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^ tomo ao projecto que se debate no Senado
'' —o

Antes prevenir que remediar—diz o coronel
Leite Ribeiro

A commissão
dos Doze

OPINIÃO INSUSPEITA

(DESENHO liF MULó
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Ü prcjícla nas er* se iliicuto no Senado
s pilo <iíj1 c Executivo Municipal teria a
IW.-Miiie <íè vetar parcialmeoto as dccbões
áo Conselho, com npprovaçSo do Senado, tem
tisdo mar^eni í actlvitlado do espirito cri-

„ , i ¦¦¦¦ _-—-, tico c de quantos sc
S<ííLvT2l"í.^ Éflalxonam pelastineslòes da facto ou

doutrina nessn mate-
ria quo du. tão ile
perto COin os iliai;-
aitos Interesses da
cidadã e dos conlri-
buiiitês. Um exemplo
desse desejo de crili-
ca e analyse nos of-
ferece, sem duvida,
o Sr. coronel Leite
Ribeiro quc. a pro-
posilo. nos tez as se-
guiutes considera-

CÕes, pondo cm relc-
vo os principaes as-
pectos dc sua apre-
ciação:
— Sou dc longa da-
ta. apologista do "vc-
lo parcial", por con-

i :;tl Lciíc liiltiro sidcral-o , cfficicnlo
uo impedimento da

rjixsrtia perniciosa om troncos aproveita-
-. . ai-iliii evitado o funesto regimen do"ci-è ou morre" em que muito commum-

m-nte o legislativo collocã o executivo, im-
••¦••ndo-lhc, sobretudo nas leis orçamenta-

ias, aceciiar o máo para não .sacrificar o
li "ii, ou renegar esto para não perfilhar
.'[iiille, bastante lamentando eu quc a
medida se circitmscreva ao Conselho Muni-
c:pa! daqui, cujos erros, por mais graves
«iue tenham sido, uão lhe estão privilegia-
do». * talvez; longe se encontrem do primei-
rò logar, no cadastro geral da matéria.
Acho, porém, o projecto deficiente, omisso,
rui dous pontos de relevante importância:

> de habilitar o Senado a julgar os "ve-
" com pleno conhecimento de causa, at-

tep.ilendo ás duas partes em dcslntelligcn-
i.i e não nuenas a unia. c no di tornar

lio acautelada a contribuição publica con-
Ira oí desmandos financeiros do prefeito,
quanto o seu amplo "velo" ás resoluções
Au Conselho visa este conter, quando pos-
íp cm tal caminho. Provendo ao primeiro
imso apresentei na Câmara dos Deputados
em '-'3 de julho de 1905, o seguinte proje-
elo ne lei: -

"O Congresso Racional resolve:'Ari. ÍP — As resoluções que. nns termosnos arts. '-'4 e 2d do decreto federai n." ólfift..- S de marco dc lflfi-l, forem vetadas pelo
prefeito do Districto Federal, serão, no pra-•>i de cinco dias, devolvidas ao ¦ ConselhoJfnnicrpal, c neste, observadas as disposições
uo art. ll, do mesmo decreto, soffrerão no-i-i discussão e votarão.

Art. 2.° — Incumbe ao prefeito, arra-zoando^ seu acto, positivar os pontos daresoln.-no vpImT.i qut tiverem incidido cmSna condemn.ição.
? 1." — Xo caso do Conselho conformar-

se com as razões apresentadas a resoluçãocm causa será. nns termos do "veto", ar-cli'-'<ia nu modificada, voltando, ncsla bi'-
polhese, á saneção.

5 '.VJ — Quando o "veto" fôr rejeitado"'" ' ""'•'ho cs't nddiinrá A resolução
çondemnada as suas razões de "conlra-

- ,-, nrn-oti,,. ,nts;„, instniido. serál-finctttdo ao Senado Federal, que dc ae- ""' ''ã- dn d-creto referido, eem pspivie, dirimirá a controvérsia.
..ri. ?,¦¦ — Revogam-se as disposições emcontrario,*'
Ksi.-i minha idii.i íVierecen o seguinte pa-recer unanime, firmado por vultos do maiss In e mnr»oidn renome nessa casa do Con-
"O pi-njcctr. n.' mi), deste anno. tem a

Ri-.-inde_ vantagem de levar nn conhecinicnlo
un leetislalivo miihicinal os mMivos. muiti.i-sunas vezes de ordi-m conslitucioiiali nuc'..-lei-niin.-ii-.-ini n prefeito a velar as resohi-in-s dn -Conselho, e esle lem oceasião dc.
cabulando as vflzõès ilelfrminantes do "vo-

— com c-ile se conformar, o que evita— ser esse projeclo enviado ao Senado. Nortiso c-.ntr.ino pode o Conselho esclarecero Senado dando_ as razoes de seu decidir.o mie sA nodei-á irazer vantnüéhs, para a
finalj decisão'; Pnr estes motivos è a com-mi«ao de parecei- nua seja apnrovadn o
Tiioie.-ir,. Snla das Sossões, 21 de setemhro
dc 1»:i, faranhos Montenecro. presidenle.-: llnsaiinab de Oliveira, relator. — .lulin
Siffiin.s. — Eslovam Lnbo. — Germano Tfáss-Inchor. — Luiz Bomingues. — Bernardo deGamnns,"

Alifinlendo nn secundo ponto elabnr.ii e,'iinv..-.n|l.j t|1a,*r, lnr(|f. (m ,_)tí rl(, {]ezemi,ro¦ Ie 1(103. nnirn prolceto. creando. no Tri-
lin.n-.i ,j„ i>,„tn, Pedcral: um ramo destf-
nado especialincnte ao exame dasnr.Tir|p|„npSi neronranfe,. errtfiuanto este BTs-*jIriclo nao entrasse no reeinien dn sna com-
plefn autonomia. Fmhnra a Lei flrcanlc»
prí.vcro.-i nno n prpfplto deve prestar cnn-
ias ao Conselho, o facto i. na sua tirntali-''".''•'- mnlprinl, nnp nem nquelle isso tem'cito nem eslp so sente pnm força liast-inte
fiíir:i a tal cousa ciimpcliil-o. e sc nlnum
intendente, dentro da sua itidcnendéncl»
ínoral. pt-neín-flndii nem se deseninenhar do
seu uinnrlato. isso tritent.-i provocar, lnao è
acoimndo de nniinsiciònista pelos inefnsa-
dores sovci-nnnifiilnps. nue nrocurarri dou-
rir r«m r, Umãlhá da lisrinín ns interesses
mrnnfpssyypis on? lhes borbulham no ce-
rchrn. paindo. afinal. vpnrMò pelo cansaço
einaripfilê do esforço inufil. e cimo bnsip
no prefeito para r, sua conservação no car-
!'.'i. a cnnHnnpa do seu vinieo eleitor — o
chpfp da Xflpúp. com niiém confnbula em
(nlinildíidc alhein ao Conselho, nada o in-'.eressa senão islo. pelo oue nada o abala
ni siln disnosipão de nem mesmo resnnn-
\iy mi iiiip o Conselho se atrever a per-
junt-M-lhe. Pr-ln lado sdrnin.istrntivó o
Bislrlcfn Vedei-al tf-tri simíiilnrídndes inedi-

i-i cm todo o planeta, etérnáinénte ninn-
dn o í'!ntiKf>nii-i Mfl nnsícíio rie "hndp cvolrt*

tnrln'' rlp Iodos ns inales locaes nuandn a
ierdadp ò nne a Tora os estreitos limites
N sua economia interna, em nada mais
i'.. pArln íntprvir sptn ii nlena sanecãn
iiisi-i facto" snlidariednde. dn prefeito nu

In Senado sendo de nntar oue. cn^enrln ao
CnnsMhn nrn\-er ao Õrm arrnt dn Dlslrtetn
simiillanearnenlp lhe {¦ inteiramente vedadn
inMar n desne^a rie vm re.nl mie -seio!

Cnnl a sn-, divida elevada em piívlssliriri
lornrin. í fanlaslip., snrninn de "fW.flfiO con-

niacos. dos seus ndmínlslratlores, qut '.Jo
irrçflectidainentc tira explorado n uotoiie-
daoe pelas obras de grandu effeito sceno-
araphico, abroqutlados nessa passividadedo Conselho, para depois ninda n este cnl-
parem pelas conscqucuclns dos desastres
verificados -- assim pagando essa Instituir
çao, com o se» descrédito o ato a maldição
publica, o errn da sua falta de cohesio e
do independência, no desempenho da sua
elevado funeção.

E* obvio quo neste meu pronunciamentonãu nlludo a determinadas pessoas on phases d,, vida municipal local, mas a verdade
(' qu?, bem apurado o issumplo, veilficar-
sc-íh qne nem todos os c.\-prcfcitos podiame podem atirar ho Consalbn essa primeira
pedia da londa bíblica. E' evidente que a
Legislativo local está requerendo, cnm a
maior urgência, uma remodelação qualquer
que. o habilite a melhor atlender As neces-
sidades deste município, aliás o mais im-
portanto da Hcpublica. mas, como medida
de defesa da contribuição municipal, con-
tra o desperdício ou qualquer outro pro-cesso de escoamento da receita arrecadada,
positivamente as providencias respectivas

não devem ficar a cllo adstrictas sc. na ver-
dado. isso visarem.

O prefeito aci nal 4, sem questão possi-vel, um liomem integro, sem jaca. incapaz,
a meu ver, de irreflectidamente aggravar,
por qualquer fónua injustificável, a angus-
tlosissima situação em quc encontrou as
finanças do Districto — situação bem pa-
relltell'0 daquella em que o Governo Federal
encontrou o paiz — mas S.Ex.. qus foi lc-
gislador, sabe e bem que as leis desse cn-
raclcr não devem ter feição pessoal, e sendo
não provável, admitto, porém, possivel que
na Prefeitura ainda so assenta quem ache
que por ora devemos pouco, e quc niuito
mais ainda podemos sacar sobre o fu-
turo. mister se faz que ergainos, já o já.
uma forte muralha do defesa contra seme-
lbante ealsmidadí, e tal obra uão pôde ser
somente contra o Conselho — precisa tara-
bem alcançar o prefeito.

Ii' o caso de preferir evitar a ter de rc-
mediar, e outra, muito outra, se-ria a nossa

3'itnação, sobre todos os aspectos, sc a
política republicana, cm geral, tivesse sido
de providencia, ao invés du seguir o errado
rumo em quc, sobretudo na matéria, tem vc
mantido.
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dos banhos no
recemnato

Observações e conclusões
da pratica do Dr. Álvaro

Caldeira
O Dr. Álvaro Caldeira, chefe da clinica

infantil do hospital "rVó-Matre", quando to-
mar, esta noite, posse do cargo de sócio ef-
fectivo da Sociedade de Medicina c Cirurgia,
vae abordar um assumpto que offcrece mui-

to interesse social, por-" 
que diz com a debati-
da questão dos ha-
nhos do recemnascido,
assumpto este que já
foi nbjecto de diver-
gencias enlrc algumas
summidndes do nosso
meio medico. E' cm
nome do grande inte-
resse que essa quês-
tão inspira que va-
nios já aqui antecipar
as principaes conclu-
soes do Dr. Álvaro
Caldeira, que dirá, na
sua conferência, entre
outras cousas:

— Só os falsos ob- [icrvadores, os que se jrestringem á leitura Jdos livros 6 que po-'
dem se insurgir con-
tra » pratica dos ba-
nhos no recemnato:

por certo, todos aqucl-

0 que ella reparou a propoz
no orçamento do Exterior

¦—— mm****, mm, ' i ¦¦

Siinpriminclo uma consignação de
240 contos ouro

¦IA tivemos ensejo dc citar os pontos mais
aainflerlsticos do trabalho da Comniissüo
do.-. Do/c na reducção do despesas do orça
menlo da Fazenda. Com o mesmo critério,
como è sabido, a referida comniissão eslu
dou os demais orçamentos da Itepublica. iu
clusive o do Evlerior. a quc fc« os seguintes
rcpaios o propostas:

Diárias dos plnnlões da Secretario de Es-
lodu. — A commissão lembrou a conveniun-
cia da suppressão dar. diárias de 10? dcsli-
nadas aos plantões da Secretario dc Eslado.
tornando-os obrigatório, se fór necessário,
aos scrvenlcs da Secretaria, que são cm nu
mero de 20.

lirnlifieiirões por serniçns extraordinários.
b'oi lembrado pcln commissão quo não

sejam as mesmas abonadas aos funeciona-
rios do gabinete do ministro,visto como os
mesmos já Idm uma gratificação especial.

Grolifiençôcs por serniços extraordinários
prestados por pessoas estranhas oo quadro.Parece á conimissão que se deve suppri-
mir a dotação de ."5:000$000. vislo ter a se-
cielaria de Estado pessoa] sufficicntc paru
todos os seus serviços.

Condiicrão dos empresados em sert»\o. —
A commissão foi de parecer que a despesa
dc 5:0005000. para esso fim. pódc ser sup-
primida, uma vez quo o ministério dispüo
dc automóveis cm numero sufficicntc. j

Gralifcações addicionnes. — Na proposta ]eslava consignada dotação para pagamento
de gratificações addicionacs de 2:0008 an-
mines aos primeiros secretários que Já attin-
giram cinco annos de serviço, e de ¦1:0005000
aos quc attinglram 10 annos neste posto. A
commissão lembrou a suppressão destas gra-
tificações, pelo menos, no futuro, bem eomo
a revogação do decreto n. 11.057, de 11 do
fevereiro de 1020. que no seu art. 26 couce-
de gratificações addicionacs.

Inf.pcctores consulares. — Por não Jiaver
serviço du inspccção consular orüanisado, a
commissão foi du parecer que fossem sup-
primidos os logares dc tres inspectores con-
su lares.

Alugueis de chanceltnrias. — A dotação dc
30:000?000 para possíveis augincnlos du alu-
gucl de cbancellarias c despesas correlatas,
á commissão pareceu quc podia ser suppri-
mida, por so tratar de despesa nem ao ine-
nos provável, c que se yicr a tornar-se ne-
cessaria, poderá correr pela verba fl" — Ex-
trnnrdinniitas no Exterior. A conimissãu
propoz cgualmcntc a suppressão da dotação
destinada a possíveis augmentos de expc-
diente dc cbancellarias è despesas correia-
taí, pelos mesmos motivos.

Insiallaçiio de c.hancellárias e consulados.
A commissão julgou conveniente suppri-

mir a despesa de 30:0005 para installaçáo dc
cbancellarias diplomáticas e consulados- e
acquisição de material permanente, atlcn-
dendo a que já se acham installadas c crea-
das as cbancellarias.

Boletim do ministério. — A despesa para
impressão do Boletim do ministério, segun-
do a opinião da commissão, devo ser sup-
primida, uma vez quc esse trabalho pódc ser
feilo pela Imprensa Nacional.

Expansão econômica, commercial e indus-
trinl. — A commis"são foi tambem de- para-
cer que se supprimisse a consignação dc
240:0005, ouro, para despesas relativas á
expansão econômica, commercial e industrial
do lirasil. a cargo dc embaixadas, legações e
consulados brasileiros, como para atlender
ao serviço de propaganda e despesa do Bra-
sil uo estrangeiro, visto não ter organisação
este serviço, nem poder ser desempenhado
nas arluae* condições do serviço diplomático
e consular.

fíedúcções. — A comniissão propoz sup-
pressões nns verbas, em papel, 87:3005! c
ridiicções na importância de 254.:')405; sup-
pressões nas verbas, em ouro, 4-15:787.?500 ç
reduci-õcs na importância de 527:11168000.
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O BOI — Com franqueza, sobre o negocio ão bife. declaro ein phrase chã
que pAdes lançar a vitima pá...
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0 "Z R 3" prosegue no seu
grandioso vôo

Já está em ccmmunicação com
as estações radio-tsiegraphi-

cas dos Estados Unidos
BERLlSg 14 (U. ?.) - Reesbeu-sc uesta

capital um radio-telegramma, expedido ás
3 horas de hoje de bordo do vapor "Muen-
chen", annunciamlo que o grande dirigiveí
norte-americano "Z 11 3" por em eommuui-
cação com as estações ladio-tclcgrophicas o
radio-telepbonicaí, dos listaddt Unidos à
nisia noite e trinta dc hoje.

BERLIM, 14 (17. P.) — O. Observatório
Meteorológico de Seewartc annunciou uma
depressão plmosnhcrica ao noroeste tia Ter-
ra Nova, na direcção de nordeste. O dire-
ctor desso observatório disse, porím, ao rc-
presentanto da United Press:

"Não sc devem considerar os signaes de
tempestade até agora como perigosos, embo-
ra o Zcppelin, na cosia occidental do Atlan-
tico, não possa usar da sua completa velo-
cidade." _

• PAHIS, ií (RWiasl — Tcudc~3c realisa-
do cm Berlim grandes manifestações dc rc-
gosijo pcln fôrma como o dirigiveí "Z R 3
está cffcctuando a viagem para Nova York,
o correspondento do •'lícho dc Paris" na
capital allemã informa quc taes demonstra-
ções não passam dc manejos destinados a
preparar a suppressão das cláusulas do Ira-
tado da Versalhes concernentes á coiislru-
cção de dirigiveis ua Allemanha. "E* já sa-
bido — couclue o correspondente — que o
Reich tenciòná petiir aos alliados a mauu-
tencão dos hangares de Fricdriclishaveu.

Felizmente, as geadas pouparam
a lavoura

S, PAULO, 14 (A. A.) — Houve geadas
esta noile em varias localidades do interior
do Estado, sem causar, felizmente, maiores
d-imnos á lavoura.

•-MS»

Xão esmorecer

Casos dolorosos quc a po-
Meia apura

Prisão de dous perigosos
vendedores da morte

dá sc vao tomando, mais • mais assuste-
dor, o desenvolvimento do commercio do»
terríveis estupefacientes, que já penetra-
ram, alanuuiileiiit-utt', cm todas as uossjf
camadas sociaes.

Não tüm sido poucas as campanhas, ino»
vidas pelo; poderes competentes contra cri*
mes dc tão funestas conseqüências, que.
apesar disso, sc vão repetindo com assidul»
dade dc espantar. Dispondo do farta som»
ma dc recursos c estratagemas, esses veo»
dedores da ínorlc, no seu fatídico mister.

Inão cansam nem se intimidam, tiltrandi»
i por toda a parle, ás vc7.es ás vistas da pro»
jpria policia, o perigoso germeu da corrupção
social. Desse modo, uesse trabalho crlmi-

do qual auferem gordos proventos, o»
Ideshiimanos Indivíduos, cheios dc ambição,
{alargaram mais ainda seus arraiacs, co-
lheiilio nas suas garras, implcdosamente,

i innciiuaj creaturas educadas no seio da fu-

na campanha contra
a "peste branca"!
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Reduzidos de 210 milhões de"yens" as despesas
do Japão

TOKIO, 14 (Havas) — O gabinete resorven
reduzir de 210 milhões dc "yens" as despe-
sas do Estado.

Kntre essas reducções figuram as dc
31..r>00.000 no Ministério da Guerra
IS.ãOO.OOO na pasta da Marinha o Sõ.üOO.OÜü
nn do Interior.

iiiiisiMiitiiiiiiiHiniiiiiiüiniiiiiiiiiiiKniiniiiiiiiaiiiiiiininni:!Bnatole Franoe rio Bio ae Janeira
Dr. Álvaro Caldeiro

Ins e 03 impostos o la.tas mniorados ao
nlo rlp iirndii7lrem uma receito de nini*

1(111 11O11 conlos. ánnuBjnienJ? tirados.
•'•••v-nd.-oiten-icnle ii-, cnnli-lhnlcãn ari fisen
ílfrní. iU bolsa popular desta cidade lão

tl« f.illms em seu serviço administra-

mas, não o farão,
ies que aluarem os estudos feitos tio silen
cio tio gabinete com a experiência adquiri-

!da 
á cabeceira dos doentes, uos leitos dos

.hosp.lt.acs." .._.
Õ trabalho do Dr. Caldeira, ê o resulta-

do do estudos pacientes na clinica que di-
rige. Escudado em 200 observações pessoaes
o novo sócio esclarece o assumpto, chegau-
do a estas, importantes conclusões:""'Das 200 observações feitas pelo Dr.
Álvaro Caldeira, 100 se referem a recemna-
tos que receberam o tratamento secco do
umbigo e 100 dizem respeito aos que to-
maram banho. Nos primeiros,' notou o Dr.
Caldeira 52 °|* dc lesões para o lado da pel-
Ic: erythemas, intertrigo, deriiiilo. folliculi-
te. pvodcrmitc, etc, c 4 °\" de lesões para
o lado do umbigo, sendo 3 casos de suppu-
ração e um caso grave de septicemia. Nos
segundos, isto é, nos quc tomaram banho,
encontrou apenas, 2 °|° do lesões para o Ia-
do da pelle, constando estas de um sim-
pies caso de erythema. quc cedeu cm 24 lio-
ras c tle uma ligeira folliculile que desap-
pareceu no segundo dia.

Ouanlo á queda do cordão iinibelléal ella
se effecluou com mais rapidez nos receni-
paios que tomaram banho, do que nos não
banhados.

Depois de interessantes considerações a
esto respeito, chegou o Dr. Caldeira, ás se-
gninles conclusões:"O banho, dado com água eslerilisada ou
fervida, não retarda a quída do cordão,
nem expõe o recemnato a infecções umbe-
licaes. Tonifica a pelle do recernnato. im-
pedindo as escoriações c diminuindo o ap-
pareeiinenlo das dermatoses. Se autores ha
que aconselham a siippresão do mesmo, ou-
tros existem quc recommendam o banho bi-
quotidiano (de manhã c á larde). E' esse o
critério que se deve adoptar no nosso cli-
ma durante a estação ralinosa".

Uma recepção na Academia Brasileira de Letras
A acção diplomática dc Rio Branco trmi-

xo ao nosso paiz alguns homens notáveis da
França. Tivemos as visitas tle Clcmenccau,
de .laurés e de Anatole France, havendo o
Rio intelilectnal entrado em contacto directo
com todos elles. por intermédio de conferen-

acontecimentos. Recebido na Academia Ura-
sileira, áquella dala, modesta inquilina
do Syllogeu, mas selecto núcleo do hoiueiis
illustrcs, Anatole France foi saudado pelo
seu presidenle o conselheiro Ruy Barbosa,
num formoso discurso, de que foi tiruda edi-
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Uvo. nãn nnflemns prescindir de «m freio I MADRID. 14 (Havas> — Falleceu o bis-
para os dispauterios. sobretudo megaloma- 'toriador Pacheco Leyva,

cias, realisatlas, então, no Theatro Munici-
pai. A visita do celebre romancista do
Los rouge. cujo dcsappareeimento hontem,
eni Tours. todo o mundo intelectual la-

' mmm I nicnta, despertou manifestações cxccpcio-
Morreu o historiador Ké^m#ól{^^^

não tinha recursos dc tribuna c, difficil-
mente, se sairá das respostas aos discursos.
Não obstante, as suas conferências, medita-
das, tiveram repercussão e constituíram

Pacheco Leyva

ção pequena, cujos exemplares são hoje raros
e preciosos. Dessa visita, que se rcalisou a
17 de maio dc 1909, damos a recordação
pbotographica na gravura. Estão sentados,
no primeiro plano, Silva Ramos, José Veris
simo, Affonso Celso, Anatole France, Ruy
Barbosa, Luoio de Mendonça c Fclinto de
Almeida. De pé, no segundo plano, véni-se:
Guimarães Passos. Mario de Alencar, Souza
Bandeira, almirante Jaceguay, Medeiros c
Albuqucrqus a Rodrigo Octavio.

Delicado problema que vae
hoje ser ventilado ua

Sociedade de Me-
dicina

Na ordem do dia da sessão a rcalisar-se
hoje, a noite, na Sociedade dc Medicina c
Cirurgia, figura uni trabalho do Dr. Placi-
co Barbosa, inspector dn PropJiylnxia da
Tuberculose, versando sobro um assumpto

sempro novo e paípi-
tante. O orador fala-
rá acerca de "O dia-
guostico da cura da
tubcnculosc"i tbema
de feição, nova ,0.. que,
se reveste dc grande
importância, porque,
como se vé, não i
simplesmente do dia-
guostico da maldita"posto branca" que
ello vae tratar, e sim
da sua difficilinia
cura, que tem preoc-
cupado o mundo cm
todos os tempos. Em
poucas palavras o Dr.
Plácido nos expoz
em quc consiste o seu
thema do hoje, cx-
pendendo estas consi-
derações:

Dr. Plácido liarlioso — Certamente a tu-
bereulnse é umadoen-

ça curavel, e Deus nos livre quc não o fos-
se, tão disseminada e tíiu morta] 6 cila en-
tre nós; mas a sua cura, depois delia des-
envolvida, não õ assim tão fácil, como ai-
guns querem fazer crer ao publico. A cura
da tuberculose à lenta e difficil. Não sc
descobriu para ella, ainda, nenhum rcmcilio
especifico, como já temos para a syphilis
e o impaludismo, por exemplo. O seu me-
lhor tratamento e o chamado h.vgicno-dielc-
tico, ajudado por algumas poucas medica-
ções adjuvantes, de effeitos já conhecidos.
Mas, ao contrario tio tudo que devia ser, no
Brasil não se traia a tuberculose pelo único
methodo que a pótle curar, c, entretanto, i
talvez o paiz em quc mais sc vê annuncia-
tln a sua cura, seja por médicos, seja por
fabricantes de preparados pharmaeeuticos.
(Juando essas pretendidas curas são apre-
goatlas por médicos de responsabilidade e sc
examinam as observações cm quc elles sc
baseiam para o pregão, em todas se tem
visto que não foram empregados os proces-
sos aconselhados para a verificação da cura,
e qus as conclusões foram estabelecidas com
um optimismo singular, isto é, que o dia-
guostico da cura da tuberculose não foi bem
feito.

E' sobre esle ponto quc vou relembrar as
ideas clássicas dos tisiologistas. Porque, se
os doentes são levados a engano sobre li sua
cura, elles são enornietncnle prejudicados
quanto ás possibilidades de conseguil-a ef-
fcclivaniente, c se nós médicos nos engana-
nios quanto á èfficácia dos remédios e lhes
damos virtude curatlorá que não têm, tani-
bem prejudicamos énoriiichiente os doentes,
e os desviamos dos verdadeiros methodos dc
cura e compiomellêmos esla. ..-o os engana-
mos. Porque a tuberculose no Rio de Ja-
neiro i a maior doença, a mais grave, o
mais espalhada, porque è uma doença dc
evolução longa, porque não lia remédio cs-
pecifico para cila, porque o tuberculoso c
crédulo e suggeslionavel, por isso, nesta ei-
dade, ha tantos curadores de tuberculose c
tantos remédios aniiunciados quc .1 curam.
Mas é da sciencia e da etbica medica quc sc
deva combater o charlatanismo medico o o
charlatanismo pharmaceutico, em beneficio
doa doentes, que são o nosso publico e que
devemos soecorrer c salvar.

Entre as palavras que vou repetir estão
estas do Dr. R. Btirnand, da Universidade
de Lausanne e do Sanatório Popular dc Ley-
sin: "No momcnlo em que se trava a luta
qne deve dcsluberculisar o mundo, na ex-
pressão dc Sir Kobèrt Philip, é preciso que
cada um de nós, mctlicos-clinicos a tisiolo-
gos especialisadoj, comprehendaniús c en-
caiemos seriamente a nossa responsabilida-
de pessoal, a parte quc podemos ler, por
nossa prudência no exito filial, ou, ao con-
trario, o papel nefasto qua podemos assumir,
dando a autoridade ao nosso nome e do nos-
so valor a medicação ínsúfficieuteménte ve-
rificadas." a

E que a A NOITE continue nos ajudando
a lutar contra a tuberculose, fazendo bem
aos doentes. A tuberculose é entre nós uma
epidemia chrònlca, contra a qual o governo
c os particulares devem empregar todos os
esforços. Estamos, agora, obrigados n eco-
nomias. mas se eu pudesse falar ao governo
eu lhe diria que as economias com a luta
conlra a tuberculose deveriam ser as me-
nores A luta contra a tuberculose não é
uma questão de caridade, é uma questão de
economia publica; salvando e robustecendo
vidas, ella visa contribuir para a riqueza
publica com o seu principal factor, .que é o
homem útil para o trabalho. A despesa con-
tra a tuberculose è uma despesa produetiva.
sendo uma das despesas de assktcncia ao
povo mais uteis o necessárias»

íoao i'fnnci:;co, mn dos pc
dores da moríc

¦igoifs icn-

milía o qus da vida desconhecem os seus
horrores e misérias. E pondo-se em couta-
cto coni cilas, os criminosos leceni-lhe; 1 —
tão, a historia mentirosa das delicias que
a embriaguez do veneno proporciona, inci-
tondo-as a adqtiirii-o. Su;;geslioiiadas., pois,
essas creaturas toriiain-se victimas desses
loxicos, na esperança de num soínno pro-fundo, gozarem a fantasia dourada dc so-
nhos lindos.

Extensa è, sem duvida, a lista das Jovens
quc se atiraram ao vicio por curiosidade,
e nelle se conservaram, num lento c irre-
Iludido iuicidio, por fraqueza. Ainda ago-
ra, com o testemunho bem claro du meie-
mento desses venenos IremendOs, vem á
baila o facto doloroso quo a policia do li*
districto acaba de apurar. E' o caso de uma
senhora virtuosa quc, vivendo tranquiila-
mente na companhia do seu amigo, um dia,
teve a sua curiosidade aguçada pelo ven-
d'.-dor de gelo, Augusto de Souza, quc llie
offerccia quantas gramnias dc cocaína qui-
zesso para deleitar-se. I)o pózjnlio branco
e mortal, sabia a referida senhora, pelo
quo lera e ouvira, alguma cousa quc lho
parecia suave c bom. Assim, dcixüü-s'e cm-
polghr pela idéa, agora fixa, dc cxpcrimcti-
tar o ndornieccdòr iihantaslico. A prim.eh*
dósc e a segunda foram sufficicntes para
domiiial-á. Em pouco, Di Elza Burlamaqul
— esse o seu iiotiic — eutregiivá-sc-ÍUi
por inteiro, numa vertigem.

lufructiferos foram todos os esforços
empregados pelo cavalheiro com quem
vivia para arrancal-a do vicio, o que qua-
si se tornava impossível pois a figura si"
nlstra do geleiro perseguia-a tenazmente-h
Ultimamente, separaudo-se do seu prote-
ctor. D. Elza Burlamaqui residia com *
sua amiga Siinonctlc, moradora á rua Pa}--
sandu', 150, casa 1, que, apiedada do sout
inforlutiio, tratou do defcndel-a do gelei-
ro. Avisando a policia, esla désdobrando-sô
cm diligencias, conseguiu effectúar a pri-
sán tio Augusto Souza. Essa providencia tl.v,
policia, entretanto, não evitou a desgraçai
da infeliz senhora, pois eiia, cm cousequen-V-.-.í',»
cia da quantidade de cocaína quo lhe loí v.^T^
fornecida, se encontra, cm estado grave, *%$'
num., quarto...parüculiu- da casa de Saúda
Di-, Eirás,

Pela madrugada, o Conimissario Eurieo
Brasil, c/ue estava cm serviço ua delegacia
do lil." dislriclo, rondando a sua circiiiit»
scripçãò, encontrou um indivíduo que 11'$
pareceu suspeito. Acònípánlíandçi-lhô os pás-
sos, áquella auloridado viu-o ápproxiinal-r
so da casa n.° 43 du rua Joaquim Silva. Ahi
clie.laudo, o indivíduo, retirando da. algi-
beira uma pedra pequena arremessou-a «
tuna das janellas. E01 breve a ella chegav.».
uma mulher. Trocaram uns signaes. com os,
dedos, que o cciinniissario Brasil não poude
precisar, apparecendo, depois, Maria JosiS
dos Santos, á porta. Nessa oceasião o ho-
mom passon-lhe ás mãos quatro pápeisihhos;
contendo cocaína. Surprehendendo-o, a au'
toi'idado, levou-o para n delegacia. Autua-
do cm flagrante, ,0 vendedor disse cha-
mar-se João Francisco, ter 20 annos. sor
solteiro c brasileiro.

A* tarde foi clie removido para ;> Dc-
tenção.

*-_«9»im-.-.

*

em tctSo Portugal o
funecionamento do sammer-

cio e da industria
LISBOA, 14 (A. A ) — Paralysou em todo

o paiz, o fuuccionamcnto do conimcrcio c da
industria.

Conservam abertas as suas mèiàs-portas,
as mercearias, as padarias, pharmacias, ho-
teis, companhia do viação, água o electricidá-
de, desta cidade.

•— ¦•¦¦¦¦-'¦ — > ¦UA'»-»!—1 --¦¦¦¦ .i.M.,., .~mm

Reeleitos os presidentes dos Con»
selhos Nacionaes Fascistas

ROMA, 14 (Havas) — Foram reeleito"»
presidentes dos conselhos uacionaes fascis-
tas de Foggia,. Cremona e Bolonha oi Srs,
Caradonnâj Farinacci e Ovijüo, .._
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Ecos e Movidades\ ^va«*w=stao ue
.uanJa íí tiUhcle»*ram oi a-oiiíUf*. d*1

etr.eriieiKla, adiiiiitinv.t i. pwsibiliuadg 'Ir!
«iu<3 elle* nio Mrre»r»«»mlí»"etu «o» araalloi
ilas ntccHirtsdri. Bm uunirio dclicien*,».
ínstalUdot nn |.ou;os p.ntos uriitnuii uA<>
f!isft'»iulo dos re.*ur>o> dc m»« os podem
rj.t.ii\i»tritlvo» dliporlsm facllnunle para•Mitip.ll., us Intermediários d», abatuci»
mento «lc tante a rí.uinjirtiii os lucros, "»
«çou-iue» dc emergência cl¦¦• -...:. au que
«j.prtin.im..»! u ;»-jpuU«,'o abi so <-n.*»n<
ua em l.an»e mio. pagando a ourei com'ii*, olhm da tm* i »?n. t..*ar>..i de r. >i»wn»
ela. Oi aC'Vtgaeir.11, . •nublo». ,-..i a.st-ni-
tilé.t, varreram a ttstadt, -\ u ,•>.»>! .»t« dc
«lualauer exploraria ..... alias do gênero.
lH-!H»h dessa demonstrado n'«. noi parece«liííi.-il tobrigar as orij-cn. «ia éxplorafio.
0« poder»» adminlstratlvni dispõem «Is* ar-
mas dos transportes, para combste!»a. A
preferencia na embarque de sedo. concedi»
da aos marchantes ou» \i >».ibni*itcstem a
determinada tabeliã de preto»., c:i. harmonia
cnm o casto do gado nas feira», alterna.-!-,
os ímpetos du eebija actual.

Scnie»se que ,.< i-nediaa-s, adnptedas ate
asors, nio preiitulram o> eífeiios preli-n»
«iiiloj. Ao cai» da carne juntanvse outro..
O .lecrclo d» hoj.\ porém, isentando de di»
ivltoj e taxas o arro*, a banha, o xarque, a*
batatas, o .'.•.. a manteiga e o milho rc-
mediara a situação. Sem duvida nlgumá
nâo bastará isentar aqucíles viveres. Ia;ili-
tando .. sua entrada. l.'ma estatística que
publicamos ha dias, demonstrou que o»
armazéns do Rio estão abarrotados «Ie vi-
veres. Os varejista*., com iscnçío ou sem
e'ls, continuario vendendo a preços c.tor-
bitantes. Senlc-ie que sc torna mister rc. a-
lamentar o commercio de gênero» alimentj-
cios. Os plienomenos da cjrestia nâo **o
occaslonaes. Tém r.iiaes lundas, Duradou»
ros, ror isso mesmo, nio podem ceder a
leis de ernrrgt.wb, mas sim » lei; dc ea-
«aeicr penr.auente. No exemplo «Ia earr.c
como nos demais exemplos, islo c o que
sa pú.le verificar. As leis dc emergência :Ao
eabiveii emquanto ae elaboram oulras% O
inquérito, promovido pela Assncijçío Com-
•n.ereiol nos ad.*at:!a isto mesmo. Ha espe-
ranças? Por emquanto, nio. A lei da Hecef»
U nio eneerra nnda a respeito. "¦ A revisio
das tarifas aJuaueiras tio cedo cão sc far.i.

O eárs da avenida Atlântica fo», de novo.
demolido peta tenacidade da rcaca. O phe-
nomeno periódico dtísa dem-.lição parece
demonstrar que o problema da censervaçá'.
daquel!.. avenida ii*o consiste em fortalecer
as muralhas do cies. fritas desde o inicio
)x»r um processo velho. Os molhes dos cie3
nos paizes do norle europeu, onde o mar c
f.„grcssivo e poderoso, fornecem modelos
aproveitáveis no nosso caso.

Mas. acontece que a avenida Atlântica .
Um se tr.iasfor.nido mim» mina para quan-j
tos podem abiscoitar contratos de repara-
ções. Levantado ao tempo do prefeito Krca- .
tln, cora gabos c palavras de segurança, o jcies da avenida Atlântica representou papel jsaliente r..i ira gorda das "iniciativa*-.", en- I
sejanrio reparações que custaram m.-iis caro '
do que os trabalhos do prefeito Frontin '
O actual governo da cidade JA teve dc gas-
tar ali. corrigindo depredações feitas pelasonddi em fúria. Agc.-a. de novo agitadas, as
ondas jti.-aran-.-ie contra as muralhas e es-i
trajaram os trabalhos da custosa engenhr.- jria nacional, tantas vezes renovados sob a |
promessa de rrs.-sí.rí-m aos embates futuros
das maças. E' verdade que, cm diversos
pontos, ns en»as daquella avenida foram
construídas muito ao pi do mar. So inicio
das obras nenhum exame dc profissionaes
competentes aconselhou aos conslructorcs.
Tanto assim que, cm outros pontos, cn-ie as
co.i>!.-iicç»Vc< deram margem para o recuo
das muralhas. t.ã.» se sentem os ímpetos das
resacás. Tendo custado, até hoje, milhares
dc contos, valia n pena pensar na bypolbese
da desapropriação das casas nos pontos em
que os «iamn.js periódicos exigem trabalhos
custosos de reparações... I'c!o menos, deste
modo, os empreiteiros da avenida Atlântica
teriam mais longas empreitadas. Pelo au- :
»ij.- dos acontecimentoj, todos os annos cr.i-
gindo obras, aquella avenida criará por urn
preço fabuloso, dentro dc pouco tempo, esta- ;rá mesmo por um preço que daria para con- I.trair-se uma cidade uova.

O appello da Turquia ú Liga
das Nações vae crear uma

situação embaraçosa
LONDRES, II Hlavas) - Segando o"Daily Express", os rirei»'o» :¦-:,..»,- i

romiaoram .*. resposta tia Turquiu a nota
»r.t»re a «jtüsii-. do Irali um "li.uíf" e re*i
conhecem que o appello de limel-Pacha a 1
» i;» dst Ni...,, n respeito do caso dc Mc-*ui, vne crenr uma situação embaraçosa.

LONDRES; 14 (Havaí) — A imprensa, cm»
bora considerando muito séria a situação
c:.i Mottul. declara que o caso nio «Jcve :tr
tomado ao trágico.

O "Daily Telegraph" d!z qu: a flrUOlie-
tanlia lem do se conformar coui a letra do
mandato sobre j Mcnpotainia. c perjuela «c
os outros membros dn Liga das Saçjocsestio
promptos n i.judnl-a a lazer cxeeuiar as
cláusulas da remlifçio que conferiu no ?»»•
verno britannlco o referido mandato.

OI i .

ÁVIDA
pela hera da

morte

-" 1EM

Vingando o abandono |. ibrou uma íaGada no ad-
versario
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i| PENHORES?... j
I Menor juro $ Maior ofíerta !|
il CWP- «REft ÍK-*. Setembro,
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A Avenida Atlântica e os esear*
nios do temporal

A proposilo do nojio noticiário rie hon-
lem, illuslrado de d'.us trechos ria Avenida I
Atlântica, desfeitos cm eseombroa pela fu-'
ria do mar, veiu hoje informar-nos pessoa !
autorlsnda que os trechos em questão não j
for.-.m os do peri-,do de reconstrt.cjão do;
prefeito Carlos Sampaio, e tt«c que se cncar-l
rczar.im, por cmprciladj, os Srs. Haja Ga-i
baglla e Mello Franco.

Trata-se, ao que nos disse .» nulorlsado ;inf.Tmar.te. de cortinas con-,'.ruídas no tem-!
po do saudoso Delphim Moreira
obra do ultimo governo, <:ue o i
tic, de 7 r.clros, c não de 5 c
outro, ou eomo cortina, começa nas pedras ¦ oc •j1-' *'n
de An^augá e por abi sc prok.ntrn numa ex- j j Á?5 n
tensio dc 942 metros, com um hia!*; entre l"e

Apesar disto os gêneros
andam deteriorados

e nocivos
Qua Ir o pessoas vlctiínns dp

intoxicação alimentai-
1'o.lla parecer aai Injenao* qu» o fa*'.ode estarem cobrando |,om, mai». nirnta

do que o pcrmlltidy cm occaslòej extremas.
que nao é o caso, cen.»» mercadores de %••neros allmenlleioi tivessem o escrúpulo quenunca devem pji . itur-em u. que lidameom produclos comestíveis, (Jue lilusiu! U
preço cresce, atti.-.íc o máximo, vae „o ale
surdo, mas nio .-, ainda. ludo. K" preciso
ganhar cra excesso, diminuído portanto, o
valor da mercadoria pela depreciava,, da
qualidade. Se está deteriorado, nem p'*r is-
to o gênero, deixa de constituir m-lcria de
negocio, c pussa .-.diante eomo sc h' ti esll»
vess.* u resullado ' .. estatística demogra-
pho satnii.iria aceusando Innumeroi c«ios
dc óbitos por moléstias ti > tpparelho dl»
gestivo, * outras conse (uentes dc mi ali»
mentacâo.

Ainda hoje a ".sslstencla Municipal soe»
correu m.»is quatro victimas di Intoxica-
çio alimentar.

São eilas: Manoel Francisco Pereira, ile
-'! a:.n-»5. emprfgado .i.i Light. morad»r á

Matou o eompanheiroe qut dor*
mis. a êc pes de miehido

illinviu, h ,.\. A.) - Occorreu nc*»
ia eapMal m'! pajbsrn. crime •"¦* muíom .un»

RODA VIVA O DEPUTAty
ARGENTINO MOLINA.il

Eíorautuadenoldisíricto
da imprestSa n> eipirilo publico. 0 solda
du Antônio PJrts .i«« UtncviÇii >. i>ra.4 ua »»
InUIliBO de artilhar» «.quam*»..!» nesta et
.li.de. apót un»a ncrla dlKU»«ao que tese com .1
»U3 oinaila, J.»vina Ilento da Silva, dissc»lhf ».»..
que nbandnnasM a caw. pois elle já se havia mbUm iwando de u.iu faca .sbojou c»n ra

Joaquim, prosir» «do-o fer.do nas ¦."»'¦,.
Preso era ílagianle n« o guarda civil n. BM
Deigentiiio, que conta 25 annoi e c * !

Compeilido a acceitar varies
desafios, já se bate» cm

ducllo com um ad-
versario

DURNOS AtHI-.S. II (A. A.) — rj _,.¦

.asado com outra.
Jovlna iironiflteu abandonai.*» no da iç>

guinte. A noite, porím. cinquantu Anlonio
dormia a somno solto, sua ainatLi tomou de
tm machado e friamente», inatnu>o. desfc»
riudo-lhe profundos golpe» na cabeça.

N». dia jíga.nle pela manliX. o crime foi
descoberto, conseguindo a (.alicia dite.» •»
criminosa, que confessa o delicio, danda

jas caa<ai que o motivaram, Foi aberto in»
ijuerlto,

mm*

i tiTesmsr en bareu .âo. finr*nlinroin.*ie cm DUBNOS A mç». I» '••¦ A.) -fl

f

í ..utuadJ, sen.iu recolhido a" respeetlvo
\«dl.*l. , __ __. , •

Josí naymundo Fon»eea, de 38, annos, a
victima, tese os soceorr»». da AsMstenvio.
n»> poito central, {>..«! m os qua»'" *e reluou.

Rs. 70$000
uma bateria dc alumínio ai-
lemão polido, com 12 pc-
eas uteis, reclame da CASA
MUNIZ, Ouvidor, 69.

/__-ft._*»-.s-'»i-.'n«'. -¦.. M_BIW¦¦ 'I— 111*1'fi'*
0

Orphão de Flandrcs
•Tackio Coogan

HOJE
C I N E- FALAIS

sa9Ma_BH«u_i

c não da; rua Fellcla n.' 53; Antônio Pires de 2'.'
aes de cn-1 annos, empresado no comniercio. residente
»>, orno o. •¦ ri|n S.nfAni.a n.» .".!; Isabcla Santoro.

dc 50 annos. casada, residente á rua 1'aula
01. e Manoel Uvcs de Oliveira.

1 atinos, inspector de vehieuios, mora»

A campanha da Cruzada Nacio-
nai contra a Tuberculoso

Com roupas e alimentos loran soecorrl-
dos durante o n.»z de setemhri no Posto
Antcro de Almeida, da Cruzada Nacional
contra a Tuberculose. 1.155 doentes, que le»
saram 2.346 kilos de alimento», no valor
«!e ""..Ifilèífin, e *»*»7 

peças de roupas, no va»
lor de 2:93*18500.

Como sócios cffeelivos e contribuintes,
inserever.im-se mais as se_uinlcs persoas:viuva Thoma». Lopes. Sra. Renato Lopts,
Maria Luiza M. H. Mello, .lacub Mandour,
Chaklh Khazcn e Itace flanem.

Fizeram donativos: Elisa M. B. Cnvalean-
ti. 500?: anonyma, 2»1S; Sophia Torre» Ne-
ves. uma maeíiina dc costura Magalhães c*í

IC. c nm sacro de assucar.

0 novo ministério peruano
LIMA, Peru'. 14. (U. P.) - O. presiden-

om o - -
l.e ilr;t..n. bateu-se na manha dc hoj»,i_|
*,»..d.-*, om o seu co.lc.a Maiiúsl |»jR,|
deputado radical.

\ luta durou alguns assa los, trr»!a„|
do l"»o que » deputado Mollnari r«l« ,g
mu Rdvcrsi/rio no braço esquerdo.

Falta .inJa um encontro cum o í;;-jti|
!j0i_ .'.muebif-t. ;..!¦_ 

o melhor tônico para o» cabellos, Fora-jl
do lixmo.

Dr. Werneck (Vlac^.idc
A' senda nas principaes casa', dr '>(•'__

rias c Droiiarlas.

¦c da ftepnbllca. Sr Leguia, èseolhcn o se-

.guinte ministério para o seu novo perlodo
i presidencial: Justiça. Alejandnno Maguina.
IKxteri...», Aib.rto Salomou; Governo. .'»ius ,

Sãlazar; Guerra, Alfredo Piedra: Finan-
Bnrlque Ue In Pledráj Obras Publieas,

Manuel G. Maslaa c Marinha. Fcnuin Mn-
iaga Santolaila.

M.
ça».

Vôs. donas «le »•:•*»»¦
installar a su.. eozinh.»

as mas Paula Freitas c iiiiario dc Gouvía.

54 O prestigio da elegância
masculina só s: adquire
estindo-sc na — Guana-

i»ara — R. Carioca, 51.

dor â rua Senador P»*mr*e*. n.' 43,.

I te IfipSs!!
——————— ais»
Julga-se com direito á medalha

humanitária
O Sr. marechal ministro da Guerra »ub-

metteu á consideração do seu colleea da
Justiça c Negocies Interiores o requerimen-
to em que o 3' sargento João Joríc ."ordei-
ro, pede se lhe conceda a medalha hu»r.a-
r.ilaria.

AS "FAISEUSES DWNGES"
t' a praga que oroli'<-ra na» sociedades

moderna».. Veadedora» da morte, exploram
a época de deavario de costume», e mor_.
para obter fortunas 'abolo*?, á casta da
Humanidade, despovoam a terra, incremen-
tando ns vícios e a luxuria. Contra ellar..
des-em-se cr-jner todos os homens «ic boa l
vontade e dar-lhes guerra de extermínio im- |
placavel. O que são as "fa».euses d'm(»c9 ' 

Jdil-o admiravcltnente "No consultório de jMme. Rence", a empolgante producção que |o PARISIENSE vae exhibir, amanhã, cuja |estreita fnlgurar.te r Lecticia Qaarant»
Vel-a c assistir um trabalho memorável jda cincmatographia pcsU ao serviço da I

Moral.
Nota: Por ordem da policia, c prohibida

a entrada de menores de 11 annos, salvo
quando acompanhados. "»2

¦ ***» i ..

As noites

do Rio ertão garantidas no rsmrro
dc hom calçar, com a SLTERABUN»
DANTE COLLECÇAO dc ty-jòs mo.
dc!o« qno mantêm as iMAGE&TOSAS
exposições da

.„ asa !
•fc«n_SH9__BU__^_M_KJl_B-M«U_U^H_i^^^*>tns*_K_^_-M j

I 

Orphão de Flandres a
Jiickic Coogan 1

{ CINE-PALAlô I-.•*r*.*t»».. . ¦¦••>... ^sMos*mmmmmv
 i mmm —

«>s noivos, antes de
tlcveis visiür a CO-

ZINHA >fODELO da CASA H.UAH
• n '•• - .••"•¦» de ferwjcns, louças, crys-

taes c artipos para presente.
R. S. JOSÉ' 110 mEM FRENTE AOJIOTEL AVj^iPA

Reunião dos directores do Cir-
cuio des Operários Mu-

nicipaes
neunem-se. hoje. .is * horas, tm seaeaío

extraordlniria. os diretores e meinoros tio
conselho fiscal do Circulo des Operários
Muniripae<. para tratar de assumplo» c.
tirandc interesse social.

¦ mu* 

0 minisiro Dr. Francisco Sá r*
gressou da capital mineira

Regressou hoje, dc Bello Horií.nt», jt!_
panhado de sua Kxma. familia e coral'.!.,
o Dr. Francisco S.t. ministro da Vlojao.*,
Ex. desembarcou na "pnre" da Centra!.
Ilr.nll as 11 lioras. sendo ali recebida tu
grande numero de amidos, notamlo-n KA
c'les representantes do Sr. presidente .
Republica, toilos os ministros de Estada,«,
nadorc*--. deputadas, .-.Ü.ts nutcridnJes cltiu
mlltares, numerosos fúficclonarios do .'fc
terío do Viaçüo c muitas famílias.

Durante o' desembarque tocou uma bi_
do 15r.lnlh.lo Naval.

—— « *•****-— í

CUIDADO COM OS Oi HOS
EXAMES fiRATUITÓS OA VISTA IMPA _

1'MCAÇ.IO EXACTV DAS LEXTES ¦
CSAR. POR MEDICO OCULISTA

Rua da Quitanda, esquina da Ika B"it_
Airvs — A ÓPTICA

jk^^
A idealieadora dos cstylos proferi»

-na pelas pessoas adeptas á elegância
rigorosa.

Fabricação própria.
Preços convidativos.

62 — GONÇALVES DIAS — 62
Teiephone Central 1387

Caiu de um bonde

íí mmm \m
p.5o fiz llquidaçOcs porque não tem alçai-
dí«» para liijuidar.

No enitnnto, vende a preços reduzidíssimos
Ioda c qualquer novidade cm perfumaria.

EUA ÜRUGUAYANA, 44 ,
E PRAÇA TIRADENTES,

34, 36 e 38 |
mm*

ÍA
.} -:i7/77STKzXni*Urf!** ¦

FORTUNA
POSSfE O MAIS VARIADO E COM»

PLE*"0 SOÜTIMENTO EM
ENXOVAES PARA

CASAMENTOS E BAPTISADOS
ULTIMAS NOVIDADES EM

ARTIGOS PARA

MENINOS E MENINAS
PREÇOS MÍNIMOS

PRAÇA 11 JUNHO

A cerimonia sacramentai de
apresentação de uma menina

no Templo da Humanidade
No Templo da Humanidade, .'. nu B_

jnmin Constnnt n. 74, rcnlisa-se, ilcp',:.;,
amanhã, as 7 1|2 horas da noite, a «ri»
nia sncr.-imcnta! de apresentação da »»!•,
na Clotlldc S'»u'a, filha do Sr. major 8
coláo Horta Barbosa c da Sra .D.' Em
nie- Horta Jl...'

Celebrará o offieio o Sr. João Monto
gro Loruciro.

Toni-n perfsr.
tio, contn immim mm

caspa e (*u'da do cabello.

Victima de um accidente, em
Nictheroy .......

Quando trabalhava, á tarde, na coniln-lVMA t\OVA SECÇÃO DA

mr.m*m•mm*

Nn rua Conde de íir.mfim. sofíreu uma
quedn de bonde o nocião E.nilio Gnituo,
de 64 annos, empresado do commercio. mo- I
rador á rua Alzira Hr.-.ndão n. Oi. A Assis-

á tarde, na
cçfio dc um nredio k rua Coronel Gomes Ma
cindo, cm Nictheroy, o operário Manoel I.o»
pes, portuguez. solteiro, de 50 anno» de cda»
de c morador á rua Visconde tio Hio Bran-
co '_'0á, foi victima dc um accidente, rece-
bentlo ferida contusa na ree:ãn supcrciliar
esquerda, pcio que foi medicado no posto
dc Assistência. mm.

"A CAPITAL"

A Casa America c Japão, Ouvi-
tencia pensou a victim:., que recebeu feri- dOT, 74, tem 0 IT13Í0r è melhor SOr-"""'  """"'' " na.timento de filtros, Maliié, Garros,

i Pasteur, Saíus, Fiel e paulistas com
mentos na cabeça, no braço esquerdo

. mão do mesmo lado.
1 mm*

Entre, as sug.eslões apresentadas pela*-eomn:ii-;ão dos doze" para reducção das
['despesas orçamentarias destaca-sc, pelasua evidente utilidade, a concernente ao;•jproveilim.-.ito de funvciünarios addidos ei

j

IMPORTANTE

oc-• Jo.rsres extinetos nas vaias que forem'eorfcndo nos quadros administrativos dos'
diversos minisíuríos. Não ha muito, visando
corrigir a omissão exi*:tente, a essa respei-1
to. cm uma emenda do deputado Si Filho, contam consoa de Nora York c da aua prin
que n.)r..ia supprimir as vasas iniciaes dos elpal artéria, a chamada Broaduray. Lera
quadros tia*; repartições federaes, o deputado

aIpcn-pq HpNnvfl-i * u -JT í % „ !Pedra franceza'a rs-12$'15$ e
CllCgrcb ÜCnUVa-' A conhecida Casa Tedes- 20$ e geladeiras americanas e Ruf.•y -i ico av,sa sua grande cMen-.fjer> preç0S das fabricas.

I UlK Idos em todo8PoítecWordêu^e» Brasileira"
A ger-te costuma nâo acreditar quando nos

Nogueira Penido apresentou .uma emenda
resa.lvando, no caso, o aprovíitameutú de
addidos e funcciónarios de lojarc-s extir»-
çljòs. Não st- comprchende. de facto, que,havendo funcciónarios nessas cotr.lições a
serem aproveitados, sejam desfalcados in-
úlilmenlc os quadros das repartições, a!„u-
mas das quaes, como, por exemplo, a Rece-
bedoria do Distrieto Federal, com deíicien-
«ia de pessoal; r>ado, aliís, o empeubo do
governo em conseguir fazer desapparecer o
peso morto, que representa, nos orçamen- om Nora Tork e oens cabareta • inacredita-ltos, a,;manulci.çao de verba para pa.amco- ve, A „„,,. a0 Cy,.e p.et0

mos tndo á conta de esa_„ero. tão inverosi-
mil achamos o .ne a respeito .\>s dizem. O
cinema, este transportador formidável de
maravilhai de om polo a outro, vae afinal
tirar-nos de duvidas O qne elle nos mostra
no film "Broadwa. Dourada", qne o Pro-
_ramma Mataracio rae exhibir, a corae.ar

seda, lã, Unho e algodão
nas exposições e vitrines,
são os preços communs de
todas as casas, e é sobre
estes preços que faz o des-
conto real de 20 00; faze-j
mos esta declaração para

to de .-iddidos. de que sao prova as recen-
tes nomeações dos offieiaes aduaneiros par.-.
ns diversa: repartições fiscaes, nâo será de espleador, o loio, a riqnees das toilettes
unis esperar que em 3* discussão tio orça- da, m_ihere_ de estonteante* plastieas quemento oa f-nzenda, seja resalvado, como •_ H
propoz o deputado carioca; nas suppressões 5e «vertem sem olhar para o dis de ama-
que se tiverem de dur, o nproveitamento r.hi. formam um eo&janto que o leitor •
«ios funcciónarios em taes condições, o qucto(ja gente de bom gosto nâo deve perder.""•Começa 

amanhã, no Cinema Uitlte. 14

'__¦••>¦> W¦¦..»:#!•»,_ nnie ex #!__ i trabalho original do con
de amanhã, no Cine Rialto, i it molde a con»!«BVIiar UUVIUdS, pul& O aes- Angeius. L'm excellcnte nu
vencer o mais incredalo. A rida nortorni! COntO é VerdadeÍTO.

Não comprem meias sem

Está sendo distribuído o numero corres-
pondente ao mez próximo findo deste liem
feito mensario, dirigido pelo Sr. Elysio de
Carvalho. O seu siimmariò, «jue é sclecto e
variodo, traz trabalhos inéditos de Capis-
irano de Abreu. Elysio de Carvalho. Camilie
Maüclair, Affonso Taunay, Francis de Mio-
mandre, Argeu Guimarães, Victor Viana, Fl
Blanco-Fambona, Raymunáo tle Moraes, Lu-
cilo Varejão c outr&s. Publica desenvolvido
noticiário sobre cousas nacionaes e estran-
gciras e varias itlustrações, a capa sendo

hecido desenhista
numero, como sc vê.

mm»

nomt lagoa i
de ehampagne is 3 hora» da madrajada oíV^r nOSSOS preÇOS e OOSSO

grande sortimento.
Aproveitem.
Rua Gonçalves Dias, 9

importará cm effcctiva economia para os
cofres pnblicosj alím de consultar os di
clames tia justiça. •>

Nâo obstante o seu papel, por emquanto
Jecorativo, a Commissão do Código das
A^uas, escolhida ]>or força dc um pedido do
leader, na Câmara, não conseguiu instai-
iar-sc ainda. Os notáveis, que devem constí-
tui;-a. resistem... Membros de urna com-
missão que é uma das mais antigas com-
missões da Câmara, nâo lhes custará muito
a elaboração, de ujn.Código das Águas.
Parece mesmo ' que," recorrendo aos traba-
Ihos feitos, os novos legisladores poderãoapresentar um código i.nrncdiaúmentc.
Kssc código tem grande opportunidads. A
.'(uestão tias industrias electricas, que aca-
ba.n dc ser incluídas nos programmas dos
partidos inglezes que disputarão os suf-
fragios dentro dc poucos dias, ahi eslá á
espera de cautelas legaes. Por que a demo»
rã? Ninguém sabe ainda. Nós não sabemos.
Apenas, sc elln prolongar-se, seria a hypo-
these da esco'lia de novos membros, que
avaliassem a importância dos trabalhos a
vralir.ar, não obstante eogitar-se de uma
.o.nn.issão decorativa por cxcellcncia.

Dr. Es.telli.ta Lini?-Vias urinarias (vene»
rtas e cirúrgicas) r.aios X. Labor. b. José 81.

DR. ROD. jJQ.SETTI 
-\'las urinarias -»

rTlv.irg.a H-er.-iL ia .!-' Maio. "6. 4 As 6. y. 1008

DR. PEDRO OABNEffiO
rnoii. internas. Cons.. as 4 horas,

mm*
— Partelro,

S. Josc, 16.
Funecionario municipal requi*?i«

tado pelo Ministério
da Guerra

 O Sr. rrrarcchnl ministro da Guerra, io-
Tí* Mnnn-1 A* AKrAii Radlfjdtagnostl-j Hcitoü do -prefeito do Distrieto Federal; queUT. ITl-nücl UC -1Uí CU co p,__-0thera-1 seia Pos*o * disposição do commandante da

Ul- «waoíTO A.aUjO ciinic.-i privada,
iiospila. Evangélico. Phone Villa 22fil.-mm*»

Novas exclusões do Exercito,
nor "habeas-corpus"

•Foram mandados excluir das fileiras do
Exercito, por effeito dc "habeas-corpus",
os sorteados militares Arthur Marinho,
Armando da Silva, Gumercindo Guerreiro,
Arthur Buriche dos Santos c Theodulo Car-
doso Figueiredo.

mm*»
EL' riZ A BARBA ESTA MANHA COM

UMA GILLETTE. E VOC6 ?
mm»Modas

MODELOS DE PARIS
Novas Collecções de Vestidos para

Baile, Theatro e Visitas. Elegantes
Vestidos para Lato. Últimos Mode»
Ios de Chapéos, Lingerie fina, Bolsas
e Novidades. ELEGÂNCIAS, rua São
José 120. sob. —-
Dr. Osbome—instituto de Radiologia do
Dr. Manoel de Abreu. Evaristo Veiga 20. C. 44Ü.

jiíj profunda e intensiva (8 M A 200 kv.).
Evaristo da Veiga, 20. C. 4*2.

-mm»*
DR. ARTHUR PAULO DA COSTA
— Doenças tie Senhoras — Purtos — Cons.*.
Praça Gonçalves D!a3 11 —• 2 ás i. R.: Av.
I.i.,':.çáü, 133.

¦ mm** •
\Ú* Uxirn nnvn Elementos de PediatriaUm livro novo __ pcIg prof. w. nirkt
trad. do Dr. Mariinho da Rocha Júnior.
Livraria Leite Ribeiro c Livr. Alves —- Rio

mmm -

Dr. Martinho da Rocha Jor (Moles-
tias de

creanças). Medico pela Universidade dc Ber-
lim, docente de clinica pediatrica. Cons.:
rua 7 de Set. 73. T. N. 1391. Res. Praia de
Botafogo, 462. Tel. S. 3045,

1' região militar, o 2o escripturario da Di-
rectoria de Fazenda Municipal, Mario de
Moraes e Valle, para servir como secretario
de uma junta dc alistamento militar,
"GUARDA=M0VEIS"

(Soli o patrocínio t|„ in_us. j| Leandro Martin»:
Chamados : Ourive_. 41. T. N. 1500» mmm —mm, fítl DOS

UMPArlETAfS
J

Manteiga "Tnov" v E* jâ hp-~
Único deposito: Ouvidor, 62.

*¦ '¦%

AZEVEDO & BRANCO
ALFAIATES DA ACTUALIDADE

R, Gonçalves Dias, G4, 1* andar. Fone C 1212.
mm»

COM LEITE QUENTE
O menino Armimlo, de 18 mezes de edade,

foi apresentado por .teus progenitores ao

A fermentação dos restos de comida nos
interstícios dos dentes, é produzida, segun-
do estudos scientificos, duas horas depois da
sua permanência na hoeca. E' a fermentação
desses restos nue Ai origem á carie. O den-
tifricio medicinal, üdorans, evitando a fer-
mentnção, evita, ao mesmo tempo, a carie.
Muito concentrado, algumas gottas apenas
são stifficientes. Vidro eom pinga-gotas,
3*000. Para auxiliar a limpeza dos dentes
use a pasta Odorans, 2S500. A' venda cm
toda parte. mm*

Requisitado para secretariar
ama junta de alistamento

O Sr. marechal ministro da Guerra, pe-diu ao presidente da Câmara Municipal de
posto central de Assistência, aceusando; Mangaraliba, que seja posto á disposição do'.iinltn-iil.ip'.! rin* tintm t_r I m_*í r-rtC rf T»-í r. nn. lrr..t„. I _ -  ._.._.: t.. .queimaduras dos dois primeiros gráos, no
rosto c no thorax. Essa creança, na própria
TesidetKÍa, á rua Barão dc S. Felix n. 315,
queimou-se com leite a ferver

» mim* i

»m*^3ÊPW$'' u^-^*í-^___H

|_ia^_____??:.:í r*-r»»»-í4_-.V'i_H

CLUB DA CASA STEPHEN
Números sorteados nesta semana*.

291 e 448
de conformidade com as duas primeiras cx-
tracções da Loteria Federal desta semana

em que foram premiados os números
67667 e G3393

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 1924 —
STEPHEN SCHAEFER & Cia. - Conforme:
Dr. A. Bessohe Corrêa, superintendente dosclubs.

mm*
Pequenas quantias de guerra

que vão ser pagas
O Sr. ministro da Guerra soíieilou doseu eollcga da Fazenda o pagamento, no

Thesouro Nacional, das seguintes quantias:de 800$ ao major pbnrmaceutico Clnisto-vão Fernando, 1:9.">2í ao major reformado
Benedicto Passos de Carvalho e 52Ó520O _o
voluutario da Pátria Benedicto Lopes.

Ministério a seu carga, o auxiliar da secre-
taria da mesma Câmara, para servir como
secretario em uma junta permanente dc
alistamento.

mm»

ROUPAS DE CAMA E MESA
A CAPITAL U-asa c-.....^.j ....-.,.. . .om

um bonito c variado sortimento unia grande
secção de roupas para cama c mesa.

Os preços são baratissimos para fazer
grande freguezii sem perda de tempo, afãs-
tando toda a concorrência."SU

ROIDA POR Ufrt"cAftOC0MG0!
¦ »a_ a> m* ¦

0 trágico despertar da linda
Heloísa

Pouco depois de quatro horas da manhã,
a ínrotinha fez um estardalhaço medonho,
acordando todas as pessoas da casa. O sou
pae. o Sr. Füisio Machado, morador cm Ni-
cthero.v, á rua de Santa Rosa n. 835, levan-
tou-se tan.bem com su_ senhora c foi, o
casal, ao bercinho da pequenita, conhecer
do motivo que a fazia esguclar daquelie
modo,..

A senhora tomou a linda creança ao col-
lo e verificou logo que a pobre Heloísa
apresentava escoriações no couro cabellu-
do... Na mesma oecasiâo, os pães da me-
nina, que tem apenas dous mezes de edade,
viram também escorregar pelo pc do berço
um camondongo já taltidinho...

A familia reclamou incontinente o com-
parecimento da Assistência, cujo medico
pensou-a cuidadosamente.

ASTHMA ? - KRAEMINA~
"Attesto que "Kraemlna" é multo efficaz

para jngular as croes da asthma-bronchlea.'
Rio, 15—9—1924.
(Asg.) Dr. A. Mac Dowel.

mmmFiquem certos de que a
dactylographia

é a porta aberta para entrada nos escripto-
rios commerciaes. Matriculem-se na Escola
Remington. rua 7 de Setembro, 67.

mmm

ALFAIATARIA PARIS
Ternos de côr, de lã, sob medida, por 180?

200? e 2208000
Pereira Filho & Cia.

RUA ÜRUGUAYANA N. 32

Apanhou, por engano, a capa de
outro passageiro

Foi uma distração. O Sr. José Francisco
Viveiros, ao saltar do auto-omnibus, pegoua capa de outro passageiro que viajava a
seu lado e, julgando ser a sua, sobraçou-a,
dirigindo-se á sua residência, á rua iJcifort
Roxo n. 54, no Leme. Só, então, o Sr. Vivei-
ros deu pelo engano e, no intuito de quo us
referidas peças tornem, novamente, aos seus
legítimos donos, veiu á nossa redacção, en-
tregando-nos a capa do seu companheiro de
viagem para que a mesma seja por elle re-
clamada.

Não Iegalisou sua situação de
official da Gyarda Nacional

O Sr. marechal ministro da Guerra com-
municou ao seu eollega da Justiça e Nego-
cios Interiores que José Silveira de Andrade
preso na Policia Militar do Distrieto Fe-deral respondendo a processo criminal, nãose acha incluído na relação dos offieiaes daGuarda Nacional que legalisaram sua situa-
çao perante a extineta delegacia da 2' linha.

RENDAS DO GEAR-1 c(0l0_-a! =°**
mento. Preços mi-nimos. Rua Sete, 125. Tinturaria ulobo - m*m

m*m .
Quem não gosta de ver e apreciar boa lin-

gerie ?
Ide >'er o sortimento e conhecer os pre-

ÇOS. Rua Sele dó Setembro n. 155, so-
. «lu

m*m •

P&ISÀO DE VENTRE

C„íf)ÉDEMA(iNE5IA^f1** Sn v/a -oAii.in

A votação do Dr. Mello Vianna
em S. João d'E!-Rey

S. JOÃO b.'ÊL-RÈy (Minas), 11 (Serviço
especial da A NOITE) — Ilcaiisou-se. domin-
i,'o, aqui. a eleição para presidente do Esta
dò, tendo o Dr Meiio Vianna obtido 940 vo
tos, pela apuração até agora verificada.

Faltam cs resultados dc 5 districtos.

Vendem-se ricos servi-
ços em semi porcellana In-
gleza decorada, para jantardesde 140$. na casa Ame-
rica e Japão. Ouvidor. 74.

D. EDWIGES DE SÁ PEREIRA
Seguiu para São Paulo a illustre

educadora pernambucana I
Depois de ter visitado c observado esta- !bçleçimeutos dc ensino primário, normal e ;

profissional, aqui, no Rio, seüuiu honlem.para S Paulo a Sra. D. Edwifc" de S-i Pt-reira, Ilustre intellectual patriclaf c «ue ;
no vizinho Estado continuará trabalhandono desempenho da commissão que l e fü.confiada pelo Estado rie Pernambuco.
n^A,U1W'gCS Sá -•ercira' *TJC -oi acompa.nhada de seu irmão, Dr. Eurlco de Si ivreira pretende demorar-se vinte dias n,"vizinha unidade do sul Ü as na

A ILHA CO GOVERNADOR E SEliS
MELHORAMENTOS

¦ ¦ m* m m* ¦

Uma manifestação ao com
Pio Duí-a

A ilha do Governador, que ».i tinha ;••
rios serviços importantes, com.» dc lui ili
ctrica, água, tclegrapho», correios, propt.laxia rural, etc, com a unificação das p»tes do desembarque, alcançou augmentoé
via«ens das barcas c trafego de bondejii
ctricos, ligando vários pontos de seu estes

: so território.
Ao promotor de taes melhoramentos,»

; ronel Pio Dutra, que, no Conselho MaóB
: pai e junto aos poderes federais c ninnt
jpaes, lem sempro pugnado neio l.c-n «Ir
i dos moradores da Ilha do Governador, v:i
| ser por esso motivo feita uniu raanií:ft
j ção de apreço, que se realisara no proxlii
j domingo, .'s 2 horas da tarde.

A! frente desse movimen'.. csiá nn
I commissão dc moradores da ilha, conpci
I ta do3 Srs. Drs. Cicero de Caslro, Alrw
] de Castro, major Emygdio Sucupira. Jmtt
I no Gomes. Manoe! Abreu, H-.ul Tolea!;::,
Sylvino Baptista e Dick Brotherhood,

. ¦;- . «*m*m __—"MUiitnniHmntiiiuiiHtiiniiimtticiiimniui^ tt-trunoMOM

§ SER BELLA? TER ÊXCAJÍTOS! \
| Creme e Leite de Cera Purificado

(Pi.rlfied Wax Cream ar.i! Milkl

O S. tTfT julgou~32Õ %
beas-corpus" na sessão

de hontem
O Supremo Tribunal, na sessão tle tonlc

JnJeoii 320 recursos dc "habeas-corpus" d
sorteados militares.

—» mm» —»¦».u.ij^_»___«u ¦¦».*. —--»__y

TOLUOL-SOEL
Formula do Prof. Sarmento Barata, di

Fac. de Medicina dc P. Alegre.
Dep. Araújo. Freitas & Cia. e Hcdorí:

Hess d- Cia. — Rin. |mKnmftJixsz&xz H.ummm,,. —*rr. ••¦

Parte amanhã para os ÉS
Unidos a pianista Guiomar

Novaes
A bordo do "Southern Cros«»" parte i!>

nna para os Estados Unidos a festejada;*msta patrícia Guiomar Novaes, de "•'•
compromettida a realisar, em varias *
des americanas, uma série ile conferi»!\ao.assim os centros cultos àa, Estaicl
Unidos; applaudir, mais uma ve;-, cos • rcnlhus.asmo dc sempre, uma Ie_itliua «•¦
presentante do Brasil, que. ainda ha f"*'*co, aqui e e.m S. Paulo, tão vivas accUaii'
çoes recebeu dos seus innumcrcs ate*.
dores.

Guiomar Novaes iniciará a sua série *4
concertos no dia 3 de novembro proxi*"*;em Nova York, executando o pro-W"?com o acompanhamento da phíla'»0"1"nova-yorkina, a mais celebre e a mus W
"Ra orchestra americana.

O embarque de Guiomar Novaes, «*»«;•*
giie acompanhada de seu marido. Dr. O*'1,!''io Pinto ,e de sua galante fiihinhJi "•'"'
sa-se no cáes Mauá, ás 7 horas. ,,.,.ü casal Oetavio Pinto teve a Sentiu»oo nos trazer, hoje, ns suas ticspjdid»^
*B*-.**-.'^^~x-*h-'H-x"x..x-:..x-:->-^

| DR. PIMENTA OE ÜLIO
í Ourives, 5 - tcrfas, quinta? e i$j>
j dos. de 1 is 5 horas. Affonso Penna, »
? segundas c sextas, de 1 ás 3 horas.,
___vv*x»-m~X";":-;••••••••. ..-..:•.¦•:•

Dr. Jorge G. Sai?Ànna %jÊVl*' J-UivPf*

- .Toss.e Porque quer!Õ contratossõe de effeito sensacional!
QUEM PERDEU ?

hosp.
¦-OGIA

\iJ ri >i_da Europa. CIRURGIA B ÒiW
Assembliía, 23. Marq. Abranl«.;*_J

r> tusposiçâo dos seus lecitimn. J"Itmôlhc^^t0 °S ^neT^bjfe
5355? 6 

°'1aV"' ncllauo "o auto
Uma planta da construcção rf» „üo, achada pelo Sr. Bc„to ír»rv*,ii,Um pre_

•ítomovel. mo Canalho, imm
Diversas chaves nresa»; n ,,~. .. Iencontradas num tot^:^frfg$j?\

._¦ •¦•: """'"mea. ía. aiarq. Aurii»»***^,
7^ *Z— ' ***** *—TCogita-se, na França, de nego

ciar um empréstimo nos
Estados Unidos

PAUIS, U (Havas) - A proposll» 
»

boatos-dc que a França estava tenta»*."?:Rociar um empréstimo nos Estados t|"do Journal" declara que. cffcctivarnente ¦
neram hontem no Ministério das Fli"«'',tious representantes do banqueiro Mfs**

mas acerescenta que as noticias sobre
'?MusSo daquelie empréstimo ou sobre
simples apresentação de condições era fpode serrcalisado são prematuras,»*vez que o governo esta disposto a melh«" •
a-situação do thesouro, por meio de »P,lt:
Soes de credito interno,



A NOITK —Ti-i-yn-Mra. M d<- Outubro de 102.

últimos TCICGRAMMAS
t50SC<-«R-_»PQ^DCNTE*5,
_5PeciA-50A7-INCITE

.NO INTERIOR E NO

Ms ca metros le
cães pr p iHn l
A resaca continua pro-

duzindo estragos no
littoral

doT<»timani-se cm cerca
sole mil contos os

prejuízos
Desde ante*hontem, depois de ter arranca*

t" < cerca do cem metros «le cnrocnmento n»*¦¦_'-, de Copacabana, o produzido rombos c
s.lragos nus avenidas üclphlm Moreira e
Me.ncycr, o mar continua, furiosamente,
batendo conlr. os muros que lhe offcrcccm
resistência pela coita fora, com prejuí_.s
(rares. Fira pensamento geral i|uo chegasse
ti Uniu esta resaca Inteiramente extempora*
ii.., c os espíritos so Iam tranqulllteando,
vi. que, em geral, a fúria das ondas decll*
),., depois do scu período mais violento.
Desta vez, porém, u peleja do oceano cou*
t.-j us muros dos cáes uão cessa, o foi com-.-presa quo o Sr. director de Obras Muni*
cipaes verificou, durante a inspecção a que
1 rocedeu, hoje. novamente, estarem arran*
cados c destruídos mais cem metros do pa*
i ide n., a.cnida Atlântica.

1'cnsa o Dr. Mario Machado que os pre*
jui-foa r,.•¦«.. ponto vão a uns cinco oo sete
mil contos, mais ou menos. Não se p-do
obstar o cffclto das ondas, ali, nem tão pou-
.-..., dar preço á devastação quc teremos de
rc],arar.

mas»

ULTIMA HDBIli iLTin^INfOKMAÇDIS
.RAPIUA5 E MINUCIOSAS
WToDM A Kt PORTA-EM

DA "A NOITE"

Quasi condoído o proje-
cto de estabelecimento
de carreiras aéreas en-
tre Londres e a Ameri*

ca do Sol

O CONCURSO PARA 01
CARGO DE PRETOR

O VETO PARCIAL DO
PREFEITO

EtiM serviços torio fiitn por
hydro-aviòts yropriidos i

LONDRES, M (Havas) — Esta quasi con*l
cltiido o projecto do estabelecimento do
carreiras rápidos aéreas entro Londres c n
America do Sul para transporto «lu corres*ppndencla. i

lisses serviços, segundo os planos hojo nu-
blIçados pelo "Daily Telrgraph", serão fel-,tos por hydrnavlôcs upropriados, quo parti-1rão du Inglaterra pnrn » Trança c Uall sc-
Sairão directamente para Dakor,Nesta cidade, receberão a corrcspondoncla
que tiver chegado do uorto por via nmrltl-
ma o Imincdltitumcnlo liviurtarão voo comdestino a Pernambuco, onde os esperarãooutros appareihos, vindos dc Buenos Airesc que transportarão as malas A capital pia*tina.

ma*

A HiissiflrnrAo dos COI1-
corroí ites

Rcunlu-ie hoje, om sessão secreta, nat-orle do Appeiiaçâo, a commiisllo quelompce n musa ox.iminadora do concurso
vara » corno de jul. prelo., formada portiuus ueseiiihiii-_udorei, Drs. Nabuco de
Ahre.i e Virgílio de Sã 1'erelra; dous lul*
«cs de direito, Drs. Silva Castro e Anto*
nio Nogueira, o dous Jurlsconsullo*, Ura.
Affonso Celso e Pinto da llocha.

I-Ma i-,-un io,. (evo por fim a eUitlflcaçáo
dos concorrentes ao referido concurso, ten-ilo cada membro da commissão direito a
lil votos, náo podendo, porém, eccumular
mais ilu 1(1 votos cm um hò candidato.

Segundo nos informaram na Corte, foi
cole o resultado:

Um primeiro logar, com 18 votos cada
um: Cundido Lobo, Nelson Hungria e Sa-
ninei de (iusmfto. Scgulram-so: Mario Fer-
nuridos, com 15 votos; Eugênio Pinheiro,
com seis, c Ascciidino Marcai, com tres.

mam

Me france11 I TERMINOU 0 CONCUR1 £?£*"*• „oAKPHiiifli pm PintupprimintodiNllMa
SO DE DANSA- EM m* coiiMtorn

CAMPOS
0 poiar, na Inglaterra, com a(Mima intensidade qm o é

na Franca
cérebro do eminente mri|itor Ia»Uno vne ecr conncrv.itlo, como o

de Gainbcllu
LONDRES, U. (Havasj-o "Daily Mal!*

R»_„e' !ír}>T?p.?si,0 te morto de Anatolerance: "O falloelmcnlú do grande lller»-
!_. . *.' *om-"---* uma perda para n II-wralura trance/a: com n morte de
...ÍI".1*'-. dfsapparcceu um rio:, ma

che

O Sr. director do Receita Publica resolvi,elevar a UiOQOS o supprimento máximo men*sul da cstampllhat ilo sello adliclvo a eol*
Joclorla de rendai federaes cm S, Fldell»,
listado elo lilo do Janeiro.

e Anatole
,, ,,....... ...„ do:, maiores cs-cantores do mundo Inteiro, nos temposmodernos. E esse desapparccimento o cho*rado na Inglaterra corn a mesma tntcnsl-uade qua o .• na Trança."

PAUIS. U (U. P.) - Os doutores quea-.lstiram o grande escriptor Anatole Fran-ce obtiveram consontlmcnto da viuva para

1 I na emenda substitutiva
«Io Sr. Lauro Sodré

entrando amanhã, na ordem do dia do Se-
nado, cm 3* discussão, o projecto dessa Casa
do Congresso, reformando a Lei Orgânica do
Dislriclo Federal, ua parte que permitte o
• •.:., parda] pelo prefeito, o Sr. Lauro Sodré
ei.,escutará uma emenda substitutiva ao
mesmo.. O trabalho do senador paraense visa
restringir a concessão do veto parcial c dar
autonomia ao Conselho Municipal.mam ,
A ÍAXA DE VIAÇÃO E 0 TRANS-

PORTE DE MADEIRAS A SE-
REM BENEFICIADAS

Como foi resolvida pelo Sr. mi-
nistro da Fazenda uma recla»
inação da Associação Com--

mercial do Pará
eclámação da Associação Commercial.oa r

-o Pará contra as providencias tomadas pe-Ia respectiva Delegacia fiscal contra os
propfi.tarios de embarcações que trans-
portam madeiras « serem beneficiadas, do
interior para a capital do Estado, sem o
í.ayumeiilo da respectiva taxa de viação, o
Sr. ininislro da Fazenda resolveu mandar
declarar que, para o effeilo de isenção pre-vista no arl. 6- letra d do regulamento
approvado pelo decreto n. 14.618, de 11
ile janeiro dc 1921, o certificado a que se
refere o paragrapho único do mesmo dis-
positivo deve ser passado pelo proprieta-rio das embarcações que cffactuarem o
transporte, cumprindo ao funccionario cn-
carregado dc fiscalisar a taxa de viação,-*,-. (úrnia regulamentar, verificar a exacti-
dão dá declaração feita pelos expedidores e
-ffcctiyidadc rio bcncficiamcnto.

TRANSFERENCIAS NA GUERRA
1 oram transferidos, por actos do Sr. mi-o-iolro da Guerra : na arma de infantaria,.o 1° tenente Annibal de Andrade, do 6o re-

gimento (Ca~apava) para o 13" batalhão de
caçadores (Joinville); na arma de cavalla-
ri, o 1° tenente Heitor. Lopes Caminha, do
11° regimento de cavallana independente
(Ponta Porã), para o Ô» regimento (SãoGabriel); na arma de artilharia, os primei-ros tenentes Cyro Nole de Athayde, do Io
grupo de artilharia pesada (S. Christovão)
pura a 5"'bateria de costa (S. Luii); eHenrique dc Castro Neves Terra, do 9* re-
gimento (Ctirityba), para o 2o grupo decosta (fortaleza de S. João) e o 2o tenen-íe .Manoel Figueiredo Cardoso, do 6o regi-menlo (Cruz Alta), para o 1" grupo de cos-l-i (fortaleza de Santa Cruz); no corpo deintendentes, os primeiros tenentes José Ge-
miniaho Cidade, do 20" batalhão de caça-
ciores para a 3* bateria isolada dc artilha-
ria tle costa, como . thesourciro, n Francis-
co Nunes de Almeida, do 2Í)'J batalhão dc
caçadores para o '2W' batalhão.. mam .
Os democráticos portugue-

zes ao lado do Sr. Ro-
drigues Gaspar

LISBOA, 14 (ü. P.) — 'As commissões po*!itic_3 do partido democrático reaiisaram
nma reunião approvando uma moção laraen-tondo a attitude do directòrio e affirmandoo sua confiança ao. governo, chefiado peloSr. riodrigues Gaspar, afim de que continue
tt sua obra de regeneração' financeira o acon-selhando energia coutra a attitude dos or-
ganismos econômicos do paisi.i mas* , ,.

OS DESCONTOS FEITOS AS PRA-
ÇAS POR EXTRAVIOS DE

ANIMAES
¦¦ e«> i ¦-

Em que condições devem ser re-
colhidos ao Thesouro

O Sr. marechal ministro da Guerra, e**-
pediu ao commandanlc da 3' IlcgiSo Mili-lar, o seguinte aviso:

|'0 commandante do 7- Regimento de Ca-¦-.liaria Independente, cm offlclo n. 465, dc•• te maio ulltmo, consulta ao da 3' "tlt-
ítada da mesma arma como proceder ante ofaclo de haver o director dc remonta dovol-vido, afim de ser recolhida ao Thesouro Na-cional, de conformidade com o artigo 170 dalei n. 4.793 de 7 de janeiro deste anno, aimportância de 2085639, que lhe enviara-
proveniente de descontos feitoe em venci-
mentos do praças quc extraviaram animaes,visto parecer não se enquadrar esse factonas disposições do mesmo artigo, por 6C nãotratar dc renda por effeilo dc venda, etc.

Km solução, vos declaro quc o artigo 115do Regulamento paro Administração dos
Corpos de Tropa e Estabelecimentos Milila-
res, menciona quc o Estado deverá 6er iu-
deranisado da importância do material quclho pertence, quando estragado ou extravia-
do; representando, pois, a respectiva impor-
tancia, receita do mesmo Estado quc deverá
ser recolhida aos cofres públicos. Será "ex-
t.-uordinaria" se a Indemnisação referir-st
a artigos adquiridos em exercícios auterio-
res áquello em que a indemnisação se fizer.
e ''despesa a annullar" sc a acquisição foi
feita no próprio anno financeiro cm que a
indemnisação sc cffcctuar.

Assim, ao Thesouro Nacional, terá de ser
recolhida a receita, não renda, cam li espe-
cificação necessária para que sc cffcctuc a
escripturação nessas bypothcscs. 'Xa pri-
meira ficará definitivamente recolhida, na
segunda so creditará a repartição á qual fò-
ra o credito distrihuido, de onde proviera a
receita, afim de que «e lhe entregue, uo ca-
so dc necessidade, cin nova distribuição
dentro do exercício".

A primeira sessão ordi-
naria do Congresso das PREMIANDO OS QUE CON-Municipalidades Flu- UUBUIRAM PARA A EX

TINCÇÀO DÁ FEBRE
AMARELLA

minenses
Constam já da ordem do dia

para amanhã duas thc-
ses com os respecti-

vos pareceres
Sob n presidência do Dr. Amoldo Tava-

res, occupaiido os logares de secretários os
Srs. coronel Joaquim Antunes e Dr. Clodo-
miro Vascóncellos c Humberto Penlqfua,
rcalisou-sc esta tarde a primeira sessão ordi-
naria do Congresso das Municipalidades Flu-
niincn.es, installado domingo ultimo no
Theatro Municipal. Responderam á chamada
oitenta Srs. congressistas.

Approvada a nela da sessão inaugural, pas-m.u-su ao expediento, sendo lidos e manda-
dos a imprimir os seguintes pareceres: da
commissão de economia rural, sobro a me-
moria apresentada pelo Dr. desembargador:
Antonino Neves n propósito das caixas- ruraes'
c da commissão dc agricultura e pecuária,1sobre a memória do Dr. Galdino do Vaile:"Como podem os municípios coilaborar com
u Estado no aperfeiçoamento da Pecuária".

O Sr. presidente nomeou, em seguida, pa-
ra substituir o Dr. Bruno dc Azevedo, na
commissão de administração municipal, o
Dr. Sylvio Rangel; o Sr. Antônio Fernandes

. , - Moreira para substituir o Sr. Barros Fran-indemnisação referir-se co, na commissão de policia o juizado de pai¦"* "¦""«-'*'"" "¦¦ '•¦- e. o Dr. Arruda Beltrão, para' substituir o Dr.
Fidclis dos Reis, na commissão de Economia
Rural.

Náo havendo ainda matéria a ser votada
na ordem do dia, o Sr. presidente suspen-
deu_ os trabalhos o marcou n segunda sessão
ordinária para amanhã, ii 1 hora da tardo,
no mesmo local.

Banquete e entrega de
uma medalha a Bueno
Machado, que manteve
e melhorou seu titulo

de campeão
As cincoenta c uma horas

de prova, o bailarino
Oapichaba desistiu

CAMPOS. 14 (A. A.) - Terminou hon-tem, us 22 1|2 horas, o concurso do dansa-nora-no Theatro "Orlon", 
patrocinado pela

,,„,,..„ - . ... i_A,NoV.c.'° > desta cidade, começando sab-remover o cérebro do illustre morto c con-! bado ullimo, ás 7 1|2 horas. Concorreram•..rvat-o comp o dc Gambetta e de outros, Bueno Machado, 1'anllno Caplehab-, o Ge^-iranceres eminentes. | vuslo Miguel, demorando a prova 51 horas.ucrvaslo Miguel náo disputou o concur-
so alô o fim porque adoeceu, retirando-sedo Ihealro ás duas horas da tarde; Paulino
Ç.iplchaba, cm virtude do occorrldo coml.crvaslo, propor a terminação do concurso
çllo horns depois, o que foi acecito porBueno Machado.

Amigos do Paulino promoveram nma strh-
fl'^Pvõo cm scu favor, a qual rendeu rils

Durante o concurso tocaram, revezando-
sc, oito orchestras e duas bandas de musl-ea. bnlraram no theatro nestes tres dias
mais de vinte mil pessoas, não havendoexemplo cm Campos do nm acontecimento
dc tal natureza.

Falaram ao publico sobre o campeonatoos Srs. Silvio Fontoura, director da "A
Noticia", Júlio Nogueira, secretario da "A
Gazeta", Guilherme Ribeiro c o Dr. Alpheuliomcs.

Ao saírem do theatro foram Baeno Ma-
hado o Paulino Capichaba carregados pelo

Um projecto, na Câmara,
contando-lhes o tempo

pelo dobro
A, Câmara julgon, hoje, ohjccto ele delibo-ração* o projecto abaixo, apresentado peloSr. Henrique Dodsworth:'O Congresso Nacional decreta:..rt. 1* — Fica o poder executivo autori*-fido a mandar contar pelo dobro, para to

nm Mi1 Nic mios
Visite V. Ex. as exposições do

1'BafÉfo
VESTIDOS p"»

toilette;
VESTIDOS'™

passeio;
VESTIDOS "ar\f

trotteur.
Sempre os melhores e
mais elegantes modelos.

COMPRE NO

maam

¦ mam ,

A propósito de um inquérito
instaurado na Alfândega de

Maceió
O Sr. ministro da Fazcuda, pediu infot-

inações ao presidente do Tribunal de Coutas
sobre o resultado da tomada de contas do
thesoureiro da Alfândega de Maceió Pedro
Alviuo Cavalcante, afim de que posse ser jul-
gado o processo relativo ao inquérito instau-
rado na alludida Alfândega, contra aquelle
üiesowciro e seu fiel Washington Cavai-
canti.

mam
Pescadores excluídos da relação

dos sorteados para o
Exercito

O Sr. marechal ministro da Guerra, com-
municou ao seu collega da Marinha, que,
nos termos do pedido constante do seu avi-
so de 5 do mcz findo, já foram excluídos
da relação dos sorteados para o serviço do
exercito os pescadores Irineu de Mello Filho
e Satyro Bittencourt.

¦ mam 

Para indemnisação de despe-
sas de publicações do Con-

gresso Nacional
O Sr. ministro da Fazenda solicitou ao

Tribunal de Contas a distribuição ao The-
souro de 290:157.$M7, saldo do credito espe--ia! aberto ao Ministério da Justiça, paraiitemnisar a Imprensa .Nacional de despe-

as realisadas cm 1922 com trabalhos de pu-ücaçôes e impressões do Congresso Nacio-

iios os etfeitos, aos funcciõnarios, m.usalis- Povo, entre as mais delirantes acciamaçoes.tas, diaristas oa operários que, na antiga I Hoje, será offerccido nm banquete a Buc-í.irectoria Geral de Saúde Publica, tiveram no Machado, quo receberá nessa oecasião aexercício na Inspectoria de Prophyiaxia da' medalha de ouro offcrcclda nelo "O Es-Febre Amnrella. Instituto Sorotherapico Fc-I tado".
-craKe Hospltaes de Isolamento, no Dlstrl-cto Federal, o período de serviço entre llidc abril de 1003 a 31 de dezembro de 1908,data em qne foi officlalmctitc declarada ex-tiiicta n febre amarcllo nesta capital.

Art. 2* __ Rcvogam-se as disiiosiçôes emcontrario.
Justificação. — O projecto orr submettido_ consideração da Câmara visa recompeu-sar os funcciõnarios da antiga DirectoriaGeral de Sande Publica, que participaram dacampanha contra a febre amarella.
Será desnecessário recordar, mesmo eratraços rápidos, o que foi o cruzada saneado-rn ideada, dirigida c realisada por OswaldoCruz, e a repercussão que, sob múltiplos* as-

pectos, teve para vida o nome do Brasil.A' capacidade administrativa do grandefiygicnista, cm cujo nomo esplende a maior
gloria da nossa medicina, _ dc iunegavcl jus-tiça associar a actuação decisiva c abnegada
dos seus auxiliares.

Não sei de melhores, nera do mais com-
provada cfficicncia, do que os funcciõnarios
incumbidos da execução da campanha, mui-
los dos quaes sacrificados uos trabalhos
delia, como o Dr. Carlos Carneiro do Meu-
donça.

O Congresso que ainda recentemente pre-mion a bravura militar, estimulando senti-mentos de lealdade o disciplina, não esquo-
cera certamente o esforço do quantos fazem
pelo bem do paiz c que pacificamenten**uardam o reconhecimento da serviços be-
Deméritos."

AV. RIO BRANCO, 100

Dr. A. F. da Costa Júnior ™£ 
I;:mores. Radtumthc.apin, R. Chile. 17 (í As 6).

Dispensados da Policlinica
Militar

O Sr. marechal ministro da Guerra, re-r.olveu, por acto do hoje, dispensar os medi-cos civis que serven*, como officiaes de 2"classe da reserva, na Estação de Assistência
c, Prophyiaxia - Policlinica Militar. •

mam-
Para pagamento de marinheiros

a serviço do 24° de caçadores
ministro da Guerra soji-O Sr. marechal

0 Ministério da Fazenda não to=
mou conhecimento

Por se tratar de processos findos, o Sr.
ministro da Fazenda deixou de tomar co-
nhecimento da representação do agente fis-
cal José Leonel Monteiro, sobre autos lavra-
dos contra as firmas M. Gomes Jardim,
Meyer Cohen e Umberto Conzo, de S. Paulo.

mam

Recolhimento de renda
O Sr. ministro da Fazenda pediu provi-

dencias ao presidente do Banco do Brasil
no Sentido de ser a agencia desse banco eni
São Felix, na Bahia, ãütorisada a receber
k ronda arrecadada pela collècloíia federal
de Muritiba, para posterior recolhimento á
respectiva Delegacia Fiscal.

mam

Para installaçáo da Escola de
Aprendizes Artífices em

Matto Grosso
A Directoria da Despesa Publica concedeu- -.-. _ ---..,  j credito de 4:0003 ó Delegacia Fiscal emcitou do tribunal de Contas a distribuição Matto Grosso, para despesas com a installa-.. delegacia fiscal do Thesouro Nacional no ção da Escola de Aprendizes Artífices na-Maranhão do credito de 7:686$ destinado ao quelle Estado .

pagamento de etapas a um patrão e seis ¦ s-n*> ,
as^fflíSS^Ssre^Si^^ài Transferencia no Collegio Mili-

tar de Barbacena
Foi transferido o 1* tenente Pedro de

Freitas Bandeira do cargo de instruclor do'_•" 
grupo para o de auxiliar do 3o grupo tio

ensino pratico do Collegio Militar dé Bar-
bacen.t.

¦ 
¦"..' 

.... —> _.._-¦¦ _

mam

0 C. M. presta homenagens a
Anatole France

ü Conselho Municipal suspendeu a suasessão de hoje, em homenagem á memóriade Anatole France, e inseriu na acta dos¦-eus trabalhos um voto de pezar pelo falle-cimento do eminente escriptor franeez.

Designações no' Corpo Medico
do Exercito

Pelo Sr.' ministro da-Guerra foram mau-liados servir: na Escola Militar, proviso-namente, o 1» tenente medico Dr. Anto-•uo Marie Vaissié; no 4" grupo de artilha-na de costa (Óbidos) o 1° tenente médicoUr. Antônio Firmo Cardoso; na Fabricade Cartuchos o Artcfactos dc Guerra, o 1*tenente pharmaecutico Heraclito de Ávila('arcez; na enfermaria militar de Aracaju,o 2o tenente pharmaceutico Clodoveu Sal-les Gadelha. '
¦ ***-

Fallecimento de uma senhora
paranaense

CURITYBA, 14 (A. A.) — Falleceu nestacapital, em edade avançada, a Exma. Sra.Florencia Ferreira Martins, progenltora do
jornalista Romário Martins, da imprensa
desta capital. . mam ,—: __
Nomeado inspector de tiro da

3a região
Foi nomeado inspector do tiro e instfti-

e-ão militar da 8" região (Rio Grande d
Sul) o capitão Tancredo Gomes Ribeiro.

Correram animadas as eleições
de domingo, em todo o Esta-

do de Minas
BELLO HORIZONTE, 14. — (Serviço es-

pecial da A NOITE). --¦ Segundo communi-
cações aqui recebidas pela commissão exe-
cutiva do Partido Republicano Mineiro,
correram multo animadas; cm todo o Es-
tado, as eleições dc nnte-hontem, tendo o
Dr..Mello Vianna recebido, para presidente,
grande votação.

. mam 
Licenças, na Guerra, para tra-

tamento de saúde
O Sr. ministro da Guerra concedeu licen-

ça, para tratamento de saúde: por um anno,
ao operário do Arsenal de Guerra do Rio do
Janeiro, Antônio Vieira Maciel; por seis me-
zes, ao servente da secretaria da Guerra,
Francisco José dos Santos; por tres mezes,
ao servente do Departamento da Guerra,
Osman.Pachá Carneiro; á auxiliar da Fabri-
ca de Cartuchos e Artefactos dc Guerra,
Maria Augusta Caldas, e ao operário da
mesma Fabrica, Sebastião das Chagas Mello.

mam

Designações de officiaes con=
tadores

Foram mandados servir os segundos te-«entes contadores, Appio Toledo Obrai, no
qunrtel-geueràl da 3* brigada de infantaria,
Oldéihar Travassos da Cunha TcIIes, no 1*
regimento dc cavallaria, e Edgard Ereniita da
Silva, no õ* regimento dc cavallaria inde-
pendente.

mam

Trancamento de matrículas no
Curso de Aperfeiçoamento

de Saúde
O Sr. marechal ministro da Guerra man-dou trancar as matrículas com que fre-

quentam o curso dc Aperfeiçoamento do
Serviço de Saudc aos capitães médicos Drs.
Alfredo Octaviano Dantas, Manoel Arthur
Dantas Sevo e primeiros tenentes Drs. Can-
dido Ribeiro, Waldemar de -Macedo Rocha,
Cícero Pimenta de Mello, Ataliba Klier, Arr-
tonio Pinheiro Carvalhaes, Augusto "Mar-
quês Torres, Lutbero de Carvalho Teixeira
e José Carlos do Araújo Gertun, visto não
poderem, por exigências do serviço, frequen-
lar as respectivas aulas.

E' preciso armar ratoeiras quan-
do as taquaras florescem

Grãos de trigo com strychnina
0_ presidente da Sociedade Fluminenso de

Agricultura e Industrias Ruraes recebeu, do
Instituto Biológico de 'Defesa, do Ministc-
rio da Agricultura, o seguinte offieio:"Sobre o assumpto do vosso offieio nn-
mero 1.079, dc 3 do corrente, informo, qucos ratos da taquara appareccm periódica-mente em grande numero, causando damnos
as gramineas cultivadas. E' crença popular
que os s'atos da taquara só se desenvolvem
deste modo quando as taquaras florescem.
O que ha a fazer contra css*s roedores é
tarefa dos proprietários das terras e coiisis-
t-_ do emprego de ratoeiras c armadilhas de
todas as espécies para apanhal-03. Quandofôr possível c honver taquaraes isolados,
onde estes roedores appareçam e se conceti
trem, pódc-se recorrer ao incêndio, fazen-
do o fogo so propagar do exterior para o
interior do taquaral. Os meios biológico
qne tèm sido tentados nos paizts em que ln
vedadeira _praga permanente de ratos nos
campos, nao tòm cabimento no nosso
de ralos da taquara. Nos Estados Unidos
empregam-se contra os ratos dos campo'
.'Sos de trigo, centeio ou cevada, envenena-
dos com strychnina; cspalhando-os peloscampos infestados; é este, porém, um meio
perigoso, tanto para o homem como para os
animaes domésticos e para cuja applicação
são necessárias condições e pessoal espe-
ciai. Saúde e fraternidade — (A.) Carlos
Moreira, director."

mam

Tecidos de
meia-esiaçâo

Crcpe marròcaln, gabardinc, Ecdas.

Confscçõ3$ _> chapéos
importísJos dadas nossas officinas e

Europa,
sempre, antes do comprar, as

nossas exposições.
Vejam,

CASA FüRStCA |
Sempre os menores preços '

7, Gonç. Dias e Uruguayana. 10firrira—mim—iiibiiiihi —_ '

Dr. A. Moscoso^,""'09;,^'"- -y-
rcllio digestivo. Con-

sultas de 2 em deante. llua Assembléa, 121;

Uma nomeação approvada
O Sr. director da Receita Publica nppro-

vou a nomeação feitn pelo escrivão da colle-
ctorla ile rendas federaes em São João da
Barra, Estado do llio ile Janeiro, de Carlos dc
Oliveira n Silvn para seu proposto.

Os Homens e
\ Mulheres robustas
í de amanhã tomam
hoje a

EMULSÃ0
de SC0TT

Dá-a Vs. Ex. as suas crianças?

PAGAMENTOS NO THESOURO
Na Primeira Pagadoria do Thesouro Na-cional serão pagas amanhã as folhas de:

Diversas pensões da Marinha, dc A a Z, eDiversas pensões da Guerra, letra A.
mam ,

0 novo instructor do Collegio
Militar de Barbacena

Foi nomeado instructor do 2" grupo doensino pratico do Collegio Militar do Bar-bacena o 1» tenente Celso de Mello Rezende.——•¦ mam i.—___________

Impedido por temporaes, arriba
em Caravellas o bote "28

de Julho"
Recebemos de Caravellas, Estado da Ba-

hla, o telegramma seguinte :"Impellido por fortes temporaes, arribou
a este porto, mettendo água, o bote "28 dc
Julho". Seus tripulantes narram que esta-
vam perto de Abrolhos, tendo se salvo mi-
lagrosamente.

O piloto Villar acha-se ligeiramente en-
fermo. Saudações. — (A.) Isaias Doria,
agente da Capitania."

¦ mam ,

Restituição de imposto sobre
renda

O Sr. ministro da Fazenda approvon oicto da Recebedoria do Districto Federal, an-'orisando a restituição de 7:640$000, de im-,¦posto sobre renda, A firma Breissan & G.

0 café funoGionon sus-
tentado

Cotou-se o typo 7 a 505200
O mercado desse produeto funecionou,

hoje, bastante activo, mas as snas tenden-cias eram menos favoráveis. Realmente, os
possuidores estiveram apenas sustentados,
pois os compradores demonstravam menorinteresse em comprar, estando mais ou mc-nos retraiilos. Verificaram-se regularcs en-tradas e embarques e o typo 7 melhorou,cotando-se a 50S200 por arroba.

Foram vendidas na abertura 7.455 saecas.com o mercado, porém, som firmeza.
As ultimas entradas foram de 15.632 sac-cas. sendo 14.619 pela Leopoldina 834 pelaCentral e 179 por cabotagem.
Os embarques foram de 16.757 saecas,sendo 3.541 para os Estados Unidos, 12.616

para a Europa, 500 para o Rio da Prata e 100
por cabotagem.

Havia em "stoc"-". hoje. 241.729 saecas.O movimento a termo na Bolsa foiregular. Venderam-se a praso 47.000 saecas.com o mercado sustentado.
Cotou-sc para outubro a 50S200; para no-vembro, a 50Ç; para dezembro, a 498900;

para janeiro, a 50?; para fevereiro, .
49SÜÕ0 e para março, a 50$050, compradores.

O mercado de café regulou, durante o
dia, bastante activo, sendo vendidas á tar-de. mais 6.236 saecas no total de 13.691 di-
tas.

Fechou calmo e inalterado,

0 cambio regulou estável
5 31|32 a tí íjlG

Encontrámos o mercado de cambio, ho-
je, _ em condições de cstabitliiade, sem
maior movimento de procura e com letras
particulares offerecidas.

Os bancos iniciaram os saques a 5 31|32d, inclusive, o do Brasil, com dinheiro a
6 1|1G c letras offsrecidas a C 1|32 d.

Pouco depois o Banco do Brasil passou« sacar a 6 d., tendendo essa taxa se gene-ralisar, pois, o mercado apresentava sym-
ptomas de. firmeza.
Os soberanos eram cotados a .9-.S00 è as
Jihras-papcl a 41S500.

O dollar regulou A vista, de 93050 a
-$100 e a praso. do 9S000 a OÇOTO.

Saques por cabogramma:
A* vista: — Londres, 5 27|32 a 5 55164;

Paris, $481 a $485; Itália, §400 a 5403; No-
va York, 95120 a -«150; Hespanha, 18220;
Snissa. 13750; Bélgica. S442; Hollanda,
33600; Buenos Aires, papei, 33340; Monte-
vidéo, 83050; Japão, 33570; Noruega. 13340;
Marco-renda, 2.200.

Foram af fixadas, oficialmente, .as sí-
guintes taxas:

A 90 d|v.: — Londres, 5 15116 a 5 31132;
Paris, .47.1 a 3477; Nova Yorl-, 95000 a
93070; ¦'

A' vista: —• Londres, 5 7|S a 5 29132;
Paris, 3476 a í'480: Itália, $398 a 8400;
Portugal, 8350 a 3360; Nova York, ÜS05D
a 95100; Hespanha. 13220 a 13240; Suis-
sa, 13740 a 13755; Buenos Aires, papel.
33330 a 33370; ouro, 73580 a 78600;
Montevidéo, 83030 a 83053; Japão, 33550 a
33584; Suécia, 25439 a 23450: Naruega.
13316 a 15330; Hollanda. 33570 a 33595; Di-
namarca. 13620; Canadá. 98080; Chile.
18070 (pcso-Ouro); Syria. 8478; Bélgica.
$439 a .445; Rumania. 8055 a 3060; Slova-
qula. $278 a 5283; Aliemanha. 73000 por
trilliâo de marcos; 28170 a 28180 por mar-
co da renda; Áustria, 8134 a 8150 por mil
coroas; café, 5476 a 8480. por franco; so-
beranos, 493800; libras-papel. 413500.

O mercado de cambio, durante o dia, re-
guiou estacionario, mas. relativamente fir-
me, tendo os demais bancos seguido o do
Brasil, que sacava a 6 d. Assim, tornou-se
geral essa taxa para o bancário, com dinhei
ro a 6 1|16 d., para o particular. O merca-
do fechou bem inspirado, com os bancos sn•ando a 6 l|32,e 6 1|16 d, firms, e eom-
praado-a 6 1]8 d,

O ALGODÃO
O mercado de. algodão funecionou, hoje,

eom os vendedores accessiveis ò assim coni
os preços cm declínio níais ou menos accen-
tuado. Cotaram-se o.s s.rtõcs de 65*3 a 735;
as primeiras sortes, de G43 a 708; os media-
nos, de 608 a 658 c os paulistas, de 603 «.
678 por 10 kilos.

O mercado, no emtanto, tornou-se estável
o assim fechou.

Entraram 1.476 fardos: saíram 994 e fica-
ram em "stoc*." 8.440 ditos.

Duas noticias de Juiz de Fora
JUIZ DE FORA (Minas), 14 (Serviço es-

pecial da A NOITE) — Para fiscalisar os
exames da Escola Norma! desta cidade foi
designado o professor José Augusto Lopes. Pelo resultado conhecido ria eleição
realisada neste município, o Dr. Mello
Vianna teve scu nome suffragado por 1.485
votos, parn presidente do Estado.

i -**•*-» >-.

O TEMPO
Temperatura de hoje: máxima. 20°,9;

mínima, 14°,5
¦ m» e> mm •>¦ .

Boletim da Directoria de Meteorologia
s _ ¦ -a» ¦

Previsões para o período de 6 horas
da tarde de hoje até 6 horas

da tarde de amanhã:
Districto Federal e Nictheroy: Tempo —

Instável sujeito ainda a chuvlsqueiros pas-sando a bom com nebulosidade variável.
Temperatura — Noite ainda fria . ligeira

ascensão de. dia com máxima entro 22 e 24
grãos. $

Ventos — Predominarão ainda os dc sul a
leste.

Estado do Rio: Tempo —- Centro, oésto,
littoral e sei-ra: instável com chuvisqueiros
passando á bom com nebulosidade variável.
Leste ainda instável con, chuvisqueiros.

Temperatura — Noite ainda fria ligeira
ascensão dc dia.

Tendência geral do tempo após 6 horas datarde de amanhã — Bom.
Estados do Sul — Tempo Bom em todos•s Estados.
Temperatura — Ligeira ascensão.
Ventos j_ De aueste a nordeste- '/—'*•

PODE UMA ESTRADA DE FER-
RO VALER AO MESMO TEMPO
15,000, 34.000 e 73.000

CONTOS ?
Foi de 3.656 contos cm 193S, a Muda ii-

quida da estrada dc que a 55o Panlo Nor-
theru Railroad foi dísapropriada, fÃra des
caso* do Código Civil, c sem imlcuinisação
prévia, cm 1910.

Ora, lodns ns concessões ferroviárias qutáilraittèm o direito tle encampação, median-
lc pagamento em apólice-., determinam quea importância da indcmhis-.çúo neja tal queos juros das apólices ilém uniu quantia cgnat
ivj receitas da estrada -encampada.

Xa base de uma renda riniranl de D.656
contos, a iudemnisação devida á São Paulo
Nortehrn seria, pois, cm apólices de 5 "',',
do 73.120 contos.

Por outro lado, no executivo fiscal, que o
Estado de S. Paulo moveu A Northern Rail-road para cobrança do imposto de transmls»
são, o valor da estrada foi avaliado, pela,justiça paulista, em mais dc 34.000 contos.

Entretanto, no processo da desapropria,
ção, o preço da mesma estrada foi arbitrado
pela-mesma justiça cm 15.600 contos.

A companhia norte-americana interpor.
porém, um recurso extraordinário, o o Su-
premo Tribunal vae, dentro em breve, dizera ullima palavra sobre este caso.

«P* OURO para Dentistas
Garantidos: 24K. 23K. 22K. 18K.
Gramma: 7$6 7$3 6$8 5$6~

Secção de afinação de metaes preciosos
VIANNA, IRMÃO & C. RUA PEDR0 tt

28 e 30
(Antiga Espirito Santo)

Fogões i1DE KKPOXKVK,
GÁZOLINA,

,OU OI.EO. SErif ]H.GAZEIFICADORES I VIO, SEM CHEIRO
mais barato que o zut..

WILLMANN, XAVIER & C. -Alfândega, lif

A INDEPENDÊNCIA
Mobiliário para «ma casa, com 36 peças,2:650? — Rua do Theatro n, 1, Tel. 476 G..
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A NOITE — Turcn-fclrn, M rio Outubro <1p 1024
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' 

 . ..._________-_  _. _.  . . ____»._»  —iir»».wn ani
Mva.o Guizan

' tiMii.i.i Corria 'iuixsii, l..il/« 'in
't «nn, Ayr«.s (Hirríi i (illins, «eiir-n» >•
*í, iiiimn •-.!...... iiiiiu-». mãe, «in|rn «¦

cuiili.iiln¦.. .,;i>iii.,..,in a 11..I.1» as pes.
¦oo- «me •»« ii,,;ii..i..ii icoiiipitntiai oi rns-
Ui*. inorloui do pranteado filiado e cmnl
d.n.i » lodoi PI ItUl .imí,:..- e demais (.»•
rrntrs p-in itilitlr ,« mltti de «¦• du «iue
paia deicnnio de sua alnu laiem cilolirm
ain.iiili.i niiüila-feira. is H horas, un .IU,
ni"i d- igreja «Ir N S «In Parlo,

Maria Augusta Monteiro da
Frõi.at

«, Pellriitimu Paulo de Krait-M, flltioi,
9 Ci-.i.fi», iMiiui e iielui agradecem * 'o.

•Ins n» p.iiuulei * 4img.il que icnn.
p.uili.ir.iiii «>s ruiíiis minjiies de sua

Inesquecível cspusi, mae, s-mr» » i»»d MA.
Il.i Al i,l.NU .MOMt-.lltO Ulí KIIKIIAS.
• de novo us riiiividum pura nstlttir i mis-
iu d<t icliino 'Ha «iid* pur »u,i ilihe ser!
renuila mn .mini. quarta ¦feira, IA du correu,
te, iii Ul I 'i limas, uu «viria de S. 1'runcis.
cn dc P,inlii. liypMlIiccuiidn n Iodos a su*
eli-riiii gratidão.

Manoel Monteiro de Oliveira
Junior

«. Cuntlldn tlnnçalvci Mnnlclro, «em
M. filhos .> mali parentes egradecem i lo-

1 (l.«s ns pessoas «iue s«> digiunum ueniii-
4*. pnuhiir ns reslo» mnrlaei de seu mui*

doso raposo a pnr MANOI-I. MON IKIIIO l)K
OLIVI-JIIA JUNIOR. o convidam de novo pa-
m nssisiir . missn de "" dlu, que niandiiin
ct-l^li. ,, ainimli/t, IR d» correnle. as It ho-
ras, nn rcrejn dr S Krniiclscn de Paula, hy-
puibt-t-.n.l" os seu» Ngradeclmenlos por ns-
te aclo de religião.

Achille Paschoal Bove (Titino)

J, 

«-luva Arhltlo 11..vc (aiisenlo), Or.
iOlegario de Aievcdo o senhora, Au-

jjust.i \li.ni/ i" senhora, (Irinlundn Hn-
» vo ia»Sente), l-di-t Miuigiu, senhora

t filhos participam o fnllêclmcnlo «Io seu
presailo filho, ruiili.nl.i, iiini'i.1 r nclo. Iiujc,
il 7 lioras dn manhã, saindo o ferelro ama-
rihâ. As lll horas, de sua residência, a rua
Itiucliueln .'lll. tiara o cemitério de S. Fran-
cisei X ivier

Mercedes Sussekind de Almeida
Rego

«O / Scu esposo, fi 11)05. irmãos, cunha-
Wt' d')S, sogra e solirinhos mandam ecle-

} brar iimiiulià, IS dn corrente, ús It ho-
/ rns. uu ni-reja de N S do Parlo, mis-

sa de Irliiesiiiin «Iii dc \eo fallccimcnto e
para esse aclo religioso convidam ns pes-
s, i.i- sim 'iinuude. 'Ir-tle já se .'onfes-
sinido «ralos

Major Armindo Penna Vieira
Tlifii.ln.iiir.i IVlinn Vieira, comine-

'" mornudn n 'li' atniivcrsnrin do fullõ-
ciini-nlo de seu irmão major A1IMIN-
1)0 PKNNA VltilHA. manda rezar mis-

ia pm sn mn iiiiiiliã, 15 do correnle,
qii.-irl.i-liini. ás !i c 30, na egreja de Santo
A'-'--,.in dns Pobres, capella «Io S. S. Sacra-
mcnlo.

Manoel Rodrigues Pereira
m> Carolina de Sâ Pereira e mais pa-
»1 rentes participam quc mandam rezar' 

a missa de 7° dia do fallecimento dc
scu saudoso esposo MANOEL RODIU-j

GUES PEREIRA, amanhã, 15 do corrente,
ús 10 lioras, na egreja do Divino Espirito
Sanlo do Eslacio de Sá (largo do Eslacio
de Sá).

ruaeenicinzasi
O incêndio que destruiu
uma fabrica de perfu-
mes na rua Sacadura

Cabra.
A iifvfio da policia

SId, por .-iiii|ii..him Ignoradài is causa'
•Icleriiilnunles «Io Incendia qu* pelas nove
horas dn noile d«- limitem tm curto espi-
çu d.< lempo, ...i.i/m ,, cintai o irmuiemn." 2*1» da nu SiiCN.Iura Cabral inliua d,i
sj.i.Ii- r niuir eilava in-u:i...l.. uitu fabri--'a de iii'1'iiinir-, dc nrupried-de da firma
Oliveira Tavares & _.

Sumindo rom extraordinária violência
em determinado ponlo da fabrica, u fojo
i'.i|iiil..in,iiif i, Irradiou por indo o e>t -hc-
leclmento, envolvéndo-o por completo <• dc
tal nn.ilu. «|ti« initlci, foram ns esforços dos
«li-iiuilmin-, bninhciros, A» rii.iunn.i-. assim
coniliilriim • sua obra «leslruidura. tr.ui-
ifurntaiidn aiiurll» uriu.-ucm cm um mon-
t.i.i dc riilnu».

A fabrira. pelo que ja sabe a policia do
II." ilisiri.-t... ,|nr Immrdinliinicnte compa-
renu an Inc.-il «nnle tomou tmlas ai provi-
dcuclas que sc faülum IndUpcniHvelt esla-«ii icguru, com lodn o sen "sliuk" e com
Iodos ns m.i liln. •nin-, p.-iii Importância dc
«O conlos, sendo pm 'Ui contos na Compa
nhia Simrc- r lll conlos nu .lli.inci. da Ha
hla.

I.ogn ipAi 3 su» chegada no loRor do si-
nlsti-i. o ile'..-.ulí, t|n ilislri.tn. |)r Moreira

| Machado acompanhado ilu ciiinuilssiirio La*
dlslati Câmara effecluava u deli-iiçiu de
um dns sócios tia fiiina. o Sr bise Tavares
tle Oliveira, que mula sonhe di/er rom re-
laçAn á iirífiem dn inendiu ,-ni,. edificio
Ap propriedade dn Sr. Leonardo MuVcdo Tel-
xclrn, nãn w 'abl.i quando eicrevlaiiioi es-'
Ins nulas «r estava nu nòn segurado r.,m-
bem uil io «orlo O «Ir mune llerunrilinti Ilo-
drigues de Olbi-ir.i foi ninis tarde, detido

| parn esclarecimentos, muilo embora liou-
j vesse .lilo Ignorar porque se manifestara o

incêndio >-n> o <eu estabelecimento,
Foram dr mllo ns prejuízos, Pelo que

as niitorldiidés foram informadas niio o
primeira «ez 'iue se verifica na fabrica «le
perfumarias um começo d" incêndio, sendo
que dcsla ve* o raso foi mais sério fican-
do todo o prédio destruído,

Para dizer sobre as raus.15 do fogo vio
ser ainda hnie nomeados os peritos e n poli-
cia do IL* dislriclo n"l;i manha" de hnie.
esteve no local prosciiuindo no inquérito
que tml» certamente, apurará.

¦ m»m ¦

Seguro contra fogo na
Cia. "URANIA'

ilho "Quarentao"
p„. -ie-uii.1 JA OHEOOU NOVA REMIMA!,«-« pi ¦•!,-i.,-„ ,„ .  ,,,,,, iAi t riipiri» <U fniiuitrli putorll,

I'l*í_HII7 PM HA DLAflTi'|.ii n» lavradorei «levem p1_ulHi 
' lur» terim »nis imlóei 'iplitoi eon li luai

_.. . TRB8 COLÍIÍITAI FOR ANNOlt>u ,|pbfll-i|i j cireitla do milho, «nn i„«-igitu*( •• «lutiei rUotacotiHLO 301It-|ii-iei,i4i,l» geuli

MAURÍCIO TROJMAN
»us n-,1- i«isg. 71 - l* aadir - iiti i - Teleph Contrai 110»

ALFAr-A do Muroln. legitima — K'!o 9S800
Correio, teer por «wradie et ferroilemeitem.»»' "iieomwendu quu __¦_____

CONSUMIDORES ECONÔMICOS!
^BEB_k

00

Sapatos rs borzeguins de meio chromo
preto ou eôr de chocolate, em formai

modernas

EXPERIMENTAS!

ALPERCATAS "AZAMOR"
De 17 a 28 4S500 «Ia :7 • « SISM e do IS • 41 7SSM

Pelo comia niie ItStl

IO
Oi
00

Vjt) (9

Cv!
"""* ''"ir §d\Wü ma ri.tis

41, RUA DA CARIOCA, 41

ús sorteios trimestraes da
Equitativa

A Companhia de Seguros Kquilattva
lealis.tij ,111.,«ilu",. cm sua síde, iis 'i horas
ilu linde, mais mn sortein trimcstrul. em di-
nheiro.

. «HO .

\lm mm
»»

Rua do Rosário (10 — Pune N 682.1fiil
João Guilherme Monken

Seus filhos, filhas, {jeiirn, noras, ne-
tos >: mais parentes mandam celebrar
uma missa do seiiino tlia do sen que-
rido pae e avô, nniiinliã. quarta-feira,

I.r> do corrente, és 10 horas, no altar-mór,
na egreja de S Francisco de Paula Pc-
nhorados, agradecem 8 todos que compare-
cerem.

t

•f
Maestro Raul Martins

1- ANNIVERSARIO
Sua mãe faz rezar uma missa, ama-

jnhã, 15 do correnle, ás 9 112 horas, no
¦allar-mòr da matriz de S. .losé.

A' PRAÇA
i.ontrucci & Cardone. negociantes nesta

prnçn, lendo, hoje, nos diversos boletins do
r.miiiii.-rcin :. noliciu ilo protesto, de uma du-
plicala acceiíe por nossa Firmn, vêm de-
clai-iii- á pinça e particularmente n seus cre-
dores que esse protesto uüo teve razSo de
ser, em virtude tle ter sido pago a (empo de
evilal-n, o que aconteceu por descuido da
firma giradorn da referida duplicai!.

Assim procedem Conlrueci & Cardone para
evitar que sobre seu credito paire alguma
duvida.

Hio. 14 de outubro dc 1924.
CONTltUCCI & CAÜDONE

DR. NASCIMENTO GURGEL,
partindo para Nova Ynrlt, eom destino &
Havana (Cuba), cni representação official
tln -inverno tln Brasil, apresenta suas des-
pedidas aos seus amigos, coliegas c clien-
les.

Durante sua ausência serão os doentes de
consultórios atlentlidos pelo scu assistente
llr. Achilles de Araujo.

Costumes e vestidos
Ex-aifaiate de Fazendas Prelos. Vicente

Perrotta. Asnrtiihlra, 72. T. 317S C.

n entista - Octavio Euricio Álvaro —
*» Carioca 5Q )•¦ Phone C. 3392.

Loteria da Capital Federal
63395  20:nnn?nnn
61448 .'. 4;(HH).?non
85856  2innn$noo
44424  iifloosnno
48888  1:0008000

Sorfes o-randes—Centro Loteric»

GARDAN
Oa Fabrica Meisler, Uicius & Rruenning

— A lli-mi. nhn
EM COüirilINIDOS

Feliz roíiiliiiiaçãn de Novalgina e
P.vramidiin.

flcmedio soberano contra Orippe. flheii-
matismo intisiular c articular ; Antipy-

retiro c Analgésico.
I*! ART) AN combate com efficaciaunivunii (,lia|qi)cr r)oR miEUMA-

TICA.
,V venda nns Drogarias e Pluirmarias

KepretientanleB: .IOII.M .IIIKIICKNS fy CIA.
Tina da Alfandegn 120

tr •*J_(l__HIISB,JrifS';<?>Vi

"n"co bot
garanti-

SF" """A

ne rivalisa
om Kro-
-p.ntz

UJL

SEDAS
Meias toda de sê-

_ - v ..anceza )
com b a g u e t
ajour ou borda-
da, todas as cô-
res, par

Seda lavavel (ja-
poneza), largura
100c, met. . .

Palha de seda (ja-
poneza), largu-
ra 0,90, met. . .

Palha de seda bôa
qualidade, lar-
gura 0,90, met.

Crepe da China,
superior quali-
dade, todas as
cores, largura
100|c. met. . .

Crepe da China
radium encor-
pado, largura
100|c. metro. .

Taffetá de seda
( francez ), en-
corpado, todas
as cores, largura
100|c. met. . .

Setim liberty, to-
das as cores,
larg. 100|e met.

Setim duchese
pura seda, lar-
gura 100!c. met.

Reps trançado
(p\ reposteiro),
larg. 0,80, met.

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

PALÁCIO DAS UVAS
83, 85 e 87, Uruguayana

(CANTO T)K RÚÉNOS AIRES)
TYIoplioiM-: Norte _S"5

VcrrJüeira liquidação de rou«
pas brancas, confecções, meias
e muitos outros artigos para
senhoras, homens e creanças.
RETALHOS * sedas e

outros tecidos.

Exposição no le andar

SO' ATE' AO FIM DO MEZ.

Oesa Sn
Avenida Rio Branco, 76 a 86

(¦*-- '"oiii-ffta—¦—o—ti__——__T
ntm >

IJfS^ãSm FACIL
12$o00 | l^lfe^^L M0N*

»*S00 ! ^^***^_*^___í

| ^"^-^^ Arch

14$500

NA CASA . j_ . NUNES
AV. RIO rtCANCO. 112

f",,-'/_>""j-"**-*-'" 
_J~* t*-*T*-í.T*.íf ^< "• '*,t5,A.—WV:r

PALACETE DE LUXO
Aluga-se a Avenida Hio Comprido 574, com

todo conforto moderno, inclusive salSo de bi-
lhar, garage, etc. Tratar á Rua Buenos Ai-
res, 95.

15$800

18Ç500

ivos dl
lilodner". Pianos

mnis, (i STBINWEO" Balan-
ças 'Meieciles", (ir.-imnphtines "AnlicrM.
Pogõcs, Marh. de costura "Anlter", Mo-
vtiis. niidio-Teleplionia - BALUSTOl.-

KI.F.VIÍH
llnirns representantes para o Brasil

!M4Nim._aS.Mi2l
lmp..ri«d.ir,.H e Commimirioa — Tel.

Rio de Janeiro
0326

21$000 J\f
. !«*'

13$500 jiftw

17$900 <^"

3S500 ,^^

BOA OCCASIÃO !
Para ntl|t|ti.irir .fnins. Ilelngins e oli.jcclo..ira presentes Cnnlenas il<- pessoas invadci.¦ .Inallieria Tlic-nurn dn Castcllo. â H. I"in•iiayaiia. 0 e lá i-nmprain tndn pela mel,:

ir dos preços de outras rasas. Ile,'.->i<in
Oiriegii a Hüí. Cruzes com linrfns brilli.-.!.,.--
í _00.?. Lindos snlilarios dosiln ."inflí. lüeb,,.•nm* lindo» l.iilliiinli-s ,-i iMis. Ili-lnj-ins ,'
Miro pulso a 75Ç. Allifinc.-is, par 453. !),•

,)crtadorcs 18?. Garçoncs SSOriO;

BELLEZA SCIENTIFIGA
A TOtl.RTTE 00 ROSTO EM CINCO TEMPOS

!• - l^ivar o rosto com s
Pasti d'Amendooa Rainha da
Hsní-rla

Potl «1000

2* — Refrescar a pelle.
limpar os pAros e tonificar
ns músculos com a Arai R»|.
nha da tlum-rla.

Frasco g 18901)0
" p. 1264100

3* — Oar cAr ás faces com
o "RotiR-e ile Vie" Rainha da
(lunuria (lii|iiidn) on em |iô,
-iue dá i pelle uma carn.içüo
nlcal. no tom deseíado

Liquido . 51000
PA . . . 215500

4" — Applicar Creme Rai
nha da lluncria. que bran-
jiieln a pelle evila n forma-

Cão dn ruga. dando-lhe um•H-1'lliitlailn encanladiir
Pnle 105000

5* — Pnlvilhar o rnslo•nm Pó d'Arrn7 Rainha «Ia
(limt-ria. qne. sendo muitoleve e não seudn ob-oso. dei-
\a rest.iror livremente a pel-le sem oblurar os pAros.

Caixa 1'JiJOilO
-., ii .ii iliiiiinlr tres ilias na sn.i loilelle,s 1'rn.tinins Rainha da Hungria, rri-iinlieccrá

ute a 111.-1 pell, lem frercnra. transparência
nin nvelliiiliitlt. liicònipnrãvel-
Os IVotlncins ri;. VCADI-iMlA KCIKNTIFI-

\ OI" Hli.I.i;/.\ iililiverani n (Irande Pre-•lie na l-":ip,iMi,i"iii liilernaclonal do Centena--n llr.s|insl,-i iiietliiinló st-lln ; ACADIíMIA
1)1;'. III-I.I.KZA. Una 7 de' Se-llin ile .lanciro.

-Ia
('.IKXiiKICA

¦ nibro. lllll
—-«»•¦•¦

fllI-.IUII.OSI-: Trnlamcnlo sem cli-i)r-.. Ferreira Pnnles c Sou-;a Lohnna 1.111? tle Ciunões. ri. (J-sohrado. — 16.s 20 horas. T. 2:il)G N.
•i

A La Maison
Pcuge

Rua do Theatro, 31 a 37
Ef a uniea casa que vende

pelo custo
LENÇÓES

de cretone inglez com
bainha ajour

200 x 140  7S500
200 x 140  8$500
200 x 160 10$500
220x180 11 $500
200 x 160 13$500
220 x 200 18$000

FRONHAS
cretone bordada.

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

TOALHAS
Adamascadas eom bainha

ajour
150 x 150  8$000
200 x 150 10$800
250 x 250 13$200
300 x 150 16$000

GUARDANAPOS
Para chá, dúzia . 3$400
Para Jantar, dúzia 11 $500

CORTINADOS
Bordados para

creança .... 42$0u0
Bordados para

casal de 59$000
por  54$000

GUARNIÇÕES
De filo e setim pa-ra cama com 5

peças 59$000
com 12 peças . 72$000

ENXOVAES
Enxovaes eomple-

tos para noivas
eom 14 peças,
sendo o vestido
d e Charmeuse
ou Liberty. . . 1b5$O00

A La Maison
Rouge

Rua do Theatro, 31 a 37
Telephone C. 688

_ atlende chamado! a domlcl-
4905

0 q :e a uma se-
ntiora interessa

saler ?
E' conhecer o Grande!!*!!!

POR QUE?L.
porque cm
para corpo.

roupas brancas
cama e mesa é o

Baluarte do século XX!

o m DAS GOLGKAS!
em preços e sortimentos,

89. CARIOCA. 91

Um nar ds sapatos qü &orz.plns para

CASA AZAMOR '

$800 OUVIDOR 55

Madeiras do Para"
Novo carregamento á descarga, destas pre

ciosas madeiras. Está outro vapor carregando
em Antônio 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 Alello n. 237

i"

Para re
pasMr

Cretone com fio-
rões, larg. 80 c.
metro 2$S00

Reps trançado,
larg. 80c. me-
tro  3$400

Eponge avelluda-
da, larg. 70,c.
metro 9$00U

Eponge avelludada
com florões, lar-
gura, 100 c. me-
tro

Marquisette com
barra, metro . .

Marquisette com
barra, largura
lOOic. metro. .

Tapetes lã, um. .
Tapetes lã, gran-
des

anãoiRorBiiisn

15$000

2$500

3$800
12$000

15$000
ii-iSpar:er2e

Folha  2$800

Ipouw
Superior qualidade

e todas as cores
( enfestado)
metro 25500

(Vendas por atacado e a varejo)

«A CM PA BI
Rua Uruguayana 158 e 160

Esquina da rua da Alfândega
TELEPHONE NORTE 1244

formns

CASA LIÍIZ XV
KUA DO OUVIDOR. 177

Casa especial em collelei, cintas,
elásticas e sniillen-RrirRes
Grande desconto de 20 o o

Em vésperas de receber Brande e variado
stock de artigos de sua especialidade, a rasa
Luiz XV communira á sua tlistincla cliente-Ia que fará até o dia 30 do corrente um
grande desconto de 20 olo sobre os preçosmarcados em Iodos os seus coiletes. chitas
soutien-gorges e artigos de lingerie fina

¦ -*•*. '~~ ¦— n ~T i m i r ni i ii ii ¦

Quem não viu os novos modelos Buicltl
não «abe qual 4 o maior siicèesso d

industria nutomoliitistica em

»i ¦^If-ltii. i _____?Tr*-JTBW,'^—•»"

SOM ESCRIPTORIO
Mliga-sp lím cscriplnrio .1 rua I" de Murçn
01), 2° nntlnr. amplo escriplorio de frente

Tratar no mesmo, preço módico.

VERMES us-.ni AllROL. Eífrito" se-
guro. Não í tóxico. \aft Pharmacias
e l)ro«.'ari!i». Poiliiloa F. Snino R
AmlrailiiH Sy, Nto.. 2112

Seguro erprego da capüa!
Pilarss

Onínta-frira. 16. ií« 4 iWíir. ],.[.lão pelo AZEREDO. „„ |or;,,* ,,„„
lireilio,, Ks.ra.la Nova ,la paviIn_«15. 17 o iO, para n":r,„.io « rr-.iil,.,,.
cia Cnsom.ro «!,- Al,m, 1. c Glazinu10 « 12, rmidcnciá r,{";m x tà"- ninisou meniM de^fírrcno ií rua Cnstmírodi- Aliri-u: lOm x ASm nn nia G'-i^ziou. Rua RoHiu-io 7G, N. 3591. 

'

-_.—•-- — - . w

U E jóias usadas, quem melhor!
n paça é a JOALHERIA INDIANA,!

Bccco do Rosário, esq. L. 8.1
Francisco. Attende-se a chama.
dos pelo Tel. Norte 3111.

onóc— loão» aaoa
OU» ¦

Dr. Silvino Mattos,
especialista era dentt,
duras, pont-s. -..._f#,
coroas e cantnj .:- o
ro, otilu rações, -.xtru
cçfies sem dôr, mole.»

tiai bucaes, concertei
de dentaduras quebradas, etc. 7 Sttea-
bro. 231 Das 7 Al 6. Tel. 1555 C.

¦ <i> ¦

Eo Digo
Tiíos Dizei

Que nós vendemos
mais Barato ?,„

mi niEfli
41 Rua da Carioca 46

SEDAS
Crepe Radium, metro.... 168800
Crepe Crouffée seda, metro 23$900
Palha seda grossa, metro. 123300

TRICOLINES
Os mais lindos padrões
metro  7S800

Artigo Fino, metro  8$700

ARTIGOS MESA
Atoai liado Branco, larg.

1,60, metro  3$900
AtoaMiado Branco 1|2 Ü-

nho, lista eôr, metro... 8$700

ARTIGOS CAMA
Alogqtiitciro Bordado, casal 68$000
Guarnição Filo Bordado, 5
peças  98$00»

MEIAS
TODA de seda, baguette

ajour, é Barato, par... 10$80í

Barato de Verdade
CASA MINERVA
MO VENDA SUA J0L4I
VA EMPENHAL-A A CASA

J0SE CAHEN
.: RUA SILVA JARDIM, 71 hone-.C™2225 - Jun-o -"> Ri» -*¦•-«¦-stswBssaaessisw.;!--. —¦

LYRA MUNICIPAL
0S0",1? r,"',,"las as «le Ns. 01.444 i 91.-U«2.2.18 a 02.217. As providencias « ««pel»ri i«iram tiimadas pc-las autoridailes col»'le.»'?' - Os interessados.

— ¦ ¦¦—•(

Reduza sua
conta de luz

I-amparina sieeirU
ca. Rlegnnte e ec«-

nomica. Consumo
HO Hs., por noite.

CASA BRAGA
Rua 7 de Setembm.

107 e Gonçal»e»
Diai. 89

Pelle, Syphilis, Vias Urinarias
'lua da Assemlilóa, 54, das 9 is 18DU. 1'líimo. MAGALHÃES

CARTEIRA PERDIDA
Perdeu-se uma carteira com pnpeis, quc ln«

loressam. somente ao proprietário, da mcsnH,na-oceasiun de um entcrraniciito saido da ru«.Incltcv-Chil, „ .-;)3
/liatilica-se com KlOSOfl além da importai--M '.existente no enrteira, a quem informalonile pudera ser a mesma encontrada,imorinaçoos pelo telephone C. 5571.

s. ii,'-."ü
m.

mt

¦-^.

ém



Ofliü ge yu;t oij;mci..A
A AMlllpnela hhiiiKii n iiiIiIhO l)Vl.¦IO Ahieii, de hH anna.*, |mi||||v|ni, llt.n•l»r a ma PrmiclM-ii d,* tii.iiN.l.i u, Ulil,«uai, ..... lo.a.i,. dr «.na i«tta>i4, Im viitimile uniu i|.i..i.. dr barreiro, tnflrriitlo, rn•¦¦-¦>.,ii.-iiii., nm In um nm mi i,...i I

A IVOITl. Terçn-roírju
m**mwu*wmm •

n ¦*«**-*******-^^

Theatro Lyrico
M «li» Outubro il<- 11,21*9m*tr»m***mit wtiiM ir mmMattr iwnu

•Jtiditli Moura
Ks.-piiinrir.i dn (Au Cn...-. Iliiyal), avUn•ti«g K«ni»« Irefuciai e ¦.........* .¦..«• i„i„,

lou -..-ii .ihllir ile ,Mnda-i t\ Atcnlilu Ri,Itraiico 177, loj§,
lim ii.ni. hn llnlil Avenida,

**¦ ¦ ¦" ¦ ,m**m

LEILÃO ÜE JÓIAS
AMANHA, 13 — 13 tmraa

A MUTUANTE tS. A.i
7 DE RBTBMIinO, I7U

SANAGRYPE ,AM!ffi '•
VAE FECHAR 

"'*

UquMasfo do» Mlvndoa do (nrrndio
LEILÃO NO DIA 20 1)0 CORKENTK

VOU ÍLISS0 odai ?> côrcSi Cllr|f 9#5||nr. ..i.wiilULAlN, coie» usa,-,

1S*fcísík. 

COMPANHIA DE REVISTA 
~ Ú

íj$Sl Estréa brovemenle com a apparafosaj

iJÊMÈ
/^jj|\ FEMINA, iHAbü 00 pposilo Í8f?MMrvvjoíBrsoosoriíjos a preços rotfozisj

VvH UP,clia|8aa!leoçâoii8V.ajp8ífioo6^ií>y mnp a realidade tes vastasI

JUI*?* PLATEA

í;.

MARnOCAIN FANTASIA!
IWHHIcorle

cni-Pi-:
c«-r,r a (111111(1CflEPE GEOnOKTTR fantasia. ,.rtrtP S
ORGANDYS - CAMBRAIAS

OPALAS
Cambraia branca finíssimo, eofei-tada
OROANDY solsso branco e tndos àscores
OROANDY snlssn em bflla'*»' fantasiaiCamhralaí de linho. *.a.|,|„ ile cores.Cambraia de linho branca, de 121por.
Cinibr.ii-1 de linho flnliuímà' bràn*en, de 10$ por. 
OPA LA legitima suixsa, branca ècô-«s. em tons suaves, lariturn 100 ei,ds SJ por

EPONGES

«UM

R»S0II
r.«sf)íi
fiíaOll

7*8Wi

S»5WI

65500 ¦

¦» *t
tt «•
•t tt

tt
tt
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—... .*,.,*,,, .^pitii i.Mif-iii-ii** bordudau. . , .
w 

-nuilo for: 
n Aguio iiugtii.ii,. rij„„P.,; 

*, 
/_ 

• • • • •
\Btda Imgu.u. Imrduda

¦em linfüiritr

ílolia, ...» «-d.. .«iB„ «Mü _ Novidade?5JÍ".':,. !'. 
'.'.'. '. 

jJ|oío

tt
tt
it
tt
ii

I9S000
9S300

losooo
I9SU00
I I.S."íOÍ) t
7SIKI0

•FülM
KVM-cialldHde, rn. tuva,. .,,„„„. „,rfumariaí 

¦ 
^ pre-

D

I '

Hfflà , 
"° 'ij'

EPONGE FIIANCEZA. eôrct lisas, deinsnn por. . . .
BPÕNGE FANTASIA, de iVí' pôr!!!!EPONGE FANTASIA. BAnEGE È.lACAItD, de 188 porCREPELINB. fantasia bordada a se*,a da, metro

SEDA
GAZE CHIFFON perfeita, dc 128 porSEDA lavavel branca, de 185 por..RU.IIA DE SEDA. dc 15$ por....!;5EDA listada lavavel, paro camisasde 16$ por

MEIAS
MEIAS de seda para creança ali 6annos
MEIAS pura seda, para senhoras.tonas ns cores
MEIAS pretas de algodão, fi oas. parasenhoras

MIUDEZAS
GAI.AES e HUCHS de seda. metro.
RENDAS valencicnne, peça"íí.f ?e 'Uij!inc DS.' 2 c 3- »>e«a--riiAb largas pnra rliapéo c faixas.

4*000
¦JI80II

6M00

2S400

49500
11*500
95800

9*800

18500

48500

25000

8200
18200
18200
25000

Gcnçalves Dias, 75
CENTRAL 2893

Theatro Carlos Gomas

'.''../.Il.l/.l /•!,!

III-
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EMPRESA PASCH0AL SEGRET0

ATTENÇÃO

Sexfa-felra — 17 de Outubro — Sexta-feiraBeappariç&o da applandida "soubrette"

ALDA GARRIDO
" A RADfHA DA BUBLETA NACIONAL, na nova peça de FreireJúnior, em tres actos: *¦

ILHA 00S AMORES
GRANDE 8UOOESSO DE TODA A COMPANHIA»Verdadeira fabrica de gargalhadas! - Mnsica lindíssima! -

Montagem esplendorosa!

tttBAMLAtA» 
GLOBO « "OJWB E O stAlT^

i PAULISTANA avisa ás suas Exmas. fre-goeras que, d0 dia 20 do corrente emdeante, mudar-se-á para a rua 7 deSetembro n. 176.
Vendem-se armações, vitrine c mnis ntcnsl-silios da loja.  
VrTENÇAO- Abreas 11 horas e fecha is 6.1 WAB&LLO CO " RIDO

ADiiiliof-ir-.i i p Até nas pessoas de côr 4
F ò U IS \í\ rl/l í ' mai" crÍ8po! oví «ndulados que sejam oh cabellos, até mea. fiI UUllÜlCIlia \% moD«aRS 

^^yô^fican, li,o., Ó1>m oJ„.o conlinuado do LY- !
Deposito geral à rua Uruguayana n. 66. — PERESTRELLO FILHO l* Ci-i—Perfamaria A* GARRAFA GRANDE Em Niclherov - í)roffana Bnrcelloa. pelo Correio "HOnO ^icmeroy — ¦

RUA DOS OURIVES, 13-A
POR BAIXO DO PREDIO INCENDIADO

«¦«*»

INTRAKOL
(Soluto de knla nacional fresca estabiliza*oa, Rlj-ceropliospliato de sódio, de ntaüiiesio.ácido phosphoríeo concentrado). O INTItA-KOL preenche iodas as fundições da thera-peutica moflernu da NOZ DE KOLA encer-rando deste modo todas as faculdades phar-

S5c,0„Xi,an,lcas '""¦•Ri-aes deste corpo. O IN-JKAKOL e prciiaiiido com a noz de kola
Jrcsca immediulailieiite estiibilisada. kola co-Hilda na Ihthiai. guardando IndefinidamenteIoda a sua força medicamentosa. Indicado em IMtloB oa estados de depressão muscular oa '
aervosa, seja qual fôr a sua origem, em (a-'nos oe casos de asthenia em geral • nas do-ançaa asthenixantes. Modo de usar: Uma a
ií£U°J l6,," daÍ- de ch4 por di«- ««forme
ifho/ôu °e?tê m ' 9m Un> C,,ÍCf *****' fl* •
laboratório Pasteur da Bahia

Depositário»!
Pmto Costa & C.

31UA GENERAL GAMARA, 91
RUA ALVARES PENTEADO, 38>E— 8, PAULO —

Os Tres Mosqueteiros
!«S™ nd'çSo do. popuIar ¦•on-ance de Ale-«antlre Dumas, pelo modesto preço de 3ÍO0O.
VPi »nia, Va.s„J.i,vrnrias FRANCISCO AL-
lí Hi.n,^ M.ÜRJA. ODEON, AZEVEDO •¦o deposito, rua do Carmo. 35-1»

******<^
Dr Fernando Vaz cirarfiao do h. d*ur. rcrnonao vhs. pC0.deAssis. ci-rurgia geral. Diagnostico » tratam*, cirurgt*
co das affeccoei do ertomn(,o. Intestinos dvias biliares. Uiero, ov?rioj, nrethra. bexiga
e rins. Trai*. Je câncer, hemorrliaeias, tuino*
res do utero e da bexiga pelo rodium. Ai
semblea 27. fies. C. Betnf'.' 68S. T. V. 1223
CÃO POLICIAL — V*>*íde*se um raça
Lobo. bom vigia Ilua Senador Nabuco, 73
Villa Isabel

• *S*B«R*bi

ELIXIR DE MAMÃO
E' 0 REMÉDIO DAS MOLES-

TIAS DO
ESTÔMAGO E INTESTINO

Nas Pharmacias — Vidro 4S500

KUÒALlliMA COqUELUCHB
•mmm

Clinica Medico Cirúrgica de Doença"""Coloria, Rectum e ÂnusTratamento especial indolor das
^EMORRHOIDAS

DR. RAUL PITANGA SANTOSDa Faculdade dc Medicina
^Cons. Passeio, 5G—sob. de 1 ás 5Ir :t«*.sm****m

Irtf ê m *mf\

AS CRIANÇAS
PE PEITO

CUJAS «AIS OjJíflAS Sf TOnlFICíM CON 0VINHO BIOGEMCO
oe G i FFOM1mmmnoiPisoitiãn buias.miurAi,jttaMUY/ais.

fl llf UM «AS BOAS 
"PnAElACIASi 

OüOMRItó""DEPQíi.TO:

^íOROG/lRlAfRATOCOOlffOniac
JSk KUA trDt MAKC0.I7 múlJA/IIIIIO.e*jg S**£>MW "•*••'¦'' '*• 1**» t***CÃ<ttêi3rtiM>¦ ¦ ra i i - ,-ítj-.****.! . i i . •irri'iiusBBaasy

S A N A T 0lSE'r^AoNTcOHS,STf
Avenidala Hio Branco, 142, 3° and. *ievador)

Dr. Ernani F. Alves cj^urg,8 5era' •
doenças das se-nhoras. R. S. José, 19, ás 4 e 30. Tel. N. 7188.. laa» 

Dr. Rolando Monteiro £;• gj^jf
Operações. B. Aires. 68. I ás 3. Res. V. 2009

¦ —ns» i

Typho, premia, infecções
Intestlnaes e do apparelho arinario, evi*

tam-se usando UROPORMINA. de Glffonl.
precioso antiseptiro, desinfectante c dlureti-
co, multo agradável ao paladarEM TODAS AS PHARMACIAS E DROGARIAS

Deposito geral: Drogaria Glffonl
Rna 1* de Março, 17
RIO DE JANEIRO

Lie. D. N. S. P. n. 372, em 1|10|903

GUARDA-LIVROS
nn PEQUENAS ESCRIPTASps^rs z*r^Tí:Ms Res-

Ti ' mmummi
lltlBR comprar, vender, concertar ou fazer**S.ioios com seriedade? procure a "Joalheria
valentim , rua Gonçalves Dias 37. fone 991 C.

Formulai
^reosoto

Vegetai
Iodo*Hy*
pophos*

phitos de
«cálcio c so

dio.
Glycerina

Fartos
elemento»

Eara 
a

ygiene
dos pul*

mões.
App. n. 56 dr

I do 10-IHS

I ItaMaiÍQ
9 II ínusin Sonja

I CitttrbM iarwiiaM

^•9 <minntiiiinfiii¦ TI torça mm
¦ ias» ¦

I Í lll llif

rialMláiiiAS
!.«• IH-lll CIIOC", liu |.y,ir„

<iMH"»Lv"!,,dl!J,,,?,,'M'u-^,mmnwm l»""
.ni•Va .....,., l '" «Mlrlti». wnipr* netos-

Co,,i™,?ir|.r"' ""•"",» í qui poK
InUlWisnlaa J.M ,,V'lll"rl', '»«'" ''»» •»»!%
uni, "!!" '.lo fucl0 "'1» rol. a

••••,.,., •',t'1" i''1"*1' ¦•»•-'-¦ liontcnl
I MsK nn, "" Wt0 l'- "" •iB.lVtí.
....• Ím,„',i .." ,",hn tcmperuliira •!«

i- ni..f " .n,"8 " ««l-eelMCli n du ex-¦ M(,,ni|,:,)lh| ,..,.,l/:|i f0r JJ».
•sforeos ,iS f?1," ™ Ijuilnimoi i.|ie/.ir dns""«mi.» da nflnnúu Ironno que » eoinnôe,

NOTICIAIS
A temporada Italiana do u|íercta
n;lui,!UT,,T' ;'¦'-."»v,«!"'lo ¦ «-ompanliía
,J . ... I.;"")lll'""-i':-'rmi.l..i. !¦• e||„ '„ 

„,*.

o ãníaM.1" ,;in'rl"»w"*. "'•« btuntiola .lei-
nro ni,.nió," i"1."1."'. ,nM IJ,I,,||,;' ¦"¦>"* '»
•t.i,:.; ^.¦¦tW™ Pro* Itn essa. ex-

Leopoldo Fróes - Sun festa, hojei.i-..|,,,..l,. jwm nu, hojo, ,„_, fcslll ar."«Ilcii no mes.,,,, lampu mie se despede do
publico, pois ama-
nha einhaionro twr4

J&FWBfc 9Ü. Campos com sua
Aw:-,W 9tt ' oinpniiHla, Arlthiu
iiffiP -*<6ít-w '• real |.ii|iuhirhl.itle.lllstlllulli ((ulil CO»co patrício, u in

* I ll .1 ll .11.1111 o
im dn iiiiümi theii*.

ii-<i'i o Oiiílus lio-
i-in-iii p.tr. ap*

itifll-ti íi ,iiii(ir.iii*
dn esp i.ii-nii. e

..ulo i- lem j .ii-
ífi •> dt .iui.1 "pre-
ii" »|Ur i ,, .la

^inieillu .'in .1 .aettis." ICsiiuecer" nrlx ii.il
liiiiMleiio |iiriin.ail.i
i .-La \.'.i.;. ini.i, im
...iiuilu de I' o dl a S
Mn.vtiMi Hi-rlierl .le

MiMidiiiiç,, t. ni/ lv.
««Iii. Uin .iclo de
verso» >• iiiieiietfiiii.ii.il,, f,aliiir»'t.Prni.%", ein-erruia oIH-l-l If.llll.

A assicnaiiura ria francesa
» iiiinp.iiliii.i lr..iiuv.i de operelas reall-»u hoje. s.i.1 7 • ...cli,, de asslítiiiiiiirn emnl.c Cirniid Mii«ol" de iViidran il i si-fiiihi':'.'¦;; " l'".1"'» ¦"•".' " ...nilhlll.iMa,,i,i„ „s deiiiiiis papel-, de iiii|inrlniicialitiVKitcs _n .leiuine Sv.ii |.i.f,.vil. ,.„,.,r.d.v. Iwna.iara. Il„„il(. ,.| „ ,,„ ,„.,. ,,,."\r. ''"«• ,,,llr lal rc|ll|.M.Iit;u*ili, tiiifiiN ,|S'riniripnes elçiiienins dn i-iinipaiiihiu. Anui*"Im vau repri-.seiil.iihi. cm 8." lecilai Uc as*"  " * Nlli,, de Mine \na|iil".

A "reprlhe" da "A Ia itarçonnc"
\;--'.'1 '"'l'" ¦' ••.»•.>» in. Ileerclo. a tevis*

iii. Baj-fouiic" f|iit- reuppiirei-e no pu*ilico coni rlirrcirtiti-sj niivldaidcs; Um» d.-l*ms è o quadril "Seu pirmiiin fui a Penha",em qne |fm papeis siilienlt-s os adores co-in.c.s João Martins. J. 1-ÍKucirt  Edinnn*•ni Mina, ele. Haverá ainda outros nniiieros».'*.>s r ii cstreii dn aclriz .Maria da Conrei*
CílO

A feata de Rertha Rivar
lh-rtli,i Bivnr. primeiro elemento femlni*nu ila comiianliia portu«uc<u que ora seencontra nti Palácio Theatro. faz sua festaartística na sexta-feira próxima; Xcsse diaira à scena, cm primeira, a vibrante peçafie Ju io Dantas "o reposteiro verde", cmque Alves tln Cunha tom creaeâo famosa."A senhorita futilidade"
Paulo .Maanlhács escreveu ao director ar*tistico da companhia do Trianon, a seauin-

,i C,aor.M: IVo tle Janeiro, 11 de outubroile 19J4. — Meu querido João Barbosa. —Haruinrnte uma peça terá sido defendidapelos seus interpretes com tanto carinho.cntliusiasmii P brilho, como o foi a minhacomedia "Senhorila .-utilidade", pelos ar*listas tln Trianon | Todos, destle você, mes-tre admirável, até o -menor animador domenor papel e mais o ponlo. os da contra*rfitra. niaichinistas. eleetrielslãsa Iodos em-fim. srm exeepeâo alguma, scnsibllisnrnm-
me. _ profundamente, portitie, na eslréa eusenti em cada um de per si leal ainlgo. In-tercssndo mais por mini que. proprinnientc.
pela peca, tudo pela syinpnlhia pessoal que.iifiirtiiiiadan.i'nte. lhes inspiro. A alefiria
irrndtiiiilê de todos — unia alegria trans-hoi-iliiiilc que me tocou ao fundo d'nlmn,
peln suciesso que. feliicmcnle, "Senhorita
Futilidade" obteve, foi. meu querido ami-
tio. a melhor paga que eu poderia receber
pelo pouco que lenho feito — pela palavranu peln penna - em prol dos trabalhado-rc» de theatroI A este esforçado homem de
llu-ati-ai que t1 .1. li. Slaria c mais aos tlire-
elorr-s da Companhia Brasileira de Comedia.estendo também os meus calorosos protestosdt gratidão, pela maneira honesta e brl*Ihnnte com que puzcraim em scena a minha
dcsprelciu-iosa comedia. — (a.) Paulo de

m* 'W*am\\m\m^l^^ttk ' ^\.
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CUIDADO I

I.lrenriadn nela D. fl, S, P
sob ii. m em , HU.Hi..

¦ t«,.i* mm dftr de rabeca e eom nWrlf»? HAe-lh, f,„i„o corpo? Ihu , „,„ ,,.frli„,„, Ni0 „ ,,„,„ gjJJJgliiiiiieilial.iiuenie um coiiiprliiiltiu do
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ouvido, pBra „ nevralBhis. .,,„„.„,.. th,^J 
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lor^\!mZSiAiT Tm "'a" * * SR»luiius (.AMASPini.NA de iliius e.impi|m|,|Q,.
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Unwb ie SYPIJ.U3
tm (fua'tucr jpoiutj»

l»m in;ícçào
sen. dor
scinuicia

Medicamento de
icçáo rápida e poderosa
Gcatrisante irr imediato
[5pii.llicida efficijz'onificontc enérgico

Car'a hibo flp TREPAriSOU
contem 30 comprimidos
rigorosamente dosados,

 im i wmm-m » ^-wx
-.•i-r-i-frv -.**.• v-f w. *r*^:-*:**-H-:**H^->*H--H*-H~H**M--H4*fr <..{¦<¦.;..;. ¦!¦ ¦.¦¦K^-.-^-i-í-m-;-:..--»

|0 CINEMA NO LAR
iji^^|i^fi^^'

PROJECTOR
Totlos podem ler em casu um vei dadeiro cinema sem nenhum conhecimento

:™ tros d.l-'Çauad<roPe 
' P°r Um Preí° mod,C0, Proibi0" de «raude mtidc2 até

Grande sorlimcnto de films inlnflst rnavels.Funeciona em iodos os logares. mesmo sem electricidade.Altig.-im-.se f.-las a preços reduzidos
O Projcclor — 4251000. Filma c.m — 10|000.

MEOU

Magalhães.'
VARIAS

IMI
Ficou transferida, "sine dic" a vespcral

de "nrle e divertimento", nnnuncinda pn-ra hoje, no Trianon.
ESPECTACULOS

nojE. ás 7 «4 e 9 «4
Senhorita Futilidade

Oe Paulo Majalhâea
— ..i. ¦ *** m m* ¦

jr> mmwmamvoitàmimmí
Theatro Recreio RASES4Ac.i
A'« 7 %  HOJE -=  A'a 9 %'O novo quadro SEU F1RMINO FOI A',
TENHA com que foi ampliada a revista'

A' LA' GARÇ0NNE

rcqtiena e elegante, precisa i «rte, a Camcra 1'athé-Baby pesa apenas fino
,'l íf ríílf,.,»» n""e-'* ,0d°' •l,anhar vis,as «.-inematographicas tão perfeitas coniu as.los apparelhos maiores.
it-iida0- Ulthna1"õvidâd1eé'Baby 

"" nsoMdú ° Probiema «-a photographio oni-

A Caniera — 525*000. Films virgens c|m — 8$500.
Pedi cntaiogos e vinde assistir ás nossas demonstrações gratuitas a t

R. Rodrigo Silva, 36
Os apparelhos PalrnSBaby acham-se cgualmente á venda no Hio de Janeiro' Mao,J%P}?,.™s Pr,nc'l,-";s «••"•"•s de photogràphia e brinquedos.
pm ÍÍTidcR? eni.,t,".(?.ss ,as Princ'l)aes cidades da Republica.EM CLUBS E A PRESTAÇÕES na Casa Barbosa & Mello. 27. Hua Assem*lUVii — mo

RESTAURANTE ALEXANDRE
Refeições a 1$800

61) coupons  88$000
com direito a manteiga, gelo e sobremesa.

KUA 7 ÜE SETEMBRO 174

0 Medico Homceopatha da Familia
Edição de 1924. augmentadissima. a 20*001».

Indispensável as nessoas atte se tratam nela
homa-opathla. — ALMEIDA CARDOSO & C.RUA MARECHAL FLORIANO N. 11. RIO.» m**m ¦¦ i ...
fthpiimatismn syphllilico-PEDRO curoulUieumailSmO 0 rhcumallsmo syphilitl-
co em 12 dias com 1 vidro de Luetyl, gas-lendo 6$000. — PAULO, paro curar o rheu*
matismo s.vphilitlco levou 60 dias, tomou 10
vidros -le outro depurativo e gastou 30$000.LUETYL só em bons plíarmacias.-sats»

silPetropolis-Hotel"
Olarias, 6$. Mensalmente, outras vantagens

R. FREI CANECA. 82
mm*»

lar-Mira-Mar — Restaurante, especia*
idades variadas eom todo asseio e preçosmódicos; almogos.

Doenças nervosas, estômago, intestino'. dV. ""triçao (arthritismo. diabetes,•ibesldade, rheumatismo). Moderno tra*lamento pela dietetica e physiotherapla(duchas, banho de luz c de sol luzultra violeta, etc.). Dispõe de um bemmontado serviço no Sanatório Rio Com-
prido, para doentes Internados. Cônsul-ias de 3 às 5. Largo da Carioca, 3

""¦»¦¦'¦ " HWBpSi "* ""HflWi.amj,..» .ni „„

EMPRESA PASCHOAL SEGRETO
THEATltO CAltLOS GOMES — A'a 9 h.

L. FRÓES - ESQUECER
TUEaTRO .IOAO CAETANO — A's 8 %

LA BAMBOLA DELLA PRATEIUA
THEATRO S. J03É — A's 7 % e 9 *i

OLHA O.GUEDES!

A lievista Musical
communica aos seus amáveis leitores e an-
nunciantes • mudança de sua .redaccão
jiai-ii a

RUA DA CARIOCA, 69, SOB.
LEIAM AMANHA:

o Numero 211". em liomeunajem i excelso
pianista Guiomar Novaes.

5 musicas modernas. Preço ,l$500
A' venda nos jornaleiros e Redaccão.

Estados. 2$00l).

Casa R. Formosinho.
Lindo sortimento.

CHAPÉOS
Rua do Ouvidor 1S5

Doenças nervosas e
fraquesa da vontade
Fraquesa physica e de idéas, desanima,

duvida, medo, indifferença, tristeza, angus-tia, manias, sustos, ataques, etc. estômago »intestinos. Emprego local e geral de radia-
ções ultra-violelas de Bach c da sugestão
pelos metliodtis mais modernos. Dr. CunhaC.-UI. R. S. José 61. 3 ás 6. Tel. 4625 C.

,;^^is«^SaTí pasta pERD,DA
.., .. -intuía. Amanha li

A FILHA DE MME. ANGOT.
,.» .. — A's 7 % • 9 «4

PIPAROTE -.
PALACT0 ttjtüatpo _ ág 8 3I41'O PAPA' LEBONNARD

SANA-SYPHILIS ttrí
-¦ m»m

vo o to*
sangue.

Perdeu-se, hontem, uma pasto preta, con-
lendo papeis. A pessoa que a encontrou
scrâ gratificada com cincoenta mil réis, en-
trcgando-ii no Largo do Machado 6, ou Es-
tação Bom .lardim. Rio, 14.—10—1924.

jwJjinoeUioS I
r^Bf^ Para uReatvo
w^V-y Óptica Especial

Preços Módicos
IÜTZ FERRANDO I

CIA . tOA
4O0ONÇALVES0IAS40

¦'¦¦-,—  1

l-THFATRO

Dr. Reeo Lins M.edlC0 c °p*-ra**or. via.-»u """urinarias. Partos. Doen-
Stis de senhora!: Cons Av. Hio Branco, 176.19 as 5. Hesid. Uambimi, 37. Tel. Sul 841. '

m*m\ (Mil... ......
Companhia de Bailados Clássicos

MARIA OLENEWAt,-*.-w Tnrcn-felra  HOJE
iA*b 21 horas e 30 minutos — Novo pro-

K iiiii...a: I" parle - "Les Fenilles D'Au-•tomne". halel-poéme ile Chopin. pela 1"
dnnsarina Maria Olfiicwa c Ioda a Irou-

^)c. 2' parte — Divertissements, por Ma*
ria Olcnewa e o corpo de baile.

. l'iill|'tinas5S Camarotes c bnignoires 20?
! Grill-Room—Dincr c snnper dansants to*i das os noiles Pan American Jazz*band.

irf—II Wllll II 'lllllllllllIaaBMMMMMMI
HOJE

Terça-feira. t4 — ás 21 horas
2" concerto do famoso pianista Poloncz

IMECIO H0RSZ0WSKI
No Insliliiio Nacional de Musica

**•**•
DR. FELINT0 COIMBRA

do Hospital Evangélico, ex-assistente dos ser*
viços dos Profs, Krause, Bicr e Betzner, de
Berlim, dc volta da Allemanha, abriu seu
consultório í rua Canning n. 9, dns 14 ns 16,
nn Hospital Evangélico das 8 ás 12. Phone
Villa 2261. Cirurgia geral, nervosa, partosvias urinarias e moléstias das senhoras.¦ ***** 

CASA
t

Aluga-se esplendida casa mobiliada, comlodo conforto, situada no Largo dc São Sal-vndoi. So serve pura familia de alio trata-mento. Quatro salas, 3 quartos, garnge ejardim a Exige-se contrato. Tratar com HugoPires, General Caniara 56.
i "i-t ¦

Dr.Estevam Rezende °$W
Ex-adjunlo dtaa prof». Wcingaertner Gross.mann, Passow. em Berlim, oNeumann. em Vlenna.

TRACHEO-RKONCHOESOPHAGOSCOPIA
Tratamento cirúrgico dn ozenu (teehnicá dnpiof Seiffert) e das dacryoc.vstites (opera-

éçao de WesO Carmo. 5. esq S. José. 2 as 6.C. 265J. Res. Reunia Hotel

INDISPENSÁVEL A TODOS
O COMMERCIANTE NO BRASIL, porAdolpho Magalhães, contém os dec.: IM-POSTO OBRE A RENDA. N« 1G580 e IG581:CONTAS ASSIGNADAS. N» 16275, NEGO*.CIANTES EM SEMENTES, N? 16592; JÓIASE ADORNOS, N° 16042 além dc: Orgi.nisa-

çao de uma firma; O Commerciante e oanuncos; Escripturação mercantil; Câmbios
e Moedas; Pesos e medidas; Abreviaturoscommerciaes; Correios, etc; Telcgranimas.
etc.; CONTAS ASSIGNADAS (decisões, etc):IMPOSTO SOURE A RENDA (notas); Ex'tincçno das firmas. Preço, rs. 5?000. Nasboas papelarias e livrarias.

Pianos
¦¦¦ i *i»n**.
e autopianos. Peçam cataio-
gos a R. Ferreira & C. RuaS. Fr. Xuvier. 3H8. T. V. 3968.Grandes priuos.

LUSTRES E
PLAFOMIERS

O melhor e o mais variado sortimento emdiversos eslvlosBARROSO. WINÍER & C. .
RUA DO ROSÁRIO, 153

m»*nRESTAURANTE RIO DE JANEIRORua Lavradio n. 5. Aberto até á 1 hora.
Nariz, Garganta e Ouvidos ,PR SE-
S" Dí, 5,'^'i t"-nssisle„.e dos pró"?Klllmn e Brnbl. de Berlim. Com qualrS an*nos de pratica nos hospliees de Pn.-ls bX
(LmrioCca^l%.Crdl,ira3 de 2 &S 5' «u<'S
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l'**-* hoje a data nalallel* dn nosso nre*¦ano viinipanlielro d. rcdarçáo f)r. Bica doAlmeida.

» ITT" •'••* motivo do teu airniversarto aa»(alKin foram enviados ao Dr, fli-lto o
Cunha, clinico especialista uoila capital,
muitos Iclcírainnm» o cartoos do felicita»'Oes.

-—¦ Fatcm annoi lioje i
Sonliorlla Githor Gome» da Silva, Irmfi

ilo ikiüjo collega de Imprensa Castro a Sil»
vn* Sr. Arthur Machado, secretario do Cen»
tro AI;i-;o.iiiii: Sr. Isuias Frola Cavalcanti,
runcciotiario «Ja policia .civil «K-Ma capital'.
Sr, Oclavio Sou.a; o menino Attila Mal-
tez, filho do capi, Ao .loão Itibeiro Malte/;
Sra. 0. Rosa l.lausncr de Souna, esposa
Uo Sr. l.ni' Henrique dc Soma, do commor*
cio Ue Campos; Sr, Waldemar llaiitrom,
j-.-icr.i- da Companhia Brasileira de Kleetri-
cidade Slt-mens Sehuchert S. A.

Pa. annos amanha a Ura. Stella
1'orlella Fcrroira Alves. Flicrnm hontem annos;

Sr. Abelardo Acceta, chimico' a menina
Zuleika, filha do Sr. Alherto da Costa.
C.ASAMHNTQS

Reallsa-ae na próximo dia 16 o enlaça
matrimonial da senhorita Iracema, filha do
coronel llamilcar Nelson Machado a da
l.xma. Sra. D. Alice Noruega «Machado, com
o engenheiro civil Carlos Syll.i, soelo da
firma Sylla _ Carvalho, de Porto Alegre. Ai
cerimonias civil e religiosa serio reallsadas
tio sahio nobre do Hotel Gloria, ''*•'¦
4 horas, respectivamente. Pur.uvmpharlo
o acto civil, por parte-da noiva, o Sr. e Sra.
Pompilio Dins, e senhorita Edithe Vasgaes
«* Sra. Álvaro Baltházar, e do noiva. Ema."ira. llamilcar Nelson Machado a a «nga-
nheiro civil Hllbernon Ferreira da Costa e
senhora; do noivo, os paes da noiva.

 flealisou.se hoje, cm Icarahy, oa re-
sidencla da progenilora da noiva, o enlaça
matrimonial da senhorita Julia oraga, eom
o Sr. Mario dc Mello 1-nlharcJ. eaiaa do
Banco Porlugucz do Brasil. No civil, foram
testemunhas, da noiva, o seu cunhado Sr.
José Linhares c sua esposa, c, no .-cligloso,
sua mãe, D. Clotilde Tavares Braga, e seu
irmão Dr. Creso Braga; do noivo, foram
testemunhas, o Dr. Oswaldo Palhares e D.
CMarianna Palhares de Pinho, c, no religioso.
o Sr. César Augusto Palhares o sua espo-
ta. Ambos os actos, celebrados ua maior ín-
Umidade,
FESTAS

'Em beneficio da "Pequena Cruiada", será
.servido na próxima segunda-feira, na Ga-"cria Cruzeiro, um serviço de chi, que es-
tara a cargo dc um grupo dc senhoritas da
nossa sociedade

— No dia 2ti do corrente, is 4 horas da
larde, no salão do Corso Angela Vargas, ha»
veri um recital de dcclamaçüo, para apre-
tentação de altimnas do curso da senhorita
Maria Sahina de Albuquerque.
BÁPTISÀDOS
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Nô seu Ford.
a medida que se gastarem
oa seus pneus, substitua-os,

sem mudar mm rodas, nem )ãntc$,
por

CABLÉ-CONFORT
MICHELIN 31x110

Elles custam menos caro tb
\ qne os pneus Cablé-Cordjoxj f/i

Elles Juram sensivelmente mais,
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deitei Dr. Alherl.) Cavalcanti, com i». » dt ™£BEjBmUi HoW d* »" «rdetn.
Suissa o AlUiimnha. Knfermelros a enfamieira» i

Chtgnu ao oooheolmonto d»» nutorldidii
•Ia drlegucia da riüi Conde l.*n**. por lotei*- I —¦** ~'¦" "~ atiiiiwta 100
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cou a Aiil.loncl*. da l*r*m •Wo.iio«orrl. * r*,n m«.del"do. pelei melhoriaWjJJMjjjgg
dos no poMo cfiilnil dona Inilltulçflo oi i •¦ .  ....... .«. .„...,,i» /MaMiimi. -"¦
emprefadoi do eommorclo Anlonio José Po-
reira, de ÜO niilioi, o Joio ÇosUrdO *.-•.
ninlin» residente» H rua Jonqulin Silva nu-
mero» (IO o III, reupectlvwmeiitr. nqiiellu
«prcienlando conttllõo. no nariz, ro.ln 0
cabeça, o este ícrinimil"" no tlior.is, braço
.••<jii"i.in e inflo direita produildo» por den-
(adai. ,., .

Sobre o facto, que necorreu na ultima ou»
«lucila» casas, iiailii derlararam as victima*.m*» .

i-iu «j imiii.inii-, ..«.».....¦.-- - -"----^^___„

O tomo. Sr. pr. PUeldo **™Xt»%$Í ítí_S!tt*ítííW Ise, eheiaudo da Improvi» ^?7?l^^i^Sni\Íoicouilsnada no livro do» vUltanlii •"f'". .' ^ 
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•¦ii i,„i„i,„nii. «Iu tuberculosa, oue a pou* 'í'*"" _.*•
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rofdoi vIMtanl.i a »m\n,\e M«m „., rt>uitl qu, k<ú tratamento da tubercHlo»», quo; K-*US_wmW «i«« »• -PI»»" **° -?,»»~r«
é o tratamento liygleno *f •-•J_ÇO*hl ';"• '• ní-in"^!.'" arlmllflcc*..« a pratlea dei
de Pan)yra__o_«._mJSS_S« «,?''_ SSSL.I0KmpS8S

Rouüas brancas
dt Senhora
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\ errftaarln ou oonlSti»
-_ para ehcgsr ao fln

sua etapa

Na próxima quinta-feira será levado â
-"lia baptlsmal o menino Ângelo, filho do
casal Orlando Spiritosanto.
ENFEKMOS

Acha-se enfermo o capitão üclphino Ll-
n-hares .Dias, funecionarió municipal.-——Na Casa de Saude. Pedro Ernesto,
ondo so acha internada, soffrcu uma opc-•ração, feita pelo professor Dr. Fernando
Vaz, auxiliado pelos Drs. Carpcr, Eugênio
ÍDeconrt e Correia da Veiga, a Sra. D. Ira-
cema Noronha Carvalho dc Souza, filha do
-ommanilante Pacheco de Carvalho e espo-
sa do Sr. Elyscu Linhares dc Souza, do alto
commercio .esta praça. São actualnicr.tc
satisfatórias as condições da enferma, mo-
tivo pelo qual tem recebido iniiumcras vi-
.sitas c telegranimas.

 Acha-se internado no Hospital São
Francisco de Assis, afim de ser submctti-
«lo a uma interveução cirúrgica, o Sr. Mi-
suei Monteiro dc Araújo, empregado do cor-
retor Hcnrik Kcrti.

 Acha-se ha dias acamado, já tendo
inspirado cuidados o seu estado, o Sr, Ni-
•.•oláo Caravello antigo construetor e so-•cio da firma Carvalho,- Sarro & C, desta"liraça. E' sen medico assistente o Sr. pro-
iTessor Dr. Henrique Duque. O estimado ne-
«goriante tem sido muito visitado cm seu
palacete dc residência i\ rua Barão de Co-
tegipe.
VIAJANTES

-Acompanhado de sua Exma. familia che-»
fiará, amanhã, a bordo do "Prudente de
Moraes", o deputado José Accioly, chefe do•partido conservador cearense.Acompanhado de sua esposa e filha,
seguiu, lioje, para Santa Thereza, Estado
do Rio, o Dr. João de Lacerda Paiva, admi-¦nistrador da -fazenda da Fosquilha, domi-j
nio agricola daquelle município, de pro-;
priedade da viuva coronel Júlio dos San»,
tos Paiva, [
WTO I

Enterrou-se, hontem, ás 8 horas da
manhã, no cemiterio da Penitencia, no Caju,
o Sr. João Sancho Augusto da Silva, antigoauxiliar do nosso commercio. O extineto
deixa viuva, D. Jerniy Massonnat da Silva,<s tres filhos, o Or. Octavio Antônio daSilva, nosso collega da "A Tribuna" e
funecionarió publico, o Sr. Mario Luiz da
Silva, da Directoria Geral dos Correios, e D.
Zuleida da Silva Gouvêa, casada com o Sr.
(Antônio Marques de Gouvêa, da casa Perei-
fa Carvalho _ C, c cinco netos. Seu desen-
lace oceorreu domingo, ás 9 horas da ma-
xíhã. O finado gosava da geral estima no
nosso commercio, tendo chefiado durante
largo tempo a secção de sedas da Notre \Dame de Paris e A Brasileira, onde se tor-
nou conhecido como o "Silva dai Sedas".
WSSAS

Na egreja de S. Franeisco de Paula terá
rezada, amanha!, mista de sétimo dia, poralma de D. Maria Augusta Monteiro de
Freitas.

¦ •*•** 1
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GRANDE SALÃO
A!ugu-:o um grando e amplo salão que

serve paru bilhares ou sociedade recreativa
ou mesmo para escriptorios dc uma grande
companhia, na Av. Mem de Sá n. 10, junto
ao Largo da Lapa. Trata-se na loja, "Casa
Indígena" com o Sr. Salgueiro. Phonc
C. 5494.
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MODELO CAkKÈIRO & NATAt

CARREIRO & NHTflL
Alfaiates — Importadores
ROSÁRIO, 152 — Sob.

Tel. Norte 2803
RIO

_¦ Está resolvido!!
Comprar roupas feitas, ou nandal-as

fazer com requintada elegância só na

Alfaiataria Triângulo
(O QUEIMA DA ZONA)

Cortes de finas casemiras para terno
a 69". Só durante este mea na grande
venda de anniversario, tudo a presos de

assombrar.

168 — R. 7 Setembro — 168
(Porta Larga)

Guaraná
.... .MAV-S—esmagado por COMPRESSÃO!

Unico processo que fica pó INTEGRAL E,
PURO 1 Patente Eduardo Suecna — Rj»a i
S. José 23. Pregos os mais baratos.

GUARANÁ' 1 Maués
Em frota, em bastões e em pó. Deposito ge»
ral, ma do Ouvidor. 120. CASA GUARANÁ*,
j- TEL. N. 1215.

de

GUSMÃO (Leiloeiro)
avftia é sua distincla freguezia para
o eapÉRidido leilão do bello** mnlii>
irario- pnra .ala de jantar o dormi,
.orios de casal, grupos, victrola Vi*
ctor, loucas, tapeçarias, etc. Ama*
nhã, á 1 hora da tardo em seu arma»
-cm, 17, RÜA SAO JOSÉ 17, pro».
mo â rua do Carmo.

BOLSA DE PRATA
Pcde-se no digno cliaufftur «nia conduziu

um casal da rua S. Luiz Gonzaga ao Collc-
gio S. José, Rio Comprido, domingo, 12 do
corrente, o obséquio de entregar a bolsa de
prata com alguns objectos de pequeno valor
esquecida em seu automóvel, ii rua Pereira
Lopes n. 27, ou nesta redacção, pelo que
agradecem e gratificam.

me»
JfESA E CADEIRA, rotativa, pouco usadas,
de peroba rajada, para escriptorio ou ate-
licr, vendem-se; tratam-se das 7 4s 9 e das'" '.í« '9, na rua Visconde de Silva n. -10,
Botafogo.

PARA 0 CABELLO
UM PREPARADO MARAVILHOSO

A loção "BELLA COR" é de effeitos ra»
pldos e maravilhosos contra a caspa, queda
do cabello, etc. Tem a grande vantagem de
não ser tintara e dar aos cabelloa sna côr
primitiva, lentamente, sem queimar ou pre-
judicar o copro cabellndo. E' nsada e acon-
selhada por notáveis médicos, conforme oa
attestados qne estão sendo publicados."BELLA CÔR" é suavemente perfumada,
não tem contrai ndicacões e foi approvada
pela Saude Pnbiica, aob n. 2.177.

Errontra-ae era qualquer pharmacia oa
perfumaria do Brasil. ¦_*

me»
BRINQUEDOS

Castro JI Waldemar Praça 15 de Novembro 42
me»

Oprimo terreno á rua Barão Homem
de Mello

Poneo depois do prédio n. 6$, mediado
r_m,0~ a «Om.OO. leilão, amanhã, ás 4 1|2
horas, pelo leiloeiro PALLADIO.

Ml -uns
Ultimas novidades em chapéos

OUVIDOR, 149-r
Por cima da Lelteria Palmyra

A' LA GARÇONNE
Salã. Mcruzzi, especialidade em cortes de

cabellos á Ia garçonne e á ingleza, gabinetes
especiaes para senhoras, creanças e manicurc.
Rosário, 132, próximo â Avenida. Tel N. 586.

¦ leu 

Sinceridade
N3o existe em toda a
parte. Visite V. S. o

Paraíso das Meias
UBUGUAYANA, 134

COFRES
. Vendem-se por preços redusidlssimos os

afamados cofres M. W. americanos, marca
registada, garantidos, guarda fiel de seus do-
cumentos e valores contra o fogo e roubo.
Comprem hoje: não esperem. Rua Theo-
philo Ottoni n. 103.

rn*» -

FLAMENGO
FOR SINGLE MAN

To let large and well furnished bed room
with board. Rua Machado de Assis, Flamen-
go, Tel. B. M. 2033.

AS OBRAS DE V. B. IBAnEZ
podem ser vistas e admiradas com suas bel-
Ias capas a cores na rua Gonçalves Dias, 78,

Armazém de seccos e
molhados

Vende-se um fazendo bom negocio á rua
Gavião Peixoto ní 100, Icarahy (Nictheroy)
para melhor informações com Couto & Soa-
res, á rua Uruguay.ina n. 99.

CAMPESTRE
Amanhã, ao almoço: colossal feijoada

completa, irish-steur de carneiro, arroz do
forno á Campestre. Ourives 37. Tel. Norte
3666.

PASSA-SE um armazém por pequeno capi-
tal, á.rua de S. João Baptista 553. em S. João
de Mcrity, negocio desembaraçado.m*»

Drs. Leal Júnior e Leal Neto
Especialistas em doenças dos olhos, ouvi-

dos, nariz e garganta. Consultas dc 1 ás 5
.Mpmhlfi.i. i*n

ios Srs. Capitalistas
magnífico prédio na
lapa a- rua das mar-

RECAS, 23
Leilão, quinta-feira» 16 do eorren.

te, ás 13 noras, pelo leiloeiro PAI*
LADIO.

 is* ¦

Camisas de dia
eom ajour . . .

Camisas de dia
bordadas ....

Camisas de dia
bordadas. . . .

Camisas de dia
bordados suls-
sos

Camisas de dia
bordadas a mão

Camisas de noite
oom bordados .

Camisas de noite
eom bordados .

Camisas de noite
eom bordados .

Camisas de noite
eom bordados
sulssos

Camisas de noite
bordadas a mão

Calças oom ajour
Cilças eom ajour

bordadas. . . .
Calças com ajour

bordadas. . . .
Camisas de dia

eom vivos de
COr* ••••••

Camisas de noite
eom vivos de
cor <><...»'

Calças com vivos
de côr

Combinações com
vivos de côr ., .

3$900
4Ç800

6Ç0OO

8$800

12$500

6$800

8$500

9$500

16$000

16$500
3$500

3$900

4$500

6$200

8$200

5$600

9$800

FERRO NUXAMfe
Para allivio de desarranjos nervosos e forta-

lecer o organismo.

Vendemos á vista e em prestações
Vietrolas e machinas VICTOR

PAUL J. CHRIST0PH CO,
OUVIDOR, 98

RIO
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RUA ASSEMBLÉA PM. aí

Royal-Store
187-.011-183
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Leilão de ferro- machinas,
automóvel, carroeeries
de automóveis, etc, etc.

A' rua da Alegria n. 249
(barracão)

QUINTA-FEIRA, 16 DO CORRENTE, A*S 2
HORAS, PELO LEILOEIRO PALLADIOme»

Paludismo
Essa cakmitosa doença dos pai-zts tropicaes debilita de uma ma*
mira deplorável, e cadaaccesso
deixa odoenfe mais abatido e o
seu organismo mais enfr_q«ectdo
para resistir á moléstia. Ha um re*
médio de aprovada utilidade, quese recommenda por sua exceRente
fórmula approvada por milhares
de médicos. Esse é o

ICAPIVAROL
OREI DOS TÔNICOS

Remédio do Dr.Ayer
assezõespara

"PADRASTO"
Empolgante romance de Ch. de Bernard,

por 38000.
Nas livrarias Francisco Alves, Bra. Lan.

ria, Odcon, Azevedo c no deposito, á ruaHn Carmo. 35-1°.

Extracto de
—Glycero —

Óleo de Capivara
Iodo-Phosphatado

E' o mais racional, o mais ener-
gico e o mais rápido de todos
os fortificantes reconstituintes

MOÇA ALLEMA
20 annos, off. p'. cuidar creanças. Fala

port. Pinheiro. General Camara, 78.
PARA. A EELLErlt-vAdonis. It. Alfan-Norte 6516.

O calçado que todos devemusar, pela sua commodlda-
dc e preços, altas novlda-
des em fôrmas. Assem»blía. 46 - TeL C. M7Í."*- i

Para 1
inflammacõesl

CASA MARTINS - R. Alfândega 69
Dormitórios, salas da visitas e de jantarPreço de fabrica.

TUBOS "MANNESMANIT
SEM COSTURA

para qualquer pressão e applicaçia
JUN00ÕES

flASTRICINA — Falla d/ aPPet,ite'd0-
*«-» res do estômago,
asias, digestões difficeis; na Medicina Natu-
ral, á rua Tobias Barreto, 14.

BUENORRHAGIA Trata -
mento

radical, das 3 ás 6. Largo dn Carioca, 15. Tel.
C. 3128. Dr. .TOHGE A. 1-KANCO - Assis-
tente do Instituto Oswaldo Cruz.

R. PETERSEN & CIA. Ltda.
RIO DE JANEIRO

I Rua Buenos Aires, 178 — Tel. Norte 6534

HOMGEOPATHIA
169
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BR0NCH1TES ANTIGAS
A*8 pessoas aecommettidaa ie bronelittei

.intimas, mal cuidadas, aconselhamos de te-
mar nlco de ficado de batalhão da Berthé.
Na verdade quasi sempre basta cate óleo
para restabelecer pouco a pouco as for-aa
dos doentes por mais esgotadas qaa estejam
e parn curar, com certeza • sem abalo, aa
antigas bronchltes desenradaa qaa se torna-
ram chronicas. Nos casos de bronchltes mui
tenazes dere-so tomar óleo de Berthé cre©-
i-ot.do. A acrüo da creosota, excellente para
o peito, janta-se á acção do oleo da figado
de bacalháo o accelera a cura.

Por isto, a Academia de Medicina de Pa-
ris tomou a peito approvar esto medlcamen»
to para rccommcndal-o á confiança doa
doentes. E' o unico oleo de figado de baca-
lháo que obteve esta alta recompensa. Uma
colher, das dc sopa, a cada refeição. A' ven»
da em muitas boas phârmacias o no depo-
sito geral, Casa L. Fréro, 19, rua Jacob, Pa-
ris. Exija-se que o vidro tenha o nome de
Berthé. *_-
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TELHAS e TUOUS!
Materiaes de 1* qualidade. Deposito tia

Cerâmica Sant-Anna
450 — RUA FREI CANECA ~ -150

Rio do Janeiro

.pr-,Arnaldo de Moraes d»» >i3t«-
nidade). Livre docente da Faculdade. Patt-
e Gynecologia mcdico-cirurgica. Cariu-.-a St,
Trav. Umbelina 13. B. 31ar 1813.

«o».

ESCULPTÜRAS ARTÍSTICAS
Dos eminentes esculptores »- Teixeira L»*

pes e Soares dos Reis _ acabam de chegaros mais lindos trabalhos, em bronze e eraterra-cota, os quaes se encontram expostosno escriptorio do agente, na rua da Candeia,na, n. 53, 1\ sala 1. Telephone Norte 0697.""  - meei-

Aprendei o 8^

SORVETEIROS só tomo sor-
vetes nos co-

pinhos da rubrica Matheus, Rua D. Julia, 50.

_-C_aB--B-B--M-BB_i-H_Bn_a_,*N-_*.4ik

Hofel D. Pedro - Corroas
Segunda parada adeante do Pctropolis

Telepíione n. 9
Clima ideal cm região incomparavcl

.1

CASA TITO
"ÓPTICA"

Pince-nez, óculos e lorgnons dos me-
lhores fabricantes. Bem montada, offi-
cina para concertos.'* Trabalho rápido e
perfeito. Grande sortimento dc artigos
para photographia.

TITO, SALLES & COMP,
TRAVESSA UE SAO FRANCISCO, 7

¦ me» ,
Dr. Alvarenga Netto Advoga no cri-

me, civcl o com-
mercial. Escriptorio — Assembléa, 71, Io
nnd.ir. Tel. «"entr.il' 2'2~". Dá rniisultas.

LEILÃO DE PENHORES
18 DE OUTUBRO — JOSÉ CAHEN

Hua Silva Jardim.
me»ALUGA-SE

ESPLENDIDO ARMAZÉM
No melhor ponto, como é o n. 134 da ruaRlachuclo, aluga-se um magnífico armazém

de construcção recente, perfeitamente lij-gie-nico, com excellente pc direito, chão e pare-des impermeabilisadas, medindo 75 metrosde comprimento e 9 metros de largura ousejam Ii7."> metros quadrados. Trata-se no es-criptorio da rua Carioca n. 45.

LEILÃO DE PENHORES
Em 23 de outubro de 1924 "Casa Gonthler"

Rua Luiz dc Camões, 45-47

Escola para Chauífeurs
Director proprietário Eng. H. S. Pinto,

Tci. Villa 5309Sédc transferida da rua Riachuelo, 333, pa*ra prédio próprio á Avenida Salvador do SI,193 A. e B,
Curso rápido do 20 lições.reis independente.* ¦— -¦ i me» ___,—-

Prédios — Terrenos
Leilão ou Particular. Ninguém deve venderou comprar sem procurar o leiloeiro Palladi'Itua S. José n. 57. Central 5538. Srrvlço com*

£._:0, mfo-n*""ões photographias fl auto-
para levar o pretendente ao loci!,

¦•«*
Cura radica! pela

_,, . , , ¦¦*-- diatheruiia e raiotrtltra-violeta, apparelhos de ãlto-potencial
«í,,? «r3 de ¦.Nneelschriíilh, Berlim, e Kowat.
f„, i Xlcn_la)- Dr* Cocio Bareellos, ex-assis-
|? *c Ia ,F*>S* d<- ~-<-d. Das 9 ás 11 e das 1~s b. Tel. C. 3864. S. José 53.

movei

ELIXIR de NOGUEIRA
GRANDE DEPURATiVO oo SAfÜi

.mparesdeciwadoSP

Quando consíróe a sua casa?
Xão o faça sem primeiro «ü-aminar "»

neUos projectos, fachadas, plantas e interio»rc* quo "VIDA DOJIESTICA" publica em to*
aos os seus números. E assim adquirirá o
nabito salutar de ter sobre a sua mesa -
mais bem feito magazine que vem a luz nc**ta cidade.j, "_i

I-

,-J-* --



QUEREM S.BNETTER A
UMA EXPERIÊNCIA O NOVO

REGULAMENTO DE CON-
STRUCÇOES

Um memorial do Instituto de Arohí-
tcctos ao Conselho Municipal

A dircclorln e o eonsellto do Instituto
Conselho Municipal a seguinte mensagem,
.i_ íi"°' SIi /l.fS d,n_S «•"««'•'«lho Mu-
KW tT ° "'V."" ,ron,flh'' Municipal,.jio \. r.s. preside, discutira nesses i.ro
_lmm.í ^pa^i10 •¦« '•«'•"«"X
po uifiri. o .-eileral. A sua nn.n.iío._ninteressando a ndoi ns habRanle. ¦d.sft
U. lal. nio podia ilm.u ln< l"f*Snto a.. _»»rs mais direclamonto otllngldas ncU.•li poslíors da nova lei e, entre «sas. em

A ellçi, cujo preparo o_p*òlãlliiUoTai
Jus a direi In. decorrentes, «leverls, numií
_,ti.it.if„,',.rl,1,*,n.,f*l,e ówanlaadá. cab..o privilegio de participar «Ia solução tio.aitumptos attlnentes o suo nroflssío. 

Ü0S
A riles «pie, por jPVer «Io officio. lidamdiarlamcnl» com ns «incstdfs relativas I *?*

garanta, 
hvgiene, comnindidade l.ç||._..dai cd feios .Importa sobremodo ama ia?«Un, liberal, que lhes permitia elaborar

.«.__. ..iTJoí 8em hM"««fi". «m P.ÍÜÍ
A -llrs. cmflm, se lhes afigura no oro-.ente momento prejudicial aos seus Inte™-

V^&^Tf.' ..'íu*,,q:,ír '"««eclsllo «obre* _*d.__í0 dcf|nHlva do regulamento.ora
Sn«lhJ-° a° Mb,° Cri,crl° d""'""us""

Longe rie n_s a Idéa de querer, de qual-'- ii,vni'M,,,.r.',dr ¦*!* •«•''«•••Me Ao ll-.(«.ativo Municipal, sempro tflo cioso dcMias prarogallvaa. tão _ci„s„ na defesafnffiA^JSíV n'ja. ****** d~irarao ilc anior i. nossa hc Ia canltal nt-lesla-o o projecto originário n. III, d" fl?
_|M. s. 

u 
p'" ,H,!?lrc «-'n«cndentcq?n un -'

; i •r,',,-?*0 
Çü«ra, discutido com bas-inte Inte ligene... nessa lllustntdo assem-

.posteriormente a ontorlinção legls-

It ELEIÇÕES EST4DUIES EK
MIHflS

Os votos obtidos pelos cândida*
tos officiaes em Alfenas

e Cataguazes
«i.'u/£íi...*.Mln,-2>* í. (S6rv|c° «p«i«»
«_..« i ."" SeSUlIllo o resultado nt.

.Lm1*. - no" XtaBB»Jc D"íta •>«» Neves ti-
í— U_?_^r_.* *-TÍ_0 t^í****!* «•*•«'•». respertlvnmen.
!«diMl. 

,,rc¦'llk'",0 d0 ¦'•"n**° « acnuilnr «¦

_...!.'*..re'f*,_._io Ao .9 Ciit_n«MMB». Jornal
egual, recebemos, datado dc liunlem, este té'icgriimnia:
_.".,i*íí,li,,,r*n,"M' ho»««m, neste municípioas rlelçAr» para preslilutile do Kstado, senn-

Ií.- ,u*»»ilad«>rslniluiies o vereador, tendoobtido us cnndldalos cerca dc dous milVOlOli
_..l'.l_^..dld_1'0, * .vn»n d0 '«"Pulado esto-lual o Ur. Pedro Dutra Nlcncío Netto, fl-Um do saudoso chefe político local. Astol-Ijiio iiuii-N Meado. O novo representante«io nosso município vne oecupar, na Câmara.a cadeira que pertencia uo Dr. Sandovol..rcredo, secretario do Interior do listado.«. votação obtida pelo candidato eleitoliem demonstro o prestigio du partido do-mtnintc, pois raramente se tem visto com-
parecer As urnas, aqui, um 12o elevado nu-mero de eleitores."

' ***** i

\ \oiTIS — Tgrcnyrejrni N <lo Qülubro ilc HMM***"•" l*WMHMMBMitii*_.M___«iw,--., ,****,.,.*.*****^  .. _ _

A VIDA PELA HORA DAl^SPOETS
MORTE

1878
E* desde esta época que a cana de

roupas de banho da
R. SETE SETEMBRO 52
offcreee aos acua consumidores as
garantias de sua especialidade, como
sejam zcphyrcs, tricolines. roupas

,• ¦•¦>"¦«- <¦ ...inMii.iç.i.i ir*,-. |dc coma c mesa, can_.st.ria e roupvj.••Sá.íf!S^^I?á_Sè|bra,,ca9 *ara ™h°™
o nosso dever cívico, sé não viéssemos tra- 

''¦
ser, ao poder competente, o nosso concur»'
.;.|,ri,,OI,",l,co c.'"BlMuiente valioso, notu larcccp assumplos de nossa cspecfalh a-íe proflsslona .fornecendo assim aos es-cnpulosos legisladores, bases segurasi para i__%rs? *¦**¦""-«««ss 
n^t:nVi;,tv'S^^^^„d„0_,V„nT.Í.;i° 8ereníe de u«"a «»¦ >>anca=«.ir3»sgrí?.Sâ-ssa-tsárâ fia de Recife vic««"a * um
Arelilteetos, tpie aqui representamos. 'lCCu\(*n\(*

O regulamento publicado patenteia, a nos-1 aCCIüenie¦o. ver,, sob nunlquér lado que se o observe.! RECIFE, 14 (Serviço especial d» A NO-Botavel progresso sobre os anteriores. T'J> («*«'" ^abo Submarino) — O gerentei ns tiucstôcs relacionadas com *.*'** agencia local do Banco de Credito Real•¦¦¦—' ¦¦--¦¦ f,- «il ** I ... **, J ,. a. __ •iit.l._l. .1 J _.

-•¦**'M**í!ty
^NOAWf/.^

Gemo uih commissario do ce*
reaet Interpreta • opinião

do presidente do Centro
DlVúlgadas ns lnfmmnci.es «nte nus uífe-reeeu, gcntl mente, o Sr. Jo». Corria III-Iwlrn, presidente do Centro dn Cohimuhiln«le Cereaes sobre as causas geradoras da altanos nrinelimai gêneros alimentício., o Sr.H. A. Alliudas, commlssnrlo de ecrenes, porconta própria, A rua dus Mercadores, 10. I?limiar, nos escrevemos as seguintes considera.racoest"lllmo 8r. redaetor ria A NOITF - Pre-lana amigo: Tem por objectivo o presente,unicamente vir offe.cccr-lho <i meu Inteiro

prntcsio as Informsça.s pouco verdadeiras«Ido Ju; finam offorccldsi lioje pelo Sr. Dur-ria llibciro, presidcnle do Centro Cominci*-ciai «c Cereaes. 1'acs Informn.rtcs que V. S,com boa fé publicou, nílo t.m nenhuma ra-SAO «le ser e denotam apenas lerem sido «II-tndai num momento em que esse senhor seencontra rcceloso e com pouca corugem paia

¦ Sf),f5'"' 8.PhoL*'!*.' <-xt- ° momento era
^.l"".".0 \*M.e nw e*rto --i-e* como osoutros todos tambem se "arriscaria" a fn-ter um negocloslnhn qne lhe proporcionasseum bom lucro Mos como se apresentou umaopportunldade muito arriscada pltra isso,(como da outra vea), pois JA "chega tarde".resolveo vir a publico dlscr cobras a lagar-tos, sem nenhuma base e que niio só a mim,como a todos os que lahutam no "metler",
deixou boquiabertos Sentiu o que se me of-ferece, ao seu Inteiro rilspdr no que lhe poss»ser útil, firmo-me com apreço, de V" S.amigo e obrigado - 11 A Alltadai. "

As labcllas rorrentes em Cnn*
buquira

Km Cambuqiiir» _ cidade cujo nome >«.nos chegava aos ouvidos a propósito do esta-Ç-es-de repouso e de cura. de conforto e«lc clegancln, é. agora, um sitio de clamore tle angustia, por motivo du csrestin duvida, que, ali, assume preços exorbitantes.¦Hasta que citemos » seguinte relação dns

F.otbal.
OS CONCURSOS l>U PAI-PITI-S - Cmnos Jngos otiicliics. efli-i-in.nbi- rtnto-Iiniitcui,ficou sendo t\ .ogulnlu .i oollucne.u An» t*nn-f-irrçntt**. um i<>tiu-Ih-, ile iwln.fe» du A.su^clneiii) d,. (lironiMas líespiirtlvi.siruça Amerieu — ll.m.iiii Aguiar -''ü p»n-

!.%°i_° í.6»"*»! Iluiiiirlo Ncllo Machado_ 17-JH; M.iuni-I ,\, (ln||r.t||vei aiu—'.'li lio-
.',-!. •V"" .Miu-liit.lt. iimi aOt ilsmnr (IraçaWa—lPl .lulio silvn '.l.i .|g- \dnucto «le\snI-i U fl-10. Driniti .lunbir U35—17t <iu-
norclndn do castro '.'.'ll -IH: |.rnvsln 1'litrca- * * -— i»: Octavio SI i„ '_:_i- - IU l.rlti- «IoCastro 230 IS; Ctelln d«- Harris '_'_.> -15:

t.i'0 Osório '_'.'.'i

«VE-SE QUE, DENTRO DE
POUCOS ANNOS, A IRLANDA

5E TORNAM INDE-
PENiNTE

¦—¦ — ¦»¦ *>4^m-**-*-*-**

\ stfiinçílo lioiTlvel quo «e
CToarí. para oh irlaiulc-

zes na Inglaterra

¦SEU QUATRO CONTOS E ESTÁ
A ESPERA DA CASA

l-sclarecimcntos opporiunos
nècobèmoi boje, n propósito da localnqul^mesmo hontem pu 1,1 lenda, * \%»J.%

"nli?..di*,An0.,ro/ H.,,e mito*** de lon- Ilhn. Sr. ivdiietnr dn A Nt)ITK -_ "rc.

3«i.ii.:''«'a saâ
ir.»1,? . .í ln",".v» «lumi transnccflo en.
..?... *" ,,,lll,l,,l'!. Iminnli nrln o o _V llav.mu ido ti, ,Ut Serra Marllns. Jlia muito tempo uAo faço parte da dire.cvílo dessa empresa. Como. todavia, ô nien, uonu. foi cjlado. venho a,u«".,,ur?lhe òI.O.VI>lli:s .eiembro U. P.. - Pasem-sn jnals rormal.TeiWntld. I 'XS ''W.

ranços nrognoilleos rm Dublin de que '« »«' vosso ornai pelo rtílaSiin"! m.tan'•,';•'  !«'.vr« se l.;.nar_. deníro «le poucos «'"-o, dcs.le ]«, „ ,T0V*. 0 «,,"" nffItm?.?,unos. uma lleoi-bll,*!. Independente 'entro »"»> 
l»'''« <le contra ello agir, põla mffi__vns iiMc_es «Io mundo e essa porjprclIvo fôr,ll« <¦<¦' direito. " p «'einor

jnrrlve pnrn umn s, pois;se n Irlanda so Podara «pie me eompromelto * P.s»r a*
,D-__r_Ii j_! Lc|!e,,de",fV ,,.",", on IrtaitUsw* "c" Pwprfo Imlso, a Importância dc nu",serilo ralrangeros no ln«'.nr..n e cm todas ',"' ""!'"s tk rih ^:'»""*). causa do ne*t.»lia 11 riu itin ul.. i. ..... .*...*^ *._i _ " ' "

,,. „ , -. - ir.: Mornes Knnlosii 2!I2—10: Brlan Ncllo _ail__l5i Hduurdo Malaa 18—¦14s Cárvallm Corroa .ll~i;i* Romeu'•rllnl ai.'l—1.1; l.ui. Vi.iiiii.1 t'17 Iflj MvyIrnoiio 101—11; llaldnmero Carnuojo UIH•• '. p record do scores <'_l) peilence no Sr.Mniiiiçl A. (iiuiíiilves. t) rcconl du pontospnr dia tlc l"i!.'s (88) pntciice uns Sis. Ilu-norio Netto Mncluidu o Onmnr Orncu. i -,, ¦¦ ¦¦••—.•¦.•  •»•¦>< .„,„-, ,¦„,„,•• .......,...„., „- ., .,,, nen-n .MutitutPremio A, C. D. - 11...1..1;.. Netto Mnchn- •*"• h '•"•«ndexea seríln mi Inglaterra, como conseguir provar qne tem direito a recebei*•¦« grogo», os Japoneses ou os americanos no M«i «iiiantia da Sociedade Immobillarla Scl'il'i. I-. «1.1 tini', t-lii 1» imi-./inln I....III ,1. 111.reill. O l-ii-lnilirnil,» n,-... _ ri... .1 •_

s unidades' ilo Ini 1 iorlri"lirlínnníco e serAo
, ¦ • 1 odoj 11 iinini.i-i.,1- os seus bons empre-

«!<• reçlamiinlo, embora mui» tenha com »*.'_! fi.ri .*._'_. __*¦' * *''»r*-'s" * -* 9. Sr. ..Serra Mutilo«
',," -'lí*~*s* Albertlno M. tuas 300—33j llt-i;•10 „Nol t o Machado 300—aOi Custodio Mon-'",,.. , ,-..... ........ ». ,,. -  .„•„,,,, u*ra 'Jr,0-10; 1'iirmlif Netto '..VJ-18*. Ramos ) l, ".,,^•, ¦* POsIçOcs publfcãa. A l«lii|t 6 tflo «« «"i»- a partir de boje. pude estar certaNogueira •_.:.(!—17: l.lndolpho llibciro 2V>- í?.n,.n,*lu?ft «mo Londres mio subo te chorar j»8 «lue saberei agir, pois nfio ba de ser30) liamos dc Krollns 212—16: Mnrlno Net- "",r,r, li"' lodo caso, em tom melo serio, impuncmúnle <|tte se pretenda tisnar ato Machado 211—18; .1. Ilodrlgues do M<.t- 'l010, /"«•sp. argtimonla-se que sómcute essa repulnçflo alheia. Como elemento de prova.ta 241—13) Ernani Silveira 3.18—ISj Ou- f«".,ícrnífl? tnri " Irlanda ter julio o nflo cu ">" satisfaço com o mais simples «lellesí
merclndo do Castro 2;i4~!8: AaamlmJn liar- ÍSL.n_ />r,"-,bininr-se em Renubllcn, quando "•>• parecer de um Jurisconsulto notável
eólios 210—llj riolllm Pinheiro aífl—lüj Li ¦*ir}u- «onsequenílas pi.de determinar parecor este devidamente redigido, que con-
Sylvio Vnstptes 215-0; .irrvedo Sniii.id 211 7,m iu,n ° «lue o Irlandês, que pôde consl- c,'Ja «••' '«vor do rcclniuanlc.—1.1; Oanibettn •.niarnl 210—11: Rohdc da ,''""""V cm ,cu 1nllí Pnr ",(,n a parti- c es- .Í-Unuto a inudança de i.de da empresa.
Silva 20I-I.1. *_»_rl.n ilu ti-m-is 107—1 |j r"'"!,<',rn em iiimiIiuiui.. mui... Infligirá «lell- 0«l« foi 'ella da avenida Ilio Branco 135.iiernilnmonlc n sl próprio essa slluncAo Igim- l,nra »••• avenida Hio Branco 133. O avisam-nlnsa cm seu impurto tâo amado c tflo •"' p<---o. durante mais dc um mes.., no
Ovidlo Coelho 100—13: lorge Merkor 175—8
O record «le sem es (23) ncrlence on Sr M»
heitlno M Dias. O record de pontos por dia
de Injjo. i3Bi porteitrc nos Srs. Honorio Net-
to Machado e Vlberllno M Dias.

Acertaram seõrcs ns Srs : de 3x0 da vleto-
ria do Flamengo - Manoel A Gonfnlvos,
Briani .lunlor, Urnesln Piores, Dulilomcro
Carqueja c Sylvio Vosqucs: dc 7\lt du vicio-
ria do Fluminense - Leite de Castro e
Custodio Mourn- de .'Isl «In vlclorln tio An-
dõrohy — llcrnunl Aguiar, (i.mai Gnisn,
Ccllo de llarros. Moraes Cnníoso ICdiiartloMaia, Mbertlnoi. ¦¦ M. Dias, Ciisindii. Moura.

 . .,,„«,,,,,i iiiMVi.ii uni ', Ç0*, Nogueira, l.lniiolpho llibciro llitmosootaeõrti daquella prafn psra que se tenliii ' íle Preltas, Marin.. Nello Mnehado, \/..imbii|u —" -¦"- _..... Ilarcirllosf Itolido d,i Silva; de :txl tia vido-
l.uiz Viiiunn; do

pi.litano — Hélio
Netto Machado e l.uiz Viunmi: tir ls(l du

umn noção

1*1

.... cxncta de qut Cambuqulra Já lV,^c'!"p., - «onde da Silva
nio é um centro dc praseres do vista c do r,n «'" »ns<*o da (inmii -
espirito, sendo, antes, um logar, como lan-1 ,x0 «'" Wclorló do Metro
«os,-onde a gente viva A custa dos maioressacrifícios:"Sr. redaetor da A NOITE. - Rio. -hnvlo-lhe uma lista dos preços de artigosdo producção local, para, em nome do povo,raserdes um appello no governo contra a
.!-£„„ Ia vidas A'*r«,,. "»f«o Ae SO kilos,10/.o00: F-IJJo, saceu de 40 litros, I09J; Rn-nha. kilü. 4$3ntl; Iclt*. litro (com agiia..linilO: manteiga (falsificada), Itilo. 11.500*Toucinho, kilo. 38000.

Tudo o mais está nesta proporção. A
| gente do campo sáe toda para S. Paulo, .nm
i,i valorlsação do café. — O Commercio

""• vsrrininrio an lano.
A Inglaterra esl* cheia de mrdl.os e advo. , Relativamente ás palavras rinaes da at.itnilos Irlandeses Mullòs ha nn egrej». Du- «jdlda reclnir..içiio, Sr. redaetor, cilas si.sins ue irlandeses sfln directores dc Impor- .*"•; deicnbidáà quanto revoltantes. Qualquermiitcs.jornaes-Inglcaes. Todos os negócios nnbitnnlo do Itio de Janeiro, qnic saibareiiiirtiçi-cs tio listado. Incluindo os serviços '**r. ao menos letra dc fórum, poder, en-militar, naval o civ'| comprehondem grande eontrar-mi« em qualquer din c hora, bastan-numero dr Irlnnilezcs .Nn Indla. Bgyptn ('°* Pura '"»". abrir o catalogo tio tolepho-"Uiros nosscssfiçs as ndmlnlstraedes eslão no. Dliirluniente, rcícbo nn minha rcsldcn-envias «ic irlandeses, como ns policias «le eiu <' no meu escriptorio varias carlas da.Novn .ora «ut Boston, mas o dln que a Ir- pos-jons que nflo conheço, cnvianilo-me...iioiri--' i- constituir nm 1.11». „. .•......_ reclames, prospectos, cartões dc beneficioetc. *

Hfiln. apenas, Sr. redaetor, apfls isso, a

O que acontece á população de..Mias n.i questões relacionadas com ns aa agencia local do Banco de Credito Reali ÍBmiinnLedificações urbanas, desde os praaes adml- roi vletima do um a.cidcnte de bonde, rc-1 .. ^««n|iannanistrativas ntí as condições estheticas des- «bendo profundo ferlmeuto uo rosto. , «¦•«revem-nos dc Campanha, Minas :

CENTRO
R. Constituas
Vcnde-ae este

¦ 1 »' ------.».., .......ti; uo imhxcs (.anil¦iitaÜTU ntí as condições estheticas. des-
7VkV. í'mos dn ,'ys,ew até as regras daestabilidade, sem esquecer as necessida-dei ria viação. n protccçío contra o Inccn-aio,.ns condições «lc commodldade, tudo foieotnncado com segura orientação, que so-
tiw?5,Il0rrart? cor1? d? .«"«nbeiros daDirectoria de Obras Municipaes.

Air divergências de opinião manifestadassobre certos dispositivos do regulamento rc-
IZ?*_-..-a°i* cx,ícncla "n «', mas ao ffrdonesta cxiRenctn. '

Por exemplo, uns acham diminuta a ai-tutu1-máxima autorisado para prédios ur-,
lh» deselariân.^-.l™ *ul". mcnor •«"«!¦• leOio, Habbndo, dia• ns ocsL.iaii.in ver satisfeitas com mais . *,..,.
<Us -SumÍíÍ ÍC0 

.as con«jJíSM ««e fnsoíoÇ_o!tl,rde' Pdo leiloeiro
nos ctlific os; outros acham o regulamentopnr demais severo, e preferiam que fosse

H trM =."veni«=»te .Vb"m_i_ç_o?SSC

as_ tes. Sr1 í«» ?»
^&^ri«n'«í5o!f.ssé-.fe^^^
loriSE ll ?m.'í,n -0n,ra «»«ricções oitenta-

'•Z. 
- J« mn, favorecendo, d? acto 

'..Aos

^Wietarios, cm detrimento dc seus vi_.i-

f«ffs_fcMSS^_í
f -eamen?. .°rrente'. ^«««monto babada

1 1 '' 
^,r'la(,ci!*? mi*. 5o «Io arebite-

1;., »vn"eçtura « necessária, norém som .llgaÇIlO Mlnin.».!»! ..' '.' *•'."•. 5e«" "l
do cm
-30 fie mie 1-, •,,.,.,,,i„„... ****** «.,,.,, „,, '•"""'«' ¦•>- ""»»»u nc .».-;,u_u, m-iuiu Kajiei-uuapara que para qualquer momento a entrada dos Wa-1 110% %._.!.:. ..:_*»___.í ..

victoria tio Fidalgo — Custodio Moura: dc
2x1 da victoria do Rvcrcsl - Oclavio Silva.
Leite de Castro. Celio de Barros, Moraes
Cardoso, Knr.irho Netto, .1. Roilrlgiles da
.Moita Américo de Bnrros c Jorge Merlier;
«lc 4x2 dn victoria do Rngcnho de Dentro —
Lio Osório. Cnrvnlhn Corrcn, Ernani Silvei-
ra e Aaevcdo Santos.

OS CLUBS FAVOIUTOS - Os jornalistasda Asspc'uçflo de Chronistas Desportivos mn-
nifeslaram dn seguinte fôrma as suas pre-ferencins nos jogos Officiaes de nnlc-hon-
tem: Fluminense .18 indicações c Brasil 2;
Flamengo .".0 c Botafogo 1: S. ChrlsIovSo 32,
Hellenico 1 c empates I; Anilaraliv 118 c em-
pates 2: Vrin Isabel 'ifi. Mackenzie !• c em-
pntes 5: Vasco dn r.nnin <0: »*:.l.*..- *>'!

Americano fi e empates 2; Metropolitano

rsTccrsin°_r^ii^..i4_roéidc,nlc di ^""ss--"K^^..sno?í» C»m«aMnnieipnl, aproveitando c ser- este: Fluminense 177 Brasil 31. Flamengo

Iniuln se consllliiir cm Ilcpulíllcn, ns deten-tores desses empregos serão estrangeiros c«is pertlcrflo e 1 Uepi.blien Irlandesa míoterrt outros i),ira dar-lhes nem meios paraicpalrinl-os. *
Nl.ni desse itspeclo da sltuaçiio, i*ne deveser Iraladn com cerln Imilfferença, a Repu-nica Irlnndeza, apôs n sim formaçfln cncòn-IrnrAos mnis sérios problemas e diffculdn-des finnncoiras e ser* obrigada a levantarempréstimos emquanto se nno desenvolveum systema *

magna ilc «pie alguém possa prcvalecer-s»de vossas columnas, Ifl.. lidas c tão con»celtuailos, paru lançar, através «le tantas de.
zonas de miliiares dc folhas, a duvida, aterrível duvida, que tanto mnl nos causa
a nós, profissioiincs da mais delicada a
sensível das profissões liberoes — advoca-
ein — dc que houvéssemos praticado qual.•¦'" menos correcto. Duas attenuan*

"Sr. redaetor da A NOITE. — Deante da

 dc contribuições e tarifas que «luer acto menos correc _iipoinrA o governo. tes. comtudo. subsistem: a possibilidade d*(is financeiros dc Londres manifestam «lue quem leu atlcntaincnte a local de hon-mivlilii tie que o próprio povo do Irlanda *cm, repouse, com paciência, o olhar so-posso absorver esses empréstimos e os In- bre a de hoje, e a tranquillidade da nossagieses nflo os patrocinnrflo. nflo pnr caus.i própria consciência.tlc reseot-mentos ou preconceitos polifcos, Profundamente grato pcla publicação des-«¦{lao por considerol-os inflo emprego de ca- tas linhas, subscrcvn-ine, com a mais ele-Pia . leio mesmo moi Ivo, os bnnnuc'rns vada estima e apreço. De V. S., attento
prognosticam mie a America tambem não amigo c constante leitor. — Nelson Dantas,siiliserevern esses envt-.siitno. c assim, elles advogado."
dizem -—A  ¦--" t». ...serri unia bella Republica com a me-larte dn população sem trabalho e sem di-'lie.ro para fazer frente ás despesas do go-verno. .

Essa pôde ser ou nflo uma apreciação Ins-'ta da situação, mns os "leaders" do movi-mento republicano Irlnndcz pensam quepodem tirnr bom resultado do mesmo.

Prisão de ventre? Experimente a_ novas
I.K.GE-S LAXATIVAS FEIXOWS. Peça

1 Vidro tt — Han. Kinder — Ca._a Correio
2014 — Itio******

0 JUIZ SADE DISTO ?
vímíÀ::«Ty«~u_J!f-,^!!,J-"p™.Y?,-,..no'>^í'-?w" este: Fli.miiiense 177 Brasil 31. Flamengo [L.''?.™ tirar bom resultado "do 

mesmo. „ . .""f „,,P,W 
* 

„
..L„.^ ..."*. Pr0VÍdenc"" P"l»ol,cas e.jus- **** Botafogo 12, S. Chrlstovno 05. Hcllctíi- M,1"tns P""oos Impnrciaes, sc é que è possl-', R«lamaçocs vindas dç Vassoj.ras, no Es-

_.__ 
'as n,e iae tomar o governo do nosso Esta- co 45, Andnrahy 12,'t, Mangueira 35, Villr» '!' s" imparcial n respeito da Irlanda, du- •iu1° <««..;«io, citam a impunidade de que

a](l (l0' fundando na capital arma.cns de emer- rsnbel 80. Mackenzie ,V.>. Vasco da (laniri '''",,im ,lc 'I»e elles tenham n opportunldade f,")Za cer*" ,'ml, vi',l.*° Ac noinc Manoel Lu-
I f 5encc,a' snl>fnios, o mesmo procedimento ter/i 173. Palmeiras 21, Fidalgo 00, Americano ,,c' f;,!:<*r "•>'•*• tentativa; Km outras pnlavrns. cas-.;ci:"sal10 á- crime do morte e que vive
¦ -# ... »S. aqui, fundando nesta cidade um ar- 52, Metropolitano 00, Confiança 51. Modesto Pensam 011c o Imbróglio da Irlanda serA ? aff.r.nntar a população local, apesar de— -niazem de cmergcncia para attenuar os cf- 119, Olaria 4R KnRenbo de Pcntro 100 in- resolvido dc t|iial.*iier maneira " tcr sul° remctlido a juízo, segundo dizem,

... .. ¦ feitos horríveis dn miséria que vne assolan-• dependência :*2, Evercsl 104, Campo Grnndo N*'"la- Porím, justifica actuãlmente esse ° .Processo a 1ue responde por aquelle
80IHI0 predio, eni do todos os.lares, jfl tendo penetrado cm j 33; As inédias tlc «oals davam o seguinte "Ptimismo, nn vertlatle. O litígio sobre ns cr"nc*

18, á I hora da T" a ,ve5,dadei,*« •"'«•«•j0- O Pensamento I resultado: Fluminense -Isll, Flamengo 3x1, fronteiras do Eslado Uvre c dc 1'lsfcr ainda j %,ATAn rftoÁTrmin 
"

/.«^ u",do coronel Zoroastro de Oliveira sc puzcr.iS. Christovão 2x1, Andarahy 3x0. Villa Isa- n"° fi;,i" <l(> impasse c essa questão pódc NOTAS FSrnTFÍRA^««-LIO. como esperamos, cm pratica tâo ..levantada 1 bcl 2x1, Vasco da Gnmn 4x0, Fidalgo 2x1, Provocar algum dia serias complicações, sen-1 -*,~'-.^*--, l_«_i^\_/ X __ll\n__
*-***• c digno medida, sem duvida conquistará ap-1 Metropolitano 2x1; Modesto 3x1, Engcntó Ap '-causa dc constante desavonça. A guerra' •****

Prnmnrân nn p97Plld_a Plausos geraes, bem como, os seus collegas' de Dentro 3sl c Evorèst 3x0. Falharam el.1' nlmIa ameaça; mas se isso fôr possível A COnferfilIPlíl di) RfiVülrt.I IUIIIUVÜU nit rdZenUa dc vereança que estão todos de accordo na 1 Iodas. , evitar por mais algum tempo, sc al^itm ac- ^'""cscsss.irt uu avcvill _»_
O Sr. presidente da Republica assignou. «alisação_dcssa salutar mislida. Opportunn- KM s rAuro I cor<ln sc ÇQnseguIr sobro ns fronteiras e se! |)atlre LeOVlSfllüO irailC»

na pasta da Fazenda, decreto promovendo "!ente' sabemos, scrao pedidos gêneros in- BARTHft DPIxnil r* . nrvmr. n K"nsC!í"c fafl;r rT aos 'rlandczes da idéa
a _• escripturario do Thesouro Nacional o fjspensavçis ao consumo, como sejam: fci- lhô . ..,,.,., ,„ ,.1,,." »* IW™ ~ Bar- ' ric s?rfm cslri,nf f05 no império britnnni-
íl» official aduaneiro extlnctò «Ia Alfândega ia«>. <"*roz, assacar, etc. O cafò que custa \Manacio -ll diriVlu A ,H^ínlc^M .,pT í_A_i- """ haja mais ProbIclna -#
«lc Santos, Joaquim Alves de Arruda, tendo a«I« ¦ no maihno 50$ por 60 kilos, na mão sfio Be.,to o 'se5 

£'" 
da A' A* 'nnc'cz* **<*.

cm vista os serviços que esse funcclonarlo do ««zçndciro, «J vendido arbitrariamente pelo ! «].vn ò 
' 

Sr ¦'.. o.i.ili. «' .vem' prestando á Directoria da Despesa I>*a- varejista n 49 o kilo, ganhando c extor- • tla dlrcctõri- ,1, \ . o ",
l,],icai rillillllo dn. .nn.umi.ln.n. 1íl« J» ._ I "'.' u'"-«-lOnj üa A. A. _. Ucillo

*****
MECCA CAIU EM PODER DOS"WAHABIS"!

1 *m ***** »

A população de Gaddah foge,
em pânico

._0!.I)I.ES, 14 (U. P-.j — As agencias
.«o '•".mnicrciaí'.prra'fuWlX'Iind,..fr!I|ni ílô-t,-íiiÍ?»Í 

"Ce"»raI NewsM e "Exchange Tc-
Uiipreltelrò perturba a cal-_l« !.?._!," I ,cRraPh Çompnny," confirmam que o cidade
A* 1»c o architecto car_cT «ara «,._ sa""' <le, Mceca se rc!uk'u' sc"do csPerada

Vil^ riu .-.,«.. ..I . v'""-'-'- P«ra mUC ' nflfn flimlntion mnr - -»trav-ia de suas obras «Íamos o refT«_ Zt -DaM l*"11*'"" m
wjoa faetores moraes o nTaíeHa^'organi 1 "a!'is.victoriosos.
«Ifores-do no«re,trfo%TtuTdVdXi:! f^V' ^Wl Ü (ü' P'' '
Caoi entretanto,-Sr. presidenta* esta lil,m 

' pulaçâo desta cidade está tomadawrrene justifica a orlei tac5o ado.lnT 
"2* *«¦*<* Pa''ic" ™n n t*r*.*r,*r*ma~r,n

regulamento em questão noroue tS_2 „?« habis- ° es":" * *
^,..,.Í.iT*V__e] mi -&&%-&i ¦"v^es se cnti.ge

- A po-
de vlo-

S*.=sH5èsF*ISainda não foi cZ no o"^io° sutücilT
1 i_r„ W^uf 

C aSS""'/ »o»« ™«"rto
rnenti- '-*•** 

1 ü l'.r°P'»8nnda cxtra-regula-mento para conseguir-se esse objectivoGrande celeuma, emfim, foi evantada em
Ao* o.-Ini-íí^""*1 vi.,a«fl0 «'os direito"
'"o WU ;ÜT,,,1,nllcm á0 Pretc«"

^^^•^^iaísgít _____"«^tsIP^i^^O navio britannico «Quadra»,
a^riSÍÍ^iS^ carragado de álcool, seqüestra*
malmente a ?_.Ji°J.?.. 91? ..«"•««» for- **....-•

norme. Teme-se que os
iiiem á pilhagem.*****

membros

«êm"p'or"e"adã"Í5"k'ÍÍÒ"s"'. a^T^TdSíite ltiZr7envât^* JSP* 
sfl'ihu]e' 

"'V'"

na maioria de casos semelhantes. Urgo que tmTe.no' ..,, ± v 
C-füPçt>S 

í,ara, ^'sejam tomadas providencias pelo noslo go^l \^^^'ã^r\^«P^*%^,^verno municipal que conta com fortes ele- * 
„ „ 

'ãoH 7'p 
V 

lü»»Hfi« »11"",".
mentos na opinião publica para agir com _ nllii .r .li 1 ¦' -C" ?yrl0' ;for.«a.d°toda _e„erg.a^ batendtfa especíiUção e 

"min.- 
; a,*fd^ ZsZ^S?. &S*Èâí?ffirando a sorte dos que se encontram assober-

bodos deante as difficuldadcs da vida quejà vae tocando multo próxima do desespero."——— *****, -

Joct\ey-Cluh

AVENIDA
RUA TORRES HOMEM, 142

*****

Grandioso festival da C. E. V. C.
no Jardim Zoológico

malmente a propriedade ànistlcâ.
**"<> el!,,V.m'.,,.',U*'!,,l,^r 0bra h«ma"a. ò

«laborado "nor 
?,. 

l,'.>ns.ciencin eom quo foi
''^P __i c'£S'.-"e. '!e ««Provada
tlvo- os n.in. L,"g . t,rocin'" administra-
!'«»^t IIIV'E'etil» ""« Cor-
emfim de f V'.. r s"dflSi a "««ssidade,
os liovos n ói^.'"Mnt0 nntcs as *>¦•»*- Parn
FeSnem.'^^ ?s ""hlteetos estão
lembrar¦ -. «1 cl'„,orando* animam-nos a
nS-i CJl° * I"s,re, Conselho a conve-

struícfi.." .'I n.ovo ^««lamento de Con-
^S^Su.*.**-!!1 »»™a>ae-i poaai-
*«. a M„V„Píf.et .ledeeer|rnl0S^'0t!ffiiC!Cn- « « ^
<le praUcahHfdltdJ. duvidosí! 

' *3ls'>0!it,ws í tarde, _
uri •!,,Ucrí,Çf'ie!1 nntorisadns ..,.,.„

J»ípaP_>rtWS^-flf^
jandm li, neste tràbãlh". dc aperféi.oS" n"3'0,. «•.:m,,a-.llíos P';los « Mm_._ «Ia Escola- >.. ercmn- .,„„ „ „ ,<;i"-ileiyoan _n- p_ y. Cnyru', escotismo pelos do Instituto

corrente para um baile em home.
(r.agem á Exma. Sra. Linnen de Pau»

Vende-se esta boa avenida com 12 Ia Machado.

S?S;_i.p^5T-!!!âMt:í.0s -*¦ •«-*- • te»""ra-
ioeiro JULIO. | nos acompanhados de suas Exmas.

famílias terão ingresso apresentan-
do bs primeiros os seus distinetivos
e os segundos o cartão do segundo
semestre.

Rio, 11 de outubro de 1924.
ÁLVARO DE SOUZA MACEDO.

Secretario.
*****

do na Califórnia
S. FRANCISCO, 14 (U. P.) _ Os fun-ccionarios da Alfândega seqüestraram o ua-vlo britaunico "Quadra", carregado com ai-cool. O valor dns bebidas conduzidas poresse navio o calculado em sctecenlos e cln-coenta mil doliares.

******

Em favor dos pensionistas «Ia Cal... lie-colar "Visconde dc Cayrii'", mantida pclaadministração da Escola Profissional Viscoti-de de Cayru*, haverá, domingo, de 1 hora dn
,. •».»• .._.¦..,.,„„ itard?' l% 7,<*a noile* Brandioso festival noalterações antorlsadns no decursa ,m 1 . /,oo]c!«ko' «polndo por valiosos ele-eiro anno de vigência, nermto S2?..__ m_Tt0S <",e »,e 8a!*«".t*="i exilo.

«aquelles que se congregam no In Vi h to r!das* CI"". Ve «,wrri>. extrneção de valioslCentral de Architectos. instituto filma t()mlj0]ai cttí.. cte. Tocarão as esct
. Nestes termos, ousamos pedir n v~n-,~ í !L>",I.S bandas da Brigada Policial c K_cmterl'erencia tle V. Rx (,,„.„ „*„ .-,'0{ n \>a 15.
monibros deste Conselho, certos «!-'-.._. As croan«as ^ •<> ""nos, portadoras «mombros deste" Conselho, certos tle nuc.i.mj:nssumpt.l como este, é 

"oneialm.nte
lechniço e iá nmplnniento ventilado s_ .Pratica poderá indicar as coleções neces-

Em nome dos architectos pedimos a VU. receber e transmittir a Digna1 Corpo-Miçiio a que com tâo elevado nrestiglo V«. preside, os nossos agradecimentos an-
_ ' -'-°S feln M™V<° Tae, estamos cer-los bao de merecer as nossas despreten-tiosas ponderações.

Aproveitamos a «ípportnnldfldc moraapresentar a V. Ex. os nossos protestos deelevaria estima e maioi ronsidcraç.lo
Assigs. F. de Nerío Saninaló, presidente¦ .csinr ilc Figueiredo; secretario".

****** 1

DUAS POR DIA
. '-mn ao almoço outra ao .imitar, 6 a doseindicada nns enfermidades do estômago, fi.R.-nio c intestinos: prisão de ventre è a cansarç-'* iiin'_ini.|.,-i,s doenças, livre-se tomando PI-LULAS VIliTl-nctc nn. ._. j „""'." *;¦¦ ¦•--.- ».iv,h,„,lc» >»™ m inmii-s mui

^&b_^S&»^ S"* 
^ ^ Si'va e Benedi

..„ —jnças até 10 annos, portadoras de
um exemplar do nosso numero de sabbado
181, terão ingresso grátis no Jardim Zoolo-
gico.

******
UMA ELEIÇÃO NA FACULDADE

DE DIREITO
Os seus prováveis representai.*

<es na Federação
Conseguiram, agora os alumnos das nos-

sas escolas superiores cffcctivar a antiga
aspiração que muito os prcoecupa: a orga-
nisaçãn da Federação dos Estudantes. Cn-
da unia das Faculdades sirrA representada
na grande sociedade, por um comitê espe-ciai.

Amanhã, os alumnos do J." anno de Direi-
to farão urria eleição, para a cscolhn do-
seus representantes sr-nil» ns numes Indi-

edi- IA

proceder nas lides sportlvas _ bem diffcren-to «io do-alguns companheiros ilc club comoVV. I;.xs.. poddm, altestar.•Assim ecnilo, não inc fica bem continuaro homb-car-me còhi jogadores que dão cur-so bem diffcrente a uma luta sportiva ondeo resultado seria outro sc todos praticassemo esporte pelo esporte,
A Tsl-«_,»«w-_ 1 r **, *. . Kslca 0.0,,tros factos que ahi so deram.A Directoria OO JOCKey-Clnb, Se- tornaram irrevogável minha resolução. Nes-

cundando com muita sympathia a d. ^T^TLT*\r2m^UTün
resolução de Um grupo de SÓCIOS, a AímZ Twcu"11>,'i:-m*! agradecer peniiora-
. .... «ussiino a VV. Exs. as carinhosas atlem-fur.tOdOS COmmuniCa que abrira OS Sa-' co,n 1"° sempre me dispensaram. De VV
lões da Sociedade na noite de 25 do iougani".1, 

íufmo' cbdo' m JJiirlhoIo"»:u

BasketbaD
A DECISÃO DO CAMPEONATO — Como jogo de hoje, do campeonato da lAmcn nocampo do Flamengo, entre os teams prin-eipnes deste club e tio Fluminciisci será de-cldida a granile pugna de 1921. Dos dous o

que tor boje vencedor será o campeão, uniavez que o team principal do Botafogo estábastante desfalcado.
Pelota

fiPOI-T CLUB LA* DU CASA - O presi-«lente, por nosso intermédio, convida a to-dos os s-ocios quites. 11 reunirem-se quinta',feira, 1G do corrente, ás 8 horas da noitena sedo social, para 1. approvu.no tios novosEstatutos.
Boz

NOS ESTADOS UNIDOS-
n^:\ KÂ-NS-ÁS DÜn-nÒTÒÜ VICI-*N'TIN1— IJ.uffalo, listados Unidos, 14, (U. P.) —

O pugilista iiorte-niiicricano, peso leve Ro-cby Kãnsas, venceu, honlcm. por decisão oboxciii- chileno Vicciilhii*.
¦AINDA O MATCH KA.VSAS x VÍC1_N'Í'INI' '^I'AI.0, 1-1. (U. P.) - A lula entreo pugilista chileno Viccntinl c o boxeur ame-rica no Knnsns realisada hontem, nesta ci-«lade correu muilo àhliíiiidãj mostrando Vi-centinl espirito aggresslvo, o que não im-

pediu que os juizos ilcclàraih-se vencedor oseu adversário, Vlccnlliij appareceu cm pre-enrins condições e os seus "puiiehas" ciire-ciam dn força que tinliam. quando bateu
por "lmoekout" o mesmo Knnsas, no mezde murço ultimo.

Regatas

Palacete
¦ *m •>*****• —-*

N. S. de Copacabana 8S7

Evitada a crise do Banco de De»
positos, de Vienna

LONDRES, 14 (U. P.) - O jornsl "Dai-
ly Máll" publica nm telegramma dc Vienna
dizendo que devido a ter o Sr. C/istiglio-
ne, o homem mais rico dn Áustria, pago-cio-coenta mil libras esterlinas aos credores doBanco de Depósitos, foi evitada uma crisenesse estabelecimento dc credito.

*****

Vcside-sc eslo confortável e ma-
,'íiiifico palacete, cm centro de cs-
plendido terreno com todo o confor*
,__,__. ° | ***. X;*. , " ^"irwiuaif ua UU1KCUCI «VRU QDS Ii5L'OlCirO»itmianicnto, em leiluo, quinta-feira, j tle Mar, renlisnrá nm Jnmhorce entro suas

sm frente ao *-r°Pas. iuc consistirá exclusivamente em
provas de campo, como fogueiras, cozinha,
observação, orientação, installaç-ao c d«s-

e o movimento dos di*
versos limpos bra-

sileiros
Alcançou um grnnile exito a conferência

do rtev. padre I.eovigildo França, vice-pr*.
sidente da Associação de Escoteiros Catho-licos do Brasil, sobre o Jomborce e «* '>»«•
grosso Escoteiro Internacional, em «jo '_•'
revcrendissinia foi chefe da repre.i^tavoo'
brasileira. O salão do Circulo Catholico es-
lava littcralmcnte cheio, c muito agrada-
ram ar, projecções luminosas de aspectos
desta grande reunião de escoteiros dc todo
o mundo, a que compareceram delegações de
37 paizes.Km dezembro próximo a Associa» •
ção de Escoteiros Calhollcos do Brasil, com
o concurso da Confederação dos Escoteiros.

-~7 —... __'..h__^ SjUISSIH-lVIIUf
«lia 16, ás 4 1|2 horas, em frente ao
mesmo pelo leiloeiro JULIO.*****

Ardeu completamente o Empório
Piemonte

_S. PAULO, 11 (A. A.) — No Empório1'iemonte, á rua Tamandarí. manifestou-se

installaçio de acampamento, etc.Ha um intenso movimento de fun-
dação dc tropas escoteiras catholieas nos
Estados do U10 Ornnde do Sul, Alagoas e
Espirito Santo. Neste ultimo 'Estado, o
instruetor do 1." classe, Sr. Washington Pln-
to. em missão especial, está ha quatroliontem, á tarde, um violento' inceiitíit^oue! ""* '".' V"?,""" "i"-^'"1. =a"» »ia;H«"»f"

não obstante os esforços dos bombeiros da f 
mez.C3 trabalhando activameote na boa or-

seeção ccntrnl, parn debellar as ehnmmas,destruiu completamente aquelle estabeleci-
incuto commercial, causando prejuízos sune-riòrcs a 40:ÜOOSOO(I.

Sobre o caso foi aberto inquérito pcla.no. icia.
******

 ^_H" ¦

LARANJEIRAS
RVA CARDOSO JVNIOR

Vendem-se os prédios ns. 159 c
161 desta rua, cm leiluo, amanhã,
dia 15, ás 4 horas, pelo leiloeiro
JULIO.

Deixaram a capitai pernam-
bucana

RECIFE, 14 (Serviço especial da A NOI-TE) (Pelo Cabo Submarino) — A bordo dosvapores "Itu.v Barbosa" e "Mosclla" segui-ram para a Bahia e pnra essa capital, res-
pcclivamcntc, os Srs. Dimlop c Frederico
Lundgren.

*****-*m*****J*****-m******m***********m»***m**M*****a-----é-*,

AMOU VENCIDO, de Hugo Wnst 2.000
OS CRIMES CELEBRES DO

RIO DE JANEIRO, do Dr. Hcr-
meto Lima  2$500

O SR. LUBIN, A HERANÇA
TRÁGICA, de Constant Guéroult 38000

ESTATUAS VIVAS, de Picrro
-Soles  ;i$000

PADRASTO, de Cb. de Bçrnard. 3*.000
OS TRES MOSQUETEIROS,

de Alexandre Diinins  ,1:5000
3ÂGATELAS, de Lima Barreto. . '.$000

Acham-se & venda nss livrarias Francisco
..Ivcs, Brnz I.aurin. Odeon. Azevedo e no dc-
posito geral ã rua do Carmo, n. 33, 1".,

PREDÍÕ~
83 Bandeirantes

Vende-se este lindo predio apala*
celado, para familia de fino trata-
mento, com garage, em leilão, nina-
nhã, ás 4 1|2 horas, pelo JULIO.- **-***, -
Uma portaria de rectificação,

tendo em vista os bons
antecedentes

O "Diário Official" publica hoje a se-
guinlc portaria, rectificando a tlc 11. 134, de
que demos noticia em 10 do corrente:"Inspeciona Geral dos Bancos. — Por-
tnria 11. 1,15 — 0 inspector-geral'dos Ban-
oos, attendendo que a responsabilidade «lo
it" escripturnrio Ilelcio Eiifieoio de Lima e
Silva, no extravio do processo que deu lo-
gar á sun suspensão, por 10 dias. consistiu
apenas cm não ler o mesmo, protocollado,un\,T.v*n,.vc. ,x „. apenas em nao ler o mesmo, protocollado,HO. I,N'AG_,NS Do GI.UB; DA .iI.ESEI.VA conio lhe competia, o officio do Sr. dire-

AVAI. -r- ÍJ I _lti.lt -1/lCÓr-iin Vrti.nl. ._,..,... .. . .«!„.. „t -I-. T»l 11 . 1. _NAVAL — O Club Reserva .Naval -orgiini
sou para doiniiigo, 19 do oòrrente, umamatiii-e «lansante a bordo do navio "Ili-
gnn", cm homeiliigcin nor, almirantes Ale-xiintli-ino de 'Aleii'L'ar 

o José Maria Penido.Pelos preparativos o eiitliusiasmó reinaittcsentre os nossos reservistas iravacs, |u'.ile-«cassegurar que essa festa alcançará grandebrilho. O jn.z-bíiiul tio R.-itiilln.o Naval cn batida de musica tio Corpo ile MarililiéirosNacionaes abrilhantarão essa festa As nl-tns autoridades novaes foram convidadas cbem assim n Imnrcnsa o o nosso inimilosocial. A distribuição de cnn"iles. que s..oem numero redu.ldo, está sendo feita na sc-cretaria do club o feiií sido enorme ns iii-
scripções para esse fim. Os associados te-rão ingresso rniu o respectivo recibo docorrente mez, podendo-sc fazer acninpa-
nhar ilc pessoas dc sua- familia (senhoras esenhorItns), Pnra -estu festa a dlrcctnrlnnomeou os seguinte, associados parn for-m.-irem ns commissões: recepção — AlbertoCoti-im. .lonqiiim IA.- Sarabaiviln e .Antônio
Gentil dc Souza; portalA —- Renato Êcrrclraile Snii?,-i noinirtgosi Mrirquéa Siirnbinitla eAntônio Fiititcii-do Flílfo; flseiüsávão ,ilihmbçrdri1 —- Anlabln \i_r._ c.-'Kys'nn 13.tt--
ves; fisciilisnéão n bnreste — Anislò (losta" Josí w' Umeittn; cri ,'¦¦¦ ",'u". .. •*;
beiro e _cf_.riíiò Lopes idos Santos- direcção
gei-ul — Armando .Marinlio

*"¦ ***** **• ****** |'« nu, *' -iiiviv 11 u -.'I 4 U1IV
etor geral tio Tiiesouro, remettendo o allu-
«lido processo, e tendo em vista os bons nn-
tcêcilentes do dllo funccioiiario, resolve

.transformar aquella pena na de. rpprehcn-
não. Cumpra-se c puhliquc-se. — O inspe-
'•'-''• *'"i-al dos Bancos, interino, l.uclano Pc-
reira." . •

¦¦- ¦ • iinr* 1 ¦ ''

AMOR VENCIDO
Lindo romance de Hugo Wnst por ÍSOOO.

A' venda nns Livrarias FRANCISCO AL-
VES, BRAZ I-AUIUA, OD.EONi AZEVEDO t-
no deposito á rua dn Carmo, 35, \*.

 ¦'" *—-T-fr^1*— ¦- ¦ .

Está sendo julgado o 'p.pmx

que rasgou a Isaüdefra nerie-
áóterStianá

TOKIO, I! (U. I-.1 Olinda, o jopone. qu'a 1 ilc janeiro passado rns;:ou a baíideiri
dos Estados tlniiton que estava no edifícioria cmbni.vndn desse paiz, eslá sendo ,iuigjid_'.rfiniiou '--lie não pensar que õ sua'.'n.ttitiidi
poderia iiiur.-ir perturbações dc caracter interriaclõnnl o quii apenas tivera em melililicar í, bumllbação de oue fora victima i

ganisação de novos .grupos.Fez exames e foi approvado na Es-
cola dc Subinstruetores dn A. E. C. B. o
Sr. Francisco Lúcio da Costa, instruetor da
Associação de Escoteiros dc S. João Baptista
da Lason. Tini sido effectuadas diversas in-
strucção praticas e de campo para preparo
das novas turmas dc instruetores, cujos
esmes a escola rcallsari em janeiro pro-
ximo.

—— O Grupo n. 12, eom séde na paroehia
do S. Coração de Jesus, conseguiu organi-
sar um novo grapo, que recebeu o n. 52,
c que será inaugurado solemnsmenta cm 8
de novembro.

. ****** 

Prédios
Em Botafogo, Laranjeiras, Catte-

te, Coiiucabana, Conde dc Bonifim e
centro, o JULIO, leiloeiro, tem innu*
meras cnconimendas dc prédios.
Procurai-o em seu armazém, avenida
Rio Branco 183.

¦¦ 1 ***** 1

Diminue o "déficit" das expor-
taç.es sobre as ímpsria-

ç_es na Itália
I.OMA, Ú (11. Pi) - As importaçíe»

nos oito primeiros mezes deste anuo ele. \
varam-se a 12.,'109.000.000 dc liras e as cx-
portações a 8.839.000.0(10, sendo o "déficit"
de 8,5(10,000,000 em comparação com
5.030.000.000 lio mesmo periodo do annoanterior.

— ¦ ***** 
''(¦'¦ ,

s.

" ' '¦"¦• • ****** 1 lltlllMolsna terra com a lei aiiicricano de iiiimigra . ,„ ac i-mv.i-i 1,_ çao, que prohibe a entrada dos jai.oue-.es. 
'publica 

em Berlim!

Vende-se o liom premo á rua de
Luiz Gonzaga n. 336, com arma.

*i" sobriiuo, _... ._.  .._...-,oi«
ra, 17, ás 4 1|2 horas, pelo leiloeiro
JULIO.

¦ ****** 1"Simplex"
I'oi-nos offerccido o n. 3 do jornal "Sim-

)<es , orgao do Lyceu Nacional, trazendorriatln collaboração e úteis informações.
—.******-,, —¦•—.-»—«gjfl^tti—4,  - , . . ., _j. _."Revista dc Exportação c Im-

portâção"
i'oi posto em circulação o 11 -l. dh "Rc

rlM,.0,.^1.^^" e l»U'ortação^ que ..
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'A XOITE — Tcrcu-ícilft, 14 aoÒntii1»roi1«Jl»S4

0 ndeiro iil
Como um jornal do Palmy-

ra denuncia o homem
do Campos

tfasceti em Barbacoria c já
teve diversas complica-

çAes eom a policia
mineira

Uni Jornal do Paimyro, "A Noticia", nn-
Micoii em II do cmrcnte o seguinie artigo,
quo nos foi enviado peln prupi-ln n-ducçâo,
eoliM o cuiandclro Mosart, ora iiwpareeldu
n« cldndfl tle Campos, onde so cnlrcín livre-
mento ,i profl»siio de enviado de Rc»» o «o*
redor de milagres, curando oi vi\n» c pro-
lueltendo tulves rcsuscllar os morlosi

"Os jornaes de Campos estão abrindo co-
lumnas pejadas de narrativas emocionantes
sobre os feito» milagrosos de um grande
profeuor em sclcnclas oceultas u arlo de
curar, «pparecldo, ali, dias atras.

Por onde paisa o grande homem, em
Ousrulhos, Sacco. Lapa, Queimado, naquel-
(a cidade; em Mlracema, S. Fidells. Itape-
•au» o Natlvldade, nas circumvizlnhançk*
do mnnielplo, uao faa cego que n*o recobre
« vista, modo que nJo fale o paralyllco que
nio ande ,

Com tamanhos feitos, a sultsns do vara-
tij-ba est4 vivamente abalada, vibrando
•Io emoções fortes, justificadas pelos testo-
.nunhos dos que viram os trahslhos mara-
• ilhosos do grande mestre, vindo dos con-
fins da índia ou da Botuculandia,

Minas conhece dc sobra o novo Messias.
V, Palmyra mesmo tomou-lhe o pulso; i
un pirata, um aventureiro como muitos
nuo vivem a explorar e ilUqucur a boa lc
do?, incautos.

E' o Sr. Moiurt Monteiro esperto e esco-
¦rado filho do municipio dé Rorluicoiia, com
t-arlas complicações com a policia dc nosso
Estado.

Aqui, o grande proícssnr nuo curou uin-
<-Jcni, antes coinpromcttcu o saude de mui-
tu gente, tratando dc moléstias de que nao
ronhrcla ns causas e nppllcando medica-
mentos de qne não subia os cffcltos,

li não acccltava cousa alguma pelo seu
trabalho, apenas o quc lhe podiam dar, es-
pontaneamente, os consulcntcs, contrariou-
,1o-se, arrcgitlanilo mais os olhos rasgados c
«virados toda vez que não enxergava uma
fclcga ou mesmo alguns nickeis miseráveis.

Campos quc não se espante, mas que cs-
ravente o grande sablo do Poudjab, que
^ara nós não passa dc um audacioso intni-
,ião ou de um reles agente, commereial de
labricantes inescrupulosos dc especialidades
fiharmacculicas quc, abusando do suas ma-
nias espiritas o dc sábio indiano, dclle se
utilisam pari dar saida nos seus produetos
de que Mozart receita ás toneladas.

O gajo uão formula; só prescrevo prepa-
tados c cada receita sua contém tres, qua-
tro, cinco e seis vidros de especialidades
phármaecuticas, muito conhecidas não pelos
seus salutures cffeitos, mas pela insistência
tia reclame nas gazetas. .

Mozart Dias Teixeira é o seu verdadeiro
nome e não como o que está linhas acima
com que ella áppnreceu ua linda cidade flu-
minense."

os mmm '*asr*i «üsís*
IOS IRARES

I>|miiiiIii com uneiedade, em S3o
1'iiulrt, o g«ucral 1'oiygiitira

S. PAULO, 14. tA. A.) - It.-lim «randi
enlhuslasino e verdudelr* ancledade, nesti-
capital pela próxima visita que vem taie,
a S. Paulo, o illuslre goneral Tertuliano Po
tygunra, para esse fim expressamente con
lidado por uma commlssln do lonhorlta»
das mals ill-tlurtas famílias puullstanas.

Ao bravo cabo de guerra estilo sendo pre-
parailns varias homenagens, quasi todas ei-
Ias promovidas por Jovens de todas us cias-
srs sociaes. qu» pretendem dar um cunho
dc alio carinho ás tlemiiiiitra•¦,,, , do apro-
CO a.i glorioso mutiliulu,

¦ mm* >
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Tapttes o
passadelras

para forra-
ções com-

pletas

\' VENDA
SOMENTE

I5M CASAS
DE I* OR-

DEM

Distribuidores para o Bruil:
SILVA, MASCABENHAS St Cia.

Rua ds Quitanda. 1S9
Telephones: Norte 3784-11785

End. Tclcf. "LASIL"

¦i

\ CONFERÊNCIA DO DK. AZERE-
DO NA FACULDADE DE

MEDICINA
«Amanh*!. quarta-feira, ,'«s O horas d*

manhü, o engenheiro J. II. Azeredo favA, nu
Faculdade dc Medicina, uma conferência e de-
iiiunitraçâo pratica sobre "Uni.,. X e sua
applicsçío a odontologia". Haverá tambem
a paisagem de um "film" «obre os Halos X
e o Dr. Azeredo faro demonstrações prutl-
ras com o novo sppnrclho Victor, especial-
mente Indicado para a odontologia.

mm*

Uiimos dias
DA

Liquidação
Annual

CASH08K
PREÇOS SEM EGUAL

io MERCADO
TOALHAS

Para mexa oom bainha
aberta

UO s IOO
150 x 130
200 x 150 .-.'50 x 150
300 x 150

PARA

GARANTIR
A

SAÚDE DO SEU FILHO
USE

MINGAUS
DE

FJUMrW
-¦ mm* ¦-

Tintura "EUNICE"
Para o cabello e ba rba.

•mm» i

De
11. Bueno

Inoffensiva.

Almoço offerecido ao interven-
tor federa! no Amazonas

BliLLO HORIZONTE, 1 *. — (Serviço cs-
pecial da A NOITK). — Eífcctuou-se, nes-
ii capital, o almoço offerecido ao Dr. Al-
fredo Sa, interventor federal no Estado do
Amazonas, pelo Dr. llelio Vianna. Estive-
iam presentes o Sr. ministro da Viação. o
ÜJr. Olegario Maciel, vice-presidente do Es-
tado, em exercício, secretários do governo
4 outros altos funecionarios estaduacs.

Offereccndo a homenagem, falou o Dr.
Oanlel Carvalho, tendo o Dr. Sá agradecido.
D Dr. Maciel ergueu ura brinde cm honra
do presidente da Republica.. mm» 

Nogocia-se um tratado ds com-
mercio entre o Chile s a

Argentina
SANTIAGO. 13. (A. A.) — O Sr. Krancls-

co Ncff, ministro da Fazenda, cstA empe-
nhado em celebrar um Tratado de Commer-
cio com a Argentina, incluindo-se ncile a
cláusula do proseguiincnto da estrada dv
ferro transandina alé o Salto.

mm*
EU FIZ A BARBA ESTA MANHA COM

UMA GILLETTE. E VOCÊ ?
¦ mm ¦

LINHO PURO
directamente da fabrica ao freguei- só

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

LENÇ0ES
De cretone com bainha

ajour

j^j+SSSm * * *m00»m*M
|s^s^V%fla#Sss*Sn*i

O JJJ comeria do Centro
Artístico Musical

nealliou-ia na larde de domingo panado,
no ksISo do Inslitulo Nacional da Miimc-».
com grande numero de açodados o IV eon-
certo deisa sociedade, 0 que! deixou optima
impressão pelos numero* tle musica eiço-
Ihidoi pela dlrectora de concertos, Sra, da-
fiuarlhe de Mattos Parlai, c.tthedmtlca da-
quelle estabelecimento. „,

Foi com multo enthusiasmo nppUmdido, o
quartctlo Orphcu, do qual fnslam parle o
prof. Newton Padun, prof. Augusio Brude.
prof. Teniplcr, quo vem sompre fa/ein ¦>
succesio. Ao plano saiu-se ndmlravelmeme
a Joven LourdOl Mllone Voar, que liilcrpre-
teu u contento um numero do musica oc
Sehuman, icudo muilo applaudlda,

A cantora Sra. Emma Freire interpretou
I varies números do musica, deixando optima

Impressão e arrancando multo-i applausos.
O LiJ concerto dc Miccio

llomowalii
oUía uma noite Inesquecível de musica vae

Imje nos proporcionar o Inslíne pianista Mie-
cio Horsrowsltl, com o ieu «cgundo concerto,
marcado, como o primeiro, para is 9 hora-,
no talio grande do Instituto. O prosrammu
c!e sudiçfio de hoje 6 composto ds números

i srn sua maioria multo familisree do publico.
io quo faa eom que ainda melhor yo nossa

apreciar a arte do pianista e a tua íldelídudo
de Interpretação.

Abre essa audição u sonata em si bemol de
Mosart, com os seus tres tempos: ellegro,
udsslo, allegrotto, vindo em seguida quatro
hAllüdes de Chopln, ops. 2X 38, 47 e h'i. ou
:t|am em sol menor, cm fa, era li menor
o ainda em f4 menor. Encerra o programma
« conhecido prelúdio, coral e fugu de César
1'ranck. Antes deste fina], porem, teremos
"Chüdrens Corner", dc Dcbussy, com os seus
respectivos quadros: Doctor Grader, ad Par-
nassum, Berccuse des élíphanls, Sértinadc u
Ia poupée, La.nelgc dansc, Le petit berger «
"eake-walk".

Concerto Aurora Bruson
Alndj perdura a agradável iroprcsiâo do

ooncerto dc estría da menina Aurora Bru-
zaa, a dlscipuiu do professor João Nunes,
<mc maravilhou deveras a sala do conceito
do Instituto na tarde de sabbado. Como um
<!co das emoções daqueile apparcclracnto, va-
mos aqui divulgar, de primeira mão. os ver-
Soe quo cila, cutão, inspirou ao poela Reis
tio Carvalho:

as" CAMPEÕES OLVMHI-
COSDE/ARIS

\ victoria <l7Ífiíoii; na pro-
-ra sportiva mais Impor-

lauto iIok tompos
modernos

(coMMirNic^ojpR^K üàrm

Itlltola . nos Jogos plytnpjooijta VSJXtfi
..enueno flnlande* Ire nou nos l.»'8.,,,
fjodoi e duranle mulos an .o» W ¦*"
lempro nas provas norte amçrica« *> ^Li. faiendo sempre magnífica Ugu"
tio o quo eus npronosu » ">"":• "syiJ
mestre, llio foi ministrado nosto,£•«*}¦„,

Mus. cm oliídlênela fls regras doí J0««
Olympleo*. Willio Itltola. »ondo.'Jo na«w
natldndo rinlandeia, nfio noUcrla >*!>• •
sentar outra nnçfio senSo a^«Hifi.u*?r«.

CANHENHO. FÚNEBRE
MIMAI"nêãm-so amanliS

Alberto de MagalM*» U«b ; ,
egreja da lmm»««l».d» Vun\r. ¦.""'', * ,'¦*'"

Me» Casta Ilo, i»,« l[? na «w«fu ú* %
S do «entroí '- RmH» lt..., .u -. .
Is tf. na malrlí de S. 1-rançSft.u ,\„.,:
itaul' Martin», as 0 Una iiialrt d- $, j
,é I) Merced.» SusSBltlnd «i« AIhmíOi It,»s; ',,. \\s.„., tiui/aii. «* ". na egrejs i%l
s d'o Part»; I*. lloriHiiii Marques d» £
vá Machado, as tf l|í. M.siwJa do HftMiV
1 or Àrmlndo 1'enna Vidra, h u !j, ,,

ris do S»nto rtntonlo do» '¦«!„.,. 
£

r Criu, As 0, na igreja Ai Hs,4

ii.

6S.*0t»|«*ue.
ScõOU 

"
11*500
US500
17Í30O

200 n 1S0 solteiro
200 % 140 solteiro'J0O x 140 solteiro•200 x 140 
210 x 160 casal .,
216 x 160 casal ..'.'10 x 180 casal ...

Quando o botão desnbrochar em flor,'•ll mudai-«c a crisálida cm falena;
I Guando da aurora o rosicler fulgor

Tornar-se cm dia, cm claridade plena:
Serás, então, ó Rcnial ereança,
Aquillo de que tis hoje alta operança:

95500 -- Do gloriosos artistas companheira,
101500 Pianista sem rival na terra inteira !
12$S00' ' ' —***• '
I430ÜO
14S500
15S80I)
15*800

TOALHAS para ROSTO
Cores fantasia 3 por .
Typo francea 3 por .
Encorpadas 3 por ....
Felpndas fortes 3 por .
Grossas grandes 3 por
Muito grandes 3 por

7*000
8-J300
85SO0
95500

S0Í5O0
Ü5800

Producções musicaes
"Quando Dous fez a mulher", fox-trot,"Brranjado" pelo maestro Sã Pereira» e

"La vae... tnioba", samba de João da Gcn-
te, são producções musicaes quo ora fa-
zem suceesso e quo acabam de ser editadas
pela conhecida casa de pianos o musicas
Viuva Guerreiro.

¦ mm* ¦

O RIAIS ADHERENTE
O MELHOR PO' DE ARROZ

¦ mm
Se

É» • 

i « sc 0.uereis Mas
inrnvpl I d° pur*sída ve,-
1111)1 IVGl . baratissimas, ides na

grande
well

liquidação
3201 -Si

.,   meias
pura sída vegetal c

da rua General Cald-

ZMIISItl
Amanhã

Loteria ia Victoria
Só jogam 6 milhares

Apresentem-se, novamente, á
inspecção de saude

O Dr. Henrique Baptista Pereira, presi-
dente da Junta de Alistamento Militar do
10° districto, freguezia de SanfAnna, com
sede no Quartel General, convida, por nosso
intermédio, os sorteados abaixo relacionados,
da classe dc 1002, que foram julgados inca-
pazes temporariamente para o serviço do
Exercito, que de accordo com o regulamento
do serviço militar, deverão se apresentar na
sede daquelia Junta até o dia 21 do corrente,
afim dc serem novamente inspeccionados:
Abi lio Hodrigues Nunes, Ademar Musomeci,
Albauo Alves Teixeira, Angenor Gonçalves
Ferreira, Armando Vieira Machado, Fellciano
Manhães de Gusmão, João Thomaz de Jesus,
Oneslaldo Pennaforte Caldas, Ricardo Vidal
Lunas e Romeu Manoel de Oliveira. .

mm*

Tj-po alagoaa» 3 por '.-y 2353001

FR0NHAS \
Cretone j

K^j^^^S

015 x 035 ..o
050 x 035
060 x 040 Z,
000 x 040 com ajour
055 x 055 com ajour no centro ....
070 x 070 com ajour no centro
070 X- 070 com ajour e festonet -
060 x 060 ranito bordada  95300 >
070 x 070 muito bordada ..., 10*800 

j

Assembléa, 22 a 26

Soõa Ciustlea

;JACABÉ*
'm latinhaa 11-

thogrvphada.3

£' a mals a*ra e
forte qne vcsb »•

mereném

do us core» da sua pátria, o.grando^oor
dor tomou parte nas prova* d«POrtlm tu
t.irnscionaes de mil WWS^f-VjKu!
quatro. Quando o eanWo nielou a W
da da primeira prova, V1 o "mi«u V*£
campo o bateu um "record * mundial. \W
cendo a corrida coro um» dja itelra de tre
/entas Jardas. A bandeira nnlafdeMríot »

primeira » subir ao mastro do itadlum, an
nuneiando triuinpho. „,„»iman

F«lando eíriamenlA nenhum'.•Ç0rUn««*
duvidaria do le*itimo exito de "l^'»'/".',,
tor, aeelanam * sua victoria ua corrld» «
dez mil metros, o maior feilo indlv»dua
dos joso» olymploos dos tempo» moderuo».
l-iii primeiro lofor. Porqno^pvU ««"Jí.
ros é a pista tòrnára-so diffieil dc ser pai
milhada. Isso significa multo P»™„"1«?J*
redores que tem de fazer um P«,"nr*^..
porlor a sei» milhas. Wtola, porém, .çorwu
como so fôrn um maravilhoso ttu oo P"
mavera. O seu «dversarln mais vema^
era um formidável sueco, jujolto 

»1« colos
saes proporçôís, dc nome Wide. «-'s '»»
poderosos concorrenles, em poucos i'1«n''
tes. tinham devorado uma cnormo porção
do campo. \Vide fa,-la o caminho com o
finlandez. correndo junto ao seu cotovelo,
até á uudecima etapa. Então, nilola reso
veu tomar a frente e dentro do alguns mi-
mitos começou a distanciar o seu c°mPJ*
nhclro. Etapa por tapa, o representante aa
Finlândia ganhava maior espaço sobre o
rival, não lho deixando mais nenhuma ou-
vida sobre o resultado final da prova.

O que deveria ter sido um pareô de dous
homens, reduziu-sc no concurso de um so.
Mas nem por i>so Hltola deixou dc deseii-
volver todn a sua energia para conquis.a'
um tempo respeitável. Convencido da vicio-
ria, não se deixou embalar nor ella. Correu
como so os sete demônios da lenda tlnian-
dez» lhe estivessem no encalço. >o lim.
multo bem disposto, deixava > a onzentos
metros o grande sueco, quasi axrebcutatto
de cansaço. , 2

Willjc fez a prova com doze segundos e
um quinto mais do que o seu próprio re-
cord" mundial. Uso se deve, certamente, as
condições difficilimas do terreno

Ha quatro annos passados, elle ganna:
ra a mesma corrida cm Antuérpia, batendo
nessa oecasião, um novo record olympico c
mundial. O seu tempo em Antuérpia fora
30' 23" 115; em Paris. 30' 35" 2|5.

mm* ¦

nu.
CUStO Cisar »••;•», ¦•- •

fclvfldor, ua 1'ledadfi l)r. Ilurol,,,
le AlbumierqiH'. J* » W, na < y.Atke*

João r.ullhermíi MonlMil.J* l
Mitusto Montolro «to [j^-r-

.lulieta T. «I« O iwl" Bjjttjjho
ii de S. 1'ranelsío de 1'aula; i.
beiro, As 8 M». n« T^1*,*.0 ^!,''-'r,í". D I
Mareóllnn Ilmno», âtt 0 1.2, t mitrli -, I
Gloriai
i.\Tr.lnn'S

Toram sepultados bojei
Xo cemitério de S. FranelsM Xsvt« - 9

Orlando, filho da ArlstldM. Rodrlnu Sai"es 
rua D. Jjílla 0» rrancisc», liLhi ft ¦¦

lEduardo do Sóu/a, beto dos Mel" s ;; j,
féi-ina Maria da Conceição, rus h x\t Cjv
xait* 14'J; Alexandra Jlaigre da tonn, em

:,l« Mude ilo Or. lislvlllta I.in-j AlM.nirfi,
Martins, avenida Henrique Vallídsfti !*.{
Ile.ena íiutiorrcz de Siuias, rua BsfíodaJb k
Francisco lilho 3H; ,\lice Dn.«. da \surí,x
Maternidade dn Hio da Janeuv \1rraaj
!\iiKUSta. rua Pereira Nunes B8, an \l [
Muria Ilrasiliana, J apitai de S>. iuaclis j
do Assisi Waltcr, filho de Manoel Ftttierla
tic Souza Júnior, travessa 11 de, Msio 53, ua ;
V- Anna Rosa, rua do b. («.rloi \\\; Ijs, ;
¦lia da Silvn Ferreira, rua Genei jl í.stiròi;. j
ro 183; llapbael Nnurias, Hospital Nacioai I
do Alienados; Jaya Arub, rua Itlacbuele 111,;
rasa III; Zoô André da Silva, rua Toritp
108: Antônio Ncry, Santa Casa d* «beriwd
dia; Antônio Barbosa, Hoipilal de S, Selnw

No remiterio do S. Juâo Uu\A\i\i ~ J!i-i
rio, filho de Joaquim Alves, rua Leio c„
easa XII; Nilo. filho do Martins Abei, ni
do Páo 42; Scbastiana, filha de Síbasliisi]
Fcncira du Castro, rua Iteal Grandeza Kl;i
•Mcxamlre, filho de Alexandre De Lacei,
estrada da Penha 338: Flora Vaz, nu Ato
318; João Catharlno Itcjuand, Hospital N».
eional do Alienados; Dclphlna ilosa dé'M
sus, rua Uns o Vasconcellos -i62; Mario, ft;
lho de Manoel Jorge Pereira, rua dos Ms:-
cadores 3; Barbara Ferreira do« Santos, ra
Marquez dc Abrantcs 86, casa XIV; fcrtaKi.
nu Medina das Neves, necrotério do Io
Medico Legal.

— Serão inhumados, amanha:
No cemitério de S. Francisco Xsviir -:

Achlllo Paschoal Boné e Armandina i:I
Araújo, cujos feretro* sairão, as 0 e ii 11
horas, das ruas Conselheiro Pereira Franto&g
e Hiachuclo 341, respectivamente-, Architc:.
des. filho de Sebastião Joaquim de Ülivcirt
saindo o enterro, is 8 112 horas, da travem
Sayão Lobato 2.

 i mm* —

Únicos asentes distribuidores:
Silva, Mascarenhaii & Cia.
RUA DA QUITANDA, 13»

Telephones: Norte 3784-3783
End, Teles. "LASIL'"

IS600'
2Í200
ÍIÍ4GU - -

B DOENÇAS DO ESTÔMAGO SS
6SM0 3A8. RAIOS X. Dr. Renato dc Sonza Loaet,
7S50O prof. Faculdade. R. S. José 39. Vol. Pátria 33.

as»

í

Dr. Jayme Poggi
3", 5'' c sabb, 3 ás 5 horas
de Abrantcs, 192.

¦ *»**•

Moléstias de senho-
ras, cirurgia geral,

Rua Marques

Inicio próximo da construcção
de uma estação ferroviária

MONTES CLAROS (Minas), 13 (Serviço
especial da A NOITE) — Começarão no pro-
ximo dia 15 os serviços de terraplenagem e
construcção da estação ferroviária desta ei-
dade." Para ""Oricnrar" o inicio dos mencionados
trabalhos, deverão achar-se aqui, naquclla
oceasião, os Drs. Caetano Lopes, director
da 6* divisão da Central do Brasil; Pires e
Albuquerque, sub-director, e outro3 enge-
nheiros. ¦ mm*

ARTIGOS DE SPORT
ROUPAS PARA BANHO

CALCADOS FINOS _ Últimos modebv

CASA SP0RTSMAH""-"""'R. OURIVES 2i
Tel. N. 2419

W joven agua de Colo-
nia, encontra-se na
Perfumaria Lapenne
Rua do Theatro, 9

mm»

ESPANTOSO!
Um prospero districto Iluminei*

se sem correio
NATIVIDADE (Estado do Rio), 14 (Ser-

viço especial da A NOITE) — O districto
de Varre Sahe está sem serviço de correio
ha longo tempo, causando isto grandes pre-
juizos ao commercio e á lavoura. O agente
do Correio abandonou o serviço, em virtude
do ordenado de 120$ mensaes não eofi-cs-
ponderem ás despesas de transportes e ao
sacrifícios exigidos. Os moradores do prós-
pero districto de Varre Sahe são obrigados
a vir a esta estação buscar cartas e jornaes,
fazendo um percurso de cinco léguas a ca-
vallo. Tem sido iuuteis todos os appellos.

fía um descoutentamento geral, cm face
das conseqüências da suspensão súbita do
serviço postal. Os exportadores de café se
encontram numa situação desesperadora.
Pedimos a A NOITE que faça um caloroso
appello ou uin enérgico protesto...¦ «soa» '

PROVEM
•

Só jogam 6 milhares
Vende-se em toda parte

Café Cruzeiro
O PREFERIDO

TAPETES E OLEADOS
para mesa3. corredores e salas. Cortina'-

stores e capachos
O 'melhor sortimento — Preços rednsldo
CASA RAUL CAMPOS

EX-SEGURA CAMPOS

RUA 7 SETEMBRO, 84
Moveis do vime, malas, artigos de

viagem e sports

Boletim da Alfândega
O ultimo numero do "Boletim da Alfan-

dega do Rio de Janeiro", correspondente ao
dia 30 de setembro fiudo c que acaba de ser
distribuído, está cheio de informações uteis
o que muito interessam aos que tém nego-
cios dependentes das repartições de Estado.

mm*

Joias-Kelogios
FANTASIAS

Ofilectos ne arte
JOALHERIA

À Nacional
126 — Av. Rio Branco,

ESQ. R. SETE
Nossa venda reclame, com

grandes abatimentos nos
preços marcados, continua*
rá durante todo •& inez cor-
rente.

Aproveitem esta única
opportunidade

0 La Porta qne diatrt.
hi:-. •-.'.!.

gsmer.ts s

eorte »ela loteria do Kio Gtandl,
agora o faz pela popular Lotetls
de Santa Catliarina, -'¦• qna] sio
concesslonerioa La l'orts & >'h>
eonti.

^""Commerce Reports
Recebemos os dous últimos numeres cht-;

gados do "Comnjerce Reporl;.", revista dii
dicada a assumptos econômicos c financeira

mm»

o "SABONETE DO LAR"
é o melhor

¦ mm* "Revista Militar Bra-
sileira"

Acabam do ser distribuídos, em um volu-
me, os ns. 1 c 2, do anno XIV da "Hevista
Militar Brasileira", correspondentes ao pri-meiro semestre do corrente anno. Como osanteriores, traz as mais uteis e intcressaii-
tes informações o bons artigos sobre os mais
palpitantes assumptos, inclusive oito cartasdo marquez de Barbacena a Bento Manoel ecopiosos documentos sobre a guerra cisnlatina. '

FOLHETIM D'«A NOITE» (68)
LUC. CIIARDALI

afiflon
t —

(Extraordinárias aventuras de um
gaiato de onze annos)

XI

MARAXGOUIN

-- jlas isso que me diü c espantoso, Ma-
\tiZu! murmurou lloulcliainiout, com des

^•'alento.
E*- a realidade, pura e simplesmente!

Nem quero arruinul-o em dous nnnos, nem
quero descer de posição. Como sabe, sou
uma mulher fíastadora e tenho caprichos fe-
rozes Olhe, tinha resolvido reformar a mi-
nha mobília de que não fíosto depois que
vi a da Solfcrino, que veiu ha pouco da
America dnnsar à moda de lá; era questão
de uns vinte c cinco mil francos, um anno
do seu rendimento aetual. Seria isso possi-
vel agora? E cointudo não quero renunciar
n esta fantasia; 6 uma questão de^ aamr
proprio.VSiiccedõ o mesmo eom o "íoupt-

que me deu, ficaria deshònrada se tornasse
n iipparecci- com elle no Bosque. Quero ira
carro como eu Vi, hontem. á minha rival...

O jàhòtá suffocava/l Cada uma Aa% atrozes
palavras de Malaga ia-I!ie direiln ao cora-
ção e dilacerava o seu amor, se pode dar-se
este nome ao sentimento que ello nutria
¦pela dansarlua, e o teu amor próprio, o seu

i orgulho de elegante geiitleman-ridcr, como
j lhe chamara um jornal.' llngciiuo, para não lhe chamar parvo, co-

mo todos os filhos-familias desse tempo,
que diziam ser uns scepticos, deixando-se
prender nas garras da primeira aventureira
que encontravam no caminho, achava-se em
frente de um rompimento quasi certo, o re-
conhecia ao mesmo tempo, cheio de terror,
toda a verdade do quadro que a sereia des-
enrolava cynicaincnte para lhe expàr o Tu-
turo. Viu-se, elle, o elegante, por excellen-
cia, o heíòe do "turf", o melhor freguez das
ostras e dos "Cem mil palelots", mergu-
Ihando subitamente, e desapparceendo como
vira dcsappareccr muitos outros, dos quaes
zombara com Malaga, meteoros de um dia,
que, depois de terem brilhado no "turf" pa-
risiense, iam extinguir-se nas doçuras im-
possiveis de um casamento ainda mais ini-
possivel, com mulher aleijada ou feia.

Octavio teria preferido mil vezes a mor-
te a consentir cm acabar com o seu perco-
nagem de elegante irreprchcuslvel. A dansa-
rina sabia isso, e portanto representava ade-
quadiVmcnto o seu diffieil papel.

— Ficamos amigos, não à verdade, Mont-
i-liarmont? disse elln, Icvantando-sc e esten

:i mão.

Pincéis para barba, $£ffi&&;
Casa Hermanny, rua Gonçalves Dias, 54.

Dei-lhe conselhos, e recusou seguil-osj fez
mais ainda, praticou exactnmentc o contra-
rio do que eu lhe acon.-,.-lhava 1 Todo o
prejuízo é seu...

Montcharmont, aterrado, curvou a ca-
beca.

Começava a comprehender os seus erros,..
E* verdade, disse elle.
Não o censuro, men amigo, pelo con-

trario ! O interesse era seu e não meu. Sabe
qne eu sempre me arranjo..;' Mas que quer
que eu iiie faça, agora tpie demoliu a seu
Í)èl'nra~7er todo o edifício que eu tivera tan-
to trabalho cm levantar '?

Eu não demoli cousa alguma ! excla-
rnou Octavio. Vim primeiro consultal-a...

Or.i I Não pôde fazer-me acreditar que
com uma resolução tão decidida de entregar
a filha ao general, lhe não tenha dito alga-
ma palavra que o comprometta. •..,:-,

Juro-lhe, Malaga, que não proferi pa-
lavra alguma !

I — Seja ! Mas que importa isso, se a sua
j intenção.. estA firmada 1
\ — Qual intenção ? Tenho eu por ventura
J intenção alguma '! exclamou o nianceho com
| uma ingenuidade que se tornaria cômica,

se essas palavras não fossem ao mesmo

iffliistraçâo
Brasileira

dendo-lhc a mão. IV provável que nos tor-' tempo a expressão de uma desesperação _yerr
nomos a encontrar algumas vezes, e espero
que me não trate com frieza, mesmo que
eu não vá só...' IEm vez de apertar a mão que lhe esten-
diam, Octavio levantou-se pallido. com as
sobrancelhas carregadas, e replicou desgos-
toso;

— Não è generosa, Malaga I Escolheu
e.xnetamente o momento em que me '-è co-
lhitlo para me esmagar ! Esperava antes o
auxilio tln sua mão para me levantar.

A dansarlría soltou unia gargalharia c rés-
p on dc ti i

.— U;i uma phrase tine a politica.lornou
famosa c quc me parece ser ri única que
me resla a dizer-lhe; 0 muito tarde, meu
cavo ! Tentei lèvantal-o, com todas as mi-
nhas forças, c o senhor uão quÍ2 erguer-se.

dadeira. Não quero eu sempre o quc i. da
sua vontade ? Pôde por ventura recordar-
me uma única clrcumstancla cm quc eu não
tenha consultado previamente a sua opinião?
Hoje mesmo, que fiz eu ? Quando vi meu
tio tão triste, tão desesperado, oceorreu-me
a idüa de lhe entregar a filha, è verdade;
mas, antes dc pronunciar uma única piila-
vrn, não vim perguntar-lhe primeiro se a
devia proferir? Pela minha' honra. Mala-
ga, julgava-a unia boa companheira, mas
depois do que acaba de se pasr.ar,' nem se'
deveras o que pense '

A dansàrinh viu-se finalmente victoriosr
em toda a linha 1 Tinha nas ganas o polir
diabo c ..s6 lhe : faltava esmagal-o branda
mente.

íCcnliuúa)

Numero de Setembro
AMANHÃ

OE30E

Hydrocele.
IOEOOE tao

Cura sem operação pelo Dr.
Leonidio Ribeiro, rua S. Josú

19 — 1» and. Tel. C. 361)3.
. m*** .

INAUGURA-SE EM CO-
RINTHO UM NOVO

CINEMA
CÒRÍNTHÒ (Minas),' 13 (Serviço especial

da' A NOITE) — Foi inaugurado, nesta ei-
dado, o novo e-confortável cinema instai-
lado pelos Irmãos Nunes, que contrataram
para o estabelecimento tle sua propriedade
uma excellente orchestra.

A população está 'satisfeita, pois o impor-
tante melhoramento vem preencher unia la-
cuba que se vinha notando, ha muito, nesta
localidade. mm*
Luvas para fricções. £rug<, 

superior.
rua Gonçalves Dias, 54-.

. mé**

Casa Hermautíj

Bala C Meias de pura
seda dé Lyon
As mais duráveis

EXIJAM A MARCA
IMPRESSA

"Revista Musical"
j A "flevistíi Musical", a conhecida e syrri-
jpàtliieã publicação quinzenãl que vem près-
tando tantos serviços á nossa cultura artis-
tiea, pela sua força de divulgação, trahsfé-
riu a sua redacção para a rua da Carioca
iu. fi!), sobrado, de accordo com a amável
¦ommuiiicação quc vem de nos enviar, o

Sr. José Moura, :eu. direclor-proprietarici,

CASA CENTRAL
Uvas  Kilo 4$000
Manteiga  Kilo 11 $000Os menores preços em frutas, biscoutos

doces, conservas, etc.
Av. Rio Branco, 114 antigo alvear

 ^ Junto ao Pathé

LA REINE L1TR«T
A RAINHA DAS ÁGUAS Dii COLÔNIAPerfumaria Maacotte - P. Tiradentes 18 e 20—— "¦¦ ¦""'¦",- ¦ m%m *<

Elixir de Inhame Uepui;? — F°rtaiece
— tngorda

Uma sessão festiva no Grêmio
Literário Paula Freitas

O G. Literário Paula Freitas, encerrando nanno soc.a1 cffecl.uou hontem solem,?sessao, presidida pelo fundador do collcefo"a quo a mesma soe edade está ™„„ $°Alfredo de Paula FreltasN^sisUda"^ nu*mero regular de convidados e afumnos «notavelmente abrilhantada pelo D 
" * °

rtlIA 1,1 IlnniA «... _ lt *-*BnoJle Dona, que proferiu encantadora 2"oeucao, o pelo sócio fundador, Oscar Por"
lavra ' 

^ declamou ¦onotç. dò s°ia"
Fizeram ainda uso da palavra os Sr,Carlos Lyra Tavares, lendo a acta da iiítVma sessão ordinária; Odyr do Coutto ao,ó"sentando, como presidente, a rela orio1^anno social, e Nelson Gomes Loiii.n,.nchrdhista do período, daüdo eonta doslu^cessos importantes. suc"
Foram jurados os "Preceitos civi™»» iautoria do Dr. Carlos Porto CaííÒrn i-t,actor tcchnico do grêmio iiorl,,.' d'!'c-

novos. A seguir, o preaidSSt^fcamàS*do o facto, entregou o prêmio "nl ai.do de Paula Freitas», destTnado »;/lfr?"que tenha dado melhoVes provas de s|°Cn10aliimno Fernando de Avellar ' ao
Terminada a execução rlrt r,^^«_

pois o Dr. Aidemar Tavares con^ifHlamma'citar poesias suas, não II"V a Te~
falara i os Srs: ÃrSo^^}!0»
decendo o prem o, e Selnsii-lr, \\.t ' ,5la"maráes, traça,,,!,; íeve biograoh 

'''n Gui-
vulto da nossa literatura. dc um

Foi offerecido uin "liinch"
dos, dansando-se,, ¦ ¦ , , cm seguidamente ate as G horas da tardeque foi encerrada ;> "
da i ) nela 5ctsão,

'•«I-ti.!-

:»os comida-
• animada-
oceasião em

testa, iniela-

"Fragól" 0 TALCO
DA MODA

Os mais finos perfumes
Lata urando 3$; peq. 2$ Pelo Correio: (I s II

Desastre e mortes numa usina
de assucar do interior mu*

ranhense
laONNbPU* (Maranhão), 13 (Serviço f

pecial da A NOITE) —¦ Na usina AliitíH
do propriedade do coronel Ribeiro Braz
ri ficou-se uni grande desastre, que tev:
seqüências bastante lamentáveis.

iQuando so achava o cstabeleeimeiilf. í
pleno funeciona-mento, explodiu uma ii
deira, ocensionando ferimentos vives 4
quatro empregados. 'Não obstante cs pi 

".'
ptos sòccorros prestado pelo pròpri»tsri6 u
usina aos feridos, tres delles vieram a 1^'
lecer, por não resistirem át; queimaduras qtl
lhes causara o vapor super-aquecido dl

caldeira explodida.¦ mm* ——:

f Loteria ia li
AMANHÃ

I 5O:OOO$0O8
I Por 15SO00 |
B 75 •''* EM PRÊMIOS 1

Ü Concessionários La Porta &jj

Todas a« mãoe devem ter cia caiaauuds as maesCfra Dl._ Lustos«,^
tra a dor de dentes. Tubo para 10 JPP":'
çoes, 25000. Exigir esta marca.mm*Por onde anda o dinheiro íjiií \

mandou pelo Correio ?
_A';H de abril do corrente anno, o .'¦ H

Messias do Nascimesto, residente á rua « ¦
íanha da Silva n. 45, nesta capitai, e»VT,'|
por intermédio da agencia dn Correio.J» H
praça Tiradentes, importância dc UW' I
Para a cidade de Marianò Procopio, P*ffl I
ao o recibo de volta, que tomou o n. Wj' ¦
Acontece, porém, que até o preseste, «?' I
sabe o Sr. Messias onde foi parar o sdu°. I
nheiro. embora nesse sentido se Unha Q|n
Rido, por varias veze3, a reclamar fla
rectoria Geral daquelia repartição; Ea).-.'-™,
ta do oceorrido o prejudicado não saM"" ¦
mais para quem appellar, pediu-nos M'.-'1', I
gistassemos essa irregularidade im™ 1!"!j, '
mesma chegue ao conhecimento dc quemdireito.

Saccos
- mm», * —r\ ,a

Para agua quente, forrados,
não. Artigo garantido. Casa "''

manny^R. Gonçalves Dias, 54.__ ,

QUER SABER NOTICIAS M &
MILIA

¦ m> m m» * ¦¦'¦ ¦¦-

Uma carta do 457
o nome do dctehte_.'*
Detenção que escn

fiiviiií-15-;.

Fernando Basilio
mero 457 da Casa douma carta á A NOITE, pedindo"ios a sua estranheza uolo dcsapparcciii"1]'}P„ SU!I„esposa Scbastiana dè Cezar e do-*
[Hbo basilio de Cezàr. Súnpôc FcraSfSUasiho que elles ignorem o sèu ínfortu»»--,isso nor que quando foi preso c condem»;00 nao sç achavam nesta capital-

LÍ,«JÈii^; .;._ .A .. . .JL_A. ri m.- ,S ** j^'ií


