
om

llu»
,211,

-•.nnVírv*
•ÜF 

;*fcr 
***l-fc==**==

niitccioi»
Irlnoii Marinho

l.io di» *>imd!;or*4>*_ ^fíM(l»:.t<!il'í!' I3 ,1(> Outubro de 1024 %\ 1.620

Nucion»*

"** 
. ¦ —--rn-».....-...,—— 

*^_.. -«m^.. „¦¦.—.,._ i a.i—hi. - ,'* "" '"' ""*

^«hbMJ^h Db_kM' _B_i_k__-^_L -a_-UL'r_>-B -Ifel-H-H-í-B-v ¦¦,¦_-«-»-¦

i

aiiiumiv i.".ti on Uosta
mme- m -*"* -*"*11 •**"* * •***••> "WM»!*.^*-^*^'^^** «• I

ASSIONATIJIIAS
Por 13 lutari, ,  Iflínilll
Por A inece».  ISiVUII

tlurrrre nvuho, U*0 rfii — Intui.*', 'CO réis
. *..< -.'•t,-*«»»«'-OBUU.IU_»n<ílVl-it— MU14U.I«I

Redacçio, Largo <I« Carioca, 14 sobrado —• OflJcinas, Rua do Carmo, 29 a 35
TI-.LBPHÒNBSt RRDACÇAO, cíhtkai. 523, 5285 e ornciAfc - GERENCIA, «NTRAt -1918 - OFFICINAS, kostb 7852 e 7284

¦ m*

f- ¦__¦_ .... 55=5=*#*

í:p,l3ntes:-JUYas e roupas prossas por ia parte
•_s explicações autorisaclas da Dire-

. cíoria de Meteorologia
.temperatura, quo havia subido ao grá-i

(ftjniolidado nos primeiros rilos ih*>.t,!
..*. *e ál"o registado calor anormal, foi
isrendq pouco a pouco o se manteve ra-•avel ate o melo du semana passada»iiindo chuvas'contlnundns vieram nggra-
,r, completamente,, ns éoudlcôcs rir» (empo,
ibhndo, porém, n circulação nlinospiluri-

soffrcu uma iiucda brusca que sc neccil-
au duranle o dia dc honlem e culminou
la manhã, emprestando, nela tarde fora;

aspecto (Ictuado A cidade, cm eujni
nppnreccr.ini innunioras pessoas cura-

ijdns, ;. lirllar, e náo poucas cnluvndas,
indo ;', pressa para aclivurLa circulação
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I W
Or. Sampaio Ferraz

r ocutralisar os effeitos do inverno extra-
rdinario c inopporluno que nos veiu sur-

prcheader. Sem'chuva, eu,lima, a humían-
lo ern lanlo que os calçadas sc molharam

e os vebiculos trafegavam lavados pelorusso". A curiosidade geral, amiude, pu-ma, em succçssivás lelephoncmas, a A »\'0I-'JE, explicações ela exquisltice do tempo, c
mesmo que assim não acontecesse, estaria-
mos no dever dc procurai informações em!"!ito uutorisada. Nestas condições, o Sr. Dr.
Sampaio Ferrar:, dircclor da Directoria dcleteorologia, estaria naturalmente com a
palavra, e, attciidcudo ao nosso pedido, as-sim i;e manifestou S. S.

Para as regiões da terra, como a nos-
is, o eslado do tempo depende inteirnmeu-le do movimento e dn posição dos sys-temas isobaricos, taes como anticycloncs e
depressões. O trabalho do previjor consls-
te justamente em prognosticar o compor-lamento geral daquellcs systernas para de-
pois deduzir as condições otmosphericiis
iiihcrentcs ás novas posições das ispbárascom relação ás differentes zonas por ellasoecupadas.

Em todo o anno corrente c em fins do
passado, a circulação atmospherica, nté on-on a podemos apreciar, tem se apresenta-
do muito anormal em innumeros pontos'..: nosso globo, roflcctindo-se, niitiiralriieu-

»*> 0mmmm mm -¦ mm

É|ps'¦«mm ,,4Y ..... íüI ' fikm m.Wli-tlSná i- ••:' il -•' */_.*vi ¦¦¦•*-'• ¦,...-.,.,*",...,. \tf*r.ilmÜ'&*ç'-'fr*:. • :'l__tâfifiJ__*\ •*... fi fif 4;,. '¦!___

í,,_L^W7r*.j(,'\íY|*S*_s,s" *^r 's»r__?^ - "*/ i '•-•'•. .".*{ i.i -y_t^ü^^ „i ^ífe»**

\ "m% ¦$ *.f^.-H^v-" s&é JBH-í.B.J.ÍSLf-
»——_—_,-_—.—_—¦, »^~»^. '~ 

*• " — ATO." -*^Limt^Gm-tKrmiiyriMmft ,

ASSlO-VATUnAS ,
Por 11 m*tia , , , SCtOB»
Poi- O rn, im  18I0QU

Hnmero «nuM, IWi rtii -- in^riar, 5W láii

lc, uns curtas Isoburicas dos mcicorologis-
lus. o p..i.í,.-.. rccoriin-so du certo dai notl*
das ficquenles* dc 1 remendos teuiporiie:.
grandes enelieuics c ouir»*) phenomonos iu>
laveis qua tém decorrido In pi-rtu de um
anno paru cá.

Entre nfts iiv.mi.r-. ns formidáveis cn-
chcntei dc numerosas bacias fluviact en
Im ai quiies a d» Pariihybu, com fortes
prejuízos |»:irii n zona assuearclra,

O nordcslo leve prcclpltuçóes excessivas.
Logo em seguida, entramos num rcglmcn

do iiOeca excepcional. Sobretudo, Mina:., llio
dc Janeiro o S, Paulo náo gosaratn dns pc-
quenns, mas Indispensáveis chuvas de In-
verno, Agora somos visitados por um res-
fria mento anormal. Como sc traduz esla
anomalia nos cartas isobaricas 1

Muilo siiuplcsmonle.
•No dia nove d.» corrente invadiu a Argen-

Uno um Intenso nntioyclone, portador dc
ar i..< i ,;>!.* frio. Normalmcnle este anti-
Cj*cione iitraiessar.a o continente, allingir-
nos-iu como de çontume, promovendo uma
baina passageira da temiicriitiira. Entro-
tanto .•issiui nõo aconlccèu. O núcleo de
altas pressões, a que chamamos antlcyelono,
ficou mais ou menos relido na Argentina,
c.nquatilo no cenlro dc nosso paiz redo-
In-ava o actividade do' eystcmn de baixas
pressões, provável mcnle devido a algum su-
pcr-aqiicciiiicntn no Interior do cuntincute.
Ora, n retenção dc um antlcyclouc nn sul
não iiniK-dc a expulsão de seus ventos frios,
ohamailos ainda com maior vigor para a
nosso zona, com borometro baixo, u ve-
sultudo é evidente. Em locar rio visita li-
gcirn dessas correntes frlns. estamos to-

mando dellas uma ducha prolongado.ISA hoje, 13, é quc o referido anlicyclonc
continuou oa sua marcha habitua! para nor-
deste, do sorte quc o frio, embora continue
por mais um dia c talvez mais luimido, já
não perdurarão oo factores de permanência.'Como se vê, basta uma qualquer irregu-
larldadc cm pequeno sector do campo atino-
sphcrlco por., sentirmos ímincdlatamcnte as
suas conseqüências, naturalmente também
irregulares. Qual a razão dcsscti desvios?
E' justamente o quc todo o meteorologista
desejo conhecer, c que uma vez esclarecido
viria auxiliar extraordinariamente n -lavoura
c outros interesses humanos. E se elle dc-
mora em resolver estes magnos problemas
da atmosphera é porque os governos ainda
não sc capacitaram da mais absoluta neces-
sidndç dç entender a pcsqiilz.vi^|*,ieteorolo-
gien a todas ns regiões da Terra, para que
seja possível a mais rigorosa conncxão entre
os innumeros laboratórios parciacs. Nada
vale o trabulho intenso c reproduetivo em
determinada região sc logo uo lado falta uin
elo indispensável.

Nos últimos quarenta e dous annos tive-
mos egual período anormalmento frio, cm
outubro, em 18S7, 1393 e 1012, sendo o de
1893 o mais intenso, com uma média dc
IG.9 para n temperatura do dia 10 de outu-
bro. A média de hoje, dc meia noite á 1 bo*
ra da tarde já lê 1C.-1, sendo possível, por-
tanto, que o "recorri" seja batido pcln anno
corrente, nesla dalu, mesmo tomando em
consideração a diminuta differença de um
décimo de grão, em outubro, entro a serie
antiga dc observações do Cnstello a a nova
serie da Torre Meteorológica.

Nos arrabaldes e vários pontos do DIstrí-
cto Federal as temperaturas mínimas foram
excepcionalmente baixos hontem e hoje. O
iiusso posto do HelJõlheranlum Moncorvo
Pilho, cm lladdock Lobo, indicou, esta ma-
druRiido. 13.0, e o de Campo dos Affonsos
10.5. O posto official no recinto da Expo-
siçõo, mais próximo do mar c, portanto, me-
nos frio, registou 14.0 e 1-1.4, hontem e
hoje, respectivamente.".

As providencias felizes
vs njenores na Casa de Deten-

ção estão se instruindo
A lei rie assistência e protecção aos me-Dores .determina que os delinqüentes sejamrecolhidos ao "Abrigo." durante o periodotia instrucçâo criminal, e internados cm•Escola de Reforma", depois dc conde-•ninados. Cõmò, porém, a seeção crimiualdo Abrigo ainda não ponde ser iust.all.ida

pelo governo, ç ,-, Eseola de Reforma nãoloi fundado, o juiz dc menores, Dr. MelloMaltos, de accordo com o Sr. ministro daJustiça, o o director do Casa da Dctcuçfio,
tem mandado colloear em seeção especial(esta, os menores de H a 18 annos: usandotio autorisação que lho dá o nrt. .% damesma lei.

Mas, esja substituição exige certas ms*aulas acautelàtorias ds separação, vigllnn-nia c outras, destiuadas a impedir a con-vivência dos menores com os adultos, para o
ilin de evitar o contado e perversão da-
quclles, a para realisar o regimen eduea-
tivo.-disei_lj.n_ar, que a. lei mando adoptar
em vez ria repressão penal.

No intuito de remediar a essa anormal
lituaçiio, o Dr, Mello .Mattos combinou
com o coronel Meira Lima, as convenientes
medidas, o ordenou qus a professora do Abri-
to, D. Bertha Busch Varella ensine aos
menores delinqüentes moral pratica c in-
«Irueçãu primaria elementar, c solicitou oo
¦Sr. ministro d.» Justiça, a nomeação tle
mestre de gymnastica n mestre clc traba-
lhos inanuacs, creado» pelo dec. n. 1G.27*"
dc 20 de dezembro elo anno passado, para
o pagamento dos quaes cxi.ffe verba orça-
mental: mas qnc ainda nõo foram nome:,-
dos, por não sc ler installado a seeção do
respectivo instituto.

A professora Busch Varella, que já cst.1
íando tres lições por semana, informou ao
iuiz quc os seus discípulos a tratam coin
{vande respeito e obediência, mostrando-se
todos interessados pelas aulas c desejosos
de aprender

Uma senhora pretendia
assassinar o ex-kaiser

Quando os banhistas chegaram, hontem.
ás praias cariocas c sc convenceram da im-
prudência que seria entrar para b oceano
rrvollo, atirando para o espaço, em ondas
prateadas, golpes que nenhum pescador aí-
frontoir com seus bar.p.Inbos, a crença dei-
les c dc Iodos, a convicção geral, se man-
teve cm que uni.-» cousa*pelo menos havia
dc contrariar os Ímpetos desmedidos do
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nossa eterno adversário: o caes, aquella
famosa muralha de cimento armado, n
grande barreira havia de subsistir. Aliás,
esta supposição era sustentada e anipar.i-
du pelo resullndo do debote que, ba pouco
lempo agitou os ânimos nesta capilal.
Ni liguem esqueceu ainda a história daqui:!-
In amurada que andou abi por uns seis on
.*; le mil contos só dc ligeiros reparos, o

que, «final, foi dndn como resistente á pro-
va de tudo. Pois, os espectadores da pclr-
ja entr* os dons elementos oppostos não
tiveram muito tempo que esperar, e. em
pouco, o enes tio ouro se abria em tim.i
brecha enorme, na avenida Atlântica, rio-
pois ric ter reduzido a escombros outro tre-
cho. ua avenida Dolphiin Moreira, conlor-
mc se vê na gravura acima.

i Hii Coníereiicia
Sanitária de Havana

Parte depois de amanhã a
delegação brasileira

— i . »,« m ¦ «

Algumas palavras ao professor
Nascimento Gurgel

A 7* Conferência Sanitária Pnn-Ameri-
cona, deve reunir-se dentro em pouco cm
Havana. O Brasil, que tera figurado nas
nutras, nâo poderia deixm* de coRoboror
ront- a sinti-pviseníã paca os mellioreà;re.5'«.l-*

tados de agora, náo
só pelos interesses
que. é naturalmente
chamado n defender

como pelos deveres
que sno impostos pc-
lo reuomo quc clln
vem alcançando na
scioncia medica. Ume
outro ponto tem dc
certo, em mente o go-
verno designando para
represcntal-o em Ho-
vana, uma delegação
composta dos Srs..
professores Naseimen-
to Gurgel, conhecido
e festejado pediatra,
Fernando Magalhães
c Raul ds Almeida
Foi, aliás, do pri
meiro, a quem pro-
curamos, que ouvi
mos, hoje, os seguin
tes palavras:

j__ti____ '''$•¦'¦

Prof. Nascimento
Gurgel

E foi presa em sua passagem por
Amsterdam

LONDRES, 13 (U. P ) — A Ascncia Cen-
trai News recebeu nm telcj.ramma de Ami-
f.erdani dizendo tei sido presa sela policia

. mem < i
0 governo de Lisboa vae fazer

oumprir a lei de sellagem
dos "stocks"

-ISBOA, 12 (A. A.) - Reunido cm sessão
("Ãlraordinaria o Conselho de Ministros de-
liberou empregar ns mais enérgicas provi-
dencins para quc seja executada pelos com-
merciantes a lei quc regula os novos impôs-

-(os de sellagem.

As corridas de hontem, em Milão
MILÃO, 13. (II.) — Viburnum, da Cou-

dclarln Olrlaniga, venesu o prêmio inter-
nacional Criterium, de 50.000 liras.

Participaram do pareô nove animaes.
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— Parto para Nova York, no din 15 do
corrente pelo "Southern Cross", cm deman-
da da cidade de Havana, onde, d» 5 a 15 dc
novembro próximo, sc rcune a 7» Coufcrcn-
cia Sanilaria Pan-Americ.na. Vou como
mn dos delegados officiaes do governo do
Hrasil, cm companhia dos Drs. Fernando
Magalhães a Raul dc Almeida Magalhães, os
dous outros membros da delegação brasi-
leira.

Pela segunda vez, vou á capital cubana,
honrado com a escolha do governo, paroseu delegado official; a primeira vez fo.
cm 1922, por oceasião do 0' Congresso Me-
dico Latino Americano. Reveste-se dn
maior importância a "7* Conferência Sani-
taria dc Havana", /'.im da approvação (ie
muilas resoluções provisórias, tomadas na
ü' Conferência, realisada cm Montevidéo,
sobresae a apresentação « discussão do
projecto do Código Sanitário Internacional
Americano, envolvendo problemas vários n
interessar «obremodo as nações sul-amcrl-
canas.

Na Confereneia do Havana, serão ainda
discutidos muitos "itens", dependentes de
approvação o que, foram apresentados A"Conferência Quarentenarla do Panamá",
realisada ern fevereiro do corrente anno';
Posto que este problema interesso mais dl-
rcclnmente ás Republicas do Pacifico, o
Brasil deverá Intervir no debate, como na-
ção co-irmã e. indirectameute Interessada.

São notáveis os trabalhos que vêm seu*
do discutidos nas Conferências Sanitárias
anteriores, sempre com a presença do Bva-
sil, cujos problemas sanitários, em grande
parte, foram ncllas resolvidos, e são por
exemplo: a extir.cção do regimeu quarcnlr.-
nario, a prophylaxia da pe3te bubônica, a
da febre amarella, etc. Certo se preoecupa-
rá a Conferência d. Havana, com a impor-
tante questão da "Inspecção Sanitária Ma-
ritima Internacional", do quo se necupou
o Dr. Alberto da Cunha na Conferência
Pau-Americana de Santiago, e agora, o Dr,
Carlos Chagas, na Seeção de Hygicue e Sa-
nidode da Liga das Nações.

O Brasil, peloa surtos de progresso, que
apresenta no quo concerne nos serviços sa-
nltnrios, á cargo do Departamento Nucio-
tini de Saúde Publica, certamente oeeupa.ii
logar dc destaque nu reunião de Havana,
estando o referido Departamento rcprescn-
Indo por seu digno secretario, que saberá
demonstrar todas as conquistas que, no
terreno da Hygiene Pujbtica, liemos tido
nestes ultimo3 tempos. Com prazer reverei
u bello cidade, cubana, onde fui tão bem
acolhido e onde deixeí grande numero dc
amigos.

¦ ¦ mtm •

O ex-1;atser, o exilado de Door
liollandeza ama senhora allemã que, aejnn-
do se diz, se dirigia a Dom, afim de assas
sinar o ex-imperador Guilherme II, e qu
viajava dc automóvel, .ob o titulo falso dt
condessa de Kaulo-iritz.

LONDRES, 13 (Havas) — Tcleurammas d-
Amsterdam para os jornaes ingiezes infor
mam quc foi ali preso um nllemão que, se
gundo consta, se preparava para assassinai
o ox-kaiaer Guilherme de Uohenzollorn.

0 "Shanandoah" soffreu ligei-
ras avarias, ao aterrar em

San Diego
SAN DIEGO, Califórnia, 12 (U. P.) ~- O

lirigivel "Shanandoah", que está fazendo
ni "raid" na costa do Pacifico, soffreu aí-
umas avarias ao aterrar aqui. Isso talvez
enha demorar de alguns dias o prosegui-
nento ria sua viagem para o norte. A cauda
•o apparelho áccidentalhieiite tocou no¦hão, rebentando alguns cabos do segu- painphlctnrio allemão

NÂTOLE FRANC

f|AS SUSPEITAS DE FEBRE' AMARELLA NO VALLE
JO AMAZONAS

Um teshn.cn tia Rockoleüer af-
firma a inifJossÜ.iHtlr.de da
existenein ali de scmeihan»

te doença
i A communlcaçfio de estarem reinando íi»
; lires de mau caracter no Interior do Ama*
i zona-. .• :» noticia de Lu-.e: caso. de f*!>r.
I iiiiiarcilii r*:n Cnclmelrn Ei.peronça, loe.,lf«
id.uli* do node ,1a Bolívia e uniitu proxim»

dn território brasileiro, tém certa cotQçiden*.
cia, considerando-se que os liontt,:, pòpuln» *
res lambem ntl.lhuem ar-, casos ,1o Aniazo*
nas s.vmplomns do mnl ninarllllco, Jl n„tj«
cíáinus que-ucninuilssiu» llochefèllcr ler.se-
guii* nara » valle do Amazonas um incilico
especialista, afim de examinar "*• doentes»
embora us niitorldados sauilarlns presumam
tratar-se dc inipnliidismii, lauto ua lii.livia
com.» nu |;:.-»sil,

Hoje, conversámos a respeito com uni mo*
dico da lloeliefcilcr, nesla capital, quc no*i
expoz os razões por que nãn acredita MJa
febre, ainorella a doença de quc sc fala. K"
sabido qi'.' na America os nulos paizes on*
dc alé reccntcmeiile hnvia febre omarcllni
oram n Brasil ,- ;, Colômbia, No Bradl ,:IA
funcclnnando un, serviço intensivo de com-
bate n i- ¦ • lerrivel "tyjlin anicr; :ailo", or-
ganisa.lo p.-la Fundação llock.-feller, decom-
bina ção com ,. giivcrün brasileiro, :.*áu se
tendo verificado, desde muitos inczes, no-Y
nhilin caso .positivo na Bahia, porventira- -
., unico lf»:*,. considerado existente r>.» no-.^o
território. O mosquito IraiiMiiis^or da do*
ençn — ,» "slegb.nya' ías?i.tta". - . ,ie
vòo multo curto e não -y.-d-i .los ea.rpo*»,
preferindo vivei- n,,s liaijih.çôos, i-.npiosi-
vel, pnrtnntf1. .. de transportar-se. yoà*.V.tii.centenas de Icgiuís, pnra i. rio Roliia lul-e-
ciar o interior do rVmoxoinis, ,- muilo ms-
nos -.oiiella localidade boliviana, lugares v^s-
ses pira onde ;>;',.» so virt.ia ilircrlameiile da-•lucile Estado, i.",u por via marilima. nem
terrestre, nuo |_j,thnilo por esse meio ser
paia lá condnzid . .. inscclo. l'or oulro la-

%

A morte daquelle que conduziu mais longe ai;^];'^?
arte dos prazeres do espirito

nas do cordial sympathia. Demos, porém.'

Algumas opiniões sobre o escriptor e a sua obra
Auntoto Franco, que ncaba de ílnar-so.

depois dc uma agonia longa, náo era apenas
a figura de maior relevo das modernas lc-
Iros fráncczas. A amplitude do seu gênio c
a hclleza da sua obra já lho tinham marca-
do .-n.iriii situação universal. Nenhum nome
&\. ',"CÍ>P,'.iraa,i]}í5 literaturas contemporâneas
põ.liá'uinnnr-í.e mais'do (Juro clle da gl""'e
unanime. E poro a França particularmente- - depois da morte dc Pierre Loli e Maurice
Burrés — esta nova perda tem a mais sen-
sivel significação. Com Analolc dcsappare-
ce o artífice maravilhoso de um cstylo in
comparável. Como Loli c Borres, porém
claro, mais sinuoso mnis incisivo, mais pro-

MS
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preferouoin aos juízos franeezes. Eis ai-
guns, que refleoleni bem o coiiheciniento o n
certeza da obra aiiotolionn.

0 Sr. Luiz llarthou, dn Academia Fran-í
ceza:"Náo se define nm algumas linhas o.«i^j
r.ío- vão •íioiíiptu.íir tlc An.ttolfl Prauci:, neu! |
a magia do seu eslylo. táo rico em tonallda-'
des quc íicuhumii analyse <j pórie abraçar. A
língua franceza nao conheceu nunca instru-
mento mais perfeito e. cuja duetilidade me-
Unir se adaptasse ao jogo das idéas conlra-
il ietorias." -

O padre Ilenri Brcniond. da Academia I _.

^Suflíizer cn, cinco linhas do Mestre P W* ^ SpUraílO SOfaíO 0
quem lauto devo '.' l-*oi o Livre de. Mon Ami i
quc me revelou o poesia. Tudo o que amo I
nos clássicos, foi Atinlole Franco ipic primei-
ro m'õ ensinou h ntiiar. Todos os rythmos, 1
Iodas as nuouçns, todos os recursos ria nossa."
lingua, eu os encontro nelle; e, quando po,-'
acaso uma cadência mais feliz que rie ordi- i

O mestre Anatole Franca (carfcafura de
Bib), em cima, e, em baixo, o notável
escriplor ao lempo em qíie fazia a cri-

lica {Vida Literária) do "Temps"

fundamente francez, o Meslre que possuía as
qualidades mais fortes e mais bellas do ge-
nio da roça descobrira o segredo de harino-
nins peregrinas'; em quc o pensamento c a
expressão sc fundiam cm formos irnmortacs.

Na nossa edição ela manhã já rendemos,
com as pressas da ultima hora, uma homo-
nagcin, ao escriplor quc ha quinze annos
honrou o Brasil com o sua visita c quc era
qua3Í popular, entre nôs. Agora, queremos
apenas oceentuar, com a própria opinião eu-
ropéa, com a opinião franceza, a alto esti-
ma intcllcctunl que o cercava. Em 16 de
abril passado, quaqdo Paris celebrou os
oitenta annos de Anatole France, os vultos
mais notáveis das letras, das artes, dns
sclencias, da politica se uniram no mesmo
tributo de admiração s veneração. E' desse
coro apologetico que vamos destacar alguns
conceitos críticos sobre o Mestre c a sua
obra. A escolha é naturalmente difficii, tan-
tas foram as grandes vozes de louvor. Ram-
say Mac Donal, o chefe do Partido Lnbdris-
ta e presidente do gabinete inglez; Gcorgcs
Brandes, o eminente critico cíinnmarqucz;
Maurice Mactcrlincli, o grande escriplor bel-
ga; 11. G. Wells, o illustre romancista da
língua ingleza; Gnbriele D'Annunz,io, o maior
poeta e prosador italiano; o escandinavo
Knut Ilamsun, o hespanhol Blnsco Ibaiicz, o

Horden, innumeros

contaminado d.» germen "áo
o contagio a tá" (Tiuide dis-

p.»:s :, iiiciibáçáo dé semelhante dò-
ençn é do poucos dias, dez. no hiasimtí, <*
até li chegar, gastaria e;!e semanas ,»u mo-
zos de. v-iocem, rir.Ia a iliffléilldadè ri- con-
ducçãn. I*: quanto a Colômbia, cn, cir-.-unis-
taneins mais diffieeis, esta impóssibllida-r
do cresce de vulto.

! .Assim souii... podo "., pribri" affi-inàr
I não ser fobio nmurcll:, o mnl da quo so quei-

xam os haliilantcs daqnclla longinijuo rc-
gíão.

Ássígna. ou nâo
•.,/-.;.. ™%&{t...

assignà ?

assassÍRio da rua da
Relação

(L-iinçlo, .*t^ cabeça altinglda ;»ek. ntortai
| projectil, o infeliz homem, poucos instantes
; depois, fechava os olhos para o mundo.
| quando, no Post,» Central de Assistência,
! procuravam salvul-o. A esse. tempo, u iisüij-

nario me soe da penna, o meu primeiro cs- i
janto logo se dissipa, porque reconheço »
phrase delle, quc, sem o saber, eu tinha es-
cútado ao escrever..."

Menri de Regnier, também da Academia;"'Admirar Anatole France é render home- i
nagem uo admirável eseripler. cuja obra in-1
teira, encantadora « grave, ottcsln o ponto jclc perfeições na clareza, a força, a e.legon- jein a que pôde chega? n língua franceza.'-.."

IIenri Lavedun, tamlien) ucndeiriico:"Anatole Frnnee é c ficará o grande cs-
criptor quc sc celebra boje..."

Gustavo Ceffroy, presidente da Academia
Goheriurt:"A sua arle è. a de um ironista raciocina- •
rior, observando os indivíduos c as socieda- Jde» de maneira .o mesmo tempo sceplico c
generosa, babil em apresentar as realidades !
coíno rábulas. Ells pertence á linhagem dc
.Montaigne, dé Vollairc, de. Renan; sabe ol-'
liar o sarcasmo á bouhoiuia. 0 sou heré.e i I
M. Borgéret, amigo dos livros, sabendo resi- •
•piar-sc aos hábitos do mundo e capaz de I
indignação íeflcclida. Como elle, Anatole!
France sobe riissertar, sornir, desculpar, zom- i
liar, condemnar, sem jamais perder o fio do '
seu discurso e. a qualidade eminente da suo|
prosa;."

Lucicn Descavcs:"Quando ouço falar dos grandes escriplo- j
res convertidos, penso sempre em Anatole j
Fiance. Elle fez o sua conversão ás aves- í
sas: è. a mnis difficii e a mais bella."

,1. II. Rosuy Ainé: í"iA natureza nõo concede f.icilmenfe aos i
homens os dons vivos da nrte e do inlclli-i
gencia abstraetn. Em todos os tempos c em!
todos os paizes, contam-se poucos Leonardo ,. ,-,,,„,.,„„,,, ,.,.-,,. ,. . ,
da Vinca, Voltnirc, Didcrot. Coetíic, Anatole . °, WS* "elplum Gonçalves
Fraucc... Nesta pleiadc, Vollairc ,"• o mais' •"l0- 'l»s,f. Marlins Pinheiro, assim como •
cspirlluoso e- o mais combativo. IMilcrot o i "I'**-1, e.dl5ii(. .extraordinária noticiou, gn-
mais vivo, Coelho, o mais dominador. Ana-1 nhai,<l," !l Avenida Gomes 1-rcir* « desappa-

tem mais gosto e me- [

' rança. outros, de todos os paizes, escreveram pagi-

tolo Branco o que-rflrtar"
Henri Barbasse:"Elle foi. no século XI*Í, o renascimento

dc Voltalro, Voltaire enriquecido a aper-
feiçoado por cem annos de critica e de bella
tcclinicn, Voltaire com mais passado grego
e futuro humano."

Aune de Noaillcs:"Quuntas nobres palavra», que têm o
peso e,o desenho da velha cadência latina,
emanam constantemente dessa grande ai-
ma !..."

Charles Richet, da Academia dc Sciencius:"0 tempo, que destróc as foísas nomeadas,
sò fará cngrandci*el-ò."

Charles Màtirras:"Uma bellcza formal iudcpcmlenle do
espirito quc ella radia o da intenção que a
anima nõo passa de fantasia rie professor
ele cscripla. Ninguém pórie conceber a obra
de Anatole France isolnndo-n dos incalcula-
veis thesouros que uma "memor-ia agíl" e
um julgamento vigoroso não cessam de re-
unir, dc agitar, de distribuir para {«corpo-
ral-ai ás palavras divinas. As sclencias. as
nrtes, a historia, a Natureza, o coração cter-
no e mortal do homem de carne, não são
sõrnente o ornulo e a honra, o ponto de
partida • o pretexto dessa alta eloqüência:
ei,a está fundida e formada... Quem falou
como Frnnee do exercito, das estrcllos e
dessas seiencias do céo que fazem a mais
velha ncquisição da humanidade ? Quem fa-
lou melhor do que elle sobre as disciplinas
recem-nntas ? Quem proriigalisou assim io-
dos os fogos da imaginação e da razão nas
muis recentes aventuras do espirito bania-
no ? Quem redigiu paginas mais surprelion-
dentes para deslindar o augusto o tocantu
parentesco das linguas c das fábulas sagra-
das ? Não, ninguém, senão elle, nem vivo
nem morto, nem Fenelon, nem Fontencilo,
desde o divino Platão,.,."1

recendo entre ns que saiam do theatro ali-esíst-íHteT—l-ogrou-escírpan
Instaurado inquérito, o Dr. Tarqiiinio d.

Souza, delegado elo J'2* districto policiai,
em companhia do commissario Franco da
Rocha, iniciou as diligencias que julgou pr»-cisns, nfim de apurar os causas que lera-
rnm Pinheiro a matar, tão perversiwnentt,
o seu ex-em pregado Delphim Gonçalvei B.j*
los, que fôr.i gei-cnte da garago da m-a da
Relação 40. Desse .modo, ns autoridade*
apuraram que Pinheiro, dn nulos inslinclo.
o conhecido pelo seu temperamento exal*
tado, mandando chamar Basto» ã garag.
nhi pedlii-llic quc ass.igiiosse o "vale" ela»
2.155000 que lho apresentou ns ocemlllo.
Negaiidò-se formalmente a sntisfazcr-lbe oi
pedido, pois reconhecia não ser seu aqne.ll.
documento, Bastos retrucou, indignado, ae
quo Pinheiro, cm lom dc ameaça, pergutv»
tou-üic, mel tendo a máo tio bolso:

— Assignà ou não assigna?
E, cm seguida, como Gonçalvos Basto» ia

mostrasse firme no propósito de não asai»
gnor o documento, 'Pinheiro ompunhand»
um revólver desfechou-lh. um tiro contra
o cobiça.

<Iá è do conhecimento da policia tambeut
que o criminoso, pelo seu genlo irasclvel e.
por outras façanhas que tem praticado, sft*
gozava da estima dos sena empregados, se*
quaes tratava sempre com grosseria.

No encalço do criminoso foi posto um
investigador, quc já snbe do seu paradein»,
contando chptural-b quanto antes.

Falleceu o decano do clero de
Amazonas

MANÁOS. 13 (A. A.) - Falleceu hontem,
de «nadrugsda, o monsenhor Anthcro Lima,
decano do clero desta diocese, causando a una
mort» geral stalimenle út pisai.

i^S-fo*--..' ..'.' -•-,¦•.- ¦¦' *¦ ¦ ¦. .-i.'L ^íiuitt»
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Ecos e Novidade;
Dissolvida a Câmara «Io** Goimuiini.

tiiilUtrrru, pnr motivo de profunda», "li*""'
il-...i.i*. rom o governo, o pleito para a mie
rvnovnçln re travai agora, vm torno ile dou»
I'.' >!(ramma:. psillticni, prnairniiiuns. que eu
cerram, de uni modo geral, os pronlcma
aconomlcoti, financeiros o sociacs «inc atrl-
.miam lod..; ot povos licita Instante, Ali Bi'
encontram ilottl** o reconhecimento da rv
J.iihllcri riissn dos Soviola nio 4 naclonall-
.•ii.v.i il.ii. usinas 

"tlertricas, a <v«'iiliimcnla-
ÇÍlu «Io comincivlo du gêneros alimentício»-
a snluçíu) ilos s;ni.lrnbalhii e da habitação
oporaria, a roorganlsnçAii 'Jos ««gtiros c ..
fiim-Dãa iiolielttidv parn as Industria* uaclo
liam. >Ahl calão rn pontos mal*, Importnn
tes tlc uma reforma capa» «I* irnnsformrii
dr nliii a ímlxn um organismo politico.¦Dous daquelles prnbl. un*. dizem tlc nerlo
opmnosro c abi ne erguem, exigindo a mio
furto dum» soliicflni o rmnmorcln dc «eiii-
rui nllinciiliriais e 111 niiesliiòs «lo trabalho
* da liabltaçiio opersrla. O dèsrqiilllbrln
tjcft (iiçam^itos, «em «liivbln algum*, consti-
?tie nm dos nosso» males, lisse mal * ma loi
•aiircnii, porque o eslado ila fortuna collç-
ctlva min pcrmlttii nenhum appelln mais
severo. Os inununclaes «Ios imposto» rstán
•lAdVso tllrrr, esvnlildos, Oualqnci* sntxlfi-
cio a niaU rniidiizlria ns classes activat. a
um Irsinse «le desespero, Os lermos dos
frograinmas cimi quo us partidos inglezc« Sf
apresentam nos «iffratflns; porem, nos iiilc
•k-ss-jjii por abraçarem os ponto» esscnclaes
<f,>s problemas que »c offcrrce-m a nstuclu
di» poderes Administrativos enlre nó*. Com
prchriidc.se quc o embale * Iodos cllcs pela
ompressan tias despeitai e «lilntação dn re-
celU, {¦ Inslitnifieanli', K<"s> regra, prover-
lilaimento aiíoptada pelos doutores «ias fl-
«ancas nacionaes. í rudimentar e «le pouca
dnrrçfiu. Ptlo menos a força dos fados
nfio demonstra «mira musa ali hoje. Am-
rnr dn*. ?eus cffcílos fallnses. porém, nos
vemos qun ninguém <? afasto delia. I arece
«im as susis conseqüências immcdiatas sao
animadoras, mas que an suas conseqüências
remotas sãn sempre deploráveis.

iA regulamentação do commercio de ge-
•acros alimentícios 4 outro puniu do pro-
iframm» IrabiilhWa ln<li:*t. que vein a.lvçr-
•ir ns leis de emergência rnm que, em vao.
lutamos cnntrn n cobiça dos intermedia-
rins. que encontraram moitss e modos dc

impAr eos consumidores os gêneros dc mais
ís.cil nrodiicçaò nacional por preços fAra dc
núnesqiièr prognósticos. Sentc-sc que o pliç-
nòmeno da carestia lomnn um caracter uni-
versai c nio obedecera, por isso mesmo, ás
medidas elementares quc o dominaram tlu-
nlnle o período «ln guerra. Proclamada como
natstra da nossa «ciência oconomien, a ln-
«inirrrn ni-aha dc tillar-nos lições nos pro-1--,--  - ,

frammas « que os partidos políticos se twycnio estadual

apresentaram aus suffragios.
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.a;piiosa e tnanilaiia
.•tara ilescobirio o autor da

façanha da estação de
Gascadura ?

Com n titulo nelmo. nollclomo» em nossa
•illçAu eslraiirilliiail.i o fnolo proorrldo,.Diitetn, á noite, na cslaçan du C.iseadiira.
ientro «lc um earrn do I' rltise. de um
xpicsso. e do qual «.tiu gravenicnk ferido,

•in condições inysterlüsni cnm um tiro nn
uviilo illrello, «> Sr lirn.inl «lc Macedo, sol-

Iclro. de 18 annns de edade, morador no
Uealengo. A atirada Sãn Pedro de Alcaii-
Ura il, 71.

Apíis ns soceorros da Assistência «to
Meyer. fui «> ferido removido para n Santa
Cnsa. onde ne ucha internado;

As autoridades dn 2.'l" dislricto. que fo»
ram ns primeiras a ler sclciirlu do ineto.
iiimnrnm na providenciai Iniciaes o em se-
¦jti.du n Islo. hoje. aturde, como o foclo per»
teneesse as suas collegas «Io 20" dislricto,

•pnr offieio, a esl.is relataram o oceorrido 0
bem nsslm fizeram liu solire o cam. A»

qu« parece, Ernani foi ferido pnr um ca-
vnllirfrn que íu/.lit parle du um grupo que.
nn rspresw em que viaja vn, desrespeitou
nm orriclal dn Kxercllo, dando causa a que
os desresprlliidnres do referido official. em
numero «le quatro, fossem .apresentado»

pelo chefe de trem ao asente dn eslajün «l»
f.sisradiir», que ns mandou presos A pre-
«cnea «In comirilssnrln d<> 20" dislricto, - Ei-
tn ãnlorldade. ao «pie sabemos, lulgniu o o

fneto sem Importância, porque nno tinha
scieneia de que Brnnnl cilaVn.lrtlo.flpM
deter os quatro rapazes por algum tempo,
mandou-os em |>»z. „,„,.-«

Itrsla agora saber qsem sao esses mnt,ns.
e onde residem parn aclarar, «mtno quem
foi o mitor dn ferimento <!«• Emanl. afim
de ser prcccssailn cnnvenlenlemcnle.

Foi lançada a primeira pedra da Casa de
Sào Vicente, para os pobres

ESTA REUNIOO EM IIICÍIW 0 COU*
RRESSO DAS nKHJMES

grande ennenrrencla, rcnliiou-no.
lançniiitiiln 'l;i nn-

. 8, Vlucnlc, uo II"*

Cniii
linniem, a eortniniilii ilu
nielrii pedra du (,asn <lu
«lia.

Nn mini da umlri/ de S'nssn Senlinrn da
Luz, uns lun.1'1. dn qual viu; ser erguido
o prédio, que sc dvslfnn .. ninpnrnr a pi.»
lirera dcsaiiUparniln, em numera ti» nvul»

liimenle com um cxcitinldi1 da A NOI II-., do
dia N tln cnrrciile. Usaram da palavra,
.linda, o Intendcnta inunlcliwl M.«rin Jullo
u a icnliorlla Mnrin (incita, presidente dnn
IMIh.is dr .Mari.i dn parocliln. I»dr íim. fn-
Lm n Hrvmu,  '•> Marins Duule l.ostn.
IiIsim d- UolucatO o i\-vig.«ri(> daquelle im-
roclil.i. felicit.aiKlo o seu AttCCCttur, o llCV.
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Como ficou constituída a sua
mesa definitiva

\'t, Tlieatm M-inlcipal «le NlolheroY Ijwta»-

atiilom nldsdn, o ointrejso d»s „!,,,,,IU,1'' 
" 

.
TJ* PiuiiiInoiiMi, «» principal llwalrn dn en*

i ui v Ia nue foi ponvciilrmcnjcot^nj»;
adn nara esse [ili, «piescutava um »»l!1"'

nu as (risas * cams.rn.es W!*»^
nrlnciiiaes fnin nn dn loçltuadí fli imnaii

> ns flmirns «!«• mnior «IrMu.pic »««•»•*.

í",:v. arvs;';: suags
B^ffivSs,w,,:&acS;

,' 
"e 

n.Pr .nel l«.a.p.l». Anliinei. nsstuii u n
preshlenela e mnmlnt. fnxer j-"diiinw 

tavWg
'..ii.lKi.iln a ella BI coii(trBSslslai l).:el.iian«io

¦ heiIn o sessão, o l)r. Arnaldo, Tavares an-
nunciou que Ia mandar proccd.r t clelçto
S» » A- 4tf ¦»•%*¦ gr Maelin

.•^..«»¦.'«-.'*¦**•«»****¦•'-*'¦ "-í'¦-¦ ''.-'*-•» *BFm

it*jiij y
= £1Horrível o original tentativa

de suicídio do um agri*
cultor

Arattriinn.inn mm o mio resnllado aj, ^ 
'

negnciiis que fixem eom dons eollt*i», ,
aurlrilllor 1'miielMO Anlnnin l.es-a, f)í (4,
rangnla. resohcu lermlnnr ns «eni dins U||,
llsniiilu-se, para Inn.lo, jla um procejso t(«
horrível quanto orlRlnnl. Munido tU m
jnrfn du metal eom rerca de um palnn <»"ninprimenl". Lessa. depois ''Mprolr*-r.lS,
m pontos emi peilaços de pnitnoi leninu ^
mui iiitromissfiii nn estorna-to, eoussi i|.^
conseguiu »p«'>< Initwilen osfnrçql c dn\i,;^,
«Issliiins psdcclinenlon.

Km eslndn ttrnvo «1 «lescsprr.-uto fni eonís,
ziilo pani o Hospital da Sniiln Casn dn HI,
serleordin, desta capllnl, o ali, boje; submit.
tido a uma opcrnçSo quo 10 coroou do mtlcf
vsiln. lendo «> professor Augusto Poiillr.x

j.esssH que tem 47 «niins uiostrn-so l.-m
(Imposto... e nrrojiendido dó momento dl
(raqiiezn que o lavou 11 semelhante geitn.

¦ m*m ..

S FRANCISCO. (Minas). l.'t. (Sewlco
especial da A NOITE), - Pm* "«leai tio

f.Solênenfc1 Mer 
'itamfi* 

qfe?í."««" Aspecto tomado no local ande vac cer leoantada a Casa ,le S,
jericos1 prestava é populaçAo local traba- oceasído do solemnidade do lançamento dn sua primclta
Ihnndo sempre por manter inalterável a or- 

^ ^^ mharMo. era grande o nu-
Reiinln-BC um Congresso EuçharlsHeo m» dom l'»»»c» ,||S dc* ,gradavels vc- : mero dc pessoas quc aguardava o momento

México :• adiiptou providencias^ severas von- ser. u _i -isl.ir.S(. a,,,„. como nao 1 dn cerimonia.
rn as principaes prcòceupaçees dn moda "^anr le n, so 

yegi.ur 
• 

rin|Ino|01, poentes, enlão, os . representantes das
moderna, laes como sejam evltaiynn.s «ri- h" ™»1'"J01^ ? ' <Jl,jan, 

inilll)S, porque «uloridades civis,. eclesiásticas-e os da im-
woirins íeligiosns senhoras e meninas deco- s,buir que -,'*"Ii,"dr'u"nn^rre«ada desse; prensa, leve inicio a solcmiiidnde, usando
lidasse- com os braços nus e proiilbir a nan . havia atitond.iur nncarr» coinmamltiiitc Espirito Santo.... ..... .¦ ....-.;..-... I serviço.  Fonlenl-llo. ouc mostrou qufio gramlio

HP>

Vicrníe, por
/•ca/rn

'"*<>«¦ "'oeenslAn. 
o Or. Villannvu *i»r,m-, vX,|„. lenim «> pru.u.™, ••'•-, 

i.—rv*
do prefeib e «leleRado do Nicthrroy. nrupo» ,„„. „ oi In procedeu retirado do paeleille ,

que a eleição fosso feita por acçlainação. a - nt.*;d„ instrun.cnlo.
tendendo a «pie o lempn era nxlKim . *opr«.-

vado esse requerlmeii''» 
'" "'.„,,„' 

iÉ.
da poi proposta do mesmo delejado, • •«•

Kiilnii mesa! Presldenie. ." . . '

Sw 
"•' 

vlce-presidenlü. Dl, Syhin Pwrri»
Range); 2' «Hl<>. »r. Leopoldo Tclselrn Lei;

le: I*. secretario, coronel .l.mqulm Antunes;
2» secreta rio. Iluihlicrlo Peniugua o secreln-
•io iteral. Hr Chidoiiilro Vasconcellos.

Agradecendo a sun elelçSo, «. Dr Arnaldo
Tavares fes um vibrante dlrtcursn no decor-
rer do qual fez o eloulo tln chefe rio «o-
verno fluminense 0 terminou propondo por
ncclnntoç.lti, a rscnlhn do Dr Fellclnnn so-
dr,' liara presidente dc linnrn dn i'.«in:<ressn.
líssa proposta foi apprnvadu, pelos eniiaircs-
sistns, de pi', e eom umn -...ha «I» paboa»

Foram, sufeesslvnmenlo snbnieU?ilni .'

rnnsideriiçAo dn Confiresso «• approvados o

profiramina de llieses <• n reaii»eul<> '" '"""

tln ConKresso. nrKanlsadns peln commissão
pnrn tal flui dc-.if....•!..

Km seRtildn. o Dr Arnaldo ravares enm*.
miinicou nos ennriresslstiis que «> Sr presi-
«lente Siidrí eompnreeerla A scssAo para pro-
ferir o discurso luniiipirnl Assim. S. Ex.
convidou os cnn-ira-ssisisis pnrn. juiitanicnle
rnm si mesa. reerher o cliefe do -inverno.

Meia hora depois, o Or Fcliciann Sodrc
chegava no Tliealro Muiiiclpnl. iicòmpnnnn-
«lo dn seu aludniite de ordens e .In Dr No-

(•'ri ila Silvn secretario «In nrcsidenrin,

Mm 1

íiãSiõistrnçao da 
"jlíucharlstla 

âs_ «nhoras

oüc usassem eabellos cortados. F.ss>c ct Ue-
no" vae-se íenerallsando c nlnçucm nvalia
as consenuenclas, «mc po< em ler ainda, a
i-jt-j da E'!rcja com u moda. Insplraitdo-se
chi ..cnlimemos do ms.i;. elevado selo ao

bem collectivo. por mais duma vez as au-

torldãdcs ceelesiasticas de maiores respon-
sabilidades têm vinda, a publico combater ns

Ttiotlas llcenclosas. .
:¦;¦„ ho muito tempo livcmns ensejo (ie

dar repercussão a uma campanha do car-

dcál arcebispo rie Paris* si respeito, inque-
'indo aqui acs nossos melhores sacerdotes.
¦A unanimidade de opiniões, condcnmando
severamente ds excessos, n-ao impediu
;..;,• r.s conselhos da medn, que o Congresso
ruchàristich do México cm hoa hora sican"
tíc- casstlisiir, prevalecessem. Quem-quer que
demore a attenção sobre os eabellos, fcmi-

pinos não deisarA de deplorar as ««««?
Jrs fiçiros contemporâneos. Quotiainna-
riíaníc as lindas cabeilíiras, que constituíram
c orgulho das foruiostirns do outrorj c dc

. iodos os tempos, caem! Mao grado as ex-
rjuicitts da moda e apesar dos conselhos d.i

wmmodidndc. i- com iristcznque assistimos
a cs^-i espécie, dc tonsura. DiMin que n ny-
ífénè hão está longe dè applaudil-a. O bom
Sosto arlislico. porém, não dclsarô,nunca dc

¦ offe.rccer resistência ao córte dns lindas cr.-

lièllciras femininas; .. -
Dt. Mfsico vciu, ba poucos mcr.es, a nçc.o

dos estudantes"; que provocaram graves con-
iflictos por combaterem, pelo ridículo, a

moda dós .-.-ib.-llos "si la garçonnc! . Dp Me-

stovciii agora outro exemplo. Qnc ambos
aproveitem uni pouco.

¦tia A

 que mostrou quAo
Ntitr ha òlistinação mais erro- j humanitária {• .-« obrii

nra que a «le nâo se nbníidnnnt ; por isco que merece .
o scii alfaiate, mesmo quuntlo « icri.il dos enrnçíics liem forinndns.
elle seja um linhil artista, i-' \ em seguida a neta dn cerimonia
essa a exclamação «Ios que sc
decidem u experimentar a —

Guanabara - D Carioca. 51.

padre Clodovcu Cayrcs, pela
da su.t idéa «llruistlca.

A cerimonia ft»' presidida pelo bispo f)n-
arle Costa, acoiylndo pelos llevdos. padres
.lulio UcipiiNii e .Antônio Uibn. servindo do
mestre «le cèrlmnnios o vigário da paro.
chia.

Emquanln durou a cerimonia; nina bandn
a ser eniprchcndidn 1 dc musica do Corpo dc Bombeiros fex-se ou

apoio moral c m;i i'vir no atiro da malrix.
presente ã solemnidade o prnfcs

so» com a primeira pedra do edifício
**m**x**—*****-***

Fül lida
«pu: tini

jun-

O CASO DF. MME. RENÉE
Está rn oriiom dn dia «1 casn «ie Mmç.

ftenec a celebre porteira que, perseautdn
pela polia-la de Gaenos Aires, voin ter an
Kit», onde itipollion l*or loia pnrlc milhares

è milhares de esittõci. dc vlsila, bfforcccntlo
o» seus eervlç-.i» «p;;ttr«s e secr«-«ps. E.'**
c-i',0. nua? fni o muil «ínsacionai dn (.'apllat

platina nestes ulümoa tempos, sisrá qa»^'0'
feira apresentado an publico na Ula «lo PA-
RISIENSEi tiuttaa emiiolcfnte producção que
tr ¦ «1 titulo «li "Nu consultório de limas.
Reiiíe, e quc <i a bUtoria t-remeitda de fo-
(Jiisa an "fnlacusen tl'an'í;cs". t<;ssi praga que
infMia as BticicdàdeH modernas. E' itr.in
bcllt» lição moral c social t|'.ie não deve
perder. ....

Nota : Por ordem da policia, somente <>

pevmlttidn n en!rsit!.-i .1 tr.ennrcs dc 14 annos

quando .icntnpatihaclos.
¦*—*i*t%tttQ*W

SABONETES E
1'1'l'rTMAHIAS FINAS

rcas 
"cirúrgicas) ílalos \. Labor. S. .lose 81.

JDR. PEDRO CARNEIRO - ^^S'
íl.íls. Tniernas Cens., as 4 boras. S. José. 1t>

,, ...„——«-«g/ao.,.--» r—— —
Dr. Edgar Abránte3.;rratam°rnberculose
pulo Pneumotliorax. Urgp Carioca. 18, d ias 4.

0

OE

Drs; Moura Brasil q; Gabriel de Ad
2yaào* ~ Oculistns - Üruguayana, 37.

•*n$*ífla»-i"

i)r. Castro Aiaujo SSd£d8
Hospilai Evangélico. Phone Vilin 226Í.
.1 j ******* ¦¦—¦¦¦¦¦ ¦ T ~rnjii fTi

Dr. Manoei dc Abreu ^goS
pia profunda e intensiva (3 M A "UO Uv.).
Evarisló da Veigu, 20. C. 442.
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K SAÍDA DA BARRA DE
SANTOS

O passageiro m^íerioso^jo.
gou ao hiat* dous vokiúics

Contrabando ?
O commnnii.-antc do pnquete francês "Me-

duana", quando este navio deixava a barra
tlc Ss.nt.i-i errcclut.11 a captura do passoíèiro
Zcilcr Rijas, r|iie. prnceili-ntc de Mnnievidín,
de* onde «• natural, viajava para esla capital, j
O capitão daqucllsl unidade* mercanic foi le- !
vado ii tal resolução pelo. tacto «ie surpre-
hender o referido passageiro, quando, apro-
•.-citando o silencio c ti quictude da madrn-
gada. atirava no mar dous volumes de rn-
zòáveis dimensões.

Siibmettendo Zciler a riRnroso interroija-
torio dclle nãn conseimiu o commandante

. trancei: nehuinn revelação e isso porque o

I acciisatlb dcfcndla-sé por meio de intclli-
gentes subterfúgios.

Não ohstunle todas as evasivas e todos
os recursos empregados por Zcitcr paru
desfazer a aceusaeno de que era alvo, o ca-
pitão do "Meduana" robusteceu as suspei-
tas que já alimentava de se tratar de um
contrabando tlc sedas.

Zeiter Elias, por isso, foi apresentado ás
autoridades da Alfândega, que o removeram
parn n Policia Marítima.

Dahi o accusndo, i turde, foi transferido
para a S* delegacia auxiliar, por onde está
correndo o inquérito instaurado.

Z.eiler vae ser interrogado paio respectivo
delegado. . , ***** -

KSICVC l*l'"B"»KI|H! •» 1UIWIHHMHHH' " *•¦-
. nr l.tiilnvico ltcrnn. nulor do projecto de
'construcção do prédio.
****** *************************—rn————

CARLOS CARTOLA FEZ
MAIS UMA VICTIMA

O novo crime <io conhecido
ladrão foi por vingança

A' travessa Barreiros 11. 150, na estaçfio
de Olaria, reside com sua familia o Sr. ,
l.copoldiiK) Francisco Tciles.

Ha dias, sua casa, bem como oulras daí
vizinhança foram assediadas pcJo conhe-
chio larapio "Carlos Cartola". O Sr. Tel-

: les nessa oceasião pediu providencias âs
autoridades do Tl" districto, que prenderam
o criminoso.

Agora, "Carlos Carb ln", vendo-se solto,
esta madrugada, foi esperar * entrada dc
sun casa o Sr. Tel les para tirar um tiesfor-
ço. Ii nsslm foi. Ao entrar cm casn, aquellc
encontrou "Cartola", que o aggrediu a ti-
ros e fugiu aptSs a aggressão, deixando a
victima com uni ferimento no dedo nmillur
da mão esquerda.

As liiitoridndes do 22* districto souberam
do fneto, abriram inquérito e fizeram o
nffendido recebrr os socorros da Assisten-
cia.

Uma das nusis dciielosjiü
«reações dn lindsi

Constance Talmadgt
. . .  .,„,-,,,, .1., nn.si.ie».-..,. Bello film do "Program.

.""^S^íhv!" •«"'"Feiiri.nri sodré ma Serrador» em S actos de
i-nndiosidade ! produziu um discurso, congralulandn-se com
,!r..nrt.osi«l»oe 1 

^ Sm fonRri.,sistn!, [n.|a ,„,„;,„r.n.ãn do
Cnngrcssn «• faxendn rolos pnrn «pie dessa
asienihléa resultasse ernudes beneficins pnra
n I-st-nln «Io Uio '

llcspnndeii nn Sr nresideiilc Sndré o Dr
Olnvn Cnrrra. delegado «ie Niclbeioy

IVoscgiiIndo nns seus' Irahiilbns data a-enla
do Sr presidente abi Kslniln pm tssislir o
resto da sessãn. o Conuivssn acclainnu pnr
prnpnsln dn Dr Vlílnnnv.i Machnlo. ns dnze
cniniuissõcs rrsperlivsis, sendo em seguida
suspensos os Irnbnllins.

No Tliealro Municipal dc Nicthernj rc-
uniram-se hoje as altt/e commissõcs «ln Cnn-1
gresso. as qua»s escolheram os seus presi- j
«lentes e secretários I

Amanhã serão distribuídos As conimis-.j
sfles rcspeellviis ns meinoriiies recebidos pelo'
Congresso; na sessão que se renlisnrií A uma
hora da tarde.

verdadeiro eneanlo. Vm*
dniçílo SUPER da First
Natiooa! Fiéínres.
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Para cs pobres da
A NOITE

•.fira de serem empregiidos no soe-
corro aos pobres da A NOITE, recebemos os
icauintes oholos: .„.

Julia, 108; Uinhcllno e Samuel, 68700;
conde de Avellar, ,5(13; uma senhora, para
«uai tuberculoso, cm coniincmoração ao nn-
nií-ersario da morto dc seu filho, 10$000.

¦ -111-ri- 11 I -t1?T^f* * ~

Essa f9 j aggrsdido a pá e a
dofc S

A Assistência soecorréü o trabalhador Da-
nicl Percirn Puchcco, de 48 annos, residente
A ma !'rci Caneca 11. 301. o qual se apre-
sentou, no Posto Central, ferido no rosto e
tia mâo esquerda. Depois dos curativos ali
recebidos, Daniel declarou ter sido aggrçdi-
do, a pá c a dente, na rua Marques de Sa-
pucahy. -

¦ **%***¦ • 

EMPENHAR?
•* «a CASA G0NTHIER
45 RUA LUIZ DE CAMÕES 47

Empresta o VALOR REAL
******************* ¦ ' **•*****!***** *——*••<*<**-<•' ¦¦¦¦¦¦¦

Manteiga 
4<T^SentM?-Paro 

Creníe.
Unico deposito : Ouvidor, 52.

} Cigarras mistura 1

MARIPOSA''
500 RÉ!S

NOVA MARCA
Lopes Sá & Cia.

Sessenta mil réis para a familia
de José Lopes

Trcs leilores da A NOITE, residentes »¦
cidade tle Barra do Pirahy, Estado do Rio.
enviaram A nossa redacção, cm vale postal,
3,quantia dc fiOSOOO, quc se destina a soe-
correr a fami Ha de José Lopes, o infelia
operário que, desvairado pelo desespero, não
vscillou cm tentar commcttcr um crime,
para adquirir elementos com que pudesse
mitigar a fome de sua esposa e filhos.

m*w—

PARA O CABELLO
LOÇÃO"BELLA CÔR"

^^xÁVi
m*a***m*r*>**w*m******t 

"im%m*m 
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Roupas
para Banho de Mar!..

CASAC0L0MBO

A VIDA PELA HORA DA MORTE
Demittiu*se o presidente do Cen=

tro do Commercio de Cereaes
Acaba de pedir demissão do enrflo dc pre-

sidente do Centro'do Commercio de Cereaes
• gr. José Correia Ribeiro. As razões que
o levaram a tal resolução nasceram eomo
conseqüência Iminetllata da divulgação da
entrevista que sobro o enearecimento dos

-ccreaesr-aquellc—commerciante—concedeu -'a*

A NOITE, sexta-feira ulliraa.

CASA LAMAKQUE
Venda de passagens de chamada

condições escepcionaes.
Av. Rio Urânio, 14 - Tt-I. N 6858

ORPHÃO
DS

FLANDRES
Jackie

Googan
HOJE

Cine-Palais
m*mmmm*>*mm*Mr3***mwm*m ********mM

PéBE BMÁ filTISTA
SER VISTOSA?

Eis a peruam» a
«lhe von responde a
doravtl * formo»!»-

•ima RETTV COMP-
SON n.» film SE\'>S
tNIMKJOS qnt> HOJE
nxhihr, ruis «eus »lc-
•taniiMlmn» nalAi*s o
CINEMA AVENIIM.

SEXOS INIMIOOS
4 a hirlorln «entl-
mental » alé(r» no
mcHmo l«m«m dc
uma forma)*» balia-
rina a «mem rercnm
mil RPiluctrirefi «• que

de lodo» *c livra pela porta fram-a e clara
da um idnrero amor Film de multo eapi-
rito o elezancia. BETTY COMI'.SON, com
PERCV MARMONT E HIINTI.Y OORDON «
nelle rerdadelrameatr. adorarei*****

Prohibida a jiròjsctàda peíegri»
j nação ao santuário de

Faífiiia
I.ISIIOA, Vi ills.\:tM •• O ministério p»«

Inbin a |ii.iijeeiailn peregrinação ao santuii,
:-i«« de Futiinii. O neto ministerial foi rcí*
biibi com npplumátis pentes.

?—.&*t>i~-+~ ——— ———.
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ROMA, 12 (U. P.) —"Sua santidãdéi.e
papa Pio XI celebrou boje uma uiisw eci
liolira de Nossa St-iibura tlc üuãdulupe, P1"'*
ante duzentos peregrinos ínexicanos, chefia-

dos por nionscnliorcs Ittiiz, bispo auxiliar
Sio qiasl feito» sob medida t custam a do México', e Crózoii, bispo de Cniadilajara,

Pequeno confiicto, em Trafalgar
Square, num "meeting" de

communistas
LONDitES, 12 (U. I'.) -- Oceorreu hoje

um pequeno tumulto cm Trafalsar Square,
num meeting promovido por communistas
para pedir augmento dos salários de todos

'os operários a um ininimum semanal tle
quatro libras por quarenta e quatro boras
de trabalho. A policia prendeu quatro indi-
vlfluos mais exaltados.

mm*

Já viu os ternos meio
confeccionados da"A Capital" ?

metade do preço commum Ha bonitas ca*!
miras e lindos, tecidos para »erãt> a «ac«-
llier. "M

OS QUE VIAJAM
GRAÇA ...

A Policia Marítima fea desembarcar do
paquete allcmnn "Wcrra" o indivíduo duan
Nunes dos lieis, quc nelle. embarcara, clan
(Icstinnmcnte, no porto dc Funchal.

S. S. Pio XI ceiia ism m\m
m honra de N. S. d»

Guaefôiupe
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i KOLflSOEL 1
ZZZ < o melhor fortificante. fl

iFormula do Prof. Sarmento'Barata, dal
BFac.de Medicino dei1. Alegre. Dep. Araújo!
I Freitas & C. e Rodolpho Hess & ^'""'^iliS

«SM» ~ ¦¦ , i ¦

Vendem-se na Casa America e
Japão, Ouvidor, 74, chicaras para
chá a 6S500, 9$, 12$ e 15$. cane-
quinhas para café a 6$, 7$, 8$, e
10$, copos reforçados a 2$500, 3$,
4$, 5$, 6$ e 7$, e pratos a 6$, 8$,
10$, 12$ e 15$, preços para 1|2
dúzia. Em talheres e alumínio para
cozinha, preços reduzidos. Baterias
de alumínio a 70$ e 100$000.

em

ÁGUA FIOARC tintura ideal para
 _ cabello e barba. Nas

perfumarias. pharmacias c drogarias.'****»

***m

******
rL* ti*,*n tirtVrt Elementos de PediatriaUm livro novo „ pcl0 pr0f, w. Birk,
trad. do Dr. Martinho da nççha Junior.
LivrRria Leite Hibeiro e Livr. Alves - Hio

Dr. Martinho da Rocha Jor fft
creanças). Medico pela Universidade de Ber-

lim, docente de clinica pedia rica. Cons.:
nia 7 de Sc.t. 73. T. N. 1391. Res. Praia de

Botafoco. 4K2. Tel. S. .1045.

Modas
MODELOS DE PARIS

Novas Collecções de Vestidos para
Baile, Theatro e Visitas. Elegantes -
Vestidos parn Luto. Últimos Mode-1
Ios de Chapéos. Lingcrie fina, Bolsas
«9 Novidade». ELEGÂNCIAS, rua São
José 120, sob.. *-*>*** «

KU riZ A BARBA ESTA MANHA COM
UMA GILLETTE. E VOCft 1

*mm*

************** ¦ *m ¦** 

Caiu, ao saltar de um bonde
Antônio de Soma, ao saltar tle um bonde,

no larao do Machado, foi victima de uma
quéda,""Tèrindo-sc na perna esquerda.

A Assistência pensou o ferido, que conta
20 annos, trabalha no commcrcio c reside á
rua Marques dc Abrantes n. 103.'

• **- ¦¦" '¦

AUXILIO A SENHORITA
THEREZA DE JES^S

Uma filha de Maria nos rciucttcii n quan-
tia rie 1$, que se destina a auxiliar a se-

•nhorita Thereza do Jesus das Neves.

ORPHÃO
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PAUA I.AVAH SEDAS. LAS
K TECIDOS 1'INOS

*****
Morreu repentinamente, ao sair

de casa
Ao sair de sua casa, á ma Joaquim Silva

n. 5Ü. foi accommcttido de morte stibitti o
ex-soldado do Exercito, Tertuliano Medeiros
das Neves, que contava" 32 aiinos de cdade.

A policia do 13" districto fez remover, com
a respectiva guia, o cadáver para o necrote-
rio da policia.
—_— ¦ ¦ • ***** —— ——-

E' um prazer vêr uma creança
vestida com uma roupinha da
"A Capital''- Tudo nella de-
nota distineção e bom gosto.

LINGERIE FINA = .
ços dc fabrica. Hua Sete do Setembro nu-
mero 155, sobrado-

Por
pre-

Não pense...
Adouira com vantagens LINDOS

MOVEIS

Le Mobiiier
41, Rua Üruguayana

A visia nelos. MENORES PRE-
ÇOS e parccíladamente com JUROS
BANCÁRIOS.»

it>
0*,***ml*l*. ,)r- Hllfloo Motta. espcclaliiu
rVOrrnea « descobridor Jo especifico

Rua S Josc 33.
•mm** >

Homtcopalliia—Preserva c fura—Vidro
— DE FARIA & Cia. -

S. Jos«!, 75 — E nas boas pliarmacia:

7AMI1DI Ã SABONETE FINO. 1T.0.
ZfANUDiA DUCTO EIALT0
FALLECIMENTO NA CA-

PITAL PARAENSE
DELEM. 13 (A. A.) — Falleceu ne't

capital o estimado negociante Sr. Joatiuin
CleniRitte. tsuiihatlo do senador VirgiW
Mendonça, que havia sido esfaqueado *•«

um desaffecto.
-—- , ***** ——*•**

¦

Já visitou o "Roo!
da "A Capital"?

E* um cantlnho de
Paris, onde todas as
tardes, de 6 ás 8, reu-
ne-se a gente chie do
Rio. Serviço completo
de bar.

m*m
O tcnnista argentino Rob-

son derrota o chileno
Torra Iva

SANTIAOO DO CHILE. 13 (U. P.) — He-
siiltadn «lo jogo «le lennls paro a conquista
dn Taça Milre: IXobson, ar«enllno. derrotou
t.uii Torralva. chileno, pelo aicore de seis a
um. seis a nm, seis a quatro- aa*»***

m
Trens de Cosinha!

CASACOLOMBO

| 0R. PIMENTA DE MELLO |'t Ourives, 5 — terças, quintas e saliba-lí
idos, tie 5 às 5 horas. Affonsn Penna, 49.41
4 segundas e scxlns, de 1 ás 3 horas. T

Dous brasileiros que se casam
no nosso consulado, cm

Lisboa
LISBOA, 12 (U. P.) — Reallsou-se, «•

consulado do Brasil, sob a presidência «W
Sr. iiairiicst da .Fonseca, o casamento de bW
vira Garcia com Leonel FortiDi, ambos brl*
silelrüs, naturaes dc Juiz de Fora.*****"GUARDA-MOVEIS"

(Sob o (tiátrociniu do imiusi a\ l^antír» Maii.ps*
Chamados : Ourive», 41. T. N. 1W>

• i ***** ***

Vendem-sc geladeiras
Ruffier, pelo preço da fa-
brica, na Casa America •
Japão. Outridor, 74.



A NOITE Sogmidn-fclrn, 13 do Outubro do 11)21
fUUIMOS Tt.U&'<AMMAS
005ORRÉy^0CHTES,
t_SPLCIAÉ50A INCITE
NO INTERIOR & NO

-EXTERIOR &SfRVlCO * n ^E «w * H.J&. Íc.^*U. JL fl mm Wn. H. ÍHk **¦¦»
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^^j jrare 1 Anatole France
Em constante augmento o mi-

moro do loprotot no Rio
E tantos infelizes não tém mais

para onde Ir!
O dlrwtor do hospital S. SsbsaMo sugge-

lio ju Inípcclor da Ptoph.vlaal» da Lepra
• »ii»jiUcio do hospital marítimo Pnula
OodMo, na Jnnijuha, om um leprn»arlo,
fido eomo mpirilr estabelecimento do Reli.
Si 

Saudoso sc acha on tllfflculdadei |mrali- ':.(.i.ifiii.i ao avaliado numero de de-
|roioi di recolhidos s quc diariamente se
•Uva,

O Inspector da Lepra nüo sc mostrou dc¦ccortlo com o Isolamento dos morphrileos
mo Paula Condido, achando preferível a re-¦w.jo ririhs para o lassrdo da Ilha Girando.Ouvido n tr>pcito do nssumpto „ dlreclot¦a Dofua Sanitária .Marítima, esto sc ilccla-rou contrario aos dous alvltrcs lembrado*
H>r isso que a-, niedirim àahiturlaa tomadaskwh relação .10» vapores qne fundeiam 110¦osso porto nuo pódem prescindir do hos-
filtil ria Jiirnjuba ,• rio laureio, o primeiro
Sara 

a remoção du iiusmgúírog acomnidtidoR
t docnçii', contagiosas vulgares, e o nrgun-¦•< os casos do outras que exijam rigorosiiii-

•ti- isolamento.
DcsParlc. o direetor do S. Sebastião purê-Ur. quc >.• conformou com ;, iu» situnç,|o

providenciando pnni que o Departamento
IkB.-ional ne Ssude Publica minuto ao me-o.,; construir oli mr-.mo mais um pavilhãoleprosos.

('!
qi
i:
S.;
»ul
ci-.r."
et.;.

QUANDO PROCURAVAM UM CRN
MIK0S0

*'<»liciaes pernambucanos ma-
Iam o collector dc Tacaratú

e sua esposa
,-.;.;!']:, IS (Serviço especial da A NOITE): -¦ Líba Submarino) — J>rfn,-ma,io ,fc! ne. 01:1 11 cm rncaralú, um indivíduouonie Arsenio instara o soldado Zcm.inio.sou, o governador do listado fer. se-r pj,n o local um dcslacamcnto poi1I, nom o inu de prender <> criminoso.,-.!!í„ulw.o a r„rff,, foi >„ residência doeclor estaduul, onde se travou sírio con-Rido a 1m!u, cm que pereceram o referidotuticcionarlo e sua espom.

O maior Tboòphnnçs, quc ss achava numIo,-,r eto.^!.: duas l,,;iins daquella cidade;regressou para-ali assim que sonho do queliava acontecido o tomou as providenciasoecessarias no restabeiccimenlo da onlem°~ ««» ,—'
As commissòes do Senado

% cie Justiça approvou um parecerEsteve reunida a eomniissáo de Justiça riohto.idn, tendo o Sr. Joronymo Monteiro íei-to unia rectificaçúo ã ada. no sentido rieaalientar que seu voto, ao projecto de veto
parcial do preteito, fóra "vencido" cscla-recjmento que, por 11111 lapso, não foi consi-finado no "piado Offieial!*. O único pare-i:er approvado íoi contrario 110 proiedo.apresentado ha tnv.e annos, dclrrmliiandoque a concessão rie pensões só seja feita emcasos cxccpclonaeí o indicando que, por ex-cepcionaes, sao os serviços prestados sem re-munçraçap alguma.

At iltlmat palavras do
meilre

0 ptiar causado' em França a
01 pazamts do presidente

Ooomergue
1'AJIIS, l.'t (Radlo-llava») -. T0l|„5 0«Jorniivs consagram artigos A memória deAnatole rance, a cujas altas qual Idadesrondem us maiores homenagens, tallontan-

11? ' !Kn'u 'rr«'Paravi'l que cobra do luto aliteratura, nao sA da Franca, mns dc lodoo mundo.
O presidente Doumcrguo Iclcgraphou, de

Mines, A viuva, exprimindo ioda n emoção•pio lhe provocara u morte do "Orando mes-tre, cuja obro, cheia du IrispIraçÃo forte eperfeito, constltuia o tnoniimeut» da lltcra-tura fiauccin."
PAUIS. IS (L'. !».) - Oi preparativos parao enterro dc Anatole France cstfio depen-«lendo agora dn abertura do seu testamento,o que sc ínrÀ hoje.

(O 
"corpo foi transportado para a sala prin-°Vi *'" *"" VMldcncln, vestido num rou-

pito branco rio dormir. Mndnino Laprovoltc,
esposa do oicrlptor, .ninuiicinii que un suasUltimas palavras lhe |ornm dirigidas; "Não

.te icrci jamais". Os amigo» acreditam queessa phrasc foi a derradeira confissão do
ren utnelsino.

PAUIS, Cl (U. P.) _ Noticias recebidas
de loura dizem que o grande escriptor Ana-
tolc Franco niio sentiu a morte, pois deixoude existir quando dormia.

O ricsotipnrecliiiciito do illustre homem dc
letras caiiMiu profunda consternação em
toda a França. Os jornaes dedicam paginasinteiras ao eminente morto.

PAUIS. I" (l*. P.) — A bandeira nacional
amanheceu hoje hasteada nos edifícios pu-liilcos, instituições c residências particulares.ü primeiro niinislrn Sr. Ilerriot. ipie era
nini;lo dc Anatole France recebeu a coimnu-
iiicnç/io da sua morte por um tcicpiiniiema
de Tours e logo enviou uni secretario ã se-
nliora Anatole, pedindo-lhe permissão paracustear por conta do Estado o enterro do
grande pensador. Os centros socialistas o
conimunlstns de Paris preparam-se parn daraos funeraes uma significação eivien citnior-
dl 11.1 ria.

Suicidou-se

Íi Mu
A policia ignora ainda os

motivos que levaram
aquellc offieial a esse

acto de desespero

\a residência do suicida
niio loi encontrada sua
esposa, cujo paradei-

ro não <\ ainda,
conhecido

Causou ccrln calranhosa ,1 muita gentes
p capitão Constantino de Azevedo úqucllanora ila llinllhã jã na iu.i. Os amigos com
que clle se ciicoulriiva não esconderam sent quinto:

- Então, capitão, que é isso ? Vòcô a
estos horas, jí, nn rtía Vr.lltí não lluha a physlouomla alegre e jo-

UM TERREMOTO DE
DUAS HORAS !

Foi registado pelos appare-
lhos de Faenza

.iFAE.VZA._in, (II.) _ o observatório A<-irpnnmtço dirigido pelo sahin Dendandi, as-signaloii 11111 terremoto; Ae ilims horns, no1'nciitr. ., distancia ele 0.5(10 kilómítros.

Uma solução favorável á Com-
panhia Viação e Construeções

Ue aecordo com o r-arecer dos Srs. direetorüv «cccila c. consultor da Faieutla, o Sr.tninlslro da Fazenda dou provimento ao rc-corso interpôs!o pela Companhia Viação t
construeções do neto da Hcccbedoria do Dis-U-ido Federa! que considerou sujeito aoimposto dc reiids a importância distribuiriaaos nçejon stas, por partilha rio acervo, alémrio respectivo capita).—• . age»» ___

0 major Zanrei e seu meoani-
co condecorados pelo go-

verno japonez
TOKIO, 13 (II. p., _ o aviador do «er-Cito argentino «jue está fazendo um "raid"

terça á volta do globo, foi condecorado com« quarto ordem do Sol Nascente; o seu me-
ço.: e. Bdtrnne r-.-ebeu a sexta ordem doThesouro Sagrado.

A reforma no poslo imme-
diafo, no Corpo de

Bombeiros
Quando a mesma se dará, segundo

um projecto do Senado
Foi apresentado, hoje, no Senado, o se-

üuiiito projecto:"Art. 1» — Os officiacs do Corpo dc Rom-
belros que contarem mnis de 25 nnnos de
tempo o se tenham invalidado em acto ou
em conseqüência do serviço, nomeadamente
«¦in corrida paru incêndio, serão reformados
no posto immediiiln c coin o respectivo soldo.

Art. 2* — Os officiacs graduados serão
considerados como se effcctivos fossem paraos effeitos do art. Io,"tttm.

0 plano Dawes em plena
execução

A Aliemanha tem attendido a todas
as condições impostas

PARIS, 13 (U. P.) - Rciiniu-se a rom-
missão das reparações que niinuucioii estar
o plano Oíiwes cm plena execução, lendo aAllcmanha até agora attendido a todas ascondições que lhe são impostas no respecti-
vo aecordo.

•MO*
PAGAMENTOS NO THESOURO

Na Primeira Pagadoria do Thesouro Nacio-nn) serão pagas, amanhã1, ns folhas do meio!.o!do de A a Z, montepio militar da Marinhade A a 7. e fiscaes de consumo cm geral.

Excluído da Armada, a bem
da disciplina

_íf...t,fi'r,'"UIí!? c?m °,nrt" 41 do regulamentodis..|ilmar da Armntlu, foi excluído, a bem««..disciplina, do serviço da Marinha o tal-ren., ria praça ri'armas do tender "fiel-i
nionte", Heitor Magalhães. H' ~"~ • —- -

f questão de Mossüí
° G^ETE 1!VGLEZESTA' EXA.MINANDO A NOT\ TURCA
-o^S 'VllaV4 - "'S—ica-
Sroni" fi" • '""r" dis,ril,,,ido hoje á im-
e ti 

"™SrB!f <IHC ° Kovern" britnnnicoestn submettendo a exumo a resnosta da
i ÒT,"* A,n<\V' cl°, K;,!lint!í inR'"- "ativa
fie ; 

'n/! 
C0SSUl", Ç°»r°rme a mesma.no-

unÍo"nl 1,1 V <hi% ent,'ever <d«mmen-e n, espirito de. conciliação, embora o seu
• toíímii',^ cí" 

""?, Sl,tisr«?" inteiramente c
c„ :"è" ;:'" so Pastem n dis-

Um novo despachante na
Recebedorla

trk-io"t.^',.dÍwtí)r da l1S«bedorla do Dis-iricio | erie.ro 1 foi nomeado o cidadão lulz
&&$$%&'* ° ,0gar de S«chaStetiaqueüa repartição." -¦ m*tá ¦ 

Tem seis mezes de licença
d*\Ji,' ^1,™ da- Marit,ha' ^ portorii,o- no,Je, ooneedeu sc,:, mezes de licença no1 . tenente medico dn Armada Jo8£ }]*$¦ello do Itego, pura tratar-se dn saude ondeine coniier, aevendo, porém, entrar no nozo
fieda^data 

B° 1,raZ° dC trinta diaS a partir

OS VALES-OURO
O Banco do Brasil cotou o dollar a 95000a vista e a 8.*97(l a praso.Esse banco forneceu os vales-ouro naabertura para a Alfândega á razão de 4S377

papel poi" 1JO0O ouro, subindo depois parn4 $915*

0 MERCADO DE CAMBIO
5 7j8 a 63|32

Desüpprido de letras particulares e comum movimento muito desenvolvido de pro-cura do bancário para remessas, o merca-do d* cambio abriu e funecionou, hoje,
çom os bancos operando em declínio b.is-tante aceentuado.
„ 9J?aBí° do Bn»5»' iniciou os saques »6,3132: e 6 1|8 d. e os outros a 8 1|16 c 6 S|32dinhelros, com dinheiro a li 1|8 e 8 5132 d.
para o particular.. Declarou-se o mercado
pouco depois frouxo, passando os bancos aoperar em declínio. Desceu o bancário, nosbancos estrangeiros, a 0 d. com dinheiro ao 1 32 d., caindo ainda aquella taxa a5 7[f c 5 2&|32 d., contra o particular a8 15J16 c 5 31|32 d. O mercado ficou assimsensivelmente perturbado no seu funeciona-
mento.

Os soberanos cotaram-se a 49$ e as libras
papei a 418000.

O dollar regulou, i vista, de 8$880 a 98e-a-praso-Tr8i?9707
Saques por cabogramma:
A* vista — Londres, 5 29|32 a G d. j Parts,

84/5 a S482; Itália, «394; Nova York, 8«980
a 9$050; Hespanhâ, 1S220; Suissa, 18730;
Bélgica, 8437; Hollanda. 3S550; Buenos Ai-
res, papel. 38300; Montevidéo, 85010; Ja-
pão. 3$520; marco-renda, 2$150.

Forani affixadas officialmentc as seguin-
tes taxas:

A 90 d|v. — Londres, a fi G 3132; Paris,
8467 a Ç472; Nova York, 88970.

A' vista — Londres, 5 lõ! 16 a fi 1|32; Pa-
ris, 8170 a 8477; Itália, $390 a $396; Portu-
gal, $345 a $355; Nova York. 88880 a 9$000:
Ilespanha, 1*200 a 1S215; Suissa, 18705 a
187,38; iluenos Aires, papel, 38290 a 3$3oü
e ouro, 7.85,40 n 7.Í550; Montevidéo. 7.$8,r,0 „
8SO00; Japão. IlíódO a 3S508; Suécia, 2-íi"":
Noruega, 18300; Hollanda, 3?.i!20 a HS5S0;
Dinamarca, lí?!S80; Canadá. 8S950; Cliile.
L5080 (peso ouro); Syria, 8470 a 8476; Bel-
giea, $130 a 8440; Rumairia, $053 a $060:
Slovaquia, ?270 a 8285; Aliemanha, 75 por
trillião de marcos; 28110 por marco da
renda; Áustria, 8135 por mil coroas; caré,
8470 .1 8477 por franco; soberanos, 498; ü-
bras-pnpd, 418000.

O mercado rie cambio durante o dia per-
manecc.il frouxo, com o Banco do Brasil ope-
rando a ,í lã]16 e õ 31 [32 d. e os òulrcjs a
õ 7|8_el., dando alguns a 5 2DJ32 e 5 rj|l(i
clinheiros, cm condições rcslrietas, contra o
particular a ó 31Í32 ri.

Por ultimo, o mercado revdou-sc mnis tis-
tavel e fechou com os bancos sacando ü
õ 31J32 d, c comprando a 6 1]32 ri.

O dollar subiu a 0-5200 c os vales ouro a t
S5025..

Capitão Constantino de Azevedo
vial dc sempre. Respondia delicadamente

a todos. mns. num tom seceo, denotando um
grande aborrecimento.

Chegando á Ponte dns Barcas, onde fazem
ponto os bondes da Cantareira, na vizinhacidade dc Nictheroy, o capitão Constnnti-no tomou o primeiro dliquelles vehiculos,
que lhe appãreceu o qnc foi o da linha dol-onseca. Durante a viagem os passageiros,principalmente o conduetor do bonde quefazia o horário das 7,lu da manhã, notaramque o capilão tinha alguma cousa intima
que ilic atribula vn o espirilo 1-; cra de veros gestos cxqúisllos dnquelle offieial, du-rapte toda a viagem. O militar uão tinh.ileitio no banco, ora traçando as perna»,ora estica ndo-as.

Pouco antes tlc chegar ao fim da linhario runsecn, o capitão fez parar o bonde,ilellc saltando rapidamente, dos.ippnrecrndo
em trcnto ao portão que vao ter á caixafl água.

Não demorou muito tempo, uns vinte ml-nulos, talvez, e um garoto, que sc achavanns imtnedlações, saiu a correr rio interiorrio parque. Na rua encontrou elle o an-apegada Casemiro (tomes rios Santos, n.8110. do esquadrão rio cavallaria e llic disse
que ali dentro estava morrendo um capitãoda policio.

O nnspcçndn Casemiro. partiu incontl-nente pnrn o local e abi encontrou o capi-tno jã agonisante. Abraçou-o e tentou ain-da fazer-lhe perguntas. Mas. o infeliz mi-litar, sem articular uma sô palavra, ex-
pirou.

Não tendo mais nada a fazer, o anspeça-d„ foi ao primeiro tclcphono que encontrou
c traiismiltiu a triste noticia ao quartel da
Força Militar e á delegacia da 3' circums-cripção. partindo p:ir;, o local o delegado
Renato de Araújo, acompanhado do com-
missario (Jciiezio.

Na revista que deu logo nos bolsos do in-feliz capitão, o dclepdo Araújo, so encon-
fiou a importundu de tres mil réis em
dinheiro. Nada niais achou, nem um sim-
pies documento que pudesse esclarecer o
fado trèslóüeadó do militar.

Foi, então, determinada a remoção do
cadáver para o necrotério do cemitério
do Hospital de São João Baptista, para o
necessário exame,

O capitão Constantino de Azevedo, tentou'contra a existência envenenando-se com
um tóxico ainda desconhecido.

Quando o anspeçada pretendeu sorocor-
rel-o. cairam-Ihe sobre as mãos da boeca do
capitão uns pingos d» um liquido que as
manchou de preto.

Entrando a fazer diligencias paru daaco-
brir os motivos que levaram o capitão
Constantino A pratica daquella loucura, o
delegado Renato rie Araújo, esteve na resi-
dencia desse offieial, á rua 15 de Novem-
bro, 195, em companhia do cunhado do
morto, o sargento da policia, Romário
Porto.

Com grande surpresa, soube a autoridade
que a familia não estava, sendo ignorado o
paradeiro da esposa do capitão. Entrando,
então, na casa, verificaram o delegado e o
sargento que tudo ali estava em desordem,
parecendo a elles que alguma cousa de
anormal teria acontecido na vida do casal.—O-delegado—fechour-entâo, a casa, depois*
dc preencher as formalidades da lei.

O capitão Constantino de Azevedo era
casado em segundas nupeias com a filha do
fallecido tenente da Policia do Estado t!l.',
Ilio, Soares Júnior. D. Noemia Soares de
iVzevcdo, de cujo matrimônio nasceu um fi-
Ihinho, quc esta hoje com um anno t\a
edade.

Do primeiro matrimônio existe um casal,
«m menino de 10 annos e uma menina de
11, os qunes se encontram num iiilernáto.

O capitão Constantino ern um esposo
muito 'dedicado, sesundo informa a sua vi-
ziiihnnç!,, e estava ultimamente eom a sua
vida bastante equilibrada, não tendo dividas.
Na sua corporação, o cãpiiSò era muito cs-
limado pelos «eus dotes rie espirito e cora-
ção apreciáveis, 'Possuindo grande preparo,cjiegou a fundar e dirigir, no governo Itau!
Veiga, na Policia, um curso destinado ás
praças dessa corporação.

O capitão Constantino de Azevedo assen-
tou praça a 10 de fevereiro de 1908; foi
promovido a alfercs n 5 de junho de 1911.
tenente a 30 de março dc 1913 4 fiipitão a,
2! de junho ele 1914.

Serviu como ajudante tle ordens no go-verno Rim! Vcij-a e. desempenhou o cargo
rie delegado militar cm diversos ninuicipios.
Antes dc seguir para o Estndo de S. Paulo;'
onde esteve coinniandaiielo uma companhia
eontra o:t revollosos, o capitão Constantino
exercia o cargo rie delegado militar em The-
rezopolls. Ultimamente ern commandante,
«ia 3' companhia do 1" batalhão.

W0SEGIIE, AINDA 0
CAMPEONATO DE

DANSA EM CAMPOS
O bailarinoGervasio

desistiu, depois de
43 horas

CAMPOS, (Eslado do Rio), 13, (Serviço
ii mimo o concurso de donsa-hora, promo-\W iielo vespertino locnl "A Noticia".
!l«tani C ° íl,c"lro Orlou repleto do as-

O enm peão Bucho Machado, e seus enm-pendores Paulinu o Gprvaslo. que acabamilo «.Irar na 38" bom dc dnnsa. estão bemnispostOB, sendo crença geral quo resisti-.in até ., tnrde. revesando-so as damas quclhes seriem de pnr.
n/^^,'08,)'^.'.1.'? do"J"<». 18 (Serviço es-
pcoinl dn A NOITE) _ o concurso dc dansncontinua, tendo os concorrentes dansado ntãagora. J da tardo, 43 horas. Todos os riaiisa-linos soffrcram rigoroso cxnmc medico, pelaJunta constituída dos Drs. Alpheu Gomes.Alcindo, Dessa; llaslos Tavares o MáximoHanialho, c foram Julgados cm condlç«",cs decontinuar, apezar de parecer quo Gcrvasioestava desanimado, sendo jicdido o auxiliocio delegado rcRlonuI pnrn o caso de ser pre-ciso retirai-o do pnlcn.Oervaslo pediu ti platía quo não ovado-nasse seus preferidos, o que estava comnio-vendo e produzindo emoções desfavoráveis •cada um.

O theatro tem se conservado completa-mente cheio,
CAMPOS (Estado do nio), 13 (Serviço es-

pccial da A NOITE) - O dansarlno Gcr-vaslo nuo resistindo á prova relirou-se do
palco ás 2.10 da tarde, tendo dansndo 43lioras c alguns minutos.

O campeonato prosegue despertando Sn-',írcísol cs,nm,o Paulino e o campeão BuenoMachado cm boas condições, parecendo queainda diinsarão multo.

I
A ICQUISIÇAO DE LIVROS PARJ^

0 EXPEDIENTE DIS REPAR-
TIÇOES PUBLICAS

0 Sr. direetor geral do Thcsou
ro responde a uma consulta

Km solução a uma consulta do delegadoliscnl cm Siiniii Cathnrlnii, solire sc dovoin• Delegacia e os Alfândegas daquelle Esla-oo cnciimmcmlar A Imprensa Nudomil', co-nio fizeram o nnno passado, os livros pre-clsos para o expediente de 1025, o Sr. dl-
redor geral do riiesouro, dc aecordo cum a
Informação prestada nela Contadmla Cen-trai da llepublica, declarou qne. «inaiito unslivros usados nos diflcienlcs serviços, „ su»
ucqulslçãu cnbcrA a cada uma repartição fa-
¦er. com os recursos «nic pnra tal ii,„ lhestenham sido consignados uns tnhollas orça-
rniiiitnrlus •• a quem melhor lhes parecer,
preenchidas as exigências rcgulnmontarcs
•in vigor c, quanto nos livros necessários
as secções dc cscrlpluruçíio, a mesma Con-tadoria jã ndoplou providencias a respeí-to, confnriiie consta da sua circular u. 4U3,dc 2 do corrente.

*¦»

0 "Z R 3" ESTA' NAVE-
CAND0 SEM NOVIDADES

0 grande dirigive! passou por Co-
runha, rumo ao alto mar

BEIILIM. 1,1 (U.P.) _ L"m despacho deHamburgo, expedido «s 21 horas de liou-
»evm<o?i ¦ que ° «n,n,lc dirigivcl americano'..ll.J nawgava com rumo noroeste,•sctiando-se na posição de 42',(i norte e 12*2oeste, Aquella hora.

FHIEOHPCHSHAFIvN, 13 (U. V.) — Sc-:411,111o noticias recebidas neslu cidude, o dl-rígiycl norte-íiinericaiio "Z;il,3" passou pelocabo Ortcgal ás 9.30, dirigindo-se para abnlna de Vlscaia, rumo alto mar.'FltlLDItlCIISlIAFEN, 13 (ll.ip.) — Aa i„.
£<?T'5,aí>S,fs.,re<!eI>iaas do dirigivcl americano/.It.3 dizem que o grande acrostnto esláencontrando o caminho dos Açorea. Segun-do a ultima eonimunicnção radio-lelegra-
pliien, o "7..1\.:i" passou jx-la Corunh.i.

¦— ¦ -l*^1 ¦

0 calçado fabricado na Casa
de Correcção está isento

de sello
Em solução a uma consulta do direetor da

Casa dc Correcção, sobre se está sujeito à
sellagem o calçado fabricado na offieina
daquelle estabelecimento, com destino á
venda á Força Policial do Estado do Rio de
Janeiro, o Sr. direetor da Rcccbcdorin do
Districto Federal proferiu este despacho':"O nrt. 7", S 3", do rcBulamento isenta do
imposto dc consumo "os artigos fabricados
em estabelecimentos públicos federaes, cs-
tutluncs ou municipaes. quando se não desti-
narem a fornecimento ao commercio ou a
particulares".

Equiparando o regulamento, quanto aos
estabelecimentos fabris, os estaduacs e os
municipaes aos federaes, — cm relação aos
adquirentes, também, se devem considerar
estabelecimentos públicos, o, portanto, com
direito A isenção, nem só os federaes como
também os estaduaes e os municipaes.

Submetto, entretanto, o presente despacho
á consideração superior, visto tratar-se de
isenção de imposto."

^¦»
Quando será lançado em Lon»

dres o empréstimo allemão de
800 milhões de marcos

LONDRES, 13 (11. P.) — O governadordo Banco dc Inglaterra annunciou que o
empréstimo allemão de oltoceutos milhões
de marcos scrA lançado nesta capital quar-tn-feirn, pela manhã, e nos Estados Uni-
dos, na manhã de terça

0 12 de oufubro festejado em
Berlim

BERLIM, 18 (Havas) — A colônia hss-
panhola desta capital festejou hontem O
anniversario do Descobrimento da Amcri-
ca, vendo-se entre as pessoas presentes va-
rios diplomatas c outras personalidadesliespauholas e sul-americanas.

Duas nomeações na Marinha
Por actos de hoja do ministro da Marinha,

foram nomeados o eapitão-tenente Gontraa
Luiz Teixeira para exercer o cargo de com-
mandante da Ilha da Trindade, toi' sar-
gento do Corpo de Marinheiros Nacionaes,
Carlos Guimarães Pereira, para a secção de
auxiliares especialistas do mesmo corpo,
como artilheiro.

0 Gafe regulou em alta
Vendeu-se o typol a 505000
O mercado de café funecionou, hoje, bas-

tante animado, sob a impressão dc uma alta
parcial de 5 a 7 pontos do fechamento an-
fedor da Bolsa Americana,

.0 movimento de procura para novos nego-
cios, "apezar 

du melhoria sensível aceusoda
pelos 'preços, foi muito desenvolvido, cie-
vando-se o typo 7 a 50$ por arroba. Eram.
assim, animadoras as condições do cafó. quesobe na medida cm que o cambio se depre-
cia e com clle o valor ncquisitivo de nossa
moeda.

As vendas effectuatlas na abertura foram
de 7.1G8 saccas, ficando o mercado firme c
com tendências para a alta.

As ultimas entradas foram de 27.430 sac-
cas, sendo 19.ÍIÍ0 pela Leopoldina, 3.300
pela Central c 4.181 por cabotagem.

(Js embarques foram de 16.634 saccas,
sendo 15.004 para a Europa, 500 para os
Estados Unidos e 230 por cabotagem.

Havia em "stock", hoje. 242.854 saccas.— O movimento n termo n.i Bolsa foi rc-
guiar. Venderam-se a praso 27 000 saccas.
Cotou-se para outubro n .ÍIS200, para no-
venibro o dezembro a 508501), pnra janeiroa 50$600, para fevereiro n 503650 e paramarço a 508800, compradores.

O mercado de café durante a tarde func-
cionou bastante movimentado.

Foram vendidos mais 9.192 saccas no
total dc 1G.3G0 ditas. .Fechou o mercado

bem col locado e firme, ,

OS NOVOS ORÇAMENTOS
A Marinha figurará, amanhã, na

ordem do dia da Câmara
Tendo sido distribuído hoje em avulsos,figurara amanhã cm 3' discussão, nu ordemdo dia dn Cnmnrn, o projecto fixando n«Icspesa do Ministério da Marinha para

. "» .
0 PLEITO ESTADUAL MINEIRO
Resultado dos municipios de

Palmyra e S. João Evan*
gelista

. PALMYRA (Minas). 13 (Serviço especialdn A NOITE) — Correu animado o pleitoestadual neste município, tendo a chupa or-ficial obtido 1.235 votos.
Os candidatos viciristas alcançaram 1.052votos c os Riiilhermislas, 132.

.S. JOÃO EVANGELISTA (Minas). 13 (Scr-viço especial da A NOITE) — Na elei.-áo dchontem. os Drs. Mello Vianna e B. 
'Neves

obtiveram 308 votos para presidente do Es-todo o senador, respectivamente.
Faltam os resultados dos districtos dePintos c Columiiiis.

^ULTIMAS INfOUMAÇfflS,
kapio/VS t minuciosas'
IOüTODA A^EPORTAatM

NOITE"

POR FALTA DE NUMERO '
Aluda hojo niu sa Installrm, nor falta itmimem, n comiiiIssAo especial, nomeadanela (.ninara, para o «iludo do Código «]«•Aguns, "
Foi convocada novamente pira «iwhu»"•nu |,ro\ii„,i.

COMMIINICAIWS
fornecedor ê S, H,

Kimi ütorgt V, of Engtani'

BOVHIL
0 Poderoso Gerador

da Força
"S

estimula, nutre e '
stistenfa sem

esforço digestivo

0 Fedor da Carne do Boi
eslá no Bovril.

Prof. Godoy Tavares <?raíl,°' 5?u
i betes e, por seus processos, estômago e in-
teslinos. Av. Rio Branco, 137 (Odeon). 3
ás 5, menos quintos. Voi. Pátria 6G. Sul 317ê,

KV^tf*.s» >*$*ém:

VESTIDOS
O HOMICÍDIO da rua

DA RELAÇÃO t
A autópsia e o enterramenfo da

victima
Ferida penetrante «Io craneo por projectildo arma de fogo e com destruição parcialdn substancia cerebral — toi a "causa-mor-

tis" nttestada, á tarde, pelo Dr; Rego Bar-ros, que fez a autópsia do cadáver do in-
feliz Dctphim Gonçalves Bastos, assassina-
do cm circiinistanciiis revoltantes numa ga-rage da rua da Relação pelo indivíduo .Ipsí
Maia Pinheiro, conforme temos noticiado.

A' tarde, rcalisnram-sc os funeraes do des-
afortunado Bastos, no cemitério de S. João
Baptista c a exprnsas dn familia.

A policia do 12' districto continua em di-
ligencias no propósito de capturar o crimí-
noso.

Em São João d'EI-Rey não ha f Notre te de Paris
malária

S. JOÃO 1.VEL-REY (Miuns), 13 (Serviço
especial da A NOITE) — Estiveram aqui
quatro médicos da missão Kóckfcllcr, especia-listas no tratamento da inalaria, cousa qucnão ha neste município. Os visitantes tive-rum optima impressão desta cidade.

Os mineiros de Borinage vão
voltar ao trabalho

BHUXEI.LAS. 13 (Havas) — O "comilé'i
central dos mineiros ria região rie Borinage'resolveu quc o trabalho seja retomado no
próximo dia 15.

SEDAS
CHAPÉOS

ROUPAS BRANCAS
e mais artigos para sanlio-

ras e nenhoritas.

NÃO COMPRE •

sem verificar os preços da

182 OUVIDOR

TAPETES
Em pellucia, lã e algodão. Recebidos dl recta

mente dos melhores fabricantes, cra
todos os tamanhos.

VENDAS EM GROSSO L A VAREJO
Verifiquem os preços da

O ALGODÃO
Esse mercado regulou, hoje, em posiçãoestável, com um movimento de entregas

bom desenvolvidas.
Os preços, porem, permaneceram sem ai-teração apreciável, fechando o mercado adi-vo. Entraram 259 fardos c saíram 642, fi-cando cm "stock" 7.958 ditos.

(ASA>s4ÍNÈ|Í
OS. Kua <U Carioca. 67

NOTICIAS DE JUIZ DE FORA
¦ m* • * ¦

A collação de gráo dos novos en=
genheiros e o resultado das elei-

ções de hontem
JUIZ DE FORA (Minas). 13 (Serviço es-

peclal da A NOITE) - Chegou a esta cida-de o general Eduardo Sócrates, que vem
buscar sua famiiia, afim de transferir-se
definitivamente para S. Paulo. S. S. temrecebido grande numero de visitas.--*• Realisou-se, hontem, a cerimonia daeollaçao dc gráo dos novos engenheiros dnescola, local, tendo paranymphndo o acto oSr. ministro da Viação. A' noite, nos salõesdo Club Juiz de Fóra, houve a 4'esta da'passagem do trilho", seguida tle animado
baile, em «pie tomaram parte os mais con-
ceituados elementos da nossa sociedade.

.— Tomou posse a nova directoria da
Associação Mineira tle Imprensa, tendo pre-sidido a solemne sessão cm «jue se realisou
esse acto o Dr. José Eutropio. ¦— Decorreram em ordem e animadas as
eleições neste município, tendo o Sr. Mello
Vianna obtido 584 votos para presidente do
Estado.

tW OyHO «*»•» Da«Kfl!»a«i
Garantidos: 24 K 23K22K18K
Gramma: 7S6 7S3 638 5S6

St-cçao de afinação de metaes preciosos
VIANNA, IRMÃO & C mAMw£ '•

(Antiga Espirito Santo)

.Cones ttflK
SÃMAS PAULISTAS

Guarde bem - C. 3586 - este numero
BONIFICAÇÃO :

Compras a 300S GOOf; 700$ 600|

bemC. 3 5 8 6Guarde
¦Rua Treze de Maio 35

% 6 %
Tel. 3586

JERSEY DE SEDA CI» todas cAres,
ECHAKPES. cie. Preços
da Fabrica. Gonçalves Dias,

13—1° andar. Tel. C. 3997.

O resultado, para senador, foi este: Dr.
Baeta das Neves 579 votos, e Pedro Dutra
575. Funecionaram qualro secções.

CONTRA ASTHMA

O TEMPO
* —.....¦.« m+~*9-m»> -

Temperatura de hoje : máxima,
19°,0; minima, 14°,4

Boletim da Directoria de Meteorologia
Previsões para o periodo de 6 horas

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

Districto Federal o Nictheroy — Tempo,
aindn instável, sujeito a chuvisqueiros.

Temperatura — Noite ainda fria; man-
ier.-sc-tí estável de dia com máxima entre
20",0 c 22°,0.

Ventos — De su! a liste, frescos.
Estado do Rio — Tempo, littoral, serra e

liste: instável com chuvisqueiros; centro c
oeste; instável.

Temperatura —- Noite ainda fria; estável
de dia.

Tendência gcrnl elo tempo após 6 horas
tarde rie amanhã — Melhorar.

Estados dor sul — Tempo instável, sujeitoa chuvisqueiros no littoral ele São 1'aulo obom nos demais Estados.
Tempera tura —- Mantcr-se-ã ainda baixa.
Ventos — De sul o leste, rondando no fim

do periodo, para norte, uo Itio G. du Sul. '

ülHiMfiOD
RADIOTELEPHONIA

Material c apparelhos de recepção de todos
os fabricantes na

INSTALLADORA
URUGUAYANA, 150 — Rio

Teloplioiie N. S10

llllns-sm
Apesar de tudo ainda ó n nossa casa quereluto mais tinrãto. O maior sortimento, osmais va'i-inilo« »"rirnês

9 - LARGO DA CARIOCA ~- 9
Souza Baptista &, C.

JERSEY'DE SEM
7ah»J\ - RUA MARIZ E BARROS, 235'nl. V. 'Ki-Üi — Veadas a varejo
Fab

; i

...'yi'M'

¦;:.j

¦%

:V'--Í.í

Dr. Humberto Gotuzzo doei,ças.,1L'"
vosas, ostoma*

iO c intestinos, 7 Setembro, 1UU. 3 ãs õ hei»*

.::
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Maria Joaquina Pires Carrcir.
^ Dr. .1. do Mello .li.gnlhl.-_ •• i-iili

| tu Io*. Marln Plir. (.„rr.ir.i . fam
# p» (mu .iite»), Mari» 0. Pire. <l_ Cui

u n Uiiiill.i, iitloi-iipi Nõguolroí Wi.
«tf m w Viicin-irii c UiiiíIIii. Au.¦..isto llotl
Um i- (inillm, multo .en.lhlli.ud.. com •
lariuliotxi i'oiifiir|.i qu- lhes liuuicram. pu
«ca. hlo do r_ll.cini.utn de ¦__ pr. nl.iid
•Ir. «o--ia, im. ii blinvo, convidai», previu-
¦irni. .giailclilm. «eus parentes . mnigoN
t»r" ai.lslii a mu._ do I" dis. ou» por iu.,
aluiu faicm celebrar nm_nh_, terça-feira,
14 do eurrcnle, Ai l) l". horas, nu egreja dr
fl 1'mncUcn d* P_ul_.

Basilio José da Silva Rebello
(FUNDADOR DA CASA BASILIO)

ÍSeua 

(ilhn* v |i.ir«-iilr«, con»
.'I-Imi. a» petioaa rie min* rela*

e,i>e>* a •••latir a miiaa que man*
dum rezar, iminnht., (crça-frira, úa
9 1,2 lioraa, no altar*mór «Ia egreja
dn r.inilclaria. pela |in. .agcir. ile aeu
•nnivrraarlo natolicio n aetitmo mez
dt* frii fallccimento

Priihorniio- agrailiircm.

A S. M. 0. cm sessfio
Pura a .rs.Ãn .ciiuiiial ,i rc»li .ar*** limi.
A, n,i Socicdinle Ae M .h.ui. t Cirurgia,

i ¦ ri.'.in.-...|,i a ifXUlnt. 'i'-i'iii d-i din'"IMinc.i ile um ci-nli.i d. - iu 1.* num ><ib-
biii", lli, Polícia Turrou "Dlagnosllco il»

um d» ii:t..*i.e!....-" Mr Plnelilo llmlm-a.
Iii*tiibi|.,|...l,- da lherapeulica". Ur- Hnu.
sen i ..:.i>i; "Subi. u imirrh. ali. dc rnbn
i Iralfliiientn .!_ iu.i-r.ul..-"> Dr. fi.n.-io'Itangii,

Suhcrda Iracema da Fonseca
Costa

Amriico Eugênio da Fonseca Cosia,
HI esposa, filhos o demais parentes cou-

! | vidiim .1 todas as pessoas dc suas
«•***•_ iclaç.cs de iinii-.d. para assistir a

mis.a üii 7" din que scrü dita no nllar de
Nn_s.. Senhora da Conceição, amanhã. 1-1
tio corrente, As 9 H'_ hora., na egrejn rio
S. Francisco de Paula, pnr alma da sua
inesquecível filha. Irmã, nela, sobrinha, pri-
tiii. r afilhada SUHI.IU.A IIVAGKMA DA
1*.-.\*.S.:.*.A COSTA, c desde já. pcnhoindis-
•Unos, agradecem a Iodos que se dignaram
«< hipiircccr a este aclo reliIgnsii.

Maria Augusta Monteiro de
Freitas

f. 

Felicíssimo Paulo do Freitas, fillios,'•Tenros, noras c netos agradecem n lo-
dás os parentes e amigos que acnm-

*¦¦-, punha.am os restos mortaes de sua
Inesquecível esposa, mãe, sogra c avó MA-
iti \ AUGUSTA MONTEIRO DE FREITAS,
e Ae novo os convidam para assistir n mis-
6a de sétimo dia quc por sua alma será
Ic/ilda depois dc aaianhã, quarta-feira, 1_
«16 corrente, ás 10 i:'_ horas, nu egreja dc
_>. Francisco dc Paula, liypothccnndo a to-
dc- ii sua eterna gratidão.

Wéncep^o Ferreira Braga
' Anna Dra-ja, filhos, genros e noras

#Y iiigrailcccin, reconhecidos, a todas as
t 'pessoa, quc compareceram ao enterra-

ir manto Ae scu marido, pae c sogro,
VVENCK.SL.Ú) FERREIRA DRAGA c. nova-
mente os convidam para assistir ao offieio
catliolico Ae sétimo dia, que sc rcalisará na
egreja de S. Domingos, Nictheroy, amanhã,
terça-feira, As 8 horas.

Verdadeira
•¦*¦¦* ¦ _¦«¦¦¦__¦¦¦__¦¦¦_¦¦_¦¦¦_¦

Liquidação
do roupas braneaa o ou-
troa artigos para sonho-
ras o homens.

Variado sortimonto do
tornos, vostidos, eha-
póos, toueas o gorros
para eroanças.

Retalhos de sodas e
outras fazendas.
Exposição no 1" andar

asa Sna
Avenida Rio Branco, 76 a 86

Dc Brigant) conquistou a (açu
Itália

IIOMA. 13, ll'. IM - .le.llsmi*-- n"
.oroilrninn dr . • o;,>Mli _ provo <|. n.iu*
ilanoi p.r.i i ioni|uliln A» laça Itália, cm
premio*. nn vnlur ih.' ilii.rul.it mil lira».
.'.,ii:.'iinii.,Mi elneu .'incirrrnl... Venceu n
piloto De llrlgnnll. mnn n|ina r.ltut ii.iii.ni-»
-..'• i "MiehT" Em *.-•.• mi" l».n .ik_..i

o fran... Ileclieler, num "Caiidron". O»
,>ii.|.-i' . íl.m. .1 n.Vi '..1111111.(1.1111 a .'nr*
rldll.

OBoess-: íoaÕ

OURO E J0IA8
oao

dos Loilòes do Monto Soocorro
e Casas do Penhores. Compram-

iio o vondom-ie na JOALHE- o
RIA INDIANA, Bocco do Rosa* Íl
rio, oaq. L. S. Francisco. Atten* II
dc-90 polo Tel. Norto 3111. II

Prof. Domingos D'Antonio
MISSA DE 7° DIA

41 

Os filhos, Heitor e Danta, Nora, Hil-
' tia Moreira D'Antonio convidam os

ulumnos, ami**os c parentes para as-
' sistir a missa de "" dia quc mandam

celebrar, para descanso dc sua alma, ama-
nbã, terça-feira, ás !l 1;_ lioras. na egreja
de Santo Antônio, ã rua dos Inválidos. Des-
dc ji agradecem.

Eduardo Carlos Ribeiro
('.• A\Nivi-ns..nio)

fA 

familia Eduardo Gomes Ribeiro
convida as pessoas dc suas relações e
os amigos do estineto, para a missa

. - que manda celebrar amanhã, terça-
feira, 14 do corrente, ás 10 horas, na eRreja
da Candelária (altar-mór., em intenção á
sua alma. Antecipa agradecimentos,~~ 

Maurício Silva
(ADVOGADO)

Sua familia participa aos demais"parentes e amifios o scu fallccimento,
sexta-feira, em Friburgo, onde sc

**r fichava em tratamento de saúde.

Dr- Carlos A. do Nascimento Silva
Sua familia manda reznr amanhã,

)')' dia dc scu passamento, uma missa
na efireja dc S Francisco de Paula,
... 9 1|2 horas.

4
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JÓIAS PELO CUSTO
DESCONTO DE 10, 20 c 30 o/<*

Por motivo de balanço
APROVEITEM! ÚLTIMOS DIAS!

VBJAM ESTES PREÇOS
Collarcs ouro de lei 12*.
PnU.iri. cal.iliic ultima moda, a.. .1.900
Correnles folheadas a ouro 31
Anneis de ouro para criança, deade 10$
llrin.n* de num. desde 16$

.trinco* l.a l.nrçonnc. . NS
Pol.. platine!.-, ultima moda 6$" escravas, folhc.idâ» a ooro.. 4$" llertinr, folheada a onro.... 1IS
Relflfln pulseira, ouro de lei 78$
Coltsrea de prata de lei...... «SOO
Calsa eom liosario .$0.0
e lado mais com crande* abatimento*.

JOALHERIA LÚCIO & RAMOS
41 - URUGUAYANA - 41

ENTRE OUVIDOR E 7 DE SETEMBRO
i tem i

Docêis
CORTINADOS

de filo e do orochet

MOSQUITEIROS
últimos modelos o varieda-

de desde 5S5600

LENÇÓES
de eretone com bainha

ajour
200 x 140  7$400
220 x 160 12$890
220 x165 16$500
220 x170 17$800
220 x160 195500

TOALHAS

Madeiras do Pará
Novo carregamento á descarga, destas pre-

ciosas madeiras. Está outro vapor carregando
em Antonio Lemos, (interior do Pará) nos
grandes depósitos e serraria da casa MANOEL
PEDRO & Cia., onde têm cáes próprio, acos-
tavel, para facilitar o barateamento destas ma-
deiras. Dirijam seus pedidos ás officinas Ma-
noel Pedro & Cia, á

Rua Figueira de Mello n. 237

ALC0CLS'.-'J, FOI i)t
ENCÓKTRO A UM

BONDE!
l. frncdiroii o Ihihi,

unlaíi,
: '*'",¦

.««ri.

(I p.ileiM Ibi ranli IfOIk.» dr Ollveir
.;, niiiii.*. moriitiiT * Kslrail. Nura
vtuin, i'ii-11 di i«rcn l'V_ilf«_, «o f
,l,M pn i,. e nlil fliilrnu num i.
mulo -'_*u-'."ii » I» ••••r- ir.inlimnd.1
lamento t*ml»i*i««í»»l»t.

A í.rtii .inn-1 'pianilu Ilornnrtlo I.. .,n
casn ciirnbHle. hdo. foi uo -;n.'iinir.i *.., *K,n)
I.8Q liiilin d. Iniwuma. .dlrliMij p»|., £
torneiro -.nuliimeulo .IWB». irlluir am..
ncndo pclo rõfurWo vehleulu «irup.-i.,,, -.

li.riimdn, ipio recebeu fruclora dn f'„,
.•uin einiienln e oonttiiâpi wln rmin,
•.oceorrido pala Aillilcneln uo M **.*¦• r, .EiQvÇorniiii i'*i,m ¦* *****»*-*****"* —-* *** v * • i r \\
uutorlilarloi do ll»* ilWrlelo apiiraram m.
haver culpa da molornolrn. inaiul.in.lnw) ^

;l

ioao: IOE30I

Armazéns do Louvre
V. Kx. j.. vljilnu ¦« lindas cxpnsK-r.cs dr Vealldoi e chapéos no 1» andar?
Aproveite V. Ivx. a primeira npporlitnldade c antes de comprar o seu VI55*

111)0 on o scu CIIAPI.0 não o deve fizer sem ipie veja os nossos preços c o» oos*
sos modelos. _ 

"

Tecidos de icda. tecidos de fantasia « roupas brancas para Senhoras, os no«i»
-oitinicr.'..). .io variadissimoi.

!__:• _iiji_i ~^. I

OC30I
CARIOCA, \mt\

IOOOB__5S_____30EaOES=aO_30t____-__=_30___OE

8
o

I
aopo

para mesa oom bainha
aberta

150 x 100 .
150 x 150 .
200x150 .
250x150 .

• • • •
• • • •

7$500
9S300

12$200
14$400

VAE SER CONVOCADO 0
CONGRESSO POR-

TUGUEZ
As juntas clcitoracs iiiter-

virão, fliscutindo os pro-
blcnins nacionaes

I.ISUOA. 12. (A. A.) — Consta <tuc um
iiuni.-iii IcKftl dc eonu-csslsla.. está no pro*
posito de convocar extraordinariamente o
Conifreiso.

Corre também como certo (pie as juntas
cleitoraes dc varias freguezias intcrvlrão
na discussão dos problemas nacionaes. com
o propósito de dar ti politiea portugueza
uma nova directriz.

Rrcvemente rcunir-sc-âo as juntas do Por-
to, para iniciar um movimenlo patriótico
c republicano.

tem

FRONHAS

PALÁCIO Ins
i

Ur. Aicibiades Üelamare
Os abaixo assignados, amigos do Dr. Al-

•íliiádc. f-clamare, maneiam celebrar ama-
nhã, terça-feira, ás 9 1!2 horas .na ejjrejà
de N. Senhora do Parto. á. rua Hodrigo Sil-
va n. 1. uma missa cm acção de cruças,
pclo scu anniversario. que nn dia 14 do cor-
rcnle se verifica.

San convidados para assistü-a os amigos,
nlniirado.es e correligionários do homeiia-
_eado.

Jemngmo ,le Mesquita Cabral
Conde. Sicoláo losé fíebnnè:
José Junqueira Schntidt
•Irl/uir Gaspar Viiinna.

AGRADECIMENTO
Manoel .losí Lopes profundamente sen si-

bilisii.lo vem por este meio agradecer ns
pes...!.... qu. mandaram celebrar e as (.ue
compareceram á missa cm acção de graças
|K>r ficar provada sua innocencia no caso em
que esteve envolvido na calumnia levantada
de conspirar conlra o governo e por motivo
do cpie esteve preso.

Mais uma vez agradece esta prova de ami*
eade e offerece os seus preslimos a todos
cpie o coufortarnm neste transe.

Rio de Janeiro. 13 de outubro de 1924.
Kua de SanfAnna. 120.

Dr. Morillo ie Campas — Doen. nervosas e
...philis. Cariocii. 43. 2", 4" e 6" às 2 h.

O preço da soda vae
subir

O abaixo assignado, presidente do Convc-
nio dos Fabricantes de Sodas e rtcfrigeran-
les. rumprc-lhe participar ao respeiluvcl ini*
blico e un commcrcio desta capital, (pie a
fShlicação feita por esle jornal, è completa-
mente "apoc.ypha". não passando dc uma
iiriiicadcira dc mio gosto de quem fez tal
¦iiihli-.'u.ãi> ! Outrosim. <iuando fôr opportu-
lio elevar os preços cm vigor para as Sodas
e Syphões. levaremos este fiicto ao conheci-
incnt.i dos interessados sobre nossa respon-
ailiilidadc.

Itio, 1.1 dc outubro dc 1924. — O presiden-
te, J. Franklin.

Coroas FLORES NATURAES
— Os menores preços -—

CASA JARDIM
1.1'A r.O\CAI.VI*S PIS .l" — T-l. f. _S._"""DRJÍASCIMtNiOGURGEL.

partindo para Nova York. com destino A
Havana (Cuba), cm rcprcScntiiçãn official
chi Riiverno do Hrasil, apresenta suas des-
p(-di(lH« aos seus amigos .collegas o clieti-

Durante "un âuscncin serão os doentes dc
consultórios iiltendidos pclo sen assistente
Dr Acliill'.-- d'* A'-'i'jn

.Loteria cia Capital Federal
47(107  2' «'<-"
I7*_.nj  5:ono.o_i.
63053. 

'. 
.  .1:1)1.--

G9"*'''''
«1582

Sortes grandes—Centro Lotei ico

Reps trançado com
florõcs (para
reposteiro), lar-
gura 80 em. . . 3$500

Reps trançado com
barra (nara re-
postei ro), I a r-
gura 100 cm. . . 6$200

Reps trançado es-
pecial (para re-
postei ro), I a r-
gura 1,25, me-
tro  9$800

Tecido esponja
avelludado, arti-
go rico, para re-
posteiro, metro 17$800

Tapetes de lã para
quarto, um. . . 19S500

Marquisette com
barra para corti-
nas, larg. 90
cm  4$20Q

Cort-f-ias de c r o-
chet, bordadas,
para porta ou
janella, par . . 29$800

Cortinados de cro-
chet, todos bor-
dados para ca-
sal, um 84$500

Cortinados de filo
bordado, alto re-
levo, para casal 52$500

Cortinados riquis-
simos cm f i I ó
inglez, para ca-
sal e solteiro, a
goo?>cao. isos,

dè eretone ricamente
bordadas

50 x 50  7$500
60 x 60  8$100
70 x 70  8$700

GUARDANAPCS
Para eha duz. . . . 3$800
Para jantar duz. . 11 $800

OÜARNIÇÕES
De filo para cama

com applieações
de setim, 12 pe-
ças 79Ç600

Em fino nanzouek
eom bordados . 68$600

De filo e setim pa-
ra toilette, 7 pe-
ças

Em filo com bor-
dado relevo. . .

Em fino nanzouek

A8 NOSSAS ESTATUAS
SURGIRAM HONTEM DE CHAPÉO A'

CARKÇA

B-fíR'

*,',,', ,. - ,*^w

33S¥ís-__r3-''í_»a___ .„. t-

i
t

1-50SC00, 1405,
120$ e. . . . .1005000

Sortimento completo em
cortinas, cortinados, brise-
bise, tapetes para quarto e

sala, tecidos para cortinas,
reposteiros, abat-jours, do-

ceis e stores
NOS ARMAZÉNS DO

PÜLU30 DAS NOIVAS
83, 85 e 87, Uruguayana

(CANTO DE BUENOS AIRES)
To.:n*_í«*.K.- " oi-.e 2876

•i —í»-

'_) ponç/-*™
2:0008000

¦enry Ford não quer mais adqtr
ir as usinas de Muscle Shoal:
RIP.MINOKAM, 12 (V. P.) — O gratul.(lustrial Hcnry Ford está resolvido a rr

rar o offerecimenío quc fez ao gnvern-ara a acquisição das usinas dc Musc'.oals. Rspera-se que dentro de uma s-
,ana appareça a confirmação dessa noti

cia.

immm
completos para noiva, sen-
do vestido em seda, inclu-

sive roupa branca
1625500

AS QUINTAS-FEIRAS
Grande venda de retalhos

CRANDE©

Armazéns
de Paris

'Largo S. Francisco 19 a 23,
junto á egreja

Telephone Norte 331
Rio de Janeiro

¦ tem __.

JA SE CASOU ? VAE SE
CASAR ?

De qu.lqocr modo. o qae mala lhe eon-
y»w é percorrer cg paginas de "VIDA DO-

_"-."¦ (Jucn*. pass-íyn. hontem, domingo, pela*
ruus fe praças de uma formosa capital assistiu

•1 A***__•*.A a '"¦¦ cspectaciilò*-cu.iõ_o: as nossas princi-
l4«y50U'paes estatuas, hérnias e outros monumentos

surgiram dc chapéu ii ciibcç-a I
Como foi isso ? (jiiem íiüsíui procedeu, é

quc cilas tinham á cabeça uni elegante cha*
li-o dc palha.

Vista a marca verificou-se tratar-.e dos
chüpéos "MONOI-ni.lO*". O fido causou cs
candalo c até a policia teve que intervir.

19$500
10S900

-••M-F-

HOTEL KOSMOS
LAIIG-O DO MACHADO. _•">

O proprietário deste acreditado hotel rc-
solvcu fazer preços dc pensão á. pessoas
qu- vierem residir ou p. ssar mnis de 15
dias, dando optimo tratamento cm beiio

palacete a preço vantajoso.

- ~~*. *->- <~~t_tí/_S ____a.__Sr--L.____.
AUTOMÓVEL

•dO^ágíd.
.XT1MO MODELO

Commodo, Pratico, Econômico
PREÇO:

8iOOO$OOQ
Exposição e venda:

Dias Carneiro & Cia.
ATenida Rio Branco, 247

F^;_--3$-*__r_%_&_a

."i f STICA". espelho da vida social do Rio
de Janeiro e incontestavelmcnte o melhor
magazine qne entre nós Be publica dedica-
do á mulher e ao lar. "_-_.
¦— ¦ tem

VaMMcP
ÁCIDO URICO -ARTHRITISMO
RHEUMATISMO-ICTERICIA-CALCUIOS

.MOLÉSTIAS DA PELLE E ECZEMAFlí««i»w;
Medicamento exlraido da Flora Brasileira,

ujus virtudes therapeuticas tèm operado•erilüdeiros n.ilniíres nas moléstias para qucindicado
De efíeitn rápido e Kar-inlirio.
lerece scr bem conhecido
Atteslo que o prciiarado denominado UltO-

ITHICO me tem fornecido excellentes re
ltados e;n doentes portndores de cálculos
linrcs, ieteric.ia, bem como naquelles cujos
ales derivam todos (lu retenção de ácido•ico no organismo.
Ii' um poderoso remedio que merece ser
m conhecido de toda a classe medica
Campos. 2 de setembro de 192-1. — (Assi-j,— Dr. Cardoso de Mello.

f tn* ¦

lf ll-_^l/wa.OP
~~ i)'___í-^ -~^ fa!.1"-1*' -'at' —

H

SlHÂS
Palha de seda, lar-

gura 90c. metro 9$000
Seda lavavcl, lar-

gura 100 c. me-
tro 10$000

Crepe Georgettc,
larg. 100 c. me-
tro ...... . 12$000

S a t i n Duchesse,
larg. 100 c. me-
tro ...... . 15$000

O re p o da China,
larg. 100 c. me-
tro 16$000

Foulard de seda,
larg. 100 c. me-
tro 183000

Taffetá de seda,
larg. 100 c. me-
tro 13$000

Crepe Marrocain,
larg. 100jc. me-
tro 22$000

Lamé fantasia me-
tro 203000

Crepe Satin, lar-
gura ICOc. me-
tro 323000

Crepon de seda,
iarg. 100 c. me-
tro ..... . 20$000

Marrocain tanta-
sia, larg. 100.'a.
nnetro  24$000

Crcjpo Eí'0';h-í i*-.!*-
gus-a 100|c. rr.e-
tro £43000

Morrocalr. Broche.
larg. 100'jc, ms-

TODAS AS CASAS
M O I) K UNAS DO
HIO, AS GRANDES
U AS PEQUENAS,
SAO MOBIÜADAS
E ORNAMENTADAS
FOR

«RO MARTINS & {,
?UER 

V. EX. 01
RA REf.OMMEN.

da.;ao ? VEJA AS
NOSSAS EXPO.
SIÇOES DE MO,
VEIS. TAPETES.
CORTINADOS E ES.
TOFOS.
93, OUVIDOR. 93
41, OURIVES, 43

Lm
¦ i—HT—i

te'

Dr.Silvino Mattos
'aurcado especialista «i
Icntaduias duplas t
parclacs para a boa m*.*.
iSaçin c beltc/a .1a bo:-

ca. Preços modic.is. 7 St.
tembro, 23i. 'f. 1555, C,
Oas 7 ás 5,

DOUS QUE CAÍRAM DE
BONDES

Por terem soffrido qucdan dc bonde, ',!.
veram os soccorros da Assistência o empr.
gado do commercio Alfredo dc Affuiar, í.' 30 imaos. residente ã rua 'Hiiildr-ik Ub.i
n. 3tt. e o soldado de poliria do '_' ho!..
üião João liaptksta Campos, de 25 ..nno.

• nquarlclado no Andarahy. O prim. ir_ rui,
I na rua H.iddock Lobo. ferlndo-se nos lables,' c o ultimo na praça da Republica, réceuca.

do ferimentos na cabeça, olho direito c per-
na esquerda.

:— 
i_, J-yi_M!*_rj->j>_-*w~_-i-'

;E' muito barato!
Camisas zephir . 9?5C0

» » . 1 C$000
\ » » . 11$500

'! ".., ,;¦:¦ ... 12?800
'Camisas 

peito li-
! nho. ICSOCO
Céroulas zephir. 7Ç50Q

ís*;?.5$05?0

tro 2SÇOO0
Charme use de

Lyon, largura
1C0jc. metro . .

Rendas, de seda,
íarg. 100,c. me-
tro 36$000"iiSfliiflSI

¦M'W|_f4_BB«

• Pyjamas gola fus-
I tão 1 ^09
Pyjamas gola fus-

| tão 18*.-*)
Pyiamas goia fus-

irão 17$000
Pylair-as gola fus-

tão 18$€00
Cs-V-isas football . 6$500" . 8S35O0
Suspensorios

Guyot legítimos 6S5Ü0
SE.damos muitos artigos,

Ipára não entrar em bslari-
[ço. C-onfror.ti.rr. os nossos
preços, verifiqusr.i a ver-

dade, e nro se dcixein
iiiudir 1 !...

Artigos para cama e mesa
rvleiaa para senhora

Iill ü Brasil
KUA DA CARIOCA. Õ2

•**'-ire-i**-^_wiF---_--y.-^^
¦ *m*m ¦

!'_&8-flF?8_-à áfe §j;' g>, i.m1haKOl
-.Siiluto du kolii naciòna! fresca i-.tabiíisi'

da, fl.vc_.Dphósp!iáÍ(. dc sodlo/ do iha'. 
"nesií

.vido phospborieo cohccritradò). 0 INTUA-KOI. preenche Iodas as coiidiçucs ,'.'. tlicra*
pciit :a moderna dn XO"', DE" ICOt.A cticer-

_. __ rando deste ii.oú.. todáis as faculdades phnr.
Run '-.(TiigMavana 1-58 -5 160 _",!'-:"..i*Vi.i!"*.1'•**¦¦•' 'ntc._r..L-s dssie corp.

Superior qual.da-
de e iodas as co-

.res (ehfestadá-)
Metro  2$50C

/.JtIJh __, .. CH -jmftg*-

,í% WM SáP lí• IS

Folha  2$300
(Vendas por atacado e a varejo)

flf-?? $Z'-' i*fíS**Hvíeí*** tr _E ¦ i irMs-

«*_«_*. SM

_i>-__a

Todos pódem vender Meias,
mas ninguém pôde offereccr
as vantagens da

CASA STEPHAN
Nos preços, qualidades e va-

riedade.
Só vendemos boas marcas e

qualidades garantidas.

12 Rua Uruguayana 12
(Única ('asa só dc .Meias du

Capital)

Esquina cia rua da Alfândega
TEÜEPHGf.E rvORTE 1244

T+TtTtr

A festa do Gymnasio Pio Ama-
ricano

A festa que, cm cónunemoração uo dia da
.meric... cm beneficio da Associação Flumi-•ense de Kscoleiros e em hòiiiénasen. ao•••aidmen" Álvaro Francisco dn Silva, havia
ido orgiinisiida iielo professor .loão dc Ca-
mrgo, director do Gymnasio Pio Americanòi
om o concurso da União dos Empregados

do commercio, rcalisahdn-sc hontem, obteve
ilcno csito

O scu brilliante programma. já por nós¦lublicailo. foi completamente executado, res-
nndo. apenas, accresccntar, que a assisteii-

.ia era numerosa e quc o cntliusiasmo foi
iuteuso,

|P| m

lliidi
toda
Iode
tierv
d os
cn'çá
tres
indu
niio

... e i-ii-.):.nuio t.iiii a no/,¦á iiiimedi-taiiienta e_fabili...*id.i, i:o!a ca-
i na Uáhia, giiardando iiidcf!iiiJ..-m-'0|c

a sua força medicamentosa. Indicado ciii
- w estados d-; de;>rc-.';-ic muscular <m
osn, seja qual fôr a .ua origens', em to*
os cs-os d. *ist!*.?ni_ cm i,'c.*i;l <• .... - u3'
s asthenisaritesi Modo de usar*. Um. »
cójhcrçs das di- Chá por dia. -onfiiriiií
ação do medico, em um cálice d.igu_, vi*
. .-.1 l-.-it c.

TÔNICO SEM A1.COOI. - Formula dr Dr.
flo-.-lia Vaz. — Amargo Estomacal. Alue o
appetite. Poderoso estimulante Tônico üos
nervos e cérebro; 'tmm*

F0RM0SINH9
uua nu oüvmni. U6'léicn. n icns

LUV'..** ' KÓ*'.'--'S, V<?.l\st
Calçá-los f:iios, etc.

Furíados, quí-ixarani-se á
policia i - ;

A' policia do 12" districto queixaram-seCíi-Siano de Faria .Iiistin c '\lfredo Oliveira
S.mins. moradores á rua Sylvio Homero 23 je 33. respectivamente, o primeiro de queifoi furtado em um terno de linho. no valor
dc 3511.. - o uVinio om varias peças deroupa branca, tinas, presumindo terem os Ilarápios se utilisado dc '*gaziias", i

L&ta_3. io Paste ur da Bahia
Ueji-i .il.t......

Pi nio Gosta '& 
C.

EUA GENERAL CARIARA, 95

EUA ALVARES 
"PÉÍ.TTEADO, 

38-E
 — s. pai.:.... _

CS PROGRESSOS DA IM-
büSTRIA

Dc tal ordem tom sido o progresso da In*uustna ros nltimoa annos. quc dentro cm
pouco, não precisaremos dispender a m-iu»energia physica. Tudo, tudo será pela «ner
Ria electrica.

Ainda agora, o Sr. Antenor Corrêa, acabade receber apparelhos modernos, para ns-
par, calafetarc encerar assoalhos.O hr. Corrêa que tem o scu escriptorio al
Avenida Passos 88, telephone N. .830.-*»
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RANGEL & Cia.THEOTgg Rjgg|Ig
HÔJt - Não ha espectaculo - HOJE

raia m* pioiMMltM' mo cnsal ii p-nil ilo novo « hilariante quadro

SEU FIRMàNO FOI A' PüNHA
coin quo ó ampliada a querida ii-vIhüi

A' LA GARÇONNE
Quo amanhã fat a sua roappariçio, és 7 *»í o ás 9 •?{ eom novos o sontaolonaot

______—______ números
WmmmmWmm~mÊmlmWmmm*~-,'»m^

ICARAHY
Vendc**r on nluRn-síc o confortável prctHit

,ia run Oswaldo tínw Kl. Ch»ve_* nrinaíem
i (ri.r.tcir,), li-ln-n' ni nin Mal» Ucnriln
[ii, 77, Rio.

® 5
'£_____• »

s( ii

No
HOJE E 3EIVH»f9e

(,oniinir^>lii </o frauda surresm dn vngraqatliisinw comedia d»
P-^VJX-O D-B HS-%G/kX-SZÃ.E.8,

O autor maia «liacu lido dn ai lualitlMilc,

Senhorita Futilidade
que alciiiirnii um ruídos» exilo por oeruHÜo da au» Ia rcprcanntn-
íão, rr***rh.*nrl*i do imprnuHH curió rn oe nuilliorns louvor.-"*, como M
verti nnn opiriiiV* uhiii-u» :
Dn ".l.ii.ril du Comnicrcio" •

"A prçn dn Dr. Paulo de Magalhães í I
lliiclra, llgclrlsslma,

ALUGA-SE
ESPLENDIDO ARMAZÉM

"".'o melhor ponto, como i o n. 131 da ma
niachúelo, aluga-se nm íiiiignilico armn*em
de construcção recente, perfeitamente lií/gic*
nico, com exccllonle pé direito, cliao e pare-
des impcrmeahilisadas. medindo 75 metros
de comprimento e I» metros tle largura ou
sejam «7.") metros quadrados. Trata-se no cs-
criptorio da rua Carioca li. 45.

HAimitmimntninnuiamnmifni, iimiiiHiiMiiiUfitnimiumiiiiniitfliiiiiiiiiHHitw^líití triste? as suas !
regras são dolorosa» g

.umn rumeiliii ligeira, ligcirlssim.i, cm
que l..i uma tio.i dose dr alegria. I". o dln
logo, fartamente semeado d: bons ditos,
diverte c dclicii, ., publico do Trianon,

cujo gosto o preilllecíftns o autor bom
inostrou conhecer."
O "Jornal do Ilrasil":"B" liem nina pena gênero Trianon »
comedia qu* leve no elegunte tlienlrinho
dn Avenida, suns primeiras representa*
çíics. Traçando u< tres actos leve*; e gm*
ciosos de "Senhorita Futilidade", òbeile*
cru o Dr Paulo de Magalhães uo iutuito
de nos dnr uma obra que se ajustasse ao
titulo e assim os pcrsoiingoiu d.i su» ame-
ni historieta suo apenas esquinando* n
troços Inrgos, ninda assim reconhecíveis
no meio social de boje, de nndo vêm cm
linha recta."
Do "A Vanguarda":

O autor travou umn comedia leve. des*
preuneii.sii. mn* omlc lypo\ realçam, ns
scenas bem jogadas c ns diálogos tém
vida. A montagem «'• um interessante ga-
Iiinotc chinez, cheio dc pittoreseo e co-
lorido."
"O Paia":

U publico riu eom assiduidade, revê*
lnndo-se por vezes deliciado cnm o entre-
tvninicntu d-iquetlas duas -horns de es*
pcctaculo. K' uma cicellcnté peca parn
o Trianon."

De "A Pátria":"A primeira representação pela Com-
p.inliin do Trianon do novo original de
Paul.» de Magalhães conseguiu um au-
Ihcnilcn ríitn do Inlnri.hirie paro a nuiio*
ria dn* scenas e uma ntlcnçno apreciável
pntn as passagens dc comedia própria*

•• *l. . .. peca...
As wenas amorosas dc "Senhorita Fu*

tiliiliidu" eslão Uni.,» tratadas com levo*¦/ii c brilho. eviii,n«li> n autor com f ei lei-
dado u pieguice qtie culmina em geral

no**, iliiilngns do gênero..."
Do "O .liirnal":

VHssa nova prnducçSo do joven cseri*
ptor patrício tem qualidades apreciável*.
Paz rir e tem vlvacldodc. embora os ty*
pos delineados so apresentem com traços
curlcalitrae* muito accculúãdos. "Sonho*
riti* Futilidade" não i* tão fmil quanto o
pi,roce .i primeirn vista, pois, no m.inien*
lo preciso, quando se apresenta u hora
amarga da vida, clla deixa tis ser a le*
viiinu, n fulil, a voluntária, pnra. pelo
trabalho, constituir •> amparo dc sua mãe
c dc si menino. II» na "Senhorita Futi-
lidndc" fulgnrnçiles de dialogo, sclntilla*
ções dê plirascs...

Assisto-se som enfado ao desenrolar
dns seus tres actos que se passam num
característico gnblnele chinez cstyllsado.
De A NOITK :"A peça de Paulo Magalhães, o conlie-

, ride e iiitelligcnle escriplor patrício, é'uma comedia que diverte nas suas duas
lioras dc espectaculo como se verificou
cm sua estréa, nn qual provocou gsrga*
lhadas e applausos. 

0A PLATÊA

i e irregulares? Tome Caasulss Scvenkrist I
jl (Apiol, Ssblns, Arroda). App. I). N. S. I. i
I n. 94 A' venda: II. limgnayana n. 91. |
'^"rai-i.Miiiimimmm^

Drs. Leal Juaior e Leal Neto
Especialistas em doenças dos olhos, ouvi*
,9. naris e garganta. Consultas de 1 as 5dos. -

Assembiéa, CO.

Gabinete Medico Syphisol
Arnús

Svpliilis, cura garantida pcln eliminação
tias* toxinas, e renovação do sangue, sem in-
iecção. Consultas das 3 As 10 lis. para os
pobres, o dc 10 ás 18 lis. pagas. Ilua da Ca-
rioca, 40, 2" andar. Tel. C. 227.

•mmm

CASA MORAES
ASSEMBLÍA.
TKL. 2419 C

ELÁSTICOS
Do tfldM as larguras •» eorea.

Attende*sé a chamados para cintas sob
medida; PREÇOS MÓDICOS.S^ftiÈ-^rtíSWSFIBHWR'

mmm

1107 ¦

LEILÃO DE
LARANJEIRAS

Ò leiloeiro Edmundo venderá amanha, ter-
ça-feira. as 5 horas da tarde todo o bonito
mobiliário, piano Pleycl c mais objectos que
guarnecem o prédio A rua das Laranjeiras nu-
mero 381), conforme o catalogo que será pu-
blicado amanhã, no ".torna! do Commercio.

. mem

Amanhã, út 4 hora» da tarde :
Inauguração das VESPERAES DE ARTE e DIVERTIMENTOS.
gramma aensacional. Dirècção de DE CHOCOLAT.

Pro.

Cachorro policial
Perdeu-sc um em Ipanema, preto com ma-

lhas brancas no peito. Gratifica-se a quem o
entregar & rua 20 de Novembro n. 264. Te-
leplinne Ipanema. 791.

-_-_M*>#--w--M--i«___-_««-—¦¦¦-¦em*
CAMPESTRE

Amanhã, ao almoço: colossal mocotó á
portuguezá, especial angu A bahiana, arroz
do forno A moda de Braga. Ourives 37. Tel.
Norte 3666.

Empresa Theatrai José Lire ro
THEAiRO REPUBLICA II PALÁCIO THEATRO

Hoje — ás 7 3|4 e 9 3|4 II Hoje — ás 8 3|4 —- Hoje
PIPAROTE O PAPA' LEB0NNARDn

Oia 18 Festa artística de Bertha Vivarcom a Pe5a 0 Re*
posteiro Verde.

Theatro Lyrico
GRANDE COMPANHIA FRANCEZA DE OPERETAS

HOJE ^ 8 3i4 HOJE
I' OHOO

Dr. Abdon Lins S? de sangue,
urinas, féses, etc. —

Dipl. pelo Inst. Osvat- Vacclnas autogena»
do Cras. Do Lab. da contra acne, ozena.
•nade Pablica • Cruz coqueluche, etc. Cnr*
Vermelha. R. 8. JOSÉ, sos práticos de Tech-
81 — Tel. Centr. 2703 nica de Laboratório.

LEILÃO DE"PENHÕRÊ8~
Em 2S de outubro de 1924 "Casa Gonthlern

Rua Luiz dc Camões, 45-47.
mem

I
«• rícita da assignalura

Féfé Mimosa  Mie. SIRIL.
i.nantiR - 7» recita de assignalura ¦— LE C.RAND MOGOL.
Quinta-feira — Matiníe Blanche. As 9 horas - A opereta em 3 actos OS S1N09 DB

CORNEVII.LE.
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HEM0RRH0IDASÜ
Sem opetaçao e i*ra dèr, eom a MAMILLINA. - Ap. D. N. S. P- n. 26» — «2|«|fll.

Com orna e6 applicação deiappareee a Irritação o marchara os mamllloa.
PREÇO. 6$ÍOO — PELO CORREIO. 71000 — Deposito geral • HV\ DRUGUAYANA
N 66 - PERESTRELLO FILHO A C. — Em Nlctheroy: — DROGARIA BARCCLLOS.

GRANDE SALÃO
Alaga-se nm granda o amplo salio que

serre psra bilhares ou sociedade recreativa,
O- mesmo para escriptorios de uma grande
companhia, na Av. Mem da S- o- 10, junto
ao Largo da Lapa. Trsta-se na loja, "Caso
Indígena" com o Sr. Salgueiro. Phonc
C. 5491.

Liga Brasileira Contra a
Tuberculose

SOCCORRO GRATUITO
Qnem está emagrecendo e fraco do peito

procure os Dispensados da Liga (Barão de
S. Gonçalo n. 61 e Avenida Pedro II n. 139).
Se não poder freqüentar os Dispensarios, s«r»
soocunidi em eaaa (telephona norte 3930 ri"
11 horas As 2 horas) Medico, remédios, in*
i-c*Ses e leite grátis.

» ., ¦ _•»»¦ ' ' ¦

Doenças nervosas e
fraquesa da vontade
Praquesa physica e de Idéas, desanimo,

duvida, medo, Indifferença, trlsleza, angus,
ti», manias, sustos, ataques, etc. estômago a
intestinos. Emprego local t geral de radia-
ções ultra-violctas de Bach e da suggestao
pelos methodos mais modernos. Dr. Cunha
C-uz. H. S. José 61. j ás S. Tel. 4625 C.

SANA-SYPHILIS m«> do ••nCo«.

LOTERIA FEDERAL
AMANHA

20:000$000
l»or WM

SABBADO

J00:000$000
Por 89000

Os bilhetes para essas ioteriat
acham-se a venda i rua l" dt
Marco, 110.

LOTERIA DE 8. PAULO
Extrocçío áa terças e sextas-feiras ao!» a íit*

calisaçSo do governo do Estado
AMANHA

20:000$000
Por 1*800

I. AZEVEDO & C, concessionários. S. PAKLO
A' venda em toda a partamem

mmmmmmmmmmnm__MM-a¦¦«<«-_¦¦¦«¦
COFRES

Vendem-se por preços rednsidissimos os
afamados cofres M. VV. americanos, marca
registada, garantidos, guarda fiel de seus do*
cumentos e valores contra o fogo e roubo.
Comprem hoje: nSo esperem. Rita Theo*
philo Ottoni n. 10,1

PIU.MEIUAH
"I <-nrlflfh... «!f CornrilIU", nu l.yrirn

Ií' ilnt velhas oporclm írancriits uma «lus
que i.'i.i compra -.11.•,¦».-.:,.. v,», ., j..i|.ii,,.
«•"•.ii que, Imiiltin, em i^cila .lc a»*.i»:iii.tur.i
r pijin-iiii i'.iir«".riii,i.,*,',o, ap.**.n de ddiiiin*
go, nti-j deu a »i«i-.ijr a cumpiultla fran*.
veta. «ra no l.yrlc» — "Os sino. de í'*»r-
nnvil.i, Fnl uinii nm l»nm e«|iectiicnl.i
dessa troupe «stranguirii, A linda imrtiturude IMunquelte foi bem rc«l«ida pelos sous
linorrir.io» de liontcm, eúros liicliislvo. Cnn*
ilo, Ri.iiil.-fr, (leranly, lionle a MU.- Slryl
« (.'.i.ili'uii»*< (ursm dos qu • se i*n.-*i«.¦¦„'••¦ -m.
dos -piinclpnrt papel», rom sucesuo,

NOTICIAS
A astltnstara da ftaacria

A companhia francesa dn opereta» «IA.
nojo, om fi* ríelln de asslgn.iliira, a opere*
la "Le pslll vho ", nr.vlil.i-U pnra o im*%(i
publico. MiLiiih.'., cm 7* nVllu de íi-í.i.iiu*
lura, leremos iki Lyrico a operei n "l.«
grsml riiogol". ,\ companhia franraan vae
mudando, uislm, seu rnrta/, quasi que dln*iluiiienti*. í-iIm de, attendrniio ao nnuco
tempo «jue lem para eslar nrt>la ctiptf.it, pn.der psMar todo seu repertório, que t vaitn,
A nova optrtta da amaan., da Lomlurdn-

Caramba
A companhia l.ombnrdn-Cmmba repre*

sents, hn|c, a linda operela de í.cn ['ali —"Mme. Pompádour-*, Amanhí serA levada,
em "premlíre". "La liimhola delia pralc*ria (A honNfl do prado), que constituo al>*
soluts novidade parn n Hl» O enlrcclin da
nova c.[)creti de l.onibsrdo é devera* In-
teressiiite. Waller llarrU»», um moçn rico
é do btlla upparencla. que «empre vivou cm
Mova Vi.rle. onde. de renlo. se dclxav» pa:i*
iar pnr Conde de Mnrin.*,*, abandona a cl-
dade, vencido puma partida de amor c var.
em >Miii-mnli!n dc nma actrii, Milly, l...lni:.i

campo, onde conhece Regina, uma «'andi*
da c simples .:iimpnno**,i. eom quem, nfl-
im!, vem a casar-se. O antigo amor do Wnl-
ler. iinrím, Choti-C.hoii, outra nctrlz dc "ca-
hart-t", que o fizera abandonar o ridnde.
vao ter, um dia. ao non acampamento o o
vdtnt de miro. IJIIe a ocomiianha, Passam*
se. enlío, scenas iLpnixnn.iilas, que sc cn*;
tremeam com outras de viva comicltlndoj i
ftrgin.i vem 1 cidade, A procura dn rnnriilo'
e n tnrpiyhemle nn "cnbsrrt", au laõo dc!
Oliiiii-Chon. Desenvolve-se ali a r.renn grau*•lio.a d.-i pefa. que te salienta pela belleza
da musica do m.cMro húngaro Dell» Czar-,
kt.wil/. O tenor I.uigi Abriite, nma das me-
llmies vnze» da companhia, estría ncsia
opereta, representando n papel de Waller.
(pio elle creou com agrado geral ua ll.ilia.
A estrta da Aida Garrido

K*.t.'< marcad.i para scstn-fclra prozlmn a
estréa, no Carlos Gomes, da companhia Aida
Garrido, que se farA cnm a Imrlcta dc Freire
.lunior "Uha doa amores". A companhia
Oarrido, aoor» sob a dirccei.ii artislica de
Pinto de Murar:., o festejado ccntro-ooini-
co, que tanio suecesso alcançou uo iria-
non, vein rooppareoer no publico carioca
com n sen elenco scnslvelniente melhorado.
A "reprise" da "A' Ia garc-ãna"

Hoje nio ha csp.-otaoulo no Ilecreio paia
ensaio geral dn novo quadro ".Vim Firmiiio
foi A Penha" e de ntilrns numerou que Af-

i fooso de Carvalho e Marques Porto escre-
, veram para sun festejada revista "A* Ia

gorcminii", qne. amanhi. vnlturá no cartaz.
Mesta "reprise , a revista nãn só tcrA essas
novidades, como a estréa de artistas, entre
os qiucs dc Maria da Conceição e Maria
Mattos.
As novas vesperaea do Trianon

Inauguram-se, amanhã, as vespernos de"arte e divertimentos", no Trianon. Essos
espcotaculos, organis.vlos polo ajircciado
cômico palricio "Le Chòcolàt", realisar*
sc-ão, ali, dVravante, As terças-feiras, ús
4 horas da larde, O proíraiuma da ycspcral
de amanhã è bem interessante. A primeiraparte terá numero* lyricos c bailados cias-
sicos, emquanto que a segunda é compôs-
ta de variedades puramente para divertirem
a platía.
A festa de Leopoldo Fróes

Leopoldo Fróes, o brilhante galü cômico
patrício, faz, arnauhã, no Carlos Guines, sua
festa artística, coincldimln em scr a des-
pedida do sua companhia, que está de par-
tida para Campos. O programma .lesse es-

I poctaculo t. cxcellcníe IrÃ á scena, em pri-
inoira e unica rcprcscntaçSo. a peça "Ks-
qnecer", dos Sr», 'fobias Moscoso, llerbcrl
Mendonça e Luiz Peixoto. Fechará o espe-
ctaciilo o "Cabarct-FrAcs", em quo serão da-
dos interessantes números variados.
A nora companhia nacional ds revistas

E' com a revista "Viva o anuirI", da au-
toria de Bastos Tigre e Kdnardn Viotorino,
que estreará a .11 deste mos, no Lyrico' a
grande companhia nacional de revistas em
organisação para fazer nosso thentro umn
temporada de seis mezes, com revistas do
griiwic montagem, gencro Velasco c "Üa-Tii-
Cl«n". "Vivu o amorl" terá «cenários tle
Jaymc Silvn. Anseio Lnzary. II. Collomh c
Eniilio Silva. Para Margarida Max. li "os*
trella" da companhia, escreveram nquelles
appiaudidos autores vários nnmeros, apro-
voltando suas apreciadas qualidades de
alegria, verve e e-egancia.

VARIAS
Continuam em scena esta semana: S rc-

vista "Olha t» Guedes", no S. José; a re-
vista "Plparote". no llepubliea; a come-
dia "Senhorita Futilidade", no Trianon; e
a peça "Papá Lebonoard". nn Palácio.

 Foi a S. Pnulo, a negócios, o em-
presario Jos# Loureiro, que deve regressar a
esta capital quarta-feira próxima. A troupe de Folias llrejelras, actunl-
mente no theatro Colyseu, de Nicthcroy.
dA hoje, em primeiras representações, a re-
vista de lluben GUI "Mercado de flores",
que tem boa montagem, cabendo ao actor
,los4 Loureiro importante papel.

ESPECTACULOS
•MMMMI

Pianos e autopianos. Pecam estalo*
gos a D. Ferreira ft.C. Rua
S. Fr. Xavier, 888 T. V. 3968.
Grandes pratos.

¦¦W-W-wm-jii mnii*.
EMPRESA PASCHOAL SEGRETO;
THEATRO CARLOS GOMES — A's~» hj

L. Fróes — Coração manda
THEATRO JOÃO CAETANO — A*» 8 %

.-^--gjjgJ^-GUEDI

_¦

-SI 1
u>»_-ss___M-__n_BP

mmmm íimivvm uiy*-

í-r (..

Os preços dt»ê Crcrc"es
ÂBMAZENS ©OMES

SÃO SEMPRE
03 IWIAI@ BARATOS'..,

SECÇÃO DE TECIDOS
EPONCE - n grande fazenda da época
metro  3$000

EPONCE fantasia lindos desenhos
metro 49900

EPONCE BAREGE* alta novidade me-
tro  69800

LINHO SUPERIOR todas as eores met. 11 $000
CAMBRAIA DE LINHO cores modor-

nas met  95000
CREPH MARROCAIN eores lisas ro-

clame met  109200
CREPE JAPONEZ padronagem linda
metro  49500

MOIRt LINDAS eores da moda mot. . 79500
TRICOLINES para camisas met. . . . 99800

34 — Trav. S. Francisco de Paula — 36
ARMAZÉNS GOMES-"-tiga CJURSJUU GOMES

FROES
faz a sua FESTA ARTÍSTICA. AMANHA. AS íf IIO-J"Carlos Gç>mes"RAS no

I com a unica representação <!a peça
IV

Tres actos dc Tobias Moscoso, Hcrbcrt de Mendon-
ça e Luiz Peixoto. (Original premiado pela Acad.-

mia de Letras)

y*" íl

!

VERSOS E CANÇÕES

PREÇ0S — Camarotes, 100$000; de 2\
Cadeiras, 15$000; Galerias numeradas, 5$000; En-
irada, 3íp000.

DESPEDIDA DA COMPANHIA

Dr.R. Pitanga Santos J^,!8
e ânus. Tratamento especial das hemorrhoi- I
das, sem operação Passeio, íiY., sol)., dc I As 4. I

Dr. Fernando Vnfi^£££
ruríia geral. Diagnostico e tratam*, cirurgl*
eo das nífccçôes do estômago, intestinos e
viss biliares. Utero, ovarlos, urethra, beaigs
e rins. Trai*, de câncer, hemorrhaglas, turno*
i-es do utero e da beaiga pelo radium. A••
Jcmblt-a 27. «cs. C. Bemflm. Gü8. T. V. 122a

*»* '

Nazareth & ú.
Bilhetes sem ágio. Rua do Ouvidor n. M.

Pagam todos os prêmios da Loteria Federal.
Ponto de venda de cstampiltins.•mem

REGULADOR INTESTINAL,* P̂risão
ventre,

hemorrhoidas, máo hálito, eólicas, irregula-
ridmks intestinaes; na Medicina Natural, A
rua Tnhias Iiarreto. 14.

Dr. Jorge de Moraes KgáSE-í
Aires. 58, 3 (is 6. H. Apraslvel 86. H. M. 3263-

mmmm . 

1874 — 1924
A Drogaria Andrí, commemorando «eu

50-> anno dc existência, está brindando sun
ilistlncta clientela com presos etcepcionaes.
Ilua 7 dc Setembro n. 3».

UEIt comprar, vender, concertar ou laser
.ioius coni seriedade? procure a "Joalheria

Valentim". rua Gonçalves Dias 37, fone 991C.
mem

C-rmliüi- hereditária — O menino MAUR1*
OypnillB Cj0 ,in|,a sypfcllis hereditária,
lomou 1 vidro de Luctyl, ficou forte, coin
saúde e pastou 6*000 O menino ZBFER1NO
tomou ft vidros dc outro depurativo, gastoo
1850(10 e não ficou bom. LUETYL sô em
tiôas pliarmacias. rnsm

BRINQUEDOS
Castro & Waldemai Praça 18 de Novembro 42

me~ —

PADRASTO
Empolgante romance dc Cb. de Bernard

por 3ÍA00
Nas Livrarias Francisco Alves, Bran Lsoria

Odeon, Azevedo c no deposito a rua do
Carmo 35-1*,

CAMATDVDC PARA 1NFLUENZA E
O AN AllK I Ytt CON8TIPAÇAES

DEPURÂSE
O melhor medicamento contra a syphilis

e suas conseqüências. Depura o sangue, fa-
vorecendo a eliminação dos princípios pre-
jndiciaes A saúde. Verdadeiro purificador
do organismo. Nas boas pharmaclss e dro-
(farias. Deposito; Drogaria Oiffoni. rua !*->
de Março 17. Rio.

Lie. D. N. S. P. n. 8 em 22-1-917.

COPACABANA CAMHEATRO
Companhia de Bailados Clássicos

. MA111A OLENEWA
HOJE H«gnnda*felra  HOJE

Sensselonal espectaculo.
A*s 21 horas c 311 minutos -• MARIA
OLENEWA, e todo o corpo dn troupe,

 escolhido e variado programma
ds densas.

.i.r .">¦? Camarotes e Imlgnolres 20?
Orill*Roo'n—;Diher e souper dansants to-j
das as noites Psn American JaM-band.

Amanha, terça-feira, 14, ás 21
2' concerto do famoso pianista pòlonez

Miecio Horszowskl
No Instituto Nacional de Musica

Programma: Mozart — Ohopin
Debnssy — Pranok. Venda de
localidades:, nas casas Arthur

'Napoleâo, Mo2art e na portaria
do Instituto

Palácio Club
HOJE

AIDA — nau sua» novas crcaç5cs]|
Grande suecesso |'

DUO VANDI — cançonelistas ita-.g
lo^brasileiros

tn Nieckyta -— La Benvena — H.
Lafitto — Dixy Bonjour — Les

Falenes — Musetle — Mis» Dolly]
— Maria fíelli — Manoelita.

Orclicstras: Blucs Banda—liar-
ryKOSARTN.

_Hffa_ali^0 fcLA
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Alfaiataria
Ã LBÍRT0

As mais bem acabadas
ROUPAS SOU MEDIDA

ROUPAS FEITAS
Espèclaiiüaun eiiv-fauacas, .smOfltitigs e» fraclis
Giisimiriis haciòniics L* esffliiíaciriis, sempre

os últimos inoileln.s c novidades
i)6 — CARIOCA _ 50

ifrSffi IJLTKA-yiOLETA. I'elle," ——> Cabellos, Fraqueza sexual,
liibcjLiilohe, Aiisnílii. ASHemlilva 51.
l)K. PEDHO fllAliAl.UA-S.

a a*, s),

Dr. FRANCISCO Ji!ffiAS ]Professor de clinica dc -i

Vi.» •»!¦»«»¦•- Cura radical da blenor-
iVMS Winarial r)lag|a. Tratamento das
| moléstias vencreas. Pr. Uelmiro Valvcrdc.

Largo Carioca, 10, 1 As b.

Lff i GARGANTA
dc 1 NA11I7.

nn Facilidade do Rio. I OUVIDOS
rCirurgia — Pliysi-lherapla dn especialidade:
! R. S. .losé Iil — 3 í's li h. — T* O. 4ü'ü

*em~ •¦
DR. ALFREDO ALVES PINHEIRO
Cirurgino Dentista. Una Sele de .Setembro

N. 180. 1" iintt. Dns íl (ia innnliii :is 0 dn
noite. Telephone, C. lf.00.

. mim 

Soffreu uma queda de
bonde

A Assistencia soecorreu o estivador F.ly
Dias, de 28 annos, morador á rua Conse-
lheiro Znehnrins n. 97, por ter o mesmo,
na praça dn Bandeira, soffrido uma unida
dc bonde. El}', que recebeu ferimentos nas
costas c nas peruas, retirou-se para a sua
residência, após os curativos.

--'"'J »_-*=**¦ «-

ROSALINA PAItA TOSSB
Ç.OÚUELÜCU*}

¦ atem >

EXCESSO DE FULIGEM
l"ela mtinli.n' por excesso (le ftiligVm na

chhmihí, maiiifeslotirsê frigo no prédio nu-
inero -1 dn rua llenriiiue Valladares, resi-
clcncia de D*. Áliflistn \'asco de Almeida.

Os hoinlieiro.s, avisados a tempo, conipá*.
releram extinguindo em pinico as chainiiiiis.
A jiulieia dò 1'J" districto tambem esteve no
local, loniaiido as providencias que lhe ca-
hiam.

*-mtam —

Os Tres
Nova edição do popular romance de Ale.

xandre Dumas, pelo modesto preço de 3?000.
A' vendn nas livrarias FRANCISCO AL-

VES. 13RAZ I.ACRIA, ODEON. AZEVEDO e
no deposito, rua do Carmo, 85— I".

SANAT0SSEpi:Mt.V TOSSES E
l!l;OVf'",'r'IM ;

'/O
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ANIFESTO
BRASILEIRA ESTABELECIMENTOS MESTRE
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SOCIEDADE ANONYMA DKADILL.KA LOTADCLC-oimcm-w «?^iM^0^0-a^m0,0m!88fioaopái'r:Ju^
° Prospocto para omissão do um empréstimo do Rs. 2.500:0009000- em 12.500 obrigações no portador (debontures) ide «¦•.**rjj^ 1893

do 9 o o ao anno, liquido, para os portadores, nos termos do artigo 1 do Decreto n. 177 A, dc 15 ae' ws>m? _f ^ n (i nsincoa -,CfrUhiteH:
represen lado por meroatlorlas, COIl- outubro de 1024 o no "Jorn... tio do 1004; floando porém a Sooloda. do ft-ma n» •'•*•"

n
o

^Efitíibelcelrticntoa Montro o BlatRÓ,
Qapm sódo nesta capital, ú rua tU»

P.tsnolo ns. 48 a 04, íol oonatituidft
om 10 dc itROflto do oorronto anno,
conformo notas o ostatutoa publica-

U.I08 ao "Diário Ollioinl" do 23 do
jngosto o 20 do sotombro do 1024.

u A Socicditdo tomou a ui os nego-
ciou de.jint.ga auccttrsal nosta cidit-

| rtc dos Etablisflomntfl Mostro & Bla-
Stgó, Sociodttdo Anonyma com sócio
oom Paris cujo activo o passivo assu-

miu o tem pnr objecto o commeroio
o :t fabricação dc nutomovois, mo-
tocyclctas, bicycletas, aviões, ma-

Jcliinismoa, motores, forramentas,
Darti-{03 dc clcctricidade o sports,
"eommissões c representações, etc.

O activo actualcde10.753:796$058,
=_n_0E30_-=_c __.:•/.-: ao_saoB

~—*>i IM

tas o obrigações a receber c pólos
immoveis sitos nosta Capital, á rua
do Passeio ns. 48,50,52 c 54, com
frente cie 30 metros e arca dc mais
dc 2.000 metros quadrados e á rua
das Marrecas n. 24 com frente dc
7 metros e arca do 280 metros qua-
(Irados, ou seja um tolal approxi-
mativo dc 2.300 metros quadrados,
de grande valor actual e dc futuro
ainda maior.

O passivo, excluindo o capital c
reservas, é de Rs. 6.543:155S128
dando um activo liquido de Réis
4.210:640$930.

Do conformidade com a Assem-
bléa Geral Extraordinária, do 3 de
outubro dc 1924, cuja neta foi pu-
blicada no "Diário Official" dc 5 de

oes**. ______sas-.

Commorcio" do 7 de outubro do> °°m ° <li,'oiU) (I° /-"^oipar a
,„„. o i , i «, .amortização, roogatanuo parto ou1924, a Sociodado Anonyma Bra-V , v '. " . , , „„„„„ „„todo empréstimo tintos do prazo es.
sileira Estabelecimento!. Mostro o tl,)ulado< AWm do todo sou activo a
Blatgó vao omittlr um omprostimo sooiedado oíforeco cm 1" hypothooa
do Rs. 2.500 contos do róis em
12.Q00 obrignçôos (dobenturos) de
Rs. 20OSO0O cada uma, omissüo ao
par, juros do O •]• ao nnno. ao por-
tndor, livro» do todos os impostos e
pagavois por semestres voncidos
nos doz primeiros dias dos mezes
do maio o novembro do cada anno
a começar cm maio. do 1025. As
amortizações, serão feitas por sor-

todos os immovcia já descriptos.
A Sociedade nào tom outro om

prostituo.
A inscripção eventual foi feita

cm 8 do outubro do oorronto anno
no Registro Geral das Hypothocas
do 2° Districto desta capital, sob o
n°, do ordem 90 livro 8 a folhas 58
0 presente empréstimo ó destinado
ao desenvolvimento dos negócios da

aonoi

toio on compra nos mezes de no- Sociedado o á construoçâo do um
vembro a começar dc 1930, a ra- edifício na rua das Marrecas o fun
zão do 500 dobenturos por anno dos dos prédios da Rua do Passeio,
de forma a est.tr totalmente resga- A subscripçào foi aberta no dia
tado o empréstimo em novembro 11 do corrente na sédc da Socieda-

ssaaO-aoi asa __r__=:____r.o=3oso
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oacrlptorlos doB Oorroctoros do fun
dos Dr. Ary do Almeida o Silva o
Lnorocio Pornandos de Oliveira a
rua 1° de Março n, 83.

Logo depois de encerrada n sub.
soripçí-o, soríl lavrada a oscriptuta
do empréstimo

Rio de Janeiro, 13 de outubro dc
1924.
Vice-presidente — Gercntcgoral:

Luiz La Saigne.
Dirootor: Luiz Revoillac.
Director: Otollo Ciaria.
Corrcctor do fundos públicos: Dr.

Ary do Almeida c Silva.
Corrcctor dc fundos públicos: Pelo

Corroctor Lucrecio Pcrnundcs dc
Oliveira, Joaquim Paulo dc Oli-

veira, (Preposto em exercicio).
As sub8cripçõcs serão recebidas

OBO____u-_-_(.i_*'CT.tr:

noa Bancos seguintes
Banoo Franco st & Itítliano — Ruag

da Alfiuidoga, 11. g
Banco Hollando.. da America do

Sul -- Rua Buohoa Aires. 11 13,
B&nco Hypotbeoario o Agriooto

— Rua da Quitanda, 107.
Banco ítalo Belga — Oonerain

Ottniara, 45.
Banco London & South Aniericn

Ltd. — Rua da Candelária, 19.
Banco National City Bank —

Avenida Rio Branoo, OU.
Banco Pclotensc — Rua da Qtu.

tanda, 113.
Banco Portuguez tio Brasil —

Rua dn Candelária, 24. fj
Cana Bancaria Boavista — Ruu

Buenos Aires, 29.
Orédit Foncier du Brésil.— Ave

nida Rio Branco, -14.
¦•¦-¦¦^^-(Oi^s*''-"--.''-*-*"*^ 2
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0 GAFE' NAO ES-
TAVA ¦ ii

Mal .minorado (|iic ostnvn o motorista An-
liiiiio Silva Mula, entrou no enfó da rua Vas-
co da Gama n. 21. Ahi. «enlado n umo me-
i.i, entabolou palestra còin Sylvio Morei,
morador dn rua du Al.nmletía, n. ISO. Ser-
vlndo-so de cnH, cin iludo Instante, tnlvc/
porque dclle não gostasse, reclamou-o no
cnlselro. lí. sem mais nem menos, Silva
Mala agarrando n chlcnra, ainda cheia du
lirccloso liquido, nrrcmcssóü-ii contra Mo-
rei. ferindo-» no rosto i* queimando-o no
peito. A victima teve os sóccorròs du Assis-
tencia c o nggrcssòr, mi delcgiiclu do II" dis-
lii.-in loi ntilundn cm flngrnntc.

,¥ 94 *_, . ;|£._A.X__. TEr_-£_-»A.1,TCJm.í
\ I Sr^S 1 -*fRÍ af i

_#^^|p_or
M -M Cj \mm___SSmm\^ A

i
li »íi. f> unlcn •lliutnta c.milcio mi. crl.n;» ou-
velho». ,'J».hrr O.M fornece «o o<jinUtrielede» •• dtietele
elemtnio» Q»e «nrlqueeem o »»niue. (oiuttce o» mu»
culo». ievl»oi» o ciiebro e r»e»;clHc. o» o»»c». E •¦
«llnuntc Ideal p.í» eii.n*;»».

P«r* us riIc» aue e.i&e ciundo n«a» ne «ue te lha

Con»titu«_ mili peflílt» •Hm«nUeSo»»f»»e»^«»
eonviltícenie», edoí»se _• eitomee» dfllc.do.

Pelu mnnlil, l tinrendè ou d t«li mmiéu de Su»*»»
0»t* 4 díliciot»

Ttme ticl» 0«.t:»i- O.f»
lodo» o» di.» e »tnlii.t{-
t..i (crie e udit.

c*^^

Únicos importadores no Brasil :
PAUL J. CHRISTOPH Company

OUVIDOR, 98 — RIO S. BENTO, 45 — S. PAULO
tle garantido emprego dc capital.
silo á praia de Mola! ««iro 201. rom 20
amplos dormilorioPj inteiramente
iiiol>i)iail(ii' e eonlrato a terminar cm
]9-_(.. podendo ser prorogndo até 5
nniiiis mm nicsmas condições, piigan-
(Io o iliiniimlii iiliigni-l ile 1:500$
iiiensaos, inclusive Iodos os impôs-
los pagos, ele., rom entrada para ait-
loniovcis, ele. Àehaiido-sc nn segu-
ro cm 50:0008, na Comp. IVorck
Britsli & .Mercantil, será vendida,
amanhã, cm leilão, em um só lote,
:is 5 lioras da tarde, cm frente á
mesma, pelo leiloeiro GUSMÃO.
Yidc aiiiuincio detalhado no "Jornal
«lo Cominercio'':

-mmm»
Experimente o

Arsenovita
O mais prodigioso tônico

¦ -q»__- 

Centro de Cultura Physica
Prof. Enéas Campelio

K. MMtrtKC.AS, "18 — TEL. C. 4152
Jlar.sagons, exerciciur, ap.

ppfclhos üc gyniiiastica,»tc. Allemle a domicilio,
linvla catálogos o prcjoi
aara o initírior.

Apparellio elástico d«
parede, 35.000. Pesos da
qualquer tamanho, etc. Re-
íias para exercícios, 2.000.
rlaltcre co-u molas da
oco, 2li?fK10. Curso diário,
iivmsaliriadc, 11,^000.

Banco Su5 Americano Onv^or
51

Descontos c redescontos de letras, empres-
tiníòs populares, administração dc bens de
r.iiz, ele. Contas correntes limitadas, dc mo-
vimciito e dc aviso aos melhores juros.T—— 1»_» , I

MEIAS ?!
PREÇOS DE FABRICA

Senhoras, homens c creanças,' Só no
AO BASTIDOR DE OURO

R. ESTACIO DE SA'. 66

SORVETEIROS,t_0Xr.
pinhos da fábrica Mnllicus, Rua O. Julia, 50.¦•ao**-»

P-AL-ACETE EM
BOTAFOGO

Vende-se o esplendido palacctc da
rua Conde dc lrajá n. 111, com mo-
biliario exisleiite, ou sem moliilia,
para íanitíia dc tratamento. Centro-de-grande-terreuo. <_>n^edi-_r-poc!ê
ser visitado das 13 ás 17 horas; tra»
ta-se no mesmo.¦ m»m ,¦¦ ,.^

SE 
sé fraía 3é p»p**. 'Aetpbf-

Vintes, uscta a caset"."Wahl; se dc notas breres, <*
lap» Eversiiarp. A caocU
iWabl lera um deposito de tiata
muito arapío no sea ddgada
cylindro »ie mota!. Os tres
peqseooè deates qne team so mu
interior a ponta de %_o do Ev*r-
sbiirp, cegaram aponta de lapís
com firmeza. Vaatogwi» ex-
chaina oue todo» apreC-can
logo.

4 vmJm tm tatftmt» e——U-
UemtnXm dt toèa» m» f—rtm.

f_üntt*e.*w.'¦ 1« de Marco, ••
(tio dc J__ac_ra

Crmpfívfiti-yt ituepanireb
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l<*a*iem nnnos amanhã:
0 Sr. Anlonio fiamaro, dó commercio

dcsla praça; Dr, Gustavo de Ahreu e sua
irmú, senhorita Elly de Abreu, lilhos do
coronel Júlio dc Abreu,

Fazem annos hoje:
1). Hoinilill.i Paiva de Pino. CspOürt do

Sr. MIkucI llaplinel de Plnòi o menino Wnl-
ler. filho do Sr. Antcüor Olympio Marins.
silli-orflclaJ dn nossa Armada; Sr. .Ii>a-
ipiini Mendes dos Santos; o menino Manoel,
filho do Sr. Manoel José Corria; Sr. Mário
1'closl, do alto commercio da nossa praça.— 1'áü annos, pmnilllâ, o iioíso prezadocompanheiro de redacçâo, Hurlco dc Mattos.

IMzeram hontem annos:
Senliorila riiilomena. filha do nosso pre-/pilu companheiro Vito Manzollllo; Sr.

\'itieeR7o Cinino, sobrinho dos irmãos Man-
.ollllo.
CASAMENTOS

llealisou-so o casamento da senhorita Ve-
aina Pimcntel; filha do tenente Albcrtinn
Pimcntel, professor dn banda de musica do
Corpo de llombeiros, o I). Èulalia 1'itnen-
lei, com « pliarmaceutlco, .Sr. Zeimliio Cos-
ta, filho do industrial em Cabo Krio, Joa-
(|iiim Domingues Costa. Na corbeille da
noiva vinm-sç custosos presentes.— Contrataram casamento o Sr. Nestor
Gomes de Oliveira, empresado do nosso
cominercio, c a senhorita Zenith de Abvcu,
filha do Sr. /.iiíusto Antônio Abreu.
VÃPT1SADOS

Na egreja de N. S. da Penha, foi levada
A pia baptlsmal a menina Virgínia Antie-
lica, filha do major José d<: SanfAnna Ro-
sn, funccionnrio municipal, <¦ de I>. Auto-
nictla Bi-ágã Rosa. Paranvmpliaram o aclo
o Sr. Pedro Braga, fuiiccionario da Central

ido Brasil, c a scnliorita llcatriz Amaral.
!FESTAS

Está cru festas, hoje, o lar do Dr. João
Bruno, advogado tios auditórios- desta capi-
tal, e de sua K.-.nia. esposa, a'Sra. D. Mar-
gariflà Amaral Bruno. Transcorrendo, nesla
data, o anniversario natalieio do Dr. João
Bruno, foi ello muilo citmprimeutado por
seus Innumeros amigos e admiradores.
BODAS DE PRATA

At laplselras Eversharp e as canetas tintelro Wahl aerlo vendidas com C
desconto de 20 •!• até 31 de outubro.

Lar^a-me, deixa-me gritar!

1 Motel 0. Pedro - Gorrêas I
I Segunda parada adeante de Petropolis Ej
jf '1'eleplioiic n. m

adeante de Petropolis
lionc n, 9
região incompnrurcl

M__M__g-_____»-____l__^^
¦ ,«_»t».

LEILÃO DE PENHORES
18 I.É ÒUTUBriO — JOSIÍ CAIIÈN

Rim Silva Jardim, 7.___•*>-
COIPFEURS DE DAMES

Precisa-se de compelentes cabelleireiros,
para senhoras.

CASA ERITIS
Rua Uruguayana, 7(5. mmm» '

Armazém de seccos e
moShados

Vende-se um fazendo bom negocio A rua
Gavião Peixoto li. IOO. Icarahy (Nictheroy)
paia mellio;' informações enm Couto & Soa-
res, á rua L'rtigúayana n. !)9.

iimmm
DUCHAS — BANHOS DE MAR

Appllcain-sé duchas e banhos de luz. Alu-
jfam-se quartos para banhos do mar. llua Ba-
Tio dc Flamengo 16. Tel. _,'i.l B. Mar,

U AAKOPIi SAO JOÃO
E' o melhor pura tosse e doenças do pel-

to com o seu uso regular :
lo — A tosse, grippe, constipaçães ou de-

fluxos, cedem, e com elias as dores do peito
e das costas.'_*• — Allivlam-sè proinptaiiiente as crises
(hfflicções) dos astliínaticos c os accessos
da coqueluche.

3o — As hrnnchilcs e inflammações da
garganta cedem suavemente.

•1° — A insoiniiia, febre, suores nocturnos,
desapparccçm.

5o — Normalisam-se as funeções dos or-
gãos respiratórios.
ALVIM & FREITAS -

SOB. — S
R. DO CARMO, 11,
PAULO

•*•»•¦

MEIAS para senhoras, jersey, gravatas, rou-
pas para creanças, ele, tudo ein seda e as
ultimas novidades em malha, á r. de São
José lOti, 3o, clev.

LEILÃO DE PENHORES
A. de Andrade — Rua 7 de Sc-

lembro 227
AMANHÃ, l-l DE OUTUBRO DK 1021

De todas as cautelas vencidas, podendo
ser reformadas ou resgatadas até á hora do
leilão.

ni ¦¦lim ¦¦MWi imm ___¦_«•___¦¦_¦-_-mmmm

AOS NOIVOS
PessOa chegada do Ceará, tem para ven-

der duas lindas colchas de fllòt e rendas, tra-
balho fino a mão. Preço baratissimo. Pro-
curar A rua 13 de Maio n. 34, 2° andar, o
Sr, Oliveira.

O Sr. Anlonio Gáldiuo de Carvalho, ne-
gociante desta praça, c sun Exma. esposa,
D. Mngdalcua Monleiro de Carvalho, com-
memoram, amanliã, as suas bodas de prata.
Por esse moüvo mandam celebrai- nma mis-
sa em acção dc ..raças ás !) 1|2 na egreja de
São Francisco Xavier, havendo á noite uni
chá dansante na residência do casal, á rua
Barão de. Mesquita h. 500, onde receberão
o. cumprimentos das pessoas de suas rc-
lações.
BAILES

Com a fusão do antigo Club dos Diários,
eom o Automóvel Club, tomando a nova as-
sociaçãò a denominação de Automóvel Club
do Brasil, resolveu a sua directoria offere-
cer aos associados uma réccpção-báiíe, que
se realisou brilhantemente no sabbado pas-
sado, 11 do corrente. O edifício foi artis-
tlcãmentc illumihado em toda a extensão da
fachada, e interipí-mente decorado com pri-
mor. Os salões começaram desde cedo a re-
ctber as famílias da nova associação, no-
tahilo-sè ali lodo p mundo elegante do Rio,
assim como quasi todo u corpo diplomático
estrangeiro c prolongando-se as dansas até
3 1|2 horas da manhã, ao som de duas or-
chestras que obedeciam A direcção do Sr.
Romeu Silva.
VIAJANTES

XAROPE PAULMANN
Poderoso calmante de qualquer tosst on

bronchite. A' venda nas pharmacias e dro-
gar Ias. ¦H»
UCDRTIII* N. 8. DA PENHA. Infal-

-fl tf^B+lll R—-h-d-nos-mai-H do-fíi_r.
do, estômago e ictericia.

DRS. H. ARAGÃO E A. MOSES
Exames de sangue, escarro, urina, vacci-

nas, etc. RUA DO ROSÁRIO N. 134, proxi-
mo - Avenida. Tel. 4.80 N.

_<*__¦

MOBILIÁRIOS
para escriptórios. Cadeiras com molla a 130$.
R. Alfândega, 09, CASA MARTINS.

«_•*»•_-

CIGARRO^'

NORTE 3781
Por este teiephone sc dirá n V. Ex, como

póile adquirir um TERNO novo em tróea dc
nm velho. Teiephone já! Não perca tempo...¦¦¦> ._

PASSA-SE um armazém por pequeno capi-tal. á rua do S. João Baptista 553, em S. João
de Merity, negocio desembaraçado

Regressou da America do Nortt ao Rio
de Janeiro o Dr. Octavio Pinto Quedei, In-
spector sanitário do Departamento Nacional
de Saude Publica, e que esteve cerca de
um anno, nos Estados Unidos, fazendo um
curso especial de hygiene, instituído pela
Fundação Rockefeller.

— Segue, hoje, para Magé, a serviço da
sua profissão, o Dr. Isaae Vernet, clinico
nesta capital.
EM ACÇÃO DE GRAÇAS

Em commemoraçno ao vigésimo quinto
anniversario do seu consórcio o Sr. capi-
tão Heitor Guimarães, inspector de linhas
da Repartição Geral dos Telegraphos, e D.
Cnrminda Guimarães farão celebrar uma
missa em acção de graças, amanhã, ás 1(1
horas, na cgrcjajle S. Jorge e S. Gonçalo¦Gãfciã". ¦"**"'*'

IUTO

Falleceu na easa de saude Dr. Poggl, a
Exma. Sra. D. Odctte Paracampos da Ro-
cha Lima, esposa do engenheiro Adelziro da
Rocha Lima.

O feretro aahiu, hoje, para o cemitério
de São João Baptista, daquella casa de
saude.
MISSAS

Amanhã, serã rezada,. As 8 horas, na ma-
triz de S. José, (E. Dentro), missa por alma
do Sr. David Dias Moreira, "l» escripturario
da Central do Brasil

HE LD Ui SE
Ultimas novidades em chapéos

OUVIDOR, 149-1°
for cima da Lciteria Palmyra

As mulheres mais bellas usam sempre,
pela manhã c á noile, a pasta dentifricia
SYNOROL.

A' LA tSARÇOMWE
Salão Mcruz-i, especialidade cm cortes de

cabellos á Ia garçohnc é á ingleza, gabinetes
especiacs para senhoras, creanças e niahJcdreí
Rosário; 1!12, nroxinid A Avenida, Tel,. N. 586,

J2
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SO' MEIAS
W. EEj.. podem còit-prav no Ecicn dns Mci...

120 — RUA URUGUAYANA - 120 \j-
OH

(Entre Hosnrló o Hucnos Aires)
_LLiiM.t'tT*m'r*rrrvm."*qa:'" 

•tra»o<en>o<M»i*i)-i,-j»»o*Mf*»..n>.^..t:
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O VBHOADEl

PALLADLO
(!,En.OElUO)
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Escorregou na casca de
banana e f racturou

o braço
O nacional lsaias Pereira, com -'b annos

de edade, solteiro, residente ã rua Conse-
lbeiro Galvão n. 1, ao passar pela rua I»"-
iningos Lopes, cm Madurcira, escorregou
numa casca dc banana, eam c fracturou o
braço direito. ,

Foi soccorrido pela Assistência do Mçjcr,
e. as autoridades do *'iú districlo souberam
do facto.

•*¦*» *2J*aEG_f___A.

Fabrica de Guarda-chuvas |
Sombrinha* da inod» .** beiigalaa. Con- |

certos c reformas.
Chapéu» para homens e meninas.

ARAÚJO & COSTA

uu ui-vrituiiiou
DAS ll.VIÍATAS

Espcrimciilc.-ii 11 sua cffcwli
,,. -•_ Vende-«o cm toda a pirt»

RUA S. JGSÉpT
Vende prédios e moveis
^^^0^.-O»-_ra-al>K.¦c'*3'^«¦^«'»•¦**,:**,' «*¦"¦'¦— _•«¦

Jóias! Jóias! Jóias!,.,
Desconto de 10 e 20 o'o

A REPÉMPTORA
R-rça ILiarga - 44

Aproveitem! rit'mcs dia,! l*ltiirn>s dia»!
Correntea folheadas » ouro, desd.*.. _f
Atineis folheados a ouro, dedt-  IS
Brincos <!>> ouro de lei  10'
Annois com brilhantes '.'.,.......... 70.
Relógios paia honionü  22$
Allianç.is de ouro do lei......  J."i$
Otixr. com rosário  65
Collarcs <le prat;i dc lei...,  1..0.
I'uls. fantasia, dc.flc  1$M1
— ...,.. —..,¦.. . .—^«,:>—.. . ..—.— -..
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CAIU DA ESCADA
por ter caldo'de uma escada, na rna da

Gamboa n. 1, teve os soecorros da Asslstcu-
cia, no ponto central, o marceneiro Damiiio
da Silva, de 28 annos, residente ã rua Sao
Francisco Xavier n. 091. I<*crido pclo coriui.
Dahiião, após os curativos dc que carecia,
recolhai-se á sua residência.

Paraíso das
Crianças

Descontos cie

IO °Io

em todos os artigos de inverno
Rua 7 Setembro,! 34 - Hio

E' tanta a sa'
MOVEIS da

-:¦_

(iuc dão OS

MU-b
que quem os adquire raras ve-
ac» se desfaz delle», e quando
vendidos em leilão, não só
chamam grande

CONCORRÊNCIA
como muitas vezes são vendidos por

PREÇOS SUPERIORES
aos que tenham sido

COMPRADOS na

RED-STAR
«9 — CONÇALVES DIAS — 71

82 — UKUGUAYANA — 82

A serra amputou-lhe o dedo
Quando trabalhava na officina de carpin-

taria da rua Senador Poirípcu n. 139, foi
victima de um accidente, sendo colhido por
uma serra, o marceneiro Horacio dc Souza,
dc .10 annos, morador A rua João Alvares
n;-22.— Horacio; que- soffrcu amputação de
um dedo da mão esquerda, teve os soecor-
ros da Assistência.

__•__¦

MACHINAS AUDIFFREN PARA
FABRICAÇÃO DE GELO

Compra-se, eonrerta-se, ou gratifica-se á
quem informar algumas, em uso. Kua Th.
Ottonl ni 104.

*•»¦

HALITOSE
Lave a boeea freqüentemente com

toxoiien.
A PONTA PÉ, PEDRA,

SOCO E MORINGÜE
(Victimas de aggressões, tiveram os snc-corros da^Assistência a.s seguintes pessoas:Antônio Felix bilho, da 2.1 annos, soldadode policia, ferido no quadril direito, a nofitii

pe, na rua Jardim Botânico; João |>,0is d„35 annos, cmipregadô da l.igliK |'erido' nothora-t, a pedra, nn usina dcsla companhia-Marina .lautos, do 18 annos, residente ¦> h„.I-rci Caneca n. 70, ferida ,10s lábios a èocos na própria residência, c Òndiiía' Bfap"iide 22 annos, residente á rua Pinto de fue.vedo n. .0, ferida na cabeça, a moriugue.'

1 *S3^» 1fc.1 A''"'"* WÍ: ¦• \'rl',"Ai'-"^v> m
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A MAN1CULA DO AUTO-
ÍV30VEL FERIU-O"Colhido 

pela manicula dc um áutamavel,
quando trabalhava na fara-ge da ru* Jaii
.Maurício n. 54, recebendo, em conse-ruenciJ,
ferimentos no nariz, te^*o os socconoi d»
Assistência o mecânico Renato Alves «•
Abreu, de 23 annos, morador á rua do í\e-
zende n. 113.

mmmUm grande cortejo org_.nl-
sado na Galeria Cruzeiro o
outro na Estrada de Ferro,

com destino aos grandes
ARMAZÉNS DA CAf«l«

SARJA AFRECANA
Avenida Passos 21 e S4-À

para adquirir bong artigo» peloa. preços qí*
vão abaixo :

Camisas pcilo dc linho, pregas.Camisas perco 1 francez
Camisas perca! .'....
Camisas tricoline lisa, a".'..".".!"Camisas tricoline listada, a ....*,Camisas tricoline linho c seda...Cuecas percal,  ,Cuecas moiisseline, a. .'."..'!!!'".!/Cuecas cretone
Capas de ghliardine deMeias mousseline
Meias Ioda, seda c| costurii.'.'meias seda
Meias seda !!!!!!!"
Toalha de rosto, a. !'."""¦Toalha felpuda d
Toalha felpuda;
Toallia dc banho,
Colchas dc cores o 1Tapetes

to, a.

!õ_. a.

rosto, a.
superior; a..

t).5M
Í.S-0-
10$50.
2SS50*
_8f50.
32..000

.(¦''90.
G.009
5,500

170,009
38550.
8.50Í
ti.HO.
4..508•2.500
'3.50O
BSOOÍ
9._00

o Drancas.
muitos nadíões, para quar-

e muitos
minar .

artigos que é imnoWlVel

TODOS AOS NS.

54-A

18550.
descri.

21 Avenida Passos e
-»—ul-*-ilí,CED-_*—•—

iras g cnagSes fogí-ísficia»
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tf
peçial da A NOITE) — Tòíh ca ido chuva»iekUja.es neste municipio, trazendo grandêlDeneiiclos a lnvoilra e ás criações de íaJo,cujo estado muito melhorou '
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D da da America
Festa de congraçamen-

to dos estudantes ci-
vis e militares

PELA INSTRUCÇJO 008 VEN ijl
DEDORES DE JORNAL lu

A NOITE — Segunda-frim. 13 d« Outubro do 1924
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Como tran. correu a corl-
monta, no palácio

Itamaraty
,»__ _ ffíí. J?_.__.i_ ',™*r,,m'•¦• ennonela.*». a lenta promovida pelas nssne aeAcs ar»,demlcai clvls.a militares em homonaíim «ôdl» ds America TMlliou.se com «mito brl-lh»8ÍI»njo,j no . alado lian.ar._ty. onde seviam antorlilarfei dos poderes nu_ll__ __
tio diplomático ?lu. %l«nt_sP dítcV, imar,.mlsjòe» mlitarti «slran«elr«s. «lio»..!» _cst_jiie social e famílias. Es»Tom,""" _ ,7. * "_ * • . n»«,1e*» «merlc.n»» foi¦il ilida, a nd». peto, embaUndore» V ml.nlslroí «tul.acnccl Ilido» e. bem asi m pe ofiHor . professores da Universidade"-Vaiou, rm seguida «o discurso di aber-tora da íolemnldadc o Sr. Cnieha«a Toe".*.*!•. embaixador plenlpotenclarlo do Chile•**_«s palavras foram as seguintes:' Senhor mlalslr». senhoras c senhores. -~B altamente honroso para mim responder
t_._0tn*' _ rn*"* foM',•, *» Cor. O _ lo-
j_tko .spil presente, . e.ndeçio A,n» noi
Va. 

¦ ,iu"Btt",t'' «»f"S«lra em um. festlvidada dn Importância desla. em que celebra.tnoij.com n mesmo tnth_tstas.nocom ow.ei »rt tendo nas demais capitães e graodeícld de. do continente. * dia ria America"Nono re. oijjo 4 Jnitlffe.do. Nio st tratade rememorar uma data de Importando pa"I.I. ciivmnicrlpta somente a um pai", .a!nlo da robtistecer nosio espirito de ainerl.canos c_i a recortado, n.ll vc«e. gloriosa.', 
_•.'?.,'..*. V1'. cou,in«»'*> deitou d. se.x.i reclío .!• legend». ex alente sAmente

, ___ _2±! _ M W«*>» <•» «ntlfoldadr!t _. passar a constituir nma parte do mun^
«•,__ _'?eí 

Iu 
_ • lr* _,l,,-! So mundo queestuda e dewobrc verdades, (jue nem» eelabora hellesa», «jue produx e i facto? eco!orolco dn marcha dns nações.

-_í_ _£_!_?_ " _ S,nrl? •r-wteclmrnlo dereator transcendência real do qoe o desço-l-rlmeuto> deau parte da terra, .fio IrnS»rica, tao che.a de lua como de promessa,
r._^r_,„,_/_,'CVi<SI° ° a ""'««o S*

amtÍ™___? _.*.n,M •,M ",e,te «,odcM ¦«•amparado* pela sua maffnltudi sio de ca-ir,cr menos concreto, mcnns raliono para. --.dii positiva dn. homens '
Sendo assim, nada mais Justo oue a ceie-braçSo do annivenarlo daquella data im-mortal em fpic q mundo do pensamento esaber pareceu girar snbre si mesmo ps ra

Chocaram-se um bondo o um auto-
pina

Pela rua Frei Canccii corri» um l.nn.l li-nlia Fabrica, (loaniln, ao chcaar As prntiniL
Sii ' ^•^"¦W-.Weniíencla da Limpei» I...Iillcn. o "bandeira" deita fc» i-lj. ml parn'lnc parasse, pur Issn i|uc ia isii nm nulo.pipa. n. 48 o motorneiro, Joií JoanulmFernandei, regulamento n. 363(1. iloiilicdcceii, e os dous vchlculoa se chocaram. Docnoqur. rriullou saírem feridos n "rlianf.
fenr do aiito.nlpa. Ilalilulno l.iili Silva, eoi H»rvs Francisco Conde. .Munucl Louro,Anlnn ii NIculAo, Csrarano Pedro « Aüoill-niio Pedro.

Al victimas, algumas das ijua.-s flcn-ram cm estado crave, foram removida*
par» n Asslstcncln Municipal, de onde. de-
pois de medlcadai, foram iccollild.,» ao Uos-
pitai da Misrricnrdiu.
,oí' •n!"í»™el"» fol.preio prla policia do13' districto a aulailo.

__»

51500

se sana is suas esperanças. A obra dosdíKobridorea teve al«o de trabalho de re-dempíSo.' Craças a ella, consesuida i forçade sacriTIcioí o dc heroísmos, lodos a* nucse sentiam oppressos pelo» limites do ho-rlxonte material c mora) de sua terra natalpuderam inspôr de om continente luminosoojíorldo para desenvolver nelle. com plenaI.berdado, snaa idias. suas ambições acnerosas, suan actividades de homens de valorii suas fantasias de precursores em qual-•'¦:cr _ona do pensamento on dn acy.lo..Çpnhccedora do quanto importa parn oprogresso moral do mundo o fortalecimentono espirito americano; nossa diplomacia nío•i^ixou um *--'-¦¦ ¦ 
iho unidade c poder, por meio de tudo oi"-,c pudesse contribuir parn estreitar a vida<•¦'.* nações do continente c tnlaçal-a.i nas
doutrinas.

_sim; trmo« visto que, desde o cmnrço. •*> século passado vém-se proporcionando•i-tii*..-. rcunlfics de caracter continental se
Julgou conveniente levar a termo, para ser-ir com efficiencia e amplitude Aquellas as-•¦ rnçOçs e doutrinas.

Náo podemos esquecer ns propostas for*-muladaa pnr miericanos lllustres no ini-uio de nossa vida independente, destinadasproporcionar a solidariedade dos novos
paizes constituídos no rnundo de Colambo.
^ r.m 181(1 o patriota Juan lisana, no Chi-le e o pníriota Pedro Canete. no Peru', pro-puicram. levados pelo seu espirito de ame- " POure mmner estava pcrdlrta, e foi con-r)*-iiiisUs, a construcção de um só corpo duzida á primolrn delcgncin auxiliar. Dahi,
político hispano-americano; e pouco depois *-'0In" Pelas informações que forneceu, pare-chileno Martin*-z Ap llrni« >,a«a, . tn*. i cia morar n teu .t.iiri,,, _.,» us;. r»._.i0..,,..-.„

O que deliberou o Cen-
tro de Professores

das Escolas No*
cturnas

Biteva reunido i«bbado ultimo o Cenlro
u. íf,_.,.M,"^,,, _Coadjuvante» dai Bico.
?,.„ ?u_L . „ __. nf«*'t«eneU do Dniranclsco de Paula Chave».

Depois de pequena» dlieusific» lotiro In-
li.™ _f*_- _ «»«»¦. o, pediu a p»l»vra o
iÜ..* '•;¦?•¦¦' •'""lor. «Ul» propéx it enten-dMie a dlreetorla do Centro com a Amo-e aeflo de liniirema, afim de ^erem ereadaãnulas pilmarlai Kratullas para oa vendedo-rea da jornaes, e cm geral para os jorna-leiros, aulas essa* que devcrAn funeclonarem hon»» adequadas, romproineltcndo-se o.entra • fornecer, lambem, sem remune-raçso, ns professores que forem neccaaa.

A id _ daquelle profeunr foi acolhidacom muita lympathln, sendo que. por pro*posta do profe sor Dr. Albuquerque Cou-(lim. unanimemente nccelta, deliberou a as-semblea ilestlnar desde loão a quantia dacem mil r#i» A acquisiçAo de livros para oa
primeiros alumnos matriculado».

Pnra n nova escola, que serA brevementefundada, foram designados, para exercerem
os cargos de professores, durante o eorren.te anno, os Dr». SA Freire Júnior, autorda Idfa, e Domingos da Costa llublm. deven-do existir na secrelaria um livro destinado
a receber as assinaturas do» docente» no-cturnos que desejem prestar serviços A eau-sa em qucslAo.-*-

CENTRO
Boa D. Manoel 62
y_nde.»c 

cata importante çropn.. « n0Vr„, „ Cm 1lt„ „,Mlllrilll.,p M.nade ile tre» pnvimentoe, lendo o ar* china» photocrapliicaM por preçoa módico»
mazem 12 portas C oa aobradoa 22 «P»*»a de tirar eiplendldoa Instantâneo;.
lommodoa. SerA vendido cm leilio, r"m° JTi?"' hÍ:,:••_'¦« m,l,w, «"«•¦**•
amanhã, ia 4 1|2 hora., polo leiloei! 

'WV^noV^^^Bar. 
....ro J-UU, minar oa nltlmo* modelo» em Kodak»? He-1 -ea» ii ii. I vclaçôea t eApla». Casa Tlto Trarnaa Sio

DUAS POR DIA : 
>'f*"'l,co 7 i*ni,*° Mercado d«» Flore») "«_

¦ A,m\ *" ¦,n*0«. «»•"¦» ao Jantar, é a dosa j ««^«t. 7^*s^i*!!<^&!fm»t™.«> «A Apanhado por am Irem
i* __..¦_._.(¦!_. -¦_ m, ...

OEffl 10 M. <V«J JPOKT_fe

___B__ftft8B __ M~
KIO ÜE JANEIRO, do Dr. Iler-
melo l.lma

O SR. LUBI. , A HERANÇA
TRÁGICA, de Comtanl Guéroutt 83000

ESTATUAS VIVAS, <¦• Plerre
Sales

PADRASVO, de Ch de tlernard.
OS TRES MOSQUETEIROS,

de Alexandre Duma
BAGATELAS, de Lima Barreto..

Acham.»» A venda naa Urraria» Franelaco
Alve». Brás Laurla. Odeon, Asevedo • no de-
poall» teral 4 na do Carmo, n. .15, 1*.*_Or

nooo
mnm

SKIflO
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A RESACA EM COPACABANA
Qaantae peainta nlo teriam dito hnatem !
...*_ ""*** "m* machina p_iefograp.il-ea I ilavla tanla» opportunididr» de apa-nhar flagrante» intereaiante» da faria da»

••daa.
E meamo qae n dia «silvem» encoberte

d* nnven», na Casa Tlto encontram-»c ma

Oorrldai
_ « i _t'to

lOCKlR. h'i'»_ TÚ*_ PnOMOVIDAS PEM)tO(hl.\.f.l.tll _ S, PAt'I.O. II IA, A.l
__,. . J,*M»l»0«ronio l'iiuliMaii„. leailtnu.ic
_ÍS n,?il* ,""",' fa&ú* Promovida pelo Jo-
_i pawoi! ° Míu,,"° • f«uliado

fe^^ fmtmVAlt
"•mies simples. LlfMio, ,luiZ m^a''*'

401 ineti-n» Vcnccranu rm I*. Z.inab.
fl V'V'.¦*'¦*. ' _ emJ" Po» Tro_ Temo"

_• i«eíiM "Ü^1"' H?*5w,i *ÍP'« •»* -•
i - or! í r.° ~ '"''no" ~ .liOOrt» e mini -l.fiOI» metros. Venceram: em C. Favel a; emi, Faunoi cm 3«. «:oior».lo. Tempo I u *i"Ponloi simples 484!IOüi dupla». 45MOO
res» P"r_nn~ MJ«f«--CloliTde' llueno» Al.

Kn«r__T".li°8?'J-9 __' Vwwrami em I»,lAiitiriii! um *l» x• _¦!__>_\___. ~*

neme
PouUi almplei, 101700. NAÔ correu Flnm.

_?S'___."C?.,lu«»" - «iOOOl a «_•

 ..... ,„.„e „, „ir,ino „.... . ]'."¦• ¦•*• »,n*0*:<> outr» ao jantar, é a dosa••nlemwlar o novS c illimltadó ^mbtu, _._ ',n _ta<la, m" «nfermidade» do estômago, f
. 

".bra 
So ! fiteí^ KiLlPrtai «He ventre i , c.ui

,7» _. D_,,mi Venc«"W* «n» •. Chalupa:
í_ia_P,i_'_io: '_" .a'- B,,d"«- Tempd
36.100 ¦•••*_ MISOOs duplai

6*. p_ __° ~ "B»n»lMrtla" - lliffMI a 0001
__,,._ _".,nS,,!?,,, v«nf»™">: em I". (lata-
éH-'i_i a.à f!',B. ' e? 3_ *••'••¦ Tü«l T«"»-
_MMfl. elmplei. 251800. dupla»

?i Wn*0 ~ "'*•¦••¦¦ v'" - «'0001 e 800$
•7, :.V.°« _roi y«neer«m:em I», Fl.iran-
»]_.! _ * ,)*lm»..,'.'} Kipadasi era _ . Ilu.
S_i_f.n. 'íT' i_L.3l»* |,ou,«» «Implc».a<9liin; Juplas. 201000.
i í.™*""C1 

~ "Iíf"J,"«n" - «'OOi _ a 8001 -
i,,V _• 

"v 
_,*,V'nc"_n: em '•• Keloolahj

íSi ir U1'"?''*»: «m ?#. Soberano Tempo:
871600. »» _ ei. 511200; duplas.

k..o _''" _ _;_,",,a Óarçonne" - 8:0001 a«in? _ Mn() n)c,roli venceram: em f.
.«''fi?1. _' ft •}«¦•¦,"" »*. Ouincena Tem-
6(1.1100 '" ,,n,P,MS «»1 «*«P»«.

<» movlmenln Remi das apostas «ttingln Asomma de 209:1001000. Haia optlma.
PootbaU

COII 0.*.\t;*o Df)S ÇLUIIS - Com os jo-»».*. officiaes liontem effeclunrios ficou sendo» seguinte a collocaçAo «los chibs:
_i,_""'i"-i 

".'* l0i,"r* fom u" l""»"*'* Perdi-dos. o fluminense (campeão); 2- togar, cimsois ponlos perdidos, o rinmrngo; :;*• limar,com doxe pontos perdidos o S. Cliri__.iv»..:
.4 lognr.com Irerê pontna perdidos«adu um.Ij lai.au e o llotjifogo; V lo«»r. com qua-tone ponlos perdidos, o America; 6- lofar,

A iMl<irn,'la foi enorme, «víllando-se oniiiiirro de eiperUilorei da inlerenunte pn-«im •*... cerca de IA HOU. Se 4 veriUtle qlfá.i.i .ii,-lU ii.asia ni amailonti dn ttesp.iri.iiirriAn eram em maioi numera, n*o _> meoo» yenlade .tue havia iimlla» centena» de

CANHENHO FÚNEBRE
¦ ' m», ¦,_¦

MlggAg
lleiani.ia aumiihü;

_ii_.°'.i._ R! I*cr_,.,í" ,u _"*_• « ": Di ,vr.i.ria des Dnrua Moroei, t>* H \\'.\ \\, MnfUtíManina l»lr» Carreira, ds o. no ^«Ja do
™ii.' r."cí* . 'V •!««!.*JoiiS Aiirti.itn sn.vclrn de A mirado, Ai Oi Mario Siiiith Schneh.
V '). ,i,J .'¦« »•»¦!¦_ a .1» Carmo i Aeeaeld V«adn i ost», As 0. nn matrl* dn Sacramento;

parj  
apre _ni.tr.tm.se no campo ns dois tenm*.¦ iHli.tiiit-Umrnn- .audadiii pel:i mulliiUo.. in .ilivpllmar .'«•»» dc pnlm.ilO team argentino ficou n»rim orgnnl.«adOiâ Teiorlerl - liidoglin <• llcir/nil*. ,lc.
Jlcl, Naccam r Solarl - Taraicone. Lnyarle,.a, Sriiiuif e Dniiirl .. _..«  ,— •¦•••-.¦'¦•. .... .„„,•;.
ftO paragiuyu foi composto desla modnt S" i' sÍh5íilí«, „üi.'8" fí"' _"_P"_>De.,., ~ Slrvem e Durand - Mlr.no. So- Mi>$£^•"'-'  ¦«¦¦•¦•-¦« ••¦•-¦ Jnanulín No.

mara
K.vmtn ou

Fórum «cpnllados honlem:
S'o ccmilcrio «lc S, Frnneiico STavIer -

Anli.nl.» Ilefunnlo dc Mello, rua l"rcl üaill

llíh-e lleo.lei - (.iipdcvíil». nivi». Upei. X'_ ..l_ líffl? __.'._ "
Mollna c Fretei. . '*••]•*•¦'.__ s* ''••'i-iMollna c Prelei.
...P _ ,u** *¦• P»rilda foi designado o Sr.
MlMll, nrngua-ro. aelliando como "'Unes-
ntên n» umguayoi Dlno e Nasnllnl. ,..,.„,,,.., , ,, , ,O» argentino». . quem locou » ccolha. .'' l'e",rflL„' *„r?i"
preferiram o lado do sol a teu fnvor, jogando ' •"'¦" ¦ ™-° ^ ''"'^
•onlr» o venlo Atirada ¦ Imn au camiin

liuclra, AhvIii l-rnnelsc.i do Assis: Americo dc Oliveira llcbcllo, Huspltal S. hc.hastiil..; .Seliastli. !liir*,_s Martin». Ilcspt.lal t.ciilral da Marinhai Mnrl» Jnsú da 511.va, rua larã., úe Cotcglpe n. 107 A; Ma-
:- « ««.» n.i.._ . m».n au cmnpn.- SK' <;?1!"l<,,,n 'í», 

í:oM"' Sanl,'' <*•»"«!, ,"*?''¦».o» dois team» Iniciaram a lutu. desenvol- 2",,,"ld" •'"?'^u,'» '!"*» de Almeida, ru.-- ..«-.^ ¦i.aai»»* MIISI4INMI N «lllll, t|l _ril\tHvendo ambos um jogo bem rqiilllbradn. hnvendo doa dois lados ataques e defesas. No cemitério dc S. .loüo Raptista --
i ii ri i* A,m<¦i,••** Canino», Hospital

.««m.. ,„•* noia laiins aiaquea e ueiesiis.
roa» sem qu» em quatqnrr niomenlo o goaladversário corresse perigo. Coinludo, Tean- "'. "?"*/.'""V" '"•"^ul*-j wfmiana ..a-
rlerl leve oportunidade para aparar ul-' V* ¦\h,°n?J5í?' 

n"'i?\" í0^'!'ll\M ,nu"'«uni liros maglsiraes do* paraguayos. 'HL*_? ,?J«rí_,,d.0, P*,P",,,a ^•••'r»,• Hospício
No decorrer da luta Tarascone snffreu um 2!._.',.05? fLW"""- d. J",«a*,i *Joaqulm»

accidenie oue o obrlcnn a Hd.ar .. midimI »*errelra da Silva. Sanla (.asa. -,*•* w ^-«_ .n"i' _ wris .1 w « n iiijiii - - 

_íl_ JSWSLftJ.' ,,,,ln,,")"i v»l«»7«l» Pn™ - Foram sepultados hoje:elle em condições de manifesta Inferior.- ., .;.--_«ad» | No cemitério de S. Francisco Xavter -~
Os argelinos conseguiram lambem vários £*'ari» ?»** Neves Ferreira, rua Visconde daeoruers. mas sem reiull.iilo, leriiilnando n í,*,'*!'' 'íj**hel n. 81 A; Oswaldo de Souaa.

primeiro tempo sem que os adversários. •"- do Propósito n. lll; capltüo de mar «............... ___._..._. guerra (lentll dc Alencar, rua .Inckey4*,lni Avelino Coelho, rua Darão de Sio
¦¦¦¦u-a««riit pomos Kucrrn sicni.i

O s,-. indo tempo n»n offercceu. no desen- ''.232: Avcll:
solvlmenlo dn Jngn. incllmres lances do Folia n. 180.•—¦•--• ¦ -¦- No cemitério da Penitencia — .loSo Saa*cho da Silva. Hospital da Penitencie.

da iiinumeras doéiiça». livre-se" tomaiiilò _>ÍI I Oetacilio .lavme da nrlito »_««,_¦_». ,,__ I'"'"' ,,"nn"s Perdido»; o America: 6. logar
LULAS VII1TÜOSAS. IMInl.» da Papiln.' . vessn*.hb,.em™Á noile o lel„ d CeT.\ 7? .oc__r^__ 'T,°* ptrâláot- " "c,Ie"'"
F(Klopliyl.na. Vidro atsnn. nua do íloskrio 178 do Brasil, na» proximidades 2 eílaçío de dos Õ »_•_.«« 

"e " ,,U¦,^(, poMoi *"**•**m i ,m Mnninel». n,»nrl. f_>l ._,.._._...,. _I _ ,*, 
" 

„ ?"•l.iga Metrn(.olitnna - Serie A - I» logar.sem ponlo algum perdido, o Vasco da Cama(campeão): 2» |og,,r. eom seis pontos per-.idos. o Andarahy; _• lugar, oom des pontos
ponlos perdidos, o Itlver: ,V logar eom dc-Mscia-Mioiitox perdidos, o Carioca; 6* logar,rom ile^esclc pontos perdidos.o Marhenxic;7 logar. com vinte ponlo» perdidos, o Man-
StV S" 'í', _r* í'm vinte « ,,ou« Pontosperdidos, o Palmeiras; serie B - I* logarcom ijuntro pontos perdidos, o Homitk.e-.so:2 logar, com cinco ponto» perdido», o SãoI iiiiio e nio: . logar, com de» pontn» per-dido» o Fidalgo; I» logar. com on*c pontosperdidos, o Metropolitano; fi- logar. comtreze pontos perdidos, o Confiança; 6- logar.com (lezcsels ponlos perdidos cada um." oAmericano e o Ksperança; í- logar. com v.n-tc e dous pontos perdidos, o Progresso; sò-i io C - !• Jogar, com um ponto perdido, ol.ngcnho de Dentro; 2- logar. eom cinco pon-• os perdido» cada um, o Modesto e n Kverest;

BalÂ.com 1uator'!e Pontos perdidos cadaim, o Olaria c o Campo Grande; <•"* logar.•1-1*11 /I_I*_»aI_I .^ __.__.¦ .. 1* _ * _. í* •

Quem será o pátrio da
Joanna ?

Ella só lhe sabe o primeiro nomeOnde i a «nsa de "seu" Francisco?... .........i,.„„. m,«,M u.piuninc.a nao rol a pergunta que uma mulher fcr lion-lim instante de estimulal-o, de dar- tem. an iiscurccer. nas Immediaçõcs da Poli- I. !*¦ c ncder. nor meio <u (_,,!« *. cia^Central, a um dos serventes dessa repar- !
tiçao. que passava por ali. |¦— Mas. quem é o "scu" Francisco? — in-!dagou o empregado da policia.—• E om linmem "bâo" o meu patrão.Como i o sobrenome delle?Isso è que n*5o sei.Onde mora?Aqui. no Hio.Sim, mas em que rua?Não sei como se chama ella, nao, aenhor.l

li. enlüo?

Mangueira, quando foi apanhado por umtrem expresso qua por ali passava, recebeu-do gravíssimos ferimentos pelo corpo.
Removido para o Poslo Central de Assis-tcncla. alli veiu ti Infeliz a fallecer. anle»dc receber soecorros medico».
O scu cadáver foi, entio. removido parao necrotério dn Instituto Medico Legal.
Brilto era brasileiro e tinha 2(1 annos deedade.

— a

Palacete
il S. de Copacabana 857
j Vende-»e este confortável e ma-' 
gnifico palacete, em centro de ec>
plendiilo terreno com todo o confor.
• __%__» ItlVA •*••____»» «____.!_. tf_ _______ li_ -¦_ _f •„___.

que no primrini. sendo certo que ns ngenUnos nao pinlemm veoi-cr o» adversários,
porque a Unha dc fnrwnrds jo>;ava esiden-temente cnhfbidu cm seus movimentos

Os iirgciitiiio». cnlrelanlo, fisernm brl-llianles iiiveitidns contra o goal pnra-guayo. obilgiiiiilo Dcnls a nm esforen con-tinuo para repellir ns shoois. Do Indo pa.raguayo * justo tainbem inlientnr a artua-
çAo da sua tinha de hacks, que se portoubrilhantemente

O logo terminou, afinal, tem victoria
para qniilqner iln» cores, llio se registando
um sA ponto.

Foram sepultados hoje:
No ccmilcrio dc S. Francisco Xavier: —

Hernilnfa Nalr 1'insard, rua 3 dc Marco . _»rrcsclliana Maria du Conceição. A avio dnS. l.uiz; Zella. flllm de .Inâo .Ihlicrt, nmTnyuly IOO. casa IV; Adclina Hariio Men-eles mn Figueiredo SO: Alexandre Porco,in» Paula Mattos 112; Clín. filha de .loi.»
Francisco dc Oliveira, rua Progresso 41; Ca-iotln.1 Maria doe Santos, rua Soma Frnne.»
n. 9; Salina, filha dc Fellppe .In _ rua r.eüi»Finda a partida, a mnllld.. vieinrlon os'dr S. .foio _; Antônio Fernandes de Sousalogmiorcs, que corivsp.iiid.*riiin gentilmente. Hospital da Policia Militar: Atallb* Feri.an-As saudaçfte». que partiram de todos os lies de Mello, idem: l.ucl.ina Sínlos I.in.-iponlos

MONTKVIDftO. 12 (11 P ) - O in_:o Ini-
ciai dn Campeonnlo Sul Amelrcano dc Foot-hnll enlre (irgentimis e parni:iinvo« lormi-liou com o seguinte score: argentinos, zero;
paragiiH'04, «ro.

NA FRANÇA

- li..--.-_i--pa™ fazer umas compras, e |» 
e ««o para grande familia defino 

*$ 
deí^J ^^_S^£Íf

i ha poucos tratamento, em leilão, quinta-feira, J/a; -'" 'ognr, com dezoito pontos perdidos o
!____¦_>_ vnllnp Ala l_i. áa _1 11*1 I.»_...__ >« f_..__!•.. ___. Il.imoS. '

--^-  ,-_.„ anHbf waiieia vum|nu., _:cimo nao sou daqui, pois cheguei ha poucos ™»'"eiu . em teiiao, quinta-icira, -
„'rl ie.Sâ0 p•,u,'>• nSo sef* a8ora« vol,ar día 16*> á» 4 112 horns, cm frente ao iT...,,,,,-,para cas».

A pobre mulher estava perdida, e foi con meamo pelo leiloeiro JÚLIO..».
São estes 03 sebres que

chileno MartinM de ..„ü.a.j-Ro de uma Federação
;'.-inli(ilas emancipadas"
nue, para a organisação das colônias brl-íanuicãs tornadas independentes, havia ma-nifestado llcnry Cluy.

B:n 1817, Bolívar annunciava seu prnpo-f.ito ue realisar "um pacto americano, for-.'liando com iodas as nossas Republicas umcorpo político, apresentando a America no¦.uundo sob um aspecto de magestade o
grandeza de tal fôrma que a America, as-sun unida, sc pudesse chamar a ralnhn dn?Nações e . Mse das Benublicas"; c O' Hig-mm advogava em 1818 a causn de "esta*
tioleçer-ss a grande confederação do conti-'.ínte americano, capaz de manter n sua 11-_-jd»de civil e política".Não podemo» tambem esquecer os prin-«P103 ds ninizads e solidariedade continen-tal que encerra a doutrina de Monroe, quetanto contribuiu para affir.-nar a indepen-uençja dos paizes do novo mundo e quo.ao exactamente correspondem As aspira-Voes da America inteira.

• Av,d?utrlni* de Monroe, segundo a formula«.« .Nni.uco, c um factor permanente da pii2o.vterna do continente americano; e obser-
ya-se.cm todos os paizes americanos um ai-...inalado interesse por contribuir, junta-mente com 03 Estados Unidos, pira a ap-piícaçso de seus princípios quc, de necor-

. com s declarações de Wilson e Ifardln?.importavam na existência de uma associa-
çao .completa * honrosa entre os EstadosUnidos e os demais paizes do continente.em proveito das dua» Américas.

A' nossa diplomacia so deve a cclebraçSocie numerosos congressos e conferências pan-americanas, as visitas Internacionaes dosrespectivos ch«ncclleres, o envio do embui-¦tadaa especiaes para participnr do regosijooom que os povos vdm comniemorando os«nnivei-sarlos de suas Independências poli-tlcas, etc. j obra de Boeiabllidade interna-cjonal.¦ da mais elevada importância, pois,por elfa, npproximaram-se uns dos oulros,os homens representativos de cada paiz:seus governantes, seus parlamentares e
^'em?.!-s._ seus.cfltudantes-o operários,-seu*artistas e professores, seus marinheiros tmilitares.

Haverá necessidade de assignalar os bene-íiclos deste labor da diplomaci» amerieaaa7Haveri necessidade de affirmar qnc ellalem servido efficazmente A penetração cor-«ial da vida dc nossas respectivas nações;que tem servido dc estimulo i confiança re-eiproca; que tem fundido, mesmo transito-riamcnte, A espera do momento definitivoem um só crlsol as idéas e os sentimentos
que formam hoje a alma da familia ame-iric»na ?

¦ Nâo i preciso dizer, pois, que todos vós.
jovens estudante» brasileiros, o estaes con-•urinando eloqüentemente com c-sta mereci-tia homenagem a quem lem tido uma parteimportantíssima nesta obra dn diplomaciaamericana.. Poucas vezes se tèm reunidoMelhor um acto de hoje e uma data do pas-sado^ Descobrir é multo, poríin, cultivare mais. e qpem. — o digo convicto de ex-p.63sar nm Jnlzo que. mais do que meu, ide vós e mais do que de vós. serA do por-vir,..— quem neste ultimo tempo tem tra-.balhado aqol com mais Incansável denftdopolas Ideas que constituem o timbre de
_;«»__ i.>0 con!lnen'e' -dias de solida-riedadc. de harmonia e de pnz, i o illustreHomem publico a quem prestaes neste mo-menlo a homenagem dn vnssa admiração.Todos conhecemos «en trabalho activo.diligente,; concorde com o desenvolvimentoatravés de sua brilhante historia pela dl-plomaci» do Brasil. As normas estabelecidas
pelo Sr. Wo Branco, cujo espirito vaga pelosnr.ilrtss desta casa. lám sido observadas¦.'om rigoroso respeito e a bagagem dos seu*,triumplios no campo jurídico internacionaltem sido atigmentada para o Brasil.

Agradecemos & mocidade universitáriabrasileira a ssndaçSn que faz 4s nossav
P.-.tnas ncate grande dia da America e trans-

vtiuw, v puu_o uepui» j ryf,,v v*****> mi _ uiH^tic. tiiic itírnrceii, parr-Hosas propoz a for» i cu> morar o seu patrão cm São Chrlstovno,
ção das colônias Ii-s- ! mandaram-n'o apresentar ao IO" districto,
5. seguindo as Idéas ondc passou a noite, á espera de que seu pa-•r,n _*-._, _...!_._.:._, i.-!_ trão a procure. Trata-se de uma mulher de

| côr branca, que dã o nome dc .Toanna llono-
1 rnta c dix ter 30 annos de edade o ser natu-
| rai do Kstado de São Paulo, de onde veiuI ha dias, com seu patrão Francisco, nâo sa-1i bendo o seu sobrenome

-mnm"APA.WÀEWS,
Balas de Bello Horizonte, com recheio]

de frutas, as mais saborosa» e delica-
das, somente na A VIOLETA.

R. Ramaiho Ortigão, 9
.(Ex-Mercado de Flores)

.in——— . , mtmEstacio
RUA COLUNA, 89

Vende-se este bom pre-dio para grande familia em
leilão, quinta-feira, dia 16,
ás 4 horas, pelo leiloeiro
JÚLIO.

-.arca (»
ft(GI_T«A0A
EXISTE HA
50 ANNOS

miltlremos ís juventudes dos nossos paizesos votos do solidnrledade e de collnboraçâo
que aqur foram formulados, em proveito douma maior gran.lean moral, Intellectual «material das Nações da America _Depois do oulros oradores, o Sr. ministrodns Relações lísleriorès, fez o discurso offi-cia! de encerramento da cerimonia.
Na Liga da Defeaa Nacional — En-trega daa medalhaa commemora*

tivaa do "raid" Rio-Santiago
Comniemorando o descobrimento da¦America—com*-*a-'cntreg_-Ua-rrn_dãlh'ãs "qiio 

,,,,mandou cunhar para perpetuar a lcmhrançn LDNDHhS, 12 OH.) — Os jornaes publi«o "raid" pedestre Itlo-Santiago, a Liga da c*m telegrammas de Berlim onnuneiandoDefesa Nacional realisou umn sessão sole- *lu«' a residenca do marechal von der Gollzmnc. em que oecuparam o mesa oa Srs. Ura. foi «.saltada e saqueada pnr um bando dcEdmundo da Vejga, representante do Sr.; «alunos. Von der Ooltz. apanhado de sor-

AMOR VENCIDO
Lindo romance de Hugo Wast por 2I00O.

A* venda nas Livrarias FRANCISCO AL-
VKS, BRAZ LAUIllA* ODKON. A/.EVEDO e
no deposito ú rua do Carmo, 35 1".
——  ' <e__i 
Estava rondando a residência

do Sr. Rodrigues Gaspar
e foi preso

LISBOA, 1.2 (H.) — A policia prendeu umsyndicalisla na oceasião em que, com ares
suspeito», rondava a residência do Sr. Ro-
drigues Gaspar, presidente dn conselho de
ministros. i < mm* i

PRÉDIO
83 Bandeirantes

Vcnde.se cpte lindo prédio upulu-
cotado, para familia «le fino trata-
mento, com gorage, em leilão, quar.lo.felra, 15, áa 4 i|2 liorua, pelo
JÚLIO.

'¦ ¦ mnm ¦ 

EMPLASTRO"^^"
PHENIX **

CURA .
RHEÜMATISMO

•mnm*
A residência do general Von der

Goltz assaltada e saqueada

presidente da Republica; embaixador doChile, ministro da Agricultura, conde deAffonso Celso, Affonso Viseu, Goulart dcAndrade c Raphael Pinheiro.
Numerosa assistência enchia o vasto sn-

15o cm quc funecionou, nté ha pouco, a
Academia dc Letras. Depois de ter sido can-
tado pelos l-.scnleiros Fluminenses c pelosnlumnns do Gymiinsin Pio-Amerlcano, sob a
regência do maestro Frnncisco Braga, o hy-
mno A Bandeira, o representante dn Sr.
presidente da Republica, declarando aberta
a sessão, deu a palavra ao Sr. Goulart de
Andrade, nuc entregou ao escoteiro Álvaro
Francisco da Silva a medalha de ouro quelhe fAro destinada. Em seguida, falaram o
Sr. Raphael Pinheiro, de novo, o Sr Goulart
de Andrade, incumbidos da entrega aos Srs.
Tocornal e Edmundo dn Veiga das que eram
offerecida» aos presidentes do Brasil e do
Chile.

Depois dn Escola Ângelo Corell.i haver
cantado o hymno & Confratcmisação Ame-
ricana, o Sr. embaixador do Chile produziu
um affertnoso discurso dc agradecimento,
seguido do hymno chileno, e o Sr. Edmundo
dn Veiga proferiu longa oração, dizendo da
alogrln do Sr. presidente da Reoubllea no
receber aquella medalha, du sua máxima
preocctipaçno actual c das suas esperanças
nos escoteiros.

O Sr. João de Camargo, director do Colle-
glo cm que se. matriculou, depois do"raid", o escoteiro victorioso. agradeceu, cm
nome de seu novo discípulo, as homenagens
"uc lhe eram prestadas, oneerrando-se a
sessão depois de ter sido cantado o Hymn.
Nacional.

! presa, não pude resistir e
pelos bandidos.

mm** _
foi amordaçado.

Avenida Ligação
Vende-se o soberbo pa-laoete n. 107, desta aristo-

eratica avenida, em leilão,
sabbado, dia 18, ás 4 112
horas, pelo JÚLIO. Aeha-
se vago.
Uma mulher atira o amas io fera

do bonde, fracturando-lhe
o craneo

•S. PAULO. 13 (iA.Â.) — A's 4 c mela dn
larde, viajavam no bonde da linha Santo\maro. Manoel Ferreira e sua ainaiin Paul-Siraujo.

Nns proximidades de Indianopolls, os dou-
tiveram uma rusg.i discutindo fortemente;

.„ . Paula, rccciàridò «cr aggrcdidn por Mn
do\ "ocl, empurrou-o violentamente, atirando-•o leito dn linha.'Na queda Mnnocl bateu com a cabeça •:-

ilho frnvtUan.do (• .Tüiieo. Sua morte t
;nst«nlnncn.

Paula Araújo foi presa em flagrante.

U-tn vingado nos jogos da Amra e dn LigaMetropolitana, nos primeiros leamju 8 x I,trinta e iimn vezes; .1 s I c I x 0. vinte ve-zes; 2 s 0, dezenove vezes; 3 s *>, dnae vc-
i zes: 2 x -2 c ,'i x il. ,,.>„. vrzes; » * l .'•/vezes; 4x2, nove vezes: lulítil, cin-co vezes; ll .n ll, :> x ll c-V x ll. quatro »c-zcs; .. x _>, (i a 2 c 3 x 3, tres vezes; 4 a II.» x .1 c 8 x 0. duas vezes; (» x 3, 7 x I.• s 2. G x 0, 7 x r>. 4 x ... S x 4 e 0 x I.uma vez.

OS GOAI.S — Balanceados ns gonN prA ccontra obtidos pelos tenms principaes d:iA.*.*iea o da l.iga Metropolitana. í' este o re-stiltatlo: Fluminense 51 prA p 19 contra,saldo 32; Flamengo 40 x iC saldo 21); SüoChrlstovno 28 x 33. saldo 5; Hellcincoil x .13, (lefioil ||; America 20 x 29, déficitll; UotnfoRo 21 x 20. saldo I; Uangrt ÍIO x 32,déficit 2; Urasil 21 x fiO. déficit 311; Vasco
í,':.1 (,?í"a ;" * 8- !,*l,<*0 8(1; Andarahy
3.» x IB. saldo 16; Mangueira t3 x 30, de-
ficil 17; Carióen 18 x 31. déficit 3j RiverIS x 21), defieil 1; Villa Isabel 29 x !f,, sul-
do 14; Mia-lcenzie 18 x 23. déficit 6: Pai-
meiras 12 x 45, defieil 33.

EM S. PAITLO
,,_!,CAM _?0NATO ''SULISTA UE FOOT-HA.1.1. — O SANTOS, O SYIUO Ií o POIt-TUGUlíZA FORAM OS HKIWES DJÍ HON-1E.M - S PAULO, 12 (A. A.) - Rcali-saram-se, hoje. nesla capital, cm contlnun-
çno do campeonato (ifffciiil da AssociaçãoIntiIIsla, mais tres jogos de football, ven-cçillo.i! Syrio', o Sanlos * n Portugueza. Omais importante desses (ogns foi o dlsnu-lado no campo da A. A. das Palmeiras, eii-tre o S. Bento e o Syrio. Ambos apresenta-ram turmas magiriflcas, e coiitava-sti comocerta a victoria do.S. liento, diidas as con-diçoes da sua turma, Mas, foi Infeliz e oSyiio (Icrrolon-o pelu significativa conta-
gem de tres n um. A primeira pbase decor-rcu eqiilllbradlssiina; lendo, no enitanto.im final, o Sjtío atacado út rijo, mas a de-fesa do S Bento defendeu bem esses peri-gosos minutos. Na segunda pbase, o Svri-jcomeçou .-letivamente-c, poucos minutos dc-
pois, Oliosi, aproveitando um nin.isiratcentro, marcava o primeiro ponlo. Atacamnovamente e a defesa do S Bento ciiiri.in.tt.uma. reversão. Apanhada a pelola, Mllaneslobtém, parn o Syrio, mais um ponlo. O
S. Benlo desanlm» e cede terreno. Walde-
mar, oblem. assim, o terceiro e ultimo pon-to para u sua turma. No final a zag.-i Sv-ria commetle uma infracção na arca perigo-sa, c o juiz ordena o tiro livre. Batido porTucano,-.Jo! convertido cm ponto, o unicodo S. Bento. Assim terminou 'esse 

iogn,com a victoria do Syrio por .1 x I, deixandoo Cr. Bento de collocar-se na vanguurda docampeonato.
Km Santos, u Córinthfans Pantlsla,

campeão do Centenário, com grande surpre-
sn, foi derrotado pelo Santos pela contagemdc 2 x 0.

 No campo do Coritilhlans, defronta-ram-sc o Palmeiras c a Portugucza. Kste
jogo decorreu animadíssimo e apanhouenorme assistência, vencendo a partida, por•I x ,2, « Portugueza, cbllocnndo-sb assimno primeiro turno e ficando desclassificadoa A. A. das Palmeiras. Assim, corn estesresultados, aliás inesperados, teve Inicio o
segundo turno do campeonato paulista.

EM SANTOS
UMA BELLA VICTORIA DO SANTOS P.

Ç. - SANTOS. 12 (A. A.) - Em disputado campcniMto da Associação Paulista de
Sports AthlCticos, encontraram-se ho|e. nes-ta cidade, os dois fortes coniunlós do elub•ocal, isto é o Santos Fnot-bnl' Clube rio Co-lothians Paulista, Anos uma luta lilnnlca•Slstou-se a victoria dn primeiro, pela coo-

«em de dois pontos n zero.. No |o«o dos
sgundos quadros verificou-se um empate

NO URUGITAY
O PRI\fFIRO .IOGO OO CAMPEONATO

Ul. AMERICANO — EMPATAI!., t PÁRA-"AYOS Ií ARGENTINOS — MONTEVI-¦*i). .12 (A. A.l — He:.llso,i-st. boje o'meiro |n<?o do Cnmpèonntn Snl America-¦ de Football, entre os teams argentino e
paraguayo.

PAUIS - PAUIS, 12 (II p ]A- llcniiaou-se aqui um mateh de fonlbal) entre tcamsfrancez r nllemão. K* o primeiro encontrodessa natureza que se realisa depois du
guerra Os allemães foram muito fiem rc-
eobldos e a peleja correu ioda cm grande..sptriti, de camarádngcin desportiva. O
team francez foi derrotado por tres a zero.

B--is.-iHt.bfin
OS. OIIHISTOVAO VAE .IOGAR COM OBA.NCil*" — Devendo re.ilis.ii'-sa nuiiinhd, .*.noile. a partida dc háslcct _all, <i<i campeo-listo da Amra. entre o S. Chrlstnvib e "llangú, na quadra da estnçiio do Dangil. o

primeiro destes clubs freto., um carro rs-oeclal, que seri ligado ao trem qae partirÃda gare do Central ás 7 horas. Os Jogadoresdo S. Christovão deverão estar na .-dc do
seu elub is 6 horas. Sabemos ijiie, paraamemsar a viagem, sc fani musica no car-ro reservado do elub alvi-negro.

Xadrez
NO CLÜB DE REGATAS ROTAFOCO —

Iniciando-se, hoje, o torneio ínterim de xn-drcz._ o Sr. Oliveira Flores, l" secretario.
solicita, por nosso intermédio, n compareci-
menlo de todos os t-.-indidains inscriptòs, nasédc do elub, ás 8 horas dn noite.

Pelota
SPORT CLUB LA» OE CASA - Perante

numerosa assistência, rcalis.ui-se limitem o
jogo da primeira tnrinn süpplcineútiii- doelub acima, sendo vencedores os pelotariosFiote, Centenário e Dcde Com este resulta-
do Fiote confirmou ser o campeão de lítü-l.
na referida Iurino.

EstA marcado para o próximo dia
16 a assembléa geral para apprnvaçün dos
novos estatutos do clnb A dlrècloriri pie-vlne que só poderão estar presentes á mes-
ma ns associados quites.

Tennis
OS JOGOS OA AMEA

A labella da Amea marcava parn bniireni
os Jogos de que aboixo damos os resultados:

S CHRISTOVÃO X IIEI.LENICO
No campo da rua Campos Snllcs foi rea-

lisado o encontro dos clulis «cima. qnc ler-
minou com a victoria dn S. Cbrislnvão,
por 4x1.

BOTAFOGO X MKASIL
No Jogo rc.ilis.ido entre o Brasil e o Bola-

(«go, foi vencedor o Botafogo por 4tl.
BANGU' X FLAMENGO

O jogo marcado para liontem enlre os
clubs supra citados deixou de ser levado a
effeito por ler o Flamengo feito entrega
dos pontos.

mnm -

rua Hilário Itibeiro 32,-casã XIX; Isnlicí,'filha dc tntoiiio dn Cosi» Carneiro, rua São
Carlos 320.

'Nn ccmilcrio de S. ,lnâo Raptist. . — AI-
fredo Cnn.-clli. run Dlillriio 11; Adolpho, fi-
lho dc José Francisco dr Jesus, rua l^on-
cio dc Albuquerque 18; Odctte Paracampoi
di. Itochi" Lima"; rua *i dc Dezembro CÃ; n««UM TP*M AlIKXixn virTAiuncrt pm *•*' no~"1' ym*. rua l de Dezembro Gfl; no»

AinV-VAios-if _?i _ ^-'«cansm! &!_»__>_ ,™»i_._»:•!_ !,íríír" _ s«?.»*.__
Toneleiros 336; Antnnio Pimento, Hnsplt.il
d.i Beneficência Portugucza: JóiVo Anionia
Mnrtinn. Hospital Nacional dc Alienados.

No cemitério do Cnrinii: — .toân José Pro»
copio Bodrigitcs. rua da F.strella 21

— SerA inlmmada amanhã:
No cemitério dc S. .loôn Bnptisl.ii — ivon-

ne. filha de Eduardo Teixeira di*. Ssntos.
saindo o enterro, ús 9 horas, da rua das l.a-
rnnjeir.iii SO.

¦¦__ ,

mmm J f| f| contos
HABILITAE-VOS NO:

. tWm 010TERI00
38 — RUA SA0HET — 38

-.». i

Loteria do Estado do Rio
AMANHA

40:000$000
lnfslro S$200 — Quarto $800

SEXTA-FEIRA

30;000$000
tnteiro 25400 - Terço SOO réis
VENDE-SE EM TODA PAUTE

i-m prego
de capital

Vcndem.sc oa prédios á rua São
Francisco Xavier n. 19, em terrem»
dc cerca dc •! _lx80, prestundo-se para
a construcção de importante aveni»
du Serão vendidos, amanhã, terça*
feira, áa 4 horas, pelo leiloeiro /(.'•
LIO. O lerrcno é próprio e a entre-
ua será no acto da cscriptttra.

__.  ; 
¦ 
_

Os democráticos pinsam em ri*
tirar seu apoio ao gabinete

Rodrigues Gaspar
LISBOA, 12 (H.) — As commissoes poli*.

Ilcan democráticas de Lisboa o das provis»
cias vão rfunir-se fiara analysar n acçúo iln
directiirio do partido sobre a retiradn da
apoio ao nctúal ministério.

O Sr. Ilmlrijues Gaspar; chefe do jfeicr^
no, nssisliri a algumas dessas reimiões.
___^- _ —._ , tmn* ; ._. i

Ao Monopólio _a Felicidade
ioo C0NT0S

AMANHÃ

14 — SACHET —- 14

LEME
RUA BELVORT ROXO

vende-se, amanhã, cm leilão, ús S
horas, pelo leiloeiro JÚLIO, o ter»
reno nesta rua, medindo 8x25. a 12
melros da ultima esquina.

LARANGEIRAS
RVA CARDOSO JÚNIORVendem., os prédios ns. 159 e161 desla rua, em leilão, quarta.fci*

í??. _Í? 15' ¦* * horas, pelo leiloeiro
JÚLIO.

INAUGliROUsSE, HONTEM, 0 IN.
STITUT0 0RTH0PEDIC0

Mãos mecânicas para o menino
Antônio dos Santos

tnaugurou-se, hontem A rua da Carioca
n. .... o Instituto Orthopedlco, installado
pelos Drs. Paulo I.ander c Thomai: Pereira
Caldas, tendo sido grande o numero dc me-
dicos que visitaram o novo cstnbelccimcn-
lo. Alguns desses prolissionncs teceram lou-vores aos Hpparclhos inventados pelo Dr.
Zunder,* além de outros pela primeira vez
usados nesta capital. Entre os trabalhos lil
preparados pelo .-.Instituto, vimos ns mãosmecânicas destinadas no menino Antônio
dos Santos. (|tie us*leitores da A NOITE nc-nerosamenle amparam, e tambem cxaminA-
mos os modelos das que vão ser feitas parao l>r. Álvaro Alvim. ()uc as perdeu no sacer-
doeio da sciencla. .%¦¦'¦

Os visitantes receberam optlmas imnrcs-
soes. louvando o novo instituto.

EH LOUVOR' DO PADROEIRO
DOS HOMENS PRETOS

Solemnes as demonstrações
de crença, na egreja do

Rosário
Muito nníes das 11) l-_! da manhã da

hontem —- hora nprasada para o inicio dasfestividades cm louvor dc S. Benedicto. naegreja dc Nossa Senhora do Uosario, ji 6
I templo estava repleto de fieis. Depois, noi répichr musical dos sinos, uma Ionj;a filade irmãos da ordem foi se formaiuio, naexterior c, composta, deu enteada ho têm

pio. Teve inicio, cníãu, ,-: .-iolcmnidaria rc-ligiosa, tendo como celebrante o Hevm. co-ifego Júlio Vimency, ucol.vtndii pelo conejioAvelar cpelo Itevm. padre Amaral, serviu-
do do meslre dú cerimônia o padre Leu-
poldo Dias.

Np decorrer da missa, uniu jjranile oíéhes-
tra. regidii pelo maestro Maurício Pragajexecutou musicas sacras, fazendo-se ouvir,
ta.nbciiv, a professora I). Margarida Si-
mõcr., que cantou n"Avc Maria" de Sclu.
mann.

Korniarain o coro aa E.rnias. Sras. Maria
(Ia filoria, Maria Teixeira Cecília Bocha, Is-
inenin Tolly. Aldn Salema, iieniilnia IJt„,
rlal, Paulina Soup, Isolina Eerniiiides, Ma-
rio Ol.vmpla, Maria Augusta da Costa, e os.Srs. MíiüicI dc Carvalho. Alberto Saldanha,
Panise Numa e Sylvio Salema.

Depois do Evangelho, pregado pelo illus-
Ire orador Bevm. psdre Cualbcrto do Anis-
ral. a orclicstra executou o Andanic reli-
gioso, do maestro Manricio Braga.

A's 6 horas da tarde houve procissão emtomo da «greja. terminando a festa cuiua benção do Santíssimo Sacramento.

*
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ISTO PORQUE FOI, APENAS,
A NOITE — Spgnmln-fctrn. 13 do Oi.I.i..i-o de lí**>1
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Mortos e feridos no si-
nistro do Theatro Mel-

pomene, de Victoria
foi aberto inquérito a quevae responder a empre-

sa daquella casa dc
diversões

VICTOMA, 11 (A. A.) - Solire o prin*«pia .ie in.-, uilii. no theatro Mclpomene, oc-
•orriiio no «Ila U do corrente, ti, H horas
é» noile. somente agora i importuno recti*
ficar noticia-, •llen.lendo As inverdade» mo-
tl.adat. pela precipltacfio nn «lia do pesa*
toso acontecimento, que nenhuma Impor*
•anciã, teria se nAo houvesse falta absoluta
é* calma ds alguns espectadores, tornados
tf. pânico,

Dcu*se samente o fado de apparreer na
Mia de nroJecçAo, ao funecionar o cinema,
•m elario motivado por um curto-circuito
•a cablne, nue provocou um começo de In*
Cindio. Tinto bastou para que alguém, na

Ílstéa, 
Irrflrctldamcnte, desse o alarma de-ro. estabelecendo tumulto e grande con-

tisio, 
embora tudo se passasse sem que

uuvesse grandes prejui.os in.itrrl.x-.->.
Os operadores e pessoas que se achavam

¦a piatéa e camarotes nada soffreram, sen-
âo o começo de Incêndio logo abafado com
fttclas dágua, nao havendo sequer Inter-
«•ençfio dos bombeiros, que, chamados, cnm-
farereram Io*-,, no locai.

Quasi nâo houve prejuízos matcrlocs.
•lindo, porém, ferida- cerca de trinta pes-
toas. e reglslando-so n morte de dous me-
¦ores: Manoel Nunes c Itadagasio Monteiro.

Os servido] de soecorro foram dirigidos
pcríoalmcnto pelo Dr. Mirabeau Pimcntcl,
•eeretario rio Interior; Dr. Eurvpcdcs Quel-
tor. Valle. delegado geral, e Dr. Fernando
fftahcüu. delegado auxiliar, auxiliados pelos
teu*- subordinados, agindo todos, a exemplo
it sen-; chefes com energia, calma e In--rutgar *,*•.-. siczn em todas as providencias.

O major Unrbettn Hocha, ajudante de or-
de.-is da presidência, e major Assis, do Re-
giinenl,. Policial do Estado, prestaram relê-
vaules serviços.

(;.. inorlos <• feridos tiveram itnmtdiata
asíi-jlencia. sendo «|ue apenas quatro feri-
tio* apresentaram gravidade, tendo os de-
tua:;, .iá obtido alia.

Os operadores nada soffrcram na eabl-
Ce. c u-* feri'11! apresentados o foram por
motivo dc falta de calma, pois se atiraram
«Jn; gulcrins a piatéa.

A empresa Santos „ C, em signal de pc-
vav. suspendeu o espcctaculo no Cinema
Central, e destinou a renda do dia 0. Im-
portando em 007*?, _ Santa Casa, pagando-•k.-i despesas eoui or. funeraes dos minores
victlmados.

,Pro:.e*;ii: o inquérito aberto na delegacia j
l'íra! ,pára apurar as causas do sinlítro,
estando ò theatro fechado.

VICTORIA' 12 (A. A.) — Prosegue o
inquérito Instaurado na delegacia respe-
diva para apurar as causas que determina-
tam o incêndio ha dias verificado no lliea-
tro ".'elpomcne.

As autoridade*; policiaes ordenaram o
fechamento e lacrainento das portas do re-
fcriil.j llieatro, na parte não attingida pelo
fo.üú.

Os feri,!,*,-? nesse sinistro vüo passando
melhor.

mmm

A EMIGRAÇÃO ITALIANA PARA
0 BRASIL

Melhoram as condições c, depois
do novo accordo, a grande mas-

sn desses immigrantcs se en-
caminhara para aqui

ftOMA, ia (A. A.) - "II bloriwl- D'Ila-
Ha ocni|iii-«e iio necórdo aolire n emigra-
cao de Italianos para o nrn-.it o qual será
.iK-Ignadn iirosliiinuientc entre os represen-
lanlei d.i llalln «> deite pai/, fii-i-ndo notar
que vão ser melhoradas ss condições dos Im*
iii.„i.,iiii--> -nl, lunif, aspectos, entre os qunesa dos Irun.nortc- i|ue jerA feito As expen*
sai do listado de Sio Paulo, quando se tra*
lar de «migração para ser encaminhada paraaquella rciíliío brasileira,

limitando nulros commentarios em torno
de 19o palpitante anumpto, "II Ginriuilc
I)'lliilin', tallcnla o alto espirito com que o
presidente de SAn Paulo, Dr. Carlos <lc Cam-
poi elaborou .is liii.sc*t finaes «lo nccArdo e n
cooperação que, pnr seu Indo. prestou o Sr.embaixador tl.iilnglio.

(I referido Jornal termina os seus com-
menlarlos dizendo que, de agora tm diante,
a grande massa da emigração Italiana se
dlrliíirA para o lirasil

- . —t» , ,—

«?...tombe docalor/

W__m____ **mmn* temnvsm .-. i.m •m-re» »- .;'»;i4.

ÜJL"-"*-* um. txnma«a ea
C-l<S»"o m„, m ,_,.1-C-m ,•_, n|, ,r,^t,»«_ u .f.-tltOem.tU*
neri4i4_,o> .«Ire».

P»r» o ,,r»ü d>
llt«.|ltl

¦¦i ivrtt ntgrii.¦MUl • «Itru.,

ÚNICOS PIITIIIUIDOIES
PARA O BRASIL:

Silva, Mascarenhas & Cia.
RUA DA QUITANDA. 15»

Telephones: Norte 37.S 1-3785
Knd. Teles. "I1ASI1."

-tomo foi comrnemorado, hoii-
lem, o 6° aniversário do

Abrigo do Marinheiro
A solemnc missa no Mosteiro dc

s. Benlo o uma formosa ora-
cão do D. Plácido de

Oliveira
Em commemnraçio ao 5* intilversario dnfundação do Abrigo do Marinheiro, foi re-•nii», hontem, no Mosteiro de S tento, uma-olemne missa, que teve assisleiieia de In-números officiaes .1» nossa Artna.l», infe-rlnres a m.rujos, bem como de muitas faml-lias e cavalheiros.
Celebrou o officio religioso o nevmo.D. Alqiiino Micro, secretario do Mosteiro,acolylitdo pelos sacerdotes D. ricntn. D,

Francisco e D, Armando, Ao Evangelho, o0,-n.lnr incro D. Plácido de Oliveira prnfe*¦in uma oração notável, nAo s<. pelas ale-vanladas opiniões emiti*.!*- como tainbcm
pe Ia simplicidade dt linguagem enipraguda
pelo tribuno religioso.

D. Plácido Iniciou sua allncuçao dizendo
que sempre, desde moço, sonhara ver entre-laçados a bandeira do Brasil • o estandarteda egreja t que a «.olemnldade do momentoern o IronsfortnaçSu dos seus antigos e or-dentes anhcloscm uma rlsonha o promissorarealidade. Discorre o orador, a negulr, io-
bre a rcllglio, que dis ser o traço dc liga-
cila Intima existente entre o homem e o str
superior, Deus Eterno, que o creou, esten-
ilcndo-st em considerações serenas a res-
peito da obrigação que tém todas as orea-
lui-as, de manterem sempre aquelle laço in-dispensável, de estarem em npproximaçâo
cada ver. mais accentuadn do Crcador «le lu-
do o que existe. Recorda pa*i?_*-ens «Iasmais brilhantes da nossa historia, em queos soldados e marinheiros brasileiros de-inonstraram possuir a mais ardente f. emDeus, e termina fazendo uma exiiortaçAo a\irgem Santíssima, rogando-lhe qne mante-
nha sempre firme e pura a crença dos queformam as nossas classes armadas, afim de
que cada corpo dc militar tombado no eam-
po da luta, quandj n houver, seja o resur-
gir de um espirito no reino celeste, onde ser unem as almas dos que, na terra, bem ser-viram ao seu Deus e A sua Pátria.—*~ ¦ m*m ________

MUSICA 0 "ZR 3" era viagem para
os Estados Unidos

Aurora lir mon Um titudanti atttnta contra a
vida do commandanta

da aaronava
DEFU.IM, 13 (Horas) - Communleam fo

Prlodrlchiliavoi- que o dlrlglvel "/. It 3 le-
vnntou vflo com destino aos Rstndos Uni-
do», seguindo em «llrerçáo a Itelfort.

BERLIM. 12 (IUvbs) ..-- _Fol_ M»I|"«S
ealio

Audição
.'mn o inlfto guunl. «lo Inilltutu iiiplclo

ri'iilisoii.»y -.,1,:,, i.. a ifinlv, o concerto*
estriín ilu menina Aurora Uni/on, (lliclpiilo
do professor Juüo Nunes. A pisnlstn, máo
grailn ns teus nove annos Ae edade, cones*
pmiilcii a expectativa geral e demonstrou que
nAo havia oxnggcroí nos ruconiios que dè
:,i.i, ini., lhe foram tecidos. A assistência
cnmprvhenduu logo que se tratava de uma
creança cxcepclonnl, que nAo i pura se con*
fundir com as oulras creanças, muito lutei* i
llRcntes, que tocam plano ic uma nlunlsl» rta apassaBcm do Zeppelln "/. R. 3
do toque nítido « expressivo, vencendo com •,„.„,-« ^ minutos voando sobre o
as suns mfloslnhus todus as difficuldades ori«**_ade paginas em que nnufrngain, por veies,
alguns pianistas d«, renoinc. Naturalmente'
não se lia «lc cslglr do nina menina como
Aurora Urnrnii, que exi-eiitn -. u.ii ¦•¦ «le Hee*
lhovon e números de Chopin, Interpretações
Impcccnvols pela sua profundem. IS' como
eieiinça ijeiilal que cila deve ser considera*
»la, é ncsie angulo de relatividade qne n cri-1
llca, par.i ser lympathlco, «leve collocar-ie.
Aliás, nás n.io pretendemos f.ii-er a criticai
do recital de s-bb-ido, mis apsnas asslgna-;
lar a imprcsstto da vasta assistência <|iir,|
bem se pôde dlier, ficou maravilhada cnm.
a apresentarão de Aurora Hriixnn, chamou-a j

TOD0S DIZEM!
— 86 —

Vae ser reeleito o Conselho dos
Soviets

MOSCOU, 12 (H.) — Está-jc procedendo' reeleição do conselho dos Soviets, O aclodecorro entre urande .inini.-içâo.

Loleria Si M_
ü \m raraiü

M_____^_lWÊià_W___W_____W___í«filio Casara»
E ni quanto suas congene-

res a perseguem, a LOTE-
RIA DA BAHIA dá-lhes li-

jyre curso em seu Estado.
Iprovando assim, que a su-
jperioridade de scus planos,não lhe trazem concorren-
cia. O publico que julgue ! !

Próximas saiclas para Europa:

POMADA
RENY

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

VOS c MANCHAS DA
PELLE

INFALLIVEL
¦ ««»»» ,

Tentativa de evasão do crimine- j
so do Hotel Francíort

LISBOA, 13 (A. A.) — Rodolpbo M. da |Costa, o iii.li-,ilado aulor do attentado a dy- j¦arnita quu oceorreu no Hotel Francfort, jtentou cviulir-íe .|iiando era transferido de jUma («iia oulra prisão, sendo, porém, nl-j
cáriçadp pelos cimrdus, aos quaes oppàz ts-1
üa.-. resistência.

Pa ri si sina
A Açna do Coloaia preferida¦ -¦ , ^*m> > 

lõ Novembro 1924
7 Janeiro.. 1925

25 Fevereiro. 1925
11 Abril 1925?.7 Maio 1925

; De Valera pleiteará as próximas
eleições na Irlanda

IJUB*LI\, 12 (II.) — Numa prociamação«liie acaba de lançar ao povo, o chefe repu-blienno de Valera ,-innuncia que nas pr.,*;i-nias eleições o partido "sinn-fein" apresen-tara candidatos não só no listado Livre dnIrlanda como em iodas as circmn6cripçõe3
do Ulstcr.

ao estrado repctldis ve/es de modo deliran
le, fel-a executar vários números eatraordi*
narios, cobriu-a d* boijos e apresentou os
melhores parabéns ao professor João Nime».
a quem se deve aquella revelação,

1* concerto do pianista
Miecio

Teve o enthtisiAsmo previsto a apresenta*
çáo doplanlsta Miecio na noite de sabbade,
no salão dn Instituto; e o seu programms,eseciitodo de modo cnnsciencio.io, nada det-
s„n a desejar, dadas ns qualidades de terh*
nica e e.ipresiSo daquelle pianista de con--aKrncSo universal, a asnlstencia se mani-
fcMou com niiilln emoção desde os primei-ros applaiMos, causando particular agrado •
scrie^ «lc Moussorgjky "Tableau d'une cxposl*
tlon". «pie Mierin offrreieu rom abundan*
cia brilhante de coloridos, «lehando «*m to-
dos indelével expressão de arte. O próximoconcerto do grande pianista polonc- esti
marcado para amanhh, o que vale por diier
qne dentro de poucas boras se rcnovnrão as
emoções tão gratas que nos doixou a audição
de sabbado.

O 36' concerto de Cultura
Musical

Com nm proprnmma multo liem organisa-
do renlisa-se no dia 2<5 do corrento ineí, ás¦I horas, no salão nobre do Instituto N'aclo*
nal de Musica, o "G" concerto da Sociedade
de Cultura Musical. liste concerto, nn qualtomam parte artistas de reconhecido valor,
eonslituirã um verdadeiro acontecimento
musical, pois que será,, interpretadas c.tclú*
sivamenle paginas musicacs dos modernos
compositores licspnnllócs, ntraiís das «piaes,
sc'sente palpitar, cíltèiáda em rytlimos ej
roloridos surprelienileiites e surtos passio-naes, a alnin daquelle povo .'nnlindor e bi-
zarro.

Concertos Históricos
Vae se restabelecer • síria, por «-«rias cir-eumstancias interrompi.!», dos concertos his-

torlcos qne, com muito gelto, nos vinha pro-po-cionando o "Brasil MusíchI". Levando
n*!ora os dous ultimos concertos da alludida
série é faci! prever-se o brilho daqueilas
audições de 25 do corrente < 1 de novem-
hro, e brilho tanto mais «eguro rrnanto icerto que se encarregarão duquellas exe-cuções os seguintes artistas: Lila Tavares.losettl, piano; Elsa Barroso Mnrtinbo. can-tn; Newton Padna, o elegante viõlonccllista;
Lconidas Autuori. violinista, a Brutus Pe-ilrcira, pianista; os tres últimos componen-
t,s do trio que então se fará ouvir.

mmm

l.i.ill.lM, 13 (Havas) — Foi bnitV'1» 00-
easiío em que zarpava o /.epellin / 11. 9
para os Rstados Unidos, mn estudante, na-
tnrnl da Weslephallo, que de orma cm pu-
nho e dando visíveis sl-,'nncs Ae loucura,
pretendia matar o cnmtnnndiiiilc dn acro*
iinve. ,,

HI'RI.IM, 12 (U. P.) —• O ultimo radio-
gramma recebido de bordo do 7. It X'. n»t
eslA em viagem para os listados Unidos,
di/ia que a aeronave se achava navegando
multo bem • dusentos a elncnent» liilomo-
tros distante da costa.

PMEnniCHSAVEN, 12 (IJ. P.) — O dl-
riglvel "Z l\ 8" partiu ãs 6 horas a 40 nii
mitos da manhã, passando, duas horas de
pois, sobre o lago de Constsnça. Sn ao che
gnr em lindei, na Suissa, a rrceber ahi as
communicáções meteorológicas, o comman-
do de "7. R 3" resolver* qnal o seu caminho
pnrn os listados Unidos, escolhendo a dire*
cção do sul ou do norte .

PAUIS, 12 (ü. P.> — O dlrlglvel "7. R
.1" atravessou o golpho de Biscnia ãs 4 ho-
ras a 45 minutos di tarde. O grande Zrp-
pelin levava o nimo de I.» Corufia. onde
devera chegar 4 noile. Tudo bem a bordo.

¦ ¦ mmm ——

CRUZWALDINA
O • a I a f e*
cta-sM e» alta
padar «urite*
pdeo • «iia».

McMa

(deu «ta str-
ph-riatu a e s

Hoapltata,
Hetelt, l.egti.
douro* publi-
cot e Res).

dtndaa.
Grande* E1 •

portuHores:
Silva. Mascarenhas & Cia.

RbA DA QUITANDA, 159
Telephones: Norte 3784-37R5
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DEU QUATRO CONTOS EESTi»
ESPERA DA Cd': ¦

Üm major do Exercito f|uei,xa*s
á policin contra a Sociedade

Immobilinrin
II» J4 iilgmii tempo appiin-críiin 1

nuas i" ¦•!¦« capital Hfinunelos de
companhia pndlal, dei ilnnda
iromoblllarlfl dê Credita Mmllndn, ,
;i nveiiiilii filo Bronco n. 137- l* nmli
empresa, temlo a liruie os Srs. xu»
ti,-, Alborto Secco e Tilo ("«'«nr de (
« Itliering. se propuiilia fimer tinr<
eonilrucçOM, oferecendo 'os malure
geiis nus associados,

Immedlatamentd acorreram carj
reisados, entre elles o Sr. Rayinun-li
da Serra Mnrllns, maior da lixen-l
nn vhta das vantagens pronietiei
leve duvida em entrur em neguei,
n socicd.iile, para a construcçào de -
No neto da assignatura do contrato,
Ií.imii.i entregou aos Srs. Nelson D
Tilo Ceiar « quaiilia exigida ,1
c.mlra o recibo firmado pelo Sr. Nois
tas, director presidente,

Alé ahi não houve duvida alguma
ei.i tratar-sit mesmo Ae um ca-,» re».

Decorrido um mer, porím, o major
vendo qtlfl ainda nem, um p;,ii«o f.*,
pnra o inleio do levnnlamentn «!„ pir
devia scr á rua Nascimento Silva, ,;

síde da Sociedade. Nâo encontrai
director Dantas, foi recebido por A!b<
eo, que, di-eti.lo ser o «iireclor-t!
n aconselhou 11 que voltasse no din 5
mas que nâo mais cntreü.-isse o dinl
nin a elle. que era o tlicsoiireii-.
dade. Desde esse dia <• major ll.iynu
a desconfiar ilo negocio que empre
tomando Informações minuciosas, ,-
(•(inclusão de que ?cii dinheiro pe
fectivameoto, 11 sociedade, sem ío
ca a sua resolução, passou .1 fun,
um escriptorio, ,' mesma rua n.
dar. ,-ihi opparecendo apenas Ali,*
parn aconselhar nos prcjudii-a.los .
xarem «los «.utros "dircetores"
tambem, viclima delles, «

Apresentada a queixa a uma ti
cias auxiliares, foi aberto inqueril
o npparccimento de mais dous no
ricio Lavrador e Elysio Danlas, t,,,,
eusados de serem .lirfctores «Ia soei,

A' vista disso «iesíipparceeraii! n
Ihôcs, sem que a policia*saiba sequer
tomado pelos dircetores da "empre..,

¦'¦«."I
"* 1H"-. ti,¦¦ (iL'•-••*¦¦
tnti.,1
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Barra do Pirahy já possua auto-
omnibus

JBAR-IA DO Plit.VHY (listado do Rio1, 13
fsci-viço especial da A NOITli) — Por ini-ciativii do "«•liiiulfeur" Alfredo Cunha foiinaugurado aqui. tendo .já começado a Ini-balbar. uni novo e confortável auto-omnibuG.

E' ji muilo elevado o numero de liulomo-veis existentes nesta cidade, que tem lo-ntado, uitiiiianii-iite, um nóiivel desenvolvi-
ntcnlo.

ITÁLIA AMERICA
AV. RIO BRANCO. 4

A Central fornece com regularia
dade carros para o transporte

de gado de Cruzeiro
Hn-elicmos de Cruzeiro, Minas, o tele-

gramma seguinte:"'(Iraç-as a esse jornal, depois do nosso
tèlcgriimnía anterior, n Central fornece rc-
gularmente carros para transporte de gado.

i Vin.lo pnreni, a faltar, pedimos outra vez a
I vossa prolccção. Saudações. — (a) Josce-
j lino do Amaral. "

0 APERI- ^M
TltfO OA ÀçéÊS
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^^iprovtí n im /ji
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Loteria do Rio Grande!

Vende-se em toda parte I
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A "Gazeta do Norte" recommen--
da a intensificação do cnl-

tivo do algodão
MONTES CUMIOS (Minas), IS (Serviçoespecial da A NOITE) — A "<Jazeta do Nor-

to" publica um artigo sobre a cultura do
algodão nesta zona, mostrando a necessi-
<li.de de ser feita uma intensa propagandaentro os labradores, no sentido de evidenciar
a conveniência do ser intensificada a plan-
tação (bwruclle produeto, por meio não só
da escolha das sementes como da adopção
rios melhores o inais modernos metliodos
reconnmendados.

¦ÜHBÍ

""•je: -"t-*' xj ivjc _-v -«--i._c_-v.--i
Antes de comprar, veja os preços dj cm
Orlando Rangel-83. Assembléa, 85

3!o>Os uruguayos vêm ao
Os uniguayos, campeões mundi-ies ,ii

Football, vêm ao Hio para comprarem m
formidável liquidação de meias de pürc -íi,
a preços baratissimos. d.i rua Chile, 25. *a

"0 Suburbano"
¦¦a»»-

RAIOS X E ULTRA-VIOLETAS
Tratamento moderno e índolor dos cck*

mas, uleeras, furunculos e doenças da pelle.Photographias (raios X) em domicilio. Dr. Da-
inuscono de Carvalho. S. José 39. T. C. 5282.

Mais um bom numero de "O Snbuibsno
semanário desta capital, que aculn de sieditado. Como sempre acontece, c:
ro, apparecido a 11 do corrente, ven
do artigo» de flagrante açtualldadc e dt*cados todos aos interesses e necessidsdi
dn vasta populneão dos nosso*,
bio.

mtmm"Rosi.er 2â JJ

'rouge" da mulher chie

NÂO ESTÁ LONGE 0 DIA EM OIT.
A ÁGUA SUBSTITUIRÁ A

GAZOLINA

Rotisserie Progresso
PREÇOS RAZOÁVEIS

«4 — LARGO S. FRANCISCO — 44**¦» ___

Precisa de dinheiro ?
A Tlntürairla Ailiança di cm dinheiro, no

acto ria cnlrcga da roupa, o valor da mesma
It. Visconde Kio Branco, 38 Tel, 5551 C.

A recepção que teve em Manhu=
assú um sacerdote catholico

ftfiANHÜASSU1 (Cllinas), 13 (Serviço 
*e«-

pecial da A NOITE) — Com grande manifes-
lação popular, foi recebido nesta cidade
liontem, o Revmo. padre Syinphronio déCastro, consagrado orador sacro, que, a con-viie, veiu realisar aqui unia conferência cmIienefieio das obras da nossa matriz.¦ -air
Pvnrrhía tratamento garantido com o« vwiiiic.. C5pccirico ,,Y0L) appri pe,a s
I\ — Manoel Duarte, Gonç. Dias, 84, en-Irnda Rosário. 3", â" e sabbados.

mm**

0 que falta para a producção
do novo gaz combustível

Mi*I PARIS, 13 (ü. P.) - O JornalHn" entrevistou o professor da SorSr. Charles Henrj-. «jue declarou não estarlo'ii_e o dia em que n ngua substituir,; ,i }hzollna na propulsão dos motores.
O professor Henry disse estar absolnta-mente seguro disso, accrèscétitandó: "Si

resta encontrar um melai ou vegetal que, fil*trando a água, permitia a sua rápida dt-composição num gaz explosivo numa tnn-
[i-raturí- de cerca de quatrocentos gráoj Fn-renheit. Pú.le ser que eu morra srém, estou cerlo de que pouco dep.tomoveis e fabricas usarão água do rio :chuvas em ve/. da gazolina."

Kio Branco,
mtm RiBEflDB das Atjuas de Colônia

£¦ a Rainha.
Perfumaria Lapenn*
Rua do Tlieatro, 8*¦«> 
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AMANHÃ

CENTRO LOTERICO
R, SACKET, 4

A CRUELDADE DO
DESTINO

¦-¦*•??¦>

Foi aútojísiado ti sepultado
o corpo da victima

Cansou, como orn natural, dolorosa im--pressão no.i subúrbios, onde eram geral-meiile estimados Ròmüáldò Cardoso Png., eaua ijiiulhci- Noemia dos Santos Rtiga, o ns-sassinto involuntário desta por seu marido,facta de que nos «ocupámos nnte-lionlem.
O cadáver dn desventüráda mulher foi.liontem. nútopsindo, no necrotério do In-

sliliito Medico Legal, pelo Sr. Dr. llo.Irl-
«nes Cnó. medico leglstn, que htipstoü como"clíusa-mortis" — ferimento ilotlioríix por
p.voje.ctil de arma de fogo (carga de chuni-
lio), inferessando o pulmão esquerdo e a
àrlcriá siibclavea do mesmo lado.

O corpo foi, cm seguida, recomposto, con-
venienternenfe vestido e. depois, reirmvido
para a estação inicial dn Central, praça da
Republica, de onde seguiu parn o Meyer e.
dahi, para o cemitério de Inhaúma, afim
de r.c-r sepultado.

Os funeraes foram custeados pelo seu
desolado marido. «•»

I 
Depois è

-i lotei i
i! só

e amanhã

Silva, Mascarenhas & Cia.
RUA DA QUITANDA; 159

Telephones: Norte 3784-3785
End. Tele.. "HASIL"

corrente dessa publicação semanal dé"assuni-
ptos econômicos e financeiros.

i
jogam 6 milhares

Vende-se em toda parte-w_a______m—__mmmxmi_£Ê____^
O QUE E* DIGA-SE:

A ponte de atracação do São Se-
bastião destruída por

uma resaca
.S. PAULO, 12 (A. A.) - Em S. Sebas-

tiiio. liontem, uma forte ressaca destruiu
completamente a ponte de atracação ali
existente e mandada construir pelo gover-no do listado.——' , mj»m •

O Sr. Rodrigo Octavio Dou-
tor "honoris causa" pcla ("Monitor Mercantil"

Universidade de Bue- L-JA.í-i -!-ha â .vf."da.0 numr.ro de nnos Aires j
MÉXICO, 12, (A. A.) — O Dr. Rodrigo íOctavio, recebeu liontem, a visita do Sr.ministro da Argentina, acreditado iunto ao

governo mexicano. O distineto diplomata
(i-t.liiella nação foi communicar a S. Es:.sua nomeação de doutor "honoris causa",
dn Universidade de Buenos Aires.

Os dous conceituados juristas demora-
rnm-se em amistosa palestra, tendo o Dr.
Rodrigo Octavio. a opportunidade de agra-
decer a alta distiiicção que acabava de rc-cclier.

po-

15»0
o
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NA LAMBERT f| 4

LEGITIMAS ííifca
LÂMINAS -O-í 
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V6 COTY'l'orias
as core*.
RUA SETE 92

O MAIS ADHERENTE
¦O MELHOR PO' DE ARROZ. ^tt» 

JERSEY E MEIAS
Preços ria fabrica a varejo, grandeilude. Largo da Carioca, 12, sobrado.

LINHO

e-omel-ior Pó DE ARROZ

Va» inaugurar-se, em Rema*- um„
exposição de produetos

brasileiros
¦ROMA, 12 (U..P.) — inaiigurar-se-á bre-

.•emente no edificio da embaixada brasilei-
ra a e.nposiqflo de produetos brasileiros or-
Iganisad" pelo addido commercial. Sr. Spa-
Irano.

Dous importantes melhoramen-
íos introduzidos no Gymna=

sio Ubaense
_ UJ3A* (Minas), 13 (Serviço especial da ANOITE) — No Gymnafiio Ubaerisè foram

inslalliidos um microscópio Laichvrl e uma
machina Magistcr para ministrar lições
illuslradas com prqjêeipões luminosas, pormeio de films e (Iisposilivos esjic-iaes, quetrazem um auxilio valioso não sô aos alu-
mnos como aos professores.

O collegio destn cidade é o primeiro esta-
belcciniènlo mineiro de ensino a scr dotado
com aquelles apparelhos.

a n-SHB». ¦ ¦ ,,. ,.__ ,

Estuda-se, em Roma, a consíru-
cção de trens subterrâneos

(ROMA, 12 (U. P.-j — O "burcau téchni--o municipal .iniciou o exame de dous pro-iectos que lhe foram apresentaclòs para a
construcção de trens subterrâneos nesta cn-
pitai.

PURO
directamente da fabrica ao freguez só

DAU.DS FSÉ1ES
Av. Kio Branco, 114-1°. Tel. C. 1902, i»e». 
Foi eleita a directoria da Guar=

da Nocturna de Botafogo
A convite «Io delegado do 7" dislricto po-licial, grande numero de contribuintes da(¦Uiiríln Nocturna de Botafogo se reuniuliontem. a noile, na sede daquella eorporn-

çao, e elegeu a nova directoria dn Guarda,mie ficou assim constituída: presidente Dr,Sylvio Moita; secretario Dr. Adjiilm-a de.Aguiar Alves Pereira e tbesoureiro, Dr JoãoDiogo Malcher da Cunha.¦A assembléa foi presidida pelo Sr. A/çe-nor de Roui*c, secretariado pelos Drs. Leode Alencar, representante do Sr. ministroda Justiça, e Raul Machado Bittencourt Oür. Frederico de Barros Barreto propô/umvoto de louvor ao còroniuiidunte iln Guarda,Sr. Itaul dc Borja Reis. lendo o Dr RaulDruminond Gonçalves feito idciiticu pro-posla, pedindo a transcripção na acta doelogio feito ao cominanduiite pcln antigadirectoria", e tornando extensivo o seu votodc louvor ao delegado Dr. João José úvMoraes. O delegado do 7° dislricto agra-deceu o comparécinidrito das pessoas pre-1sentes, em nome do Sr. marechal chefe depolicia, fazendo tambem, o elogio dos re-ícem-clcitos. i

Digestões difficeis
Methodo boje empregado

para as facilitar
São moitas as pessoas que soffrem do es-

tomago, sendo a cansa as más digestões, «ci-
.lcz, dores, peso depois «laa refeições, etc. Es-
tas attestam qoe com o uso do blcarbonato-•-'erizado têm colhido admiráveis resultados.
Muitos médicos têm constatado que o dito bi-
carbonato esterizado allivia o catnmago. fa-
zendo dcsapparccer a liypcracidez que irrita
c inflam-na a mucosa do estômago. E' poriaso multo aconselhado, agradável e süo. No
nosso paiz deve ser procurado o blcarbonato
esterizado em vidros bem fechados especiaes
e pão em caixas ou pacotes dc baixo preço.•«•*¦

¦ m**.'  _

' Próximas ».i H ___K_Pwfê I
ds teus In-H B

xuosos e eon-B 9
_M ¦1.

Prof. Austregesüo-c:?ns^1í"ri,°: "-y-
, „ „ » -""ít ¦ do Setembro, 211,A's 3 horas. Telep. C. 1995.

Próximas sai-
das ds teus lu
xuosos e con-
fortarels pa-

quotCB

))O «Gelria
Sairá á 22 do corrente mez
Para: Bahia, Recife, Las Pai-
mas, Lisboa, Leixões, Vigo. Sou-

thampton, Cherburgo e
Amsterdam

0 ACCORDO EGONOMlêO Fl
CO-ALLEMÃO

| Satisfatório o resultado da
meira phase das ne-

gociacões
1-AR1S, 12 (Havns) - A primei,.,,das negociações econômicas franco-a!

ifcrminou por accordo sntisafatoriõ nncerne .ás linhas" geraes. Tudo íc o exilo das negociações sciiiporquanto restam somente questões
rn,„'i- 

t!Ue,!i."r:Vo -Jisciitidas c resolvi.!«uniões ulleriores, depois qiic ns i
S,™ '"s ""''^ lc»1""" otivido <
S-n?-"?S' '•' f,ji w™ VcrmiMv ,',? 

ã_ i } C3-Cs pcnlos* (i'"-' a proxiiiumap foi .marcada- pura-, -dir-friln*
bro vindouro, con,,,' jfi Cstã annuncb

comdestiuVoBeriiu,:"^1"11^'

m

pn*

conipltw
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0 povo úq Povoa de Varzim pro-
testa contra um banquete

político
¦ — ¦ m- «.—-——.

E colloca crepe na fachada das
casas, em signal de luto !

0 "Flandria - -

Sairá á 20, tambem do corrente mc?
Jpara Santos, Montcvidéo e Buenos-Aires!

Para passagens e mais informações comos agentts geraes:

Sociedade Anonyma Martinelli
106 - Avenida Rio Branco - 108

'¦wnwKVí.v-iitfA-'

BoccalimDpPSES PANOOS 
-

uno da 
"-UÒlil 

üliOfiU

-wi-iSáli"' ,0Í*U ° Rr-'-ri'

EU FIZ A BARBA ESTAUMA GILLETTE. E VOGÊ ?
MANHA COMLISBOA, 12 (U. P.) — Realisa-se ama-

nlin, em Povoa de Varzim, uni banquete ——_____
político, offerecido ao Sr. Doiiiliigues San- Wõn hn uma <*«ic- ,,-™* ~7^tos, apesar do protesto do Municipalidade ndU "d U,lla C**S3 VaSia, em Bar=e do povo, que collócõu crepe nn facbada
das casas, em signal de luto.

Foi preso, hoje, o Sr. Vnsques Calafatòi
presidente da Câmara, Deante disso, os vc-
rcadores, num movimento dc sólidaricd.i-
ile. entref-arnm-se lambem á in-isão-Os ânimos estão e.inltnilissiiiios.

--> ^ni^fcj«*>^-^__ _____ , ¦ ¦—

QUER FICAR FORTE:
corai

nmmn„°!"COnC ° »,c!ll«'* fortificai
fe?*1' depositários fabricantelana & Comp. R. S, José. 75. VidraJ- nas boas pharmacias.

sua—-.ea.isou.se, em garra
hy. urj grande festival

infar.fi!

do Pira»

ra do Pirahy
BARRA DO PIRAHY (Estado do Rio) n

(Serviço especial dn da A NOlTj.**, _ À.,'„!c já o numero .le veranistas ehelT n(ie
cidaderonde nâo cxis?.='_nV„1^c^:"M
occiipada. ' -''*"' Ucs-

_¦'

(SA 
DO,PIRAHY (Estado do Rio', 13

Iriti xZ,e.PCC,:il dil A NOITE) - A senho-
| t-,.Angelina Teixeira Nètto, filh.i do jor-

„ .1 Ç?c-ílPtór Luiii Teixeira Netto, alu
1 í^gK'? ?•«, Prefèiturn Ibciü, fe rcnü

dMti r_\ ° l'"i,nu' "" Tllíi"™ Mãseòlte
«_e <«. -,?ad-V,um Stamlc festival infaiilil
cnnenn.lÓ )'" " tln n,nÍ01- *>rtlháhll-_io.*alcançanlo muito suecesso.
nu lil.___?ii --•' -ollc»'"so á festa ns «lisci-pui.16 daqnell.1, Joven, o major Juüo Tavciw
cedeu o Z1. 

C•'"''0", Hufi0- "'¦"• ':*"'"tiil¦-ç.icu o theatro emetneulo quo

ü-ih.-. /


