto dc Assistência do
Meyer, nhl recebendo, com n urgência pre-cisa, os socebrros dc que carecia a gravidadedo seu estado. Apresentava llcnriqüó Mello
fracliirns cm ambas as pernas, no liombro
direito 0 ainda na oitava costcüa, alem dò
ferimentos espalhados pdo corpo.

Xão ohslnnlo ser, assim, melindroso o
seu eslado, Henrique Mello, após ser soecor-
rido, fez-so conduzii* ú sua residência, á
rua Maria 1'rcitas, n. 8. em Madureira, fi-
cnndo entregue nos cuidados do seu medi-
co assistente, Dr. I-iwhanl: Tamborim, c
sob os cuidados dc sun cxcellcntissima fa-
milia,

Foi abi que o vimos, horas depois do tris-
lissimo acontecido, Com a nuijs viva lnci-
dez. Henrique Mello nos reconstituiu os nio-
mentos horriveis do desastre. In clle, de
regresso ã casa. npôz as labul.is du dia. Pu-
laudo de uni Irem cm Cascadura, ha iirtcn-
ção de alcançar um outro. Mello para clle
encaminhou-se, atravessando u linha, sendo,
porém, tão infeliz, que não reparando na
npproximação dc um comboio, por ellc foi
colhido e arrastado.

A's primeiras horas~'ífa* tarde, Henrique
Mello, de sun residência, foi transportado,
cm ambulância, pnra o "Hctiro dos dorna-
listas", onde, como membro que ú da As-
sociação Brasileira dc Imprensa, ficou in-
tentado.  ¦ mam 
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Peça«FOX»
0 MAIS AFAMADO CALÇADO

DE LUXO

Para sua ga-
runtla o x I j a
sempre, estam-
pado n fogo..
na sola, o sc-
guinte ca-
rlmbo

Fabrica de Calçado FOX
RIO DE JANEIRO

Aproveitamento do carvão
nacional

A NOSSA HULHA VAE MELÜO-
RANDO
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SaCCOS ,-ara "8":l 1,*enl<"> forrados ounao. Artigo garantido. Casa llcr-niann.v. R. Gonçalves Dias, 54;
mam»

0 Centro Sergipano relembrará
um feito notável da guerra

do Paragiiay
O Cenlro Sergipano rcalisará amanhã, 12 docorrente, ás 2 horas dn tarde, uma sessã,,cívica-cm homenagem á memória do serei-pano Aurélio Garciudò Pcmnndes dc Sã queçommanc mulo n "P.irnah.vba*', na batalha nna do 1 iaeluielo, repelliu ns ai-rojad 

","„.

m ci * dvn«aó,0l.t,ngem ll,,s R^asunyos contraaquolo vaso do guerra. Na mesma sessão

gg nc!*cn"é'!;;e.os "i"""""5 de soci"

OOENCAS - ^
. 00 EST01G0 SS

LINHOPÜ..
ilircclanieiite da fnlirica ao freguez «ó

v DAVIDS FRÉUES
Av. Kio Branco, 114-1». Tel. C. 1902

PROVEM

O MAIS ADHERENTE
O MELHOR PO' DE ARROZ

mam
0 concurso de cães policiaes foi

adiado
Ficou transferido pnra o próximo din 19

o concurso de cães policiaes amestrados queso devia realisar amanhã, sob o patrocíniodo Ministério dn Agricultura, no Bosque
Flora c Diana, jardim da praça da Repu-
blica.

* ¦ má*» iLA REINE 1-'™Mu
A RAINHA DAS ÁGUAS DE COLÔNIA

Perfumaria Masrotte ¦— P. Tiradentcs 18 c 20»'»• ,

Café Crozeiro
O PREFERIDO

•ma**-
Para o estômago

Um remédio excellente
Usa-se ha muito tempo um remedio que

é altamente efficaz c admirável. Trata-se
de um bicarhaaato aperfeiçoado, superior c
agradável uo mais delicado paludar. Emi-
nenlcs medicos demonstraram quo esse bi-
carbonato cstorlzado é optimo, pois as pes-
soas que soffrem de azias, gazes, más diges-
toes, etc, encontram com o seu uso um ai-
livlo immcdiato. Convém ter presente que
este biearbnnato esterizado como se chama
na Âllemanha só se encontra em nosso paiz
em vidros bem fechados.TES

LÁ-PORTÀ & Cía.
é urrV CHÉèjÜÉv
.Comprando ,

I-0 FERIA ii BAÜ1A

0 cônsul norte=americano em
São Paulo parte para

o seu paiz
S, PAULO. 11 (A. A.) — O cônsul dos

Estados Unidos nesta capital, llr. A. T.
Haebcrle, esteve no palácio do governo,
onde se foi despedir do Dr. Carlos de Cam-
pos, presidente do Estado, por ter que par-tir para o seu paiz.

maa*

UM FACT0R DE TRABALHO E
PROGRESSO: A LOTERIA DE

MINAS GERAES
PRÊMIOS PAGOS E VENDIDOS
PELO "CAMPEÃO DE MINAS»
ia"" — Além de ser uma expressão mirada-

a nf°/n<,taa,Í3m° 
~ a -™****v**'*osã ô-rgani-

S* V"?08, n°r um e um por todos — „
,cti-mZr. CrlC° r6 um ««'P-Wonòdor dc
_««.. ' "m..factor Preponderante donovos emprehendimentos c novas iniciati-
n,ili'„. 0.ssu'm1s*. como eutros grandes paizescultos, instituições dessa natureza, respeita-

I&Ív fl S< .Avulla cn,re cssas- =o«o*~daprimaeialmente cm destaque, aliás, muitomerecido, a Loteria de Minas Geraes. Assi-gnalc-sc que, para tnl situação conquistar,para tal renome ter, para se impor de manei-ru fno nci-ativa, categórica e desassoníbradaao esp.nto collectivo d,, nosso povo" houvepoir certo, uma forte razão rio ser, motivo.Ponderáveis, factores valiosos, elementos dcgrande o real valia. Tudo isso, isto é tãoforte prestigio, está synthetisado na sua mo-delar organisação, nas bases claras e sim-Pies de seus planos, no processo rigoroso cinvulnerável adoptado nms suas e.vlraeeôes
„_' nS„U„'!f,n.f*".rn:ÍíJaVCÍS r*».rTa" «onoinicas;na pontuahdado com que cffectua os naga-mentos dos seus prêmios.

eo^rr^TÍ-^' 
recanituI»r aqui o numero

Sr«h_í? „de. n°V0S CCntros de atividadec trabalho abertos por esse lirasil afora emtodos os ramos do labor humano - e sóhaveria motivo de bênçãos e mais bênçãos
^cH Ta íl0íC„ia dc Minas Geraé ._"_acçao benefiç adora se vae desdobrando cm

Ah cspoclficiiçílcí purn o g«n
oniiicego

Jtõlõllvainenlo us esiuítfirieaçfitti d» enr-vau nacional, n chluilcu naval ciinUilo-le-nento üscar Dardi-ati dirigiu .,„ ilireelor dunervlcii 1'aylinicu Aiinljllco da Aiiuadn umaconsulta, cujo resumo fi u ueüiiiutc.doiiio iiUlmamentu unham chegado nni.;lmi*,ii,um do;Sorvlço Toclinleo Analytlcodn Ai* Ia varias nmostrai ih* carvão nn-cional, enviadas |i,*l„ Directoria do Inharla, para as rospcclivas imalynuucssAo p„r mim effccluailas, nn qiiaiiiimio do ençitrroundo dn 2' Socçflo do mesmosorvico, acho (jpiiuiiunu susccrlr-vuj u sc-gulntoi"Um Irtlõ, unia commlssfio especial en-tarrcgad.i. da parto do Club de Engculiarla,tle estudar o cnrvSo lirasllelro. Millcituu doM*. alniiranl.* Alexandrino do Alencar, ml-nistro da Marinha, annlysos das amoslrasuo remeUou, rcprosenlnndo produetos i<>-bidos nas principaes jazidas brasileiras dos¦•.slailn-; do Paranã, Sanla Catharina e Hio(iranilo do Sul. l-issas anolyscs forani effe-ctiiadas pelo ciílim capitão dc corvota chi-mico Arthur Carneiro, quo nessa inocn orao ençnn-oíado dn -¦ Seccflo, tendo eu opnoi*-unidade dc auxlllal-o, uo momenlo. Pc-*los traba hos reullsados. verificou-se nueenlium dos((combustlvels oxamlnados no-ala ser classificado como •'hulha superior"¦•.ainda mais que todos elles encerravamquantidades elevadas do enxofre, tomandoussim o produclo nocivo.Dessas analises, quo tlver.iin lar,;,i cursoentre nos, n.m sc chegou u um estado dedesanimo, quanto ao aproveitamento tionosso carvão.
O clllmlco Arlhur Carneiro Indicou nsmotos d,* nprovcltal-o convenientemente,snbmollçndo-o a um hcnoflclnmcnto indis-pensarei isto fi. snjoltnudo-o a uma lava-8em c hrlqnoltnsom".
Apezar das discussões dc lodn n ordemluç s,* travaram em torno d,, nssumpto,todos eslan chegando á conclusão do queí Hnnrosclndjvcl o licneflclamenlo dn hulhaurosiloirn, nao sendo admissível o seu em-prego. "In nnlurn", som grandes prejuízosmateriaes,
ultimamente, tenho nnãlysado variasamostras de carvão nacional. Por essasannlyscs vejo ,|uc algumas lèm passado poroperações dc bcnoflclamerito o Outras não.As que mo parecem beneficiadas (lava-nus) ja se nprosciilom cnm mnn percòníu-gem de enxofro reduzida. Quer is!,> dizerque a lavagem cst.-i dando resultados bene-ficos c que, sendo cffecíundi, mais cuida-ilosnmente, poderá proporei liar as vnntn-..'cns desejadas.
Existem as especificações provisórias, es-iRDoleeldas pelo chimlco Arlhur Carneiro,Como essas especificações não cs!.",,» offi-cialmçnto ndoptadns, peco-vos. para deli-nillva orientação dn *J" Secção, t]t\.l(U*èiS¦c ollas eslão ou não cm vigor c, no cnsonegativo, quacs devem ser as especificações.< ndOptar."

ANCA «TIMA DE
ímã RADICAL-
MENTE «AM

as iwuaAsjisi 'Animm.
seguidas mM tubarSI

Deu á praia, cm [.lefhoroy, m
Iro enormo csíaceo

í).s sorvidos <!<> Jlo.spilnl
Ilaliiiomniiniano

th serviços hospitalares desla capital van
iitelhiiriiniln .1 proporçflo quu novas casas ih*
.•ura surgem para suppilr a falta l>» multo
Bonllda de nm perfeito systomu dc hospl-
Inllsatiio, como su verifica cm iodas ns grnn-
,U*s cidades, ,.'•'ssü melliorainonto, ó Justo je consigne,
devcinn.i A lnulnllva parlirulnr, nue muilo
lem feito em pwl ileso grnndo problema ur-
intuo. li. ilcisu Iniciativa, mereça destaque
o enforco de algumas Instituições, oti cot*-
poruéões como o Instituto lÍBlinemannlnijo
do lirasil, quo inaulrm nm hospital dotado
dc ludo quanto sc pude requerer cm um cs

Wm \ m
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Parece que os lulin-<*t>i i
ver guerra do e)(l«mlnlii c> |u|fi',
Ires dias uin desse»" (•(•¦auti".,,*, ..i^.'
A costa nu (iuniwtlbn, |ií*i-!c»,,í,!:, ,,.,
les vorazes lialiitnntes dn mnr, • ',
anphruceii nn praiu dns 1'lq^iis, tni \.
ruy, outro moiislru mariiihn,

iàiiiiu sempre siicetik*, «fflutram
nr.ila niiillos peseadares u popuiu
i.un admirar a lialelii, eoinu .,
|iro|ioi*ções gigantescas. Desde i
gou n dispulíi i\ posse do ciioriu
iliiu ocotipava um grande i-.ji.j
diit 1'lexns.

At>' íttttle, lfi estava a lislcia,
loffrcr n disputa dus pescadores
res, ilaiunlflciida u mutilada.
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A bocea do cofre
ÜS® Conte

I.gdia. „ interessante menina victi-
ma do desastre cm São Christováo,
completamente, curada no 11. //a/l-

ncmanniano
tabelccimcnto moderno dessa ordem. Ap-pnrclhndo para attender a qualquer servi-
ço medico, o Hospital Hnlinemãnnlnno as-í sim se encontra exclusivamente para servir•i pobresn que ali encontra todns os soecor-ros, os mais simples o os mais custososüs casos d..* soecoros aos infelizes se sue-cedem ;i cada hora, o o Hospital continua
çm 

actividado crescente, o despeito do lo-

Dnpoia dc uinn ausência <!e j)-.
mu» cxtracçO-fl, qunndo nmlou a£
mui» sorlcM pplii» Estados, vohoj,
contemplar o iii» com o «eu pretò
grande do 70 contos, da nxtracd^
hontem, n acreditada Lotcrlu tlés»
t:i Cathurinti, a velha mmcoiiet
Cnriocns.

Este jiremii), coube ao ntimtn,
J !-.„7.'5, quo nüo sc sobe tinM
«jiirtn pertence, tendo tuinliptn íiíj
contemplados os ns. í"fi,.',>. roa*
contos i! 17.Kl2.. com outros iloa,^
ambos vendidos aqui.

¦ —"*— -

Prof. Austrege5_o7(«^
A'S H horas. Telep. C. Í00Õ.
"A Esphera"'

EslA em circulação o numero dt i-,- »
bro deste Importante mennario. I .ir!3r.r j_.collnborndo, fi todo clle um minto ile n"c sadia leitura. O elegante mauazine -,j
Espliern" cstA um primor, i111f• i,.-* -^<. tmi-, .,cores, digno de ser lido c apreciado *istat>
riedado do sen texto. Com ii,,i;;»iíica o*JÉKa trichromin, desenho do conli' ','< *
Jcffcrson, rcsaltam ns c'.-.-,-. ,:., j,.r,j.-
portugueza. í) bem confeccionaria nwê.
que temos cm mão fi uma pallida lioiiS
gom ao 5 do outubro, data de ;i .:/>•.["••,
da Republica Portugücz.*!, no* ;, (;,l:^
irmã.

— —-—¦¦.¦¦. ......¦—tavati»—-*¦-  -I,

Precisa de dinheiro ? i
A Tinturaria Alliança dn cm dinheiro, •*

ado da eiilrcga da roupa, o valor da ratás—iII. Visconde llio Branco. ;tji. Tel. .'J.dC.

GUTISGL MU
Clarca a pclle, fixa o pn de arroz c reíji-uos os imprevistos. IC justo, portanto, que I a belleza! Notáveis professores d.i Fj-èllos espíritos pliuairtroplcos se voltem parn Medicina attestam ó seu valor no tralmaB íesse estabelecimento, onde a verdadeira c.-.- to da cutis. Nus perfumadas • i^arm^'^ >lidade u posta em pratica. Deposito: Ourives, SS. jAlem dc outros casos que, coiistnnlcmcn- —_-d»;a—, _,Sl ;

Velo, Srs. D. FERNANDES & Cia., ein SãoI nulo toi-am pagas as seguintes sortes grnii-des da LOTERIA DO>_STADO DA BAHIAno mez próximo findo:
N. .«721, 50 contos extracção do din !)do tullio ao Sr. Teixeira, auxiliar do Casino

,w 
'."v,,-, ',e*'"','0 íí'"1,103' N* 7SIS> *r'u «íi- retratinho que publicam. :tos extracção de .1 dc setembro aos SrsVniancio Rodrigues dos Sanlos & c. S Pm,'.<S. 13*85 com 100 contos extracção dc 1(1Io setenibro no Sr. Snltyro dc Souza Jlello

. -¦ ¦-¦ —vCmcne suo relatados na imprensa, o accldoh-te que soffreu n menina Lydia; um dos maisrecentes ç quetnoticiámos largamõuo, aindaesta no domínio publico c o seu epílogo ídigno Ac rc*íislo.
Essa creançn íoi viclima do uni desastredo trem na estação du Sno Christováo; no(tia Iu do mez lindo e internada gratuita-mente, eiq estado gravíssimo, ivo pavilhãodc creanças do ¦prestimoso Hospital. Entro-guo aos cuidados do professor Dr. Castcóraujo, chefe do serviço ,1c cir

lo

çpmplõlamente restabelecida, como sc vc do! drogas no Brasil; A iipj
i. graças ú com- pintar; Palavras. Alem dprovada competência c dedicação dispensa-chis por aquçllo cli-urglão c seus auxiliares.u Hospital HahncmnnniaiM) merece dessemodo a atLcnção de todos os corações heiniic'cncl.,„iA „,., —*v'u «« ooii/.a lueuo, ..'""•' ¦¦ .ull-ii an ue louos os corações hen

Sl7 01 
'ao 

S,ra'niUi"ni 
S*-)>i""0' X* i:'l''»1:'t!''-l ,-;<' ""'ispcnsavcl auxilio' os .o

v^,„.,.;„ í> ? '• * ''¦ OI°fiario, pagos na! deres-públicos. '
MS rrCkT'd:'' 

S- ','»'1"- I 
, 

'T, "T ?»> «lo~ os serviços desse hos.MAIS miA VEZ ! TODO MUNDO DIZ ' ! 5-„uÍ*»Íw ¦* Tec',.*u"Sl! ;l «talisUeà em sc-NAO TJEME CONCOIÍUENCU ' ' 
limo "'" a° 1I,CZ dc selc!llbl'*J "1-

L,n:,'lÍnÍCa lr\CíV'^ !?c,'aI -'•¦•••11 consultas.
m "l0: ~r\?-r-£0RVCS Di«s. 394; Dr. Diogo1-naies, 20o; Dr. Julio Pimenlel, 200; Dr.Sabino riieodoro, 177; Dr. Dorolheo Rada-

' ;íl:;'; l1'- r!'-v. (I()S S?nto.s*.82} Dr. Bento
J10,?ílar*.1„8.-í--.C!inicas:-espceioes — 832 con-suijas, sendo: — Ololcstias de olhos — Dr.
japlista Pereira, U0; Pello c syphilis _

n TIjí;'',n"0. 27(): Moléstias deícreánçàs
vil- n»vi,,nÜ"8"' ?li; ? lUr- a,amc<Ie *Hocl_;'Jl; Ouvidos, nariz ,; laryn-gc — Dr. Fran-"^'•'"f";;;'5'-78-1 Gynecologia — Dr.

Loteria só da BAHIA
MMÍ^ Qnn NATAL !S üUU COWTOS

_^ .— i *mmwm* ¦

FUMEM

AS ESTRADAS DE RODAGEM EM
PERNAMBUCO

» m* m •*»••

Quanto já despendeu nesse ser=
viço o actual governador

ÍIECiFE, 11 (A. A.) — Ò actual governo
tlispcndcu; até hoje. eom a construcção de
estradas dc rodagem, nos íminicipios do In-
terior, a quantia dc 1.210:4918370.

Entre essas estradas contam-se as dc Li-
tnoeiro, de Santa Cruz a Torre, dc S. Joa-
qniin a Torre, de Joaquim Nábuco a Água
Preta, de Ponlorra a llerccs, de Palmares a
Sertãozinho, dc Thnbauba a Nazareth, de
Cabrohobó a Boa Visla, dc Água Preto a Ja-
cuhypc, de Alagoa de Iiaixo a S. José do
Egypto. dc Pesqueira a Sérgio Loreto, de
Garanlmns a Águas liellas, do Correntes a
Lagoa de Ouro, dc Páo d'A)ho .i Chá d'Ale-
gria, dc Jaboatão a Escada, dc Palmares a
Agun Preta, dc Victoria do Caxahgá a Li-
nioeiro, de Olinda a Itambé, de Cabangá de
Timbauba a Nazareth, de Palmares a Ser-
(ãozinho c nutras, além dn conservação de
varias estradas 'jú construídas anterior-
mente.

Troeadero
C.la Souza Cruz

«i»mmm&mmt\&m*
ma*»

frutas magníficos, frutos que a cornueoniada sorte espalha por ahi além as manclieiaãlevando a muitos lares dias do vida se ena'decorrida sob o abrigo de maiores",§S
Quantas colmcias industriacs c quant.-ncharruas siilcarão o seio da terra, por esseBrasil fecundo e srande, forte e proaiislor

Geraes ?"ÜS 
PrCmÍ°S da L°tCrÍa de W™

Taw cosritações afflucm á mente, borbu-Ihantes, ao ter-se de registar o pontual pn-smnento de mais um prêmio dessa institui-çao loterica Esse pagamento foi feito p<*l»Campeão dc Minas", a conceituada agenc à
SSí-?_?a_B!_i.?: ?eirÍ° * C- instalS a

POR QVEàJmÃ^CÃRcU
Conimeníarios de um negociante

~onam sitiinçõcs difricullosas pói"'» n
^^^«onscqucncins^mprcvistas;!^

;. Braziíian American
Circula hoje o numero 25!) do ialfrcm:!

semanário dn colônia ingleza c. araoricõi
publicado ncsln capital. Como sempre, eSSo numero dc hoje repleto de artigos de ii'ftcresse eominuni, cuja suminula dama.Mseguir: O negocio de produclos p]ticos no Brasil; A propaganda.de cafeãHIvslndos Unidos; Conibalendo , ':;*::,.:,.i^v
do café nos listados Unidos;
ca no Brasil; O progresso n

lutiiilipa
¦, coníéín;' :

secçúes: Còmmentnrios pelo l>-, Ucrríi
Moses: Notas cóinincrcincs americanas* .'¦-
las sociacs do Hio, S. Paulo c liahiu; NVj
do lirasil, ç as secções: pau li:,',,, jiavtjii,
sporls, xadrez o lnunorisino.

>—«£-*>"»

HOMGEOPATHÍA S?S/:(J .1. ALJIEIDA CARDOSO & CD,iv" It. MAIlÉÇilÂL FLOItlANO.
—- -^—'-'.j-'*1

I III11 uGüfl-ll

l*'oi esle o meu immcdiato rnciocinió apósWÈêÊÊmmsmm
mn; qüo"ã^vld'à'M"a"á-Tee™vaeT^f

meirn necessidade, - nhenom",,^"«„¦ *_._
uno c

.Marques do Oliveira, 100.Cirurgia em geral -_. «70 consultas, sendo:}— Alia cirurgia (Intervenções) — t)r r-is-';*" Araújo, 3; Ur. Uodoval dc Freitas 5*lequcnTi cirurgia f Intervenções) — Dr. Bo-dov.il doj Freitas 25; Consultas c curativos

Próximas saídas para
J. 5 Eovcmbro;

7 Janeiro.. !
'•i -

-. H>r. Uodoval de Freitas. G-ili.AssíMernsia dentaria — 1.057

11 Abril lirM MaioiS:!
sendo .. ¦ consultas,Consultas, curaiivos, cxtrnccõe** ,•^¦li^^*"^¦mente, -IS7,

iPJiirniíclâ vl.OOi

inteiro —
somente nosso para ser do rtnndSuma verdade inconteste

EU FIZ A BARBA ESTA MANHA COM
UMA GILLETTB 13 VOCfí ?

, má*» i'
A reforma dos códigos de pro=

cesso de São Paulo
S. PAULO, 11 (A. A.) — Reuniu-so, hon-

tem, sob a presidência do Dr. Bento Bueno.
secretario da Justiça e da Segurança Publi-
ca, a commissão incumbida da elaboração
dos códigos dò processo civil, commercial c
criminal do Estado.

Foi icencetudu n discussão do projecloapresentado pelo ministro Cosia Manso, do
Tribunal de Justiça do Eslado, sendo mais
tarde suspensos os trabalhos, devido ao
udeuntado da hora.

Na próxima segunda-feira será realisada
nova reunião,.

rua Rodrigo Silva 9. Correspondo o mesmoao bilhete 17011, da Loteria de Mina" S
fS?'_W,de»MSe "^Cmbrí*- ° P".nioi_go
dor d„ hnnh„°.s 

d0 Té\cS reli2ard0 voàtt^dor do bilhete c recebedor da importânciaacima, foi o Sr. Mario Lopes da Fonsec
^^«l?», Estado desS
catharina. Da impoirtanciá recebida foram¦.«imediatamente depositados 40 contos d"
f™8 n°Banco d» Brasil, afim de seremtransteridos para Joinvüte, cidade cathaHnense no sul do paiz. "-'"nan

E, feito esse registo., justo e natural é nuese aproveito a opportuntdndo para noliciara grata nova de que cuobe no feliz, ao sem-pre victonoso "Campeão dc Minas" ven-der, no dia 7 deste mez, o bilhete 4659 dáLoteria do Rio Grande do Sul, premiadocom cem contos de réis.
Louvores sejam, pois, tecidos ao "Cnm-

peão dc Mina»» e á Loteria dt* Minas Cernespelos seus tnuinphos salutares c benéficos
que, dc ha muito, vêm alcançando na traje-ctoria da sua carreira victoriosa.

(Transcripto do "O Jornal» de hontem.)

fi"irt^„„i ..„. i , """"'*• ¦ncuiiiestc, irre-psS lã%W0 enlra até PCl0S °lh-
Mas os problema

podem ser

ESPIA SÓ !
18$000

o metro de Jersey de seda cm todas as cores
r i r ,aM'Cn ATLÂNTICA, (n melhor).Tel. C. -1540 Rua 7 dc Setembro, 107, l°*nndãr

DR. ALVIM H0RCADES
GYNECOLOGIA E SYPHILIS

installação perfeita dc BAIOS VIOLETAcom apparelhos dò alta tensão. Consultasde 13 as 18 horas. Av. liio Branco, 13S (altosda Casa Lohncr)»

s complexos da vida nãopenas observados nela vis-mcommum de todos nós. (]ev,em ^-jgMos principalmente pelo pensrinicn 0 acura-do, pela serenidade de espirito, 
"ln"-l.cn

çao,,ie „„,„,„ -pçla-expcricficla, 
pel, 1 r,1*. dever de todos os homens dc boa. Use congregarem para que sc âníenise •? siuasuo, o qup já seria um grande nisso"dado; venecl-a, dominnl-a como JTprodueto de ambiciosos vulgares^ nimlflòso povoi arrastado á fome pel„ gánánei" denegqoinn es nescrupulosos, seria imiti ciPueril, sçria platônico, séria mesano crlminoso, porque a situação não é ooi „ rtdo egoísmo dos homens, 6 rcsül o de

í£ ¦^^l"5 ""° C'S"'*1,Pn* * viS mun
00 dos grandes questões sociacsaòo e criminoso encarecer a vida nçainhar-cando os.gêneros na anciã descrifre da 

"?, 
sgrandes lucros, mais criminoso ainda" ngrave situação que se atravessa, desviaí-sèpnra quem não cabe n i-osponsahilidade decousas que, se affcctnm 'direclnmcnle 

ascamadas populares, lambem rdflectcm avida geral dos commercianlcs, manifestando-se nn escassez do credito, na instabilidadedos negócios, na insufflciencia do capital
mercada!10 ^ in'SttmÚ0 tic P™S.os das

Como su iiilogar, pois, que a carestia divida e conseqüência de exploração*1
Porque subiu o feijão? Quem, Porven-tura, ignora quo os mercados pródüctorcsdeste cereal tém sido S. Paulo, Minas Es-lado do llio c Uio Grande do Sul, isto équatro grandes mercados fornecendo aoBrasil inteiro?!...

I*" hoje, o que nós vemos? S Paulo Mi-nas e Kstado do Itio sem a producção destecereal ou melhor, o Bio Grande, um sómercado; fornecendo ao Brasil inteiro!!
Por que subiu o arroz? Pelas mesmasrazões ainda! S. Paulo, grande mercado

prodiictpr, passando lambem a consumidor!!l: ainda o Hio Grande do Sul, um só mer-cado, fornecendo ao Brasil inteiro!
1-: por (pie lauto se tem depreciado anossa moeda? E por que o agricultor aban-dona a terra? Será lambem por explora-

çao dos-negociantes ihcscrupulosós?:..
Respondam os entendidos... Tenha a pa-lavra o presidente do Centro. — (à) Uni1 negociante." ^ ,

•••¦"' receitas srratuil.isifornecidas. Ambulatório — 3.877 loe,?-''aUcndidos; Matcrnidado - (I par os In ei-nnmcnos — Wi in-ternamehtosj 
°c, 

do • 1Por solicitação do. Posto Central de Assis-cncia, 10; Por solicitação do Posto do Mc-KC i; Poç solicitação da Policia Civil 5*
lal ;jo0'1l'i1í,!;!10 

do Ambulatório do ITóspl-
Altas — 37 altas, sendo — Curados *".i

A iiedido, 7; e 'Melhorados, 6.- 'Óbitos — 10 óbitos, sendo: — N0 amhnl-,tono orno Hospital,' -I, sendo „uiC,," 
"c

nos de 21 horas do hospitalisaçao
^Conliininm cm tratamento 

' 
no' Hospitadoentes.

- »—-«TjCftU---* -

Todas as mãòsM^ íei; em c«sa a

y>

*Wk(S' ,tWÃ\\ 
'¦ :í._/:\:* ; ?":**?

i__^_B_M_Sfe^
~~""~-*~~- ?—«soe»—,.

1 Terça-feira I
m __ ü

iifiia i li unia I
i

ITÁLIA" ÃMEmr
AV. RIO.BRANCO,4

_ A^^_a_^su:í,i;.&s:K'.*-à_-!áè. .:^ .*i»*".í -

inceis para bai*'^a " n):áor.c'!!' Ipuni uc^,a, Ul0l. SOI.timento. |t,nsa Ilermanny, rua Gonçalves Dias, .5- {
0 Mondo Literário''
Com

;

Vende-se em ioda parte I

Dr. Jayihé Poggí Moléstias dc senho-

;Honra a industria nacional _9Jí5ít_-<-

pontualidade a que iá estão ü'* K
atuados os seus leitores acaba de ser p<*Bn venda o n. ;'•', anno III, ,1o ".Mundo LilR;B
rario , a magnífica revista dc alta ctillf,;»
dirigida por Théo-Filho o Pereira dn S'1"1 Iao redigida por grandes nomes literários «• B¦¦eilia e da moderna geração. Como os anil* yriores, traz 0 presente, numero do "Man* M
uteranio vasto cabedal ,1o matéria digin,^ |leitura dc todos os que sc interessam V-)f |lei ras nacionaes. Essa importante rcvis'B
lem seu prestigio cada vez mais firmado ps' I
valor sempre crescente da sua matéria r** 1
dbclorial.

ras para incçÊe.. ^w^Lm
rua Gonçalves Dias. ,*•!

JÍJ|i í-__-a'"Si--

Col*
-—... i., i—i-^ota--*--»--., i. i, i —

JU u .joveu água de
nia. encontra-so na

ÜTi.ítl Perfumaria Lapenno
Rua do Theatro,

"ülusíração Moderna"
Recebemos o n. 1D dá "ninei,.., - „ ,

na", revista mundana • thc tr 
' 

^"n, 
'f"'"

dante texto o muitas gravurasi 
ablm"

"Acfoaüdade
Cstu cm circulação mais üm numero flcst*revista, quo vae entrar, uo seu oitavo :in!"'

versam». Como sempre, traz cxccllenlcs no»'
Políticas c sociaes e magníficos "clichês ¦
¦-um numero que sc reconimenda admira*
je mente, ás pessoas do bom gosto por **M
leitura variada o escolhjclh,

^l«*ti'fc»- *-l......r.


