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O PAPEL IMPORTANTE DOS DISPENSAMOS NA
LUTA CONTRA A PESTE BRANCA

Jm sábio brasileiro consagrado na 4n Conferen-
cia da União Internacional contra a

Tuberculose

CARGAS?

t.AUSASXE, agoslo de 1024.
lada a cirande Importância das Ires com-
menções tpie- dcverlnin ser fcilas pulosfcsjorca Calmcttc (Pnrís), Forssher (Mu-Iiihj) o llobcrt Phillpp (Kdlniburjio),iu dn conferência cin professor í.óoh Hei-

i sol.ro a prophyláxin da tuberculose
rcnnçn, nenhuma nutra questão podorladebatida nesta congresso medico inter-

ional iiue conseguiu congregar cerca dc
trocentos delegados dc mais de trinta
.'• ale, corrente, sob a prcsldcocia dc hon-

i Sr. lv. Cbuard. presidente da Confe-
não Suissa, cm sessão solcmne instaila-

Dr. Cardoso Fontes
ram-se os trabalhos da conferência, usando
da palavra os Srs. Cbuard, Dewez (Bélgica),^''"""iii (Suissa), I.con Hernard (Paris), o
finalmente, Artbus, decano da Universidado

Laiisanne, e|iic produziu uma formosa
peça literária, interrompida a cada mo-
menlo peles applausos gernosiNesse mesmo elia. Calmcttc, o sábio suh-
ilirector- el„ Instituto Pasteiír de Paris, cuja
encantadora modéstia tem o potler tle
mnis realçai ainda a figura do mestre, cx-

:i primeira questão: "existem na mitu-1 ou podem ser creadas aitificiabncnle
íprnias sqprophytas de bacillo clc Koch queSejam susceptíveis ale su transformarem cm
bacillos tuberculosos vimlcnlos?" Questãorlieiii do controvérsias até cnlão, era pre-ciso epie ficasse' resolvida definitivamente,
pois na hypothesc uffirinaliva, a campanha
conlra a lubçrcujose sc tornaria nuiito mais

iiplcxa, uma ver. que deveria ser oricu-
tada também em relação nos bacillos cha-
Sii.ialns paratuberculosos. Sabe-se epie real-
mente existe uni grande numero dc bacillos
njorpliologicnmenlc semelhantes ao bacillo
tia tuberculose e tendo como esle a pro-
prledatic ele resistir, unia vez coloridos pelafiiClisina dc Zichlj i', descoloraçiTb pelos aci-
dos e alcalis, cie onde lhes vem o nome de
acidósValcalis resistentes, São uns patboge-IWS para certos animaes ou para o homem,
fepmo sejam: o ela lepra humana, ou bacillo
ne Ilanseii, o du lepra dos ralos, ou bacillo
tic Slcplinnsliy, o ela enterile liyperlropliian-
te ilos bovinos, etc.; outros, porém, supro-
nnytãs, eucontram-se nos meios mais diver-

eomo sejam: dejecções humanas e ani-
nines, excreções cutâneas ou mucosas, água
ne esgotos, lubos cie caoulcboiie, inslrunicn-
jçs inetallicos, pi-ineipalmenlc Irombetas cclarins, ele. Sobre estes últimos ci qno seclcbíitia n questão, pois, com affinidades
parecendo tão estreilas com o bacillo ele

eb, era natural epie se procurasse saber
se representariam elles proeluelos cie trans-lormaç-ã,, elo próprio bacillo tiibercüligeno
loi, a influencia ele meios ilifferentcs oii seSeriam o resultado ele uma adaptação des-
10 ultimo ã vida snprophyla, assim como
poderia ser admittída a hypotbcse de queo bacillo .tuberculoso não era senão umicido resistente saprnpbyta adaptado pro-
gressiyainente ou por mutação brusca áliiln parasitaria nos organismos de ani-
nines ele sangue quente.Depois de expor sabiamente o assumpto,a luz ele dados experimentaes e convincen-

Itçs. terminou Calmelte pelas seguintes con-
çlusões: ale agora nada justifica a bypothc-sc ele que existia na natureza ou possamit creadas artificialmente fôrmas sapro-
pbytas ele bacillos de Koch siisceptiveis elese transformarem cin bacillos tuberculososvirulehtos1. Os bacillos tuberculosos bovino.Iiumand e nviario formam incontestável-
mente um grupo .-' parte. Os bacillos para-tuberculosos apresentam certas affinidades
niochiniicas nue os àpproxiníam; todavia, a
Hypothesc de eiue tenham uma origemt-Diiirnum não tem fundamentei. Nfio se po-dem considerar cs bacillos paratuberculosossn..' especificamente pathogenos como sus-
etintiyòís ele offerecer quàlcjucr perigo para" homeui nem para os animaes sensíveis ao
«nis tuberculoso.

A segunda epiestão "das relações entre oieslado de gestação e a tuberculose", que foiobjecto de uma communicáção do profes-sor Fòrssner (Stoclcholmo), cra aguardada
eom manifesto interesse pela maioria doscongressistas. Sabe-se que de algum tem-
po n esta parte, no seio da classe medica,
nn Kuropu como nos Estados Unidos e naAmerica do Sul, e sem duvida também no
Pfrasilj vinha firmanclo-se, como regra, a
çiinytcçãó de que a gestação era sempre um
jrande perigo na tuberculose, ehegando-sc
mesmo n dizer: gravidczl-luberculosc-:aonrlò. Assim, segundo essa opinião, que sc

tni-úanclÒ clássica, nma vez a mulher tu-
•ailosa ficasse grávida, o aborto impu-

a-se. Todavia, um pequeno numero de
profissionaes não era da mesma ODinião.

(Especial <la A NOITE)
sendo o problema ás vives cnc.-lriidi» não «A
sob o ponto dc vista medico, conio moral,social u rcllfjloso.

Fòrssner depois dc analysar o .-ritic.irloalos os principaes trabalhais publicadosnestes últimos annos sobre a» assumpto. ba-soundo-se cm longas observações e cstatls-lieas, concluiu condeniiiiiiulo o abriria» a-
pensando poder affirmar cm nada --cr pi -judicial a tuberculose ò estuda» dc gestaçãoo epie porlanlo a gravidez poderia em caso«taes evoluir a termo, sem perigo parn .,snude da doente. Comi» ern dc esperar, essasconclusões levaram diversos oradores á iri-buna, sendo o Prof. I.éon "tornarei o pri-melro a emprestar, numa eloqüente oracSno scu inteiro o cnlhusiasllcó apoio ãs i>„-lavras dp Fòrssner, desenvolvendo enlanconsiileruções sobro os casos dc tuberculosetorpida ou actlva, c affirmando que -eo paraos primeiros o aborlo não tom mesma,ncuhiini cabimento, para os segundos geral-mente ú o próprio aborto tão prejudicai!,-»'quanlo a própria gestação, sendo melhor

portanto, nestes últimos casos aguardar-sen evolução ela gestação com o iuluilo elesnlvar-se pela» menos a cneaiia-u, sabido epie
poderá esta vir a ser ainda iilil ã familiae; a sociedade, pois o filho do tuberculoso
nuo nasce tuberculoso, conlamlna-sc noconvívio dos paes. Hist (Paris) encarandoo problema sob aspectos vários e apresen-taudo uma eslatistiea que orgnnlsou, chega

A gigantesca aeronave ma-
nobrando sobre Nova
York, á espera que se
dissolvesse o nevoeiro
para aterrar cm Lake

Hursf

A hora precisa «Ia chegada
nãquella cidade

LAKE IÍURST, -13 (II. I» ) — O dirlulvel
aniati..uiu "/,. It. 8" enviou um drspnrliu
radlo-tèlcgraphlco ú estação naval de tele-
uriipliin nem fios do liar Uai li,.r, Malnc, liou-

! lem ás 20.55 bairas. 'inibido informações pa-
I _________^___ Ia» radia» que lhe per-

lllittlssctn determinar
,i posição gcograiililcaV

í. - yi
a r ¦ _r«*MêWÉ

ili* Bar llarhor.
A estação satisfez «•*•

desejos dos aiffleinrs
,la» "/,. It. .1", mnn-
liando os dadns sailiei-
f ii dos,

I.AKK lll RST, (Xo-
va York), 15 (U. I*.)
— O grande itirigivel
norte-americano "'A.
lí. .1" chegará n este
porto, antes das onzo
lioras de hoje, segun-
cio um despacho ra-
tllo-li-legrnpliicai e n -
a inala» pelo capitão

Gcorge W. Stecle, chr-
fe du eonimis-são ame-

£| ricnna ao tenente com-
mandante Pcarjc, che-

Ur. Hugo Eckner, fe da o?laçno naval dc
chefe, da actual cr- l.akc Hurst, concebi-
pedirão do diriyivcl do nos seguintes ter-

mos :
" «.uuuuisues uiiiercntes nas de FOrssner I 

¦¦*8P.*?.ro chegar a Lalto rttirst, cniarta-fci-
Kuss (Paris) acredita hhvor uma nàiuraí i ra„•'."*•'-"* do meio dia. (a.) — .«tecle."
differcnça entre as conclusões a mie podem ! , 

"'^HXGTOX, 15 (U P.) _ o Minis-
chegar os obscrvaelores, uma vez que os : '" /,'' •;,iir,"h'» annuncia <iue o capitão Ge-
llioin-, Rfiínm i1li<>nt*un. .» l«NmlH. ,.rr: 11 I ortrO StCClC, chcfo dá inininíssfio naval nm*»-
ser cm Paris, na .sua opinião, a influencia • , ",Vqu,? ils'i,i*itlu a conslrncçao do dirigi-
da gestação nefasta ii tuberculose O Prof I, , ', ¦• '" Q ,|UC actnalmente navega n
Slnelilin (Basiléa) manifcStando-se mais iu- I 'r< 

, ' , 
*íril»'Ie aerostato, assumirá o com-

tcr-.-encionisUi,-acha quo *i-,p-ii»el dc niedi.-oi ",*,n"° _ nayio aerco immeiliatainciite de-
cm casos taes não c o de ravcjrccer n nnln-; •'',lt*'tl"*sl'a clicfe.fdn a r^ke Hurst, Mtw-Jcr-
lidado, mas, sobretudo o clc assegurai- poi- 

' ¦"r-)V 
,, „ „ ., ;"'todos os meios ao seu alcance a saude alas i, .R0 Eckncr. presidente da Good-

doentes que lhe são confiadas. Dezançon I 
",,'!,r'/cl,Pehn Company, c o chefe du actual

(Paris), mais ou menos ele accordo com os 
' «^«"'Sio do di

Uopi'csei(tásflo do Ccnli»
de Co_nmcrcio e In-
dnsiri» contra a situa-
«.'Ho aHpiiyxiautc crea-
da por aquella empre-

sa Ah praças
O Çcnlrn do ("ominerclo e Industria dollla» de Janeiro enviou ao Sr. stiperlnten-alento dn listrada de Perro Leopoldina a sc-

giilule representação:"Sr. suporlolondcnlo da nstradn do FerroLeopoldina. _ o Cenlro do Commercio oiiluslriii ilo llio de Janeiro, nn defesa queHn, cumpre, dos interesses dns classes desua representação, ,|nla venin, pnssa fismaus de V. Kx. „ inclusa carta, um nrlgi-nal. alos seus associados, Srs. Carvalhcir.i,Lanes 4 (,., reclamando contra a recnsn(lessn listrada, nu recebimento das cargas,faela» que V. líx. não ignora, du Incalcula-veii prejuízos no gira» eommercial.
.'« earla junt* dl/, o baslante para que*» . Ivx. fique inteirado da situarão angus-tlosu quo a pnralysiição do trafego das car-

gas traz na» commercio exportador: c esteCentro, bem seguro dc que V. líx. diirã
protnpla solucfio á irregularidade, nflm doepie sc iionnnlrse .-, remessa das òucnmmen-alas o possam as mercadorias vendidas serldaalas a consumo, nas linhas servidas poressa I-.strada, serve-se da oppcirtiinidade.
arim de reiterar a V. Ex., por sua direcio-
ria, os protestos de. uma elevada estima dalistincln consideração. -~ (aa) João Aug-.is-
Io Alves, presidente; Francisco Pereira dos.Santos, secretario."

:—•* ***** .. i ..ÜM CRIME ?

GRAÇÃO E COLO-
NISAÇ&0

AO RIO
O que veiu vêr e admi-

rar no Rio o Dr. An-
gelo Vaz

Como vae ser exposto no
Congresso das Munici-

palidades Flumi-
nenses PALAVKAS DE S. S.
1 _ * m i— Tivemos esta lardc n prazer de nos ap-

V Dalavra dc um dt>li»>:idii Prox,n.""',w um ?°**_>íç! i"*'1,'''1^* do Porin,.» |r.ii,i«i,i n\; um uvivgauu» cliPKado o«orn pelo "Worm", c que pri-O »Sr. Mll_IS Paiva Icudo nermanecor vinte dias nc nosso fra-
,. .'¦,.-,-, lernal e-oiivlviai. Irata-sc» elo llr. Angela» Va/,.Nestes últimos tempos lem tido multo cs-1 medico escolar do l.vcett Alexnnuro Ua-luiiailo e ventilai!,», saah tmlos a»s seus aspe- culiino. o elinie,, de miilla nomeada cmelos, o problema da colnnlsacüo o necessa-1 seu paiz, graças ã sua visãa» no tralanicntoim einigraçãe» de olomcntos estrangeiros I das doenças da crenuça, Ullo a-, ulaJin disto,

aos paizes da Aitiorlca Iuni esoarlplor multo elegante, a juizo de
do Sul. Multo csne-lquantos, como nós, tiveram a» enseja., .le ler
ciai mente a Argontlniijalgiimns cniifcrencln.s suas e ale apreciar seu
e o lirasil se la!m pre-J magnífico trabalho de vulgnrisnçflo solara
occttpado ciun ia as-' puericultura, onde a pratica c ia estudo ale»
sumpto, buscando com especialista sa travam a um cslylo graciosourgência iiccordos comic claro, multo necesslvel a todos; como con-
paizes .europeus _c en- vem a ..bra-, de tal gênero. Mas, quando setrogondo » sohicuo do diz Isto, nâo sc ali/ cjuasl nada do Dr. \n-casa, a csiiçc*alUla5 na uelo Vnz, que não »"• apenas um pediatra citamateria. As ujiiii>cae*> nome, cnm observações asslduns ma-: Iiomú-vurlam quanlo .a Mr- tnes dc Paris e da Allemanha, senho lâm-ma ale se chegar a um l bem um Jornalista vibrniilc quo deixou *fim, prliicipalnionle no ncllvidado dn penna desd» 1010, depois deque sr. refere ãs vau-, militar nas hosles da prOlàganda rcpübll-tageiis c|tic se devem j cana. e de servir aa, aelual regimen' comolfercca-r aos colonos, multa ilòdlcaçfio e brilho ,1c Intclllgeúcla, ia
o gnrnnlliis a que tem eomo deputado, jã c-aiino figura vlhraulc dedireito. Uni torno da ¦' imprensa.
segurança <¦ eslabili- Dabi a facilidade eom que se avalia otlaile abi imiiiigraiitc Sclnosso prazer em mnntei* alguns instaiilõs de! tem travado polòmlcns]palestra com a, |>,.. Angela» \'uz, que deixa<|ue, por vezes, np.ii.vn-1

%Jêo»*W''''--:Í

lífPi
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Pelo menos, um easo singular e
interessante, que preoceupa a

policia de S. Paulo

Sr. Enras Pai nam, rrtarelanila» umn |
solução que uriíe l."il-

lo para os paizes tjue vão fornecer o agri-:
cnltor emo porá os que de lie necessitam, '

Poi no propósito ale colher idéas e sugges- jlai.-s, epie fomos ao encontro ile um eslu-1
dioso, um especialista, o Sr. liuéas Paiva.'
delegado no Cõngrassb das Municipalidades |1'lumiiicii.scs, pelo municipio dc S. Goitçalo. I
O Sr. Enéns Paiva, como vamos ver, tem •

S PAinr» tRfi an i- iprlentaçâo um lanlo diversa da que. até'i .ii j.ii. ,.» (A. A.) l.m easo sm- | liojô, lem sido espelho para nós t- outros pai-¦''iffcrcm bastante os inclhodds

yens collegas sobre a influencia nefasla ela
gestação em certos casos, assim como ,,s
perigos do aborto, concilie acreditando ele-
ver o casamento ser prohibido ãs mulheres
tuberculosas. Duihàrcst (llnnleviilc), sobre
o ponto dc visla do casamento, faz coromen-
tarios humorísticos, para dizer epie quandoa moça toma a resolução ile casar-se não
ha congresso medico Capaz ele convencel-a
dos perigos ele tal passo... K' o primeiroorador que procura attrabir a attenção de
Iodos para o erro de encarar-se o problemaele ceinjiiiilo, dizendo ser uma questão de.
espécie, levando-se em consideração a fôrma
.-iiiatoinò-clinicn ila tuberculose pulmonar,Assim, nos casos febris e tllcerosos a gra-
videz epinsi sempre torna sombrio o pro-
guostieo que [lóilu no cmtanto ser favora-
vel nas fôrmas fibrosas ou lòrpidas, O Prof.
Còúrmoht (Lyon) mostra que um elemento
para o prognostico pódc-sc ter com o exame
ele snili das mulheres grávidas, pois a
sôro-agii ação dã os indícios evidentes
de aggiv ão em casos taes.

Foi ;,,,,.• debatida a questão pur diver-
sos oradores] lendo tido o trabalho do pro-
fessor Fòrssner pelo menos o mérito ele
despertar a altõnçãp elos seus collegas pura
o erro que se commette praticando o aborto

trepitosamente o imponente aerostato a sua
passagem.

I.AKK HUItST (New Jcrsey), 15 (V. P.)— (Urifcntc) — Chegou a esta cidade o zcp-
pelin "'A. K. 5", ás nove c trinta da manhã

riglvcl.
Embora a nave aérea ucjn destinada a finscommerciaes, annuncla-so <|iie será uinpln-monto aproveitada como navio escola paraevorcicios do pessoal da Marinha c do Kvcrcito pertencente ao serviça» acreo. O Minis-lerio ela Marinha ainda não preparou o bo-rario das projectndas viagens do '"/.. R. II".
Tendo sido construído de feirnin a não po-der ser aproveitado em «serviços militares,

ignora-so o destino definitivo do possantedirigivel. Provavelmente será vendido peloRovérho a uma companhia comniercial, ouserá entregue A repartição dos Correios parao serviço postai aéreo.
I'OSTON. 15 (U. P.) ~ O diriplvel "ü.

«. 3", passou sohre esta cidade ás quatroboras o vinte minutos da madrugada.
NOVA YOKK, 15 (U. P.) _ O dirigivel' Z. K. ,1", foi avistado daqui ás sete horaso tres minutos, esta manhã.
NOVA YORK, 15 (U. P.) - O dirigivel

/. R. 3" passou esta manhã, ns 7,20 so-bro os limites da ciitaele. voando a umaaltura do 700 pés na direeção sul. Depoisile afastar um pouco clevon-so a mais dcmil pés.
NOVA YORK, 13 (U. P.) _ o dirigivel' Z. R. 3" eslá fazendo manobras no ar a

espera do quo sc dissolva o nevoeiro para
urn Iodos os casos ele tuberculose, coir- "'errar. A's oito horas passou sobre Statcn
cluindo-so cios debates que elevemos sempre . 'sland c Manliatl.cn.
encarar cada caso cm particular e só indi- j '»s sereias c os apitos dos navios que sc
canelo o aborto quando a influencia nefasta , acuavam ancorados no porto saudaram es-
ela gestação sobre a, estado da doente não
mereça duvida c nus casos em que vspjn
ele esperar que essa operarão possa vir real-
mente a ser ulil á doente. Nos casos, po-
rém, em que a gravidez evoluc a (ermo,  
maioria acreditava que a amamentação não ^sc tempo corresponde ás onze horas c
devia ser consentida á mãe. [trinta minutos no Rio de Janeiro.

A terceira questão, "os effeitos da luta
contra a tuberculose sobre a diminuição da
mortalidade pela tuberculose", foi tratada
pela grande autoridade cio Prof. RoberP
Phillpp (de Edimbiirgõ) merecendo as suas
conclusões approvnçfio unanime elos eorigres? j jj
sistas. Affirinn o orador, baseando-se. cm! '
estatisticas concludentes, epie a luta como jvem sendo organisada, dc conjunto, tem
sido sem duvida a causa real dessa elimi-
ntiição da mortalidade pela tuberculose em
diversos paizes, encarecendo o papel decisivo
dos Dispensai-los com os seus médicos es-
pecialistas, e suas enfermeiras visiladoras,
assim como a indisciilivcl cfficacia da obra
de Granchcr ou da preservação dos filhos
de tuberculosos, citando cidades, como a dc
Nova York, onde a luta por ser tão bem
organisada deu cm resultado a diminuição
da mortalidade peln terrível peste branca
de 55 T de alguns annos a esta parte.

Ao terminar este resumo dos trabalhos
da Conferência de Laussanc, não podemos
deixar dc recordar a grata emoção que
experimentámos uo momento em que Cal-
mette, durante a sua exposição, referiu-se a
um sábio brasileiro sem citar-lhe entre-
tanto o nome Embora nos tivesse oceor-
rido immediatamente o nome dc Oswaldo
Cruz, todavia, naquelle mesmo dia valemo-
nos do motivo para nos dirigirmos ao sábio
elo Instituto Pasleur, menos pelo prazer dc
ouvir de Calmette o nome desse brasileiro
que pelo pra/.ei ele falar-lhe. E foi assim
ciue ficámos sabendo que mis havíamos cn-
gauado. pois o sábio a que se referia Cal-
mette era um scicntista eminente ele Man-
giiinhos', a quem sempre olliámos com gran-
dc respeito c admiração pelo seu grande
saber: Cardoso Fontes!

DR. PLÍNIO BARBOSA LIMA.

guiar, smnm.imunte interessante, preoceupaa policio desta capital que se acha empe-nhada cm sérias investigações.
Trata-se de unia oCcorrcnela verificada hon-tem, A rua Vergueiro, noite avançada, em quefora visto passar por aquella via um autocm excessiva velocidade, parecendo trazer ae-btipa n. 7.190. Ao distatiriar-sc alguns me-Ires de» quartel do li» batalhão, pessoas epie

per nii transitavam viram cair dcllc um pe-sailp fardo, qne, rolando, parou na sargeta.Verificou,-*!,- iím seguida tratar-se de umh.ainem Jccroto-iiejiiíe trajado, npparciitnnrio
a edade dc 50 anuos. Em virtude da quéelaviolenta, a victima soffren uma commoçào
cerebral, nada podendo declarar.

Compareceu a policia ao local, c, por do-
comento encontrado com a victima, verificou
tralar-se de Elyseu Teijceira Pinto.

l'or cmquanlo, n impressão dominante c
ele que sc trata de um crime mysterioso, uma
vez que, não o sendo, o "cliauffeur'* teria
upparccido, o que não aconteceu ato agora.

0 DEPUTADO MOLINARI E OS
SEUS DUELL0S

Não se realisa mais o terceiro,
com o deputado Anastasi

BUENOS AI1ÍES, 15 (A. A.) — Os nrbi-
tros escolhidos para dar parecer sobre a
pendência de honra entre os deputados Dic-
go Luis Mòlihari c Lconidas Anastasi, estu-
liando meticulosamente a questão, não acha-
ram motivos para aquelles parlamclares sc
baterem om ducllo. *****

que vae ser revisto na Con-
sfituição de Santa

Gafharina

soffrcu, ganhando o Sul, com sorte differeri-
le. cujos filhos oram mais affcitos ao traba-llio livre. A época é ale reneção a-ontra a rn-
tina e cie vclíemente apoio ãs iniciativas ca-
pazes. O momento actual é o mais propicio
liara chamarmos o estrangeiro, que se: eleba-

n .... ..«._ - m. *» le L'm B*'ai"'Jes difficuldades". Urge aprovei-
I U OUc Vae S_r reVISI na COn. lar a oceasião. com amor. com critério, com

cauteloso patriotismo. Não convém eiicanii-
nhnr para uma só região homens ila mesmaorigem c procedência. Assim chegaremos ao

f.cnldcãmenlo cllmico, que dará o fuluro ci-
l*LOMANOPÒLIS, 15 (A. A.) _ A pro- , 

".r? 
i. si«.irp-' 1)cvt! hl,u'r nhl° ura cri*

posta clc reforma constitucional apresent"-hmo-"'*tnot,c''
al 

' '"  

la
lativo, poder judiciário e disposições geraesda Constituição cathariiicnse.

Houve uma reunião prévia elo Congresso
para tratar do assumpto, scudo Incumbido
o deputado Accacio Moreira clc indicar os
pontos que deverão scr objecto da reforma
e que são os acima citados,

a liontem ao Congresso Legislativo do Es- ¦'j»'^?*p?'""í11&elm pausa Pr9.se*íuiu o Sr
mio, visa os seguintes pontos: poder legis- l . ¦-„..»* "ii - -, ,...-..„ ,.._ !...,:.!....:_ . ,:  :- . — A íllllor SiCao I1í> pmlinrmao nn. .,.« -,«

l na plies w resisiam...
A9 ~ 

¦~--^^--^~^^~^=^~;

Zes. uiiiurcin liasi.imc os IIICIIIOUOS quCapresentará e discutirá no seio do Congresso,epie, atile-hontcm, se installou em Nlcthcrpy.Não C- assumpto que sc possa esclarecer jem quatro palavras — começou dizendo o |Sr. Enéas Paiva—procurarei eomtudo scr bre-1ve c claro, eomo teuciono sel-o quando dis-1
eiitir o assumpto no seio du Congresso das I
Municipalidades Fluminenses. |¦A colonlsnção peln inimigrnçiib é uni pro-blema nacional a ser ainda resolvido. Pnra jdemonstrai* o nue digo não preciso outros nr-1
gumeútus senão os famiucidos.pelos,wutadis-.j
[as que o lém estudado c o resiillado co-1Ibido nos logares onale a colonisação sc teinjoperado. O 13 de maio, marco dcnioiislrati-!
vai da evolução cultural brasileira, foi mais
que tudo o inicio de uma revolução de orga-i
nisação do traba llio nacional; A familia Pra-,elo comprclieiideu isto, perfeita o prophetica-mente, om 8. Paulo, dando o grito dc appello; •»,. i„„,,, t-^,ao trabalhador europeu. '. ür Ângelo I az

A lei 13 de maio dcsorganisoii o trabalho i cl" totloa ""la i",l"'l-'s''»., syinpathlca d»
do fazendeiro. Creou-se, assim, nma necessi-' ""PMesliai pela simplicidade de seu falar t
dade e essa era preciso scr removida, e nin-i<il: su,a,? maneiras.
guem removo uma necessidade fazendo-n . *~ »'"" '',0 urasil prla primeira vez, afim
maior. I nc ver, admirar e aprender; c nãa» posso

A utilidade cm o colonai, o trabalhador II-|.i|«r-Hiõ nma idéa apjiràxiníadá' da sensação
vrc. O escravo seria abandonado pelo colo-l pxlrnòrdlnarla que nessas vinle e quatro
m». Para a colonisação pelas idéas que nas-' ¦¦"¦''¦, ,c,'l'° esporimèntado cónlemplàmln
ciam não existia organisação I alguns aspectos do llio, c verificando c-ii

Ura preciso reagir, trabalhando, excmpliti-1'"' "IC" inli,lin cr"»° "elles não ba nada
canelo, mcthodisando. O Norte foi unem hiáls '¦ ,|uc llc,:,:,ri f,ci" comparave] ao ame teuho vi.--- ¦ |(, iu, resto do inundo, lão pailidcf rolai •

vãmente li)ilo agora se me afigura iinle u:.
iiiaililuriis desla sua cidade; do que conheço
apcuJis urna pequenina parle, aquella q,",*
se descortina do alto de Sahtn Thcrezn.

\'inela» assim, ti itn pouco como turista, tam»
bem venho como me-,lio, em missão prcsli*
giatla pelo meu governo. Venho como nm-
aliou para ver o muito que aqui sc tem feito
em matéria elo sa-.iele publica e hygiene.
porque os trabalhos elo Brasil nesse senlido
••an deveras inodèlarcs, fazendo a sua orga-
nisação inveja n muilos povos. Nem outra
cau,sa fora ale esperar clc uma classe medica
como a alesle paiz, onda lia «tantas figuras
conhecidas o admiradas na Europa, numes
ciue eu conheço através das revistas estran-
geirtis.

Depois de palavras tão amáveis, ò Dr, Au-
gele, Vaz 'manifestou sna impaciência por

A aiitorisnção de embarque, nos paíze.da emigração, só deve r pôde ser concedida
no indivíduo habilitado por allcstado de con-
clucla, expedido pelas autoridades locaes ei

poeira que ficou das obras daLight, -na Praça Tiradentes
Ha tempos, homens foram chegando, es-

cavando, revirando tudo. Depois, retiraram
pedras, trilhos, dormentes. Era uma turmade operários da Light, que, pondo tudo peloavesso, vinha substituir trilhos, nn rua Sete

lhos, apodrecidos, pilhas de trilhos, oíistau-do o transito... Ma3 se fosse só isso... A*
passagem clc vchiculos, lcvautam-se densasnuvens do pó, suffocanles, espalhando malesc prejuízos. Entretanto, esta nota uúo visa

,wf 
'._¦ ¦*¦>;¦* '-;':'~-*ímm "

Condemnado a trinta annos o as»
sassino do Dr. Corrêa Dias

Sobrinho
niO BRANCO, (Minas), 15 (Serviço espe-

ciai da A NOITE) — O Tribunal do Jury
desta cidade condemnou a trinta annos de
prisão o réo Sico Carneiro, assassino elo
ür. Corrêa Dias Sobrinho.

Fuiieeioiiaram como promotor c advoga-
dos de aceusação o Dr. Pelujo, ela comarca

f- ~~'~ - -:::::—¦' :^_3*^.__irí
<^""""". .Ili__*___*.I

visada pelos nossos agentes. K* funeçáo"dc-í V1íttn', n,os- s Çslabclccj.nenlos 
lospitalarcs

licádissíma c de valor fui damen Isto c !ll*"tl"Vl»;s "• ijenoML .sentindo desde ja
feito é necessário tratar o imtàigrm c ,,' 'I''e ei pe'|-ie,clo de-v,,,lc dias. lia.» ll,,j de logar
rarlnhn Mr. H,.^.:i „ i „ ""...aa.Si.wi,.. a „,„ ( . „„,., obSOrVOÇUO IliaiS l C 1101'ildn ÜO tlllio.CHJ (IlllO. i>0 lí ;i:-.ll CSttJ C.'1S(1 t! roso Vlflfi n-i- , > r» ¦* . ^ *.t !•"¦'" "•' U Dr. Ângelo Vaz. que e, como dissemos,iso é resolvido na-tural.c reslrictivamehtò. Não devo haver ex-
ççpçnp. O systema dc ilistribuição tem quescr alterado, adoptaiielo-si* a reculouisação,
o isso só se consegue fazenelo a fixação d,

médico escolar ilo Porto, prestou-nos algu-
mas informações interessantes sobre esses
serviços ele sun torra,' sendo digna de registo

| ii çircuiiistahçlà ele ser diária u inspecção
2!Ín»-M^Í°! 

toriia,„lo-o Piopi-ie-j,,,,,^,,,.,^,,,,.,,. èm p0flugal, e merecer fis-(ano. Do contrario u um trabalhador cm
Irnusilo. Pixal-o c problema capital

cni J -calisáção iileiiliea O curso ale gyninaslica.
Palõii-nos ainda S. S. da idéa triiim-

uma 1'ealisai'ao. *****

de Setembro, esquina da praça Tiradentes.
Por muito tempo, martcllaram os obreiros,
ali, elia o noite. Por fim, tornaram a collo-
car os dormentes e sobre elles assentaram
os novos trilhos. Estava concluida a obra.
Agora, pobre dn gente quo passa por ali! Jun-

de Ubà. c Ribeiro Sã c Villas Boas; Defen- h0 à calçada, jnz um montão de cousas inúteis.Jau o criminoso o Dr. Messena Dourado. 1 principalmente pedra e terra, donneules vo-

pedir providencia, quo ninguém as espera
quando a infracção parte da Light. E" umsimples registo, para satisfação do commer-cio local, cujos "stoclís" estão cheios de
poeira, o do milhares e milhares ele pessoasque ingerem diariamente milhões dc micro-bios nas ondas «iiueutas do pó que taesobras espalhara,

MM DE RIVERA ENFASTIADO
DA POLÍTICA!

E, em breve, vae abandonai*a
MAD11II), 15 (A. A.) —a O jornal "BI

Debate", em sua edição vespertina de hon-
lem, annuncia uma entrevista que teve com
n presidente do Dircctorio Militar, general
Primo clc Rivern.

Xns declarações prestadas pelo chefe A*
gabinete, esle disse ao jornalista com quem
falou, que é sua tenção deixar brevemente,
à politica, que ja o cslâ enfastiando.

A entrevista concedida pelo general Primai
ele fliverá causou grande sensação.

**•**¦

r.- ,, ?r eur"!*c.Vlu«.'*do'.e do cam-'..«haiitó ele um congresso medico luso-brisii. p.etioo, pois, partir tios grandes centros jcjr0i idéa epie leve o maior e mais èntK-í-Assim sendo, porque nao locnlisnl-o nos suli- siristíco acolhimento em Portugal e epie «mbios das nossas cidades V Os gpvcniís não •))., Ângelo Vaz espera scrA para o annolem solucionado tal problema, porque as ler-ras devolutas sc acham sempre a grandesdistancias.
Dahi n fallencia, a dcsillusão, ó desanimo".

E' preciso, jiois, partir dos grniielcs centro
liara o interior, faeililanclo-lbos as mesmas
possibilidades que tenham no seu paiz, otransporto mais rápido c mais fácil para o.seu produeto, satisfação elas suas necessidii-
eles mais imperiosas ele saude e diversões.

Dentro as formas de vender terrenos, amais pratica é a divisão em lotes e vendas a
praso. Vejamos agora a chsa do colono. O
problema ele habitação sc torna apparelba-
mento indispensável pnra n solução ela que-slão, sondo ademais de plena "dualidade,
sem que até hoje haja elle sido resolvido pe-los governos. Para o effeito ela recolonisa-
ção teremos que baratear a casa, c isso só
se obtém fabricando cm vez de construir,
nc!eiptanelo-sc o systema "Wnlças.',', qne traz
30 °[e> de abatimento no custo. Kor esse sys-
tema teremos casas baratas, com conforto e.
hygiene. O Commercio ele terras c seus pro-cessòs é outro capitulo que òfferecc oppor-
Umidade para longo desenvolvimento': Trata-
rei elo essencial e claramente. O syslenio ele
venda por lotes é vulgar, trazendo vantagens
ás classes menos abastadas. O proprietário'assim, obtém preços que jamais conseguiria
em conjunto. O lucro do vendedor é vultoso
e ns renda3 grandes, perfeitas e crescentes.
E' um negocio organisado. Assim, póelc-seinteresar o colono na acquisiçâo do seu lote,
por semelhante processo. O serviço dc reco-
lonisação poderá, pois, ser completado ho-nesta e patrioticamente, na finalidade pra-llca. pela interferência do particular, sendo
o mais pratico para solucionar o problema.E* minha convicção ele que a funci-ão do go-verno deva ser substituída pela 

"aclivielaclc
do particular. Devemos coiicomit.-intemcnlc
ir lançando as bases da solução ela problemasfuturos, já nitidamente esboçados nas aspi-rações elas colleetividadcs modernas. O go-verno pagará a passagem, cogitando do se-curo de vida do expatriado, por.tèinpo suffi-

Vão incorporar-se ao 26° B. d
CAMKT.V (Pará)', 15 (Serviço especial da,

A NOITE) — Embarcaram para Belém oa
sorteados desle município chamados a sa
incorporar ao 2(1° batalhão ele caçadores.

sa
ciente á sua adaptação; Isso viria neoroçoar
o iiimiigraiile c fazer com que preferisse A
nosso paiz. A rccòlonisaçãò poderá ser tam-
liem, um optimo negocio. E' claro que o go-verno não poderá auferir os mesmos lucros
do particular, devendo, entretanto, coordenar
possibilidades, crear condições, para que *
particular a realise, com exito e segurança.

Terminando, âecrescentou o Sr. Eníaa
Paiva :

— Penso que não devemos ter preferenciaidc raças, apenas selecção, além de auxiliaro proteger as iniciativas particulares, que. s«
proponham a lal. O governo da Bahia, parasua honra, eslá nesse caminho, amparandoempresas dessa ordem. Ahi está, pois cmlinhas geraes a fôrma infullivè. c pratica quelem o governo c os particulares de coopera-

^r_g^ d° en,5i1' Tk0' "*-"*••'

*
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Oi ii**pe-!tuff» t!*»-* i*ifaiirfos.ns ii.iimiu
•ui ..¦--..uin. p.i> lei, ti dwoiitbanfnr .1 .nula
«fa -«.i.i», li.iiiii,., ti.it.it.ti, foljnn, .-%.»»«nif.
»«..'¦ in r ml Im, cln "• ¦ ..nii-i.1 •!¦' de-
*¦•-¦'.. «li en.nn i> - A 1,1:1 • .iu, dn vida. O (K*
«i.i- -tu . . n prnxn de trinta «li»* boi re-
tallilstni paru offcrecerem aquelUi rlvõrci
40 o«.n«timo, flnd.M m ipinei 111 me»iuo'i ti*
Ciiin súbitos a penai ile multas «pie eitnbn*
I.cc. ,\ BupírlntcndrnelH tln Alinsle-cimento
p..L. .-*. Ini» .".•;:¦, evitando an it-iatUenagotit
<«iiiif.ni... ,i«u f.iMiici. previstos e dotilna*

du» n foiçm* ns aliai «U- preços, Ai«! anl,
snulin bem, lin, entretanto, detalhes d»¦problm-u-i, qun agimiMam un<l» provlden*
«Ia*, i: ('«tHltic*. impnitantr* e esscnclaes.
Ht-tpondfiiibi n uin lii.iuw.tn, o Sr, Joigo
ftlrfet, cuja nutorlilatía e uernlmaivio nca*
tarlt. aponta como couta mater da c-trestln
montante, «ntro irns. a falta de transportes
• a falta do maln-io*» com «(tic lutam as
tias férrea» do pait.

Vem de longe a nossa campanha neaso
•colido « a insistiu ¦!¦! com que voltam».!
a esso aypcto <l«> problema. Além de escn*»*
aos, os transportes subiram e »íio subindo
¦i-mprr «le pregos tamlum. Mas acontece
«fiK. dispondo «l«'ss" arma, na poderes -«•¦
Bilolstrativus tui ..,!...•• cjuisorain ImuAi con*
dlçóes an: Ímpeto*! abusivos dn cohiçn. ¦»
Sr. ¦prefeito «li-n quarenta o oilo horas «Ic
¦praso aea marchante» p.irn fixarem os pre*
Cos «fn corno mediante* lucros rnioavclm Va-
reco quo a limitação desses lucres consti*
toe o pipo! do problema, nas sm.s llrrfini

'Pni or se nao ter recojnGll
do com a Egreja

Af.irn.a-so suo if1!-.. XI pyohiblrá
a lèltara dos livres d.

Anatcte teto
PAUIS. IS t(J. P.) - O Jornal "_'Ero Nou*

vclle" iiiillcl», li«i|r, que o papn Pio XI bro»
vemente iir.ihlbir.i » leitura «U*> obras do
Anatol.* 1'rance, devido a ter o notável ei*

I r. ipi.tr tiillccidii sem reconciliar**-* com a
icgrvjM.
I *¦¦¦.¦ —mm¦ 1 mm

-:::•-.'.••, «ÍSS-.ÍÍ5Í»

PENHORES?...
Menor juro *$• Maior offerta

OI.'!.1». -íMCA 11. Avrtilda rns.oa, I! g

54
-—¦¦ mm* <m

geraes. Desde quo ohn t possível coHocarl nnlmia - II. i-nriocn. 54.

IOOTIIAI.I.
Noda adeanta torcer paraa victoria do seu club pre-dilecto sem possuir um
p»rt«*bonheur I Exemplo:
estar vestido com uni ele*
gnntc terno feilo ua Qua*

*m cootncto os prot-lin-torc-a e consumido
ro?, por meio da mercados, sscrlflcnnuo*1
se os Intcrmedinrins, a fiscalisação dos lu-,
cros ir torna necessária. j

O pnenomeno do uçnmhnrcomcnto e at*
trlboido ú csrassct dos produetos e ft sua
duraç-o. Accrescenla-fe que, nctnnlmente. ]os «prodoetos e.-túo retidos uos centres de,
•ftroduccilo. Assim, facilitada n entrada
abundante de genoros ntlmcntlclos, os pre-
(os soíírcrun «vi contrastes dn cnnciiT-rwi* l
Cia. Em principio, thcorlcaraente, isto é v«?r*
dadclro. Man ns exemplos dos Irusfs, «os
S-onopolios e dos enirsorcios, olil estio nd-
?ertindo e ncoiwethando o cst-hclcelmento
«jurna fiscalisação do commercio varejista

1 ¦¦¦

Foi caçado, esta noi-
te, um cysne preto!

- o mala interessante- e qne o famoeo tal*
iniprda nadava, airoio, nsmi lagoa de chaes-
pa*na I Attraidu pelo faltos daa lates do•'caba-et" rieisun-sc cnccgaecer, depois, pelofalsear do» brilhante, e <ias jotas caras, qua

„„„ --.•.-¦ •¦ -.-.  --...-— _* ««Ihorea "on.iaa eatentavam noa aobw*
O problema não é nosso. Ila poucos dias boa eolloa d«Kota«io». e ain «nana fofir *

d ífAerno franeex teve de lançar mA«. de cnça que na homem cneanacadoa lha mo-
medidas c*trcm.is pnra combater o trust vetram. I>tu-.e lato áa 3 uorae da madro-
¦Io trigo a recentemente os partidos politi- t»aa. Nio foi no Rin. foi cm Nora Yoftt, na
vos da Inglaterra in.-Iuiram nos scus pro- rrantft melropala daa emncdea desconheci*
yrammD» a reiulnmentaçflo do commercio da». Mae aqal, axaetamentc. eomo Ia, ha
»le feníros alimentícios como indispensável tumbeoi cynn-i preloa aymholisaado • 1*10-
4 admini-Jtrnçào capas dc servir A collectlvi*, lhes qne, feita maripoM, qnelma aa azaa «ias¦ ' ' soaa illuiiea no folgor daa losea, a* capoa*dade. Parece-nos quo é tempo de sairmos
das medidas de emergência pnra as de um»
le-delaçiio durável.

***
A Câmara vae Julgar um projecto qne es* > t __ ^^ ^ m mmmm OTB„.¦fctbelceo quinse dias da féria» »«"«»« 00» ram ali está exhtblndo. E* nm dealambra-cmpreitados nn commercio. .iastlficsndo-n. o KCa(0 •

6cu autor, que i o representante carioca Sr. nmm
Unoriqne Dodswottli, lembra que a maioria -
das casas commtrclaes adoptaram a medida

NA ACADEMIA BRASILEIRA
. it.MKiiiiitniii-iix^ittiiiiin.tipi «***it*tftiiif*f<if»t-i*4'.*«i>rti.<j * '»w»h'i>,i«i mmm,ii>mmmhmmm\wm*wm*a

|tl*«HHi|i4li|i') •sl-fM»..,'^.^)!*--)'*. ».-)i|l|,iH.*l*.m-iJM'4il*»HMiM^-<*U^MW>1-s>*4

O espirito moderno contra
o espirito acadêmico

O tr. Graça Aranha entendo o modernismo eomo fun-
©cão do nacionalismo, c affirma quo sor bra-

sileiro é ser modorno
Pareeo encerrado «> Incidente nb-rto nn«.cn.ietuia .Brasileira, pelas propostas Tnn..

« !..'?u ,u SJ 0r,«a *™*»l»«i «me ali te11. paladino do nue se tem convencionatl"
.iianiíir **t\ ciuíkIi/, ...*.•.. ¦¦ _¦. _..._ I
M.%m .1 í- 1'ftt" 

¦!.<•«. 11 lltl , ,>¦! III! HUSMiao da Coinpanhio. o autor de "Chatiaan
mi- . «fiMlnto resposta no parecer recento-
Slu,«i.'r!ibo,i*dtl '9,r- a$ -,,n* propostas
carlot Alencar, e pnr n6s publi-
rb!'?ulLUi,tr' teMor ',0 Pnwccr, o Sr. Ma*rio dt Alencar, comprchendeu que era op.por uno açoitar o dehale esllietíc, .-ue f!,tproposto publlcnmente ú Academia Brosllei-ra por uni dos seus membros, e sem temor
ÍSÍL. '8a0te.corl"1'- e "n\U. dinni.lii.le. setornou o mais competente, o mais arauto epor isso o mais temível defensor do espiritoacailemien. Apre.ifntando uma solucAo neii*tia. uma opinláo media, estrHun<l.»-e nopreconceito «lo gosto ç na categoria melaphy*
,"L? mm. h5,"e" <m •'( ° Sr* Mario da Alcíi-«ntendeu «iu. a Academia nao pôde leruma altitude literária extremada, que sc fir-me era critério Individual. As Academiassao o somno ento refualo do sceptlclsmo.1'arn o espirito ncademlco tudo è pefmltti*
?«?: f "1' ,**"?.," b',"'-U9 » "liéHead cm si"...tudo & Jtjfltimo em arte cum a condição
?m «r S'"0'? c alnccrldndc". "tudo emhelleia' c eterno, eslá fórn da noção do«empo. nin ha passado, nem presente, n pro-prla alma arebalea vive Ua aetualidade umaivsurrelçao; as suas fôrmas, ns suus imu-«ens, <k scus arebaismos são le-iitimos".
„„ ji1.1.* f?le "Pir.lt0, neadcmlco, que levaao diletantismo esthetlco e i inncçio social,rtaje o espirito moderno.

A questão essencial, que foi proposta ao"fKi4*lP*'0'V'*'" Acadiimia Brosilclra, & o
con'ear do champagna, no wíw3iS%!K «>'« -

Qoantae vewa é ahi qne ee dá a primeira imDQ? 111.™%. mp.í? ,oc,ed"de dc f»*f»íIranaitenda «empos literários, mais ou menos estéreis.
Vé hoie a. Cina Rlalto ver a «Broadsray 

M.fíwífe^ 
«5* "«?0,[M|í\0Ída1 vida

Doaraé,.^. o.f.lm qo. o Prorramm. M.u- tej'jte/É--affi^Ste^
balhos e da sua orientação em sexuida a con-

fcrcnçia sobro o "Espirito Moderno", aspl*
»_-_-—_----..^Múttãàmt—-_-ã-J-i rou.dir «m golpe definitivo ao eclectismo

...... ...... ...r._.„... .-  VfSa|l|KireCetl RiyiltrieSIIMllra acadêmico, e extremando a aceno da Acade*
liberal. Ao mesmo tempo, porém, as socie* \ 0M(le a t.rde de |,0Blcm ^e se não sabe Ul "í 'oría,,*a um °.r**,!n':'n'0 ,**{••, <* "teratu*
rlades de elassa ee batem por ella. EncoB*iío Sr. ArminiJo Magalhães/empregado no fa ^ras leira. um faetc-,- social incorporado
•—__... Am.im mnHn. iinu vnntarf** na n»it- ....!-¦ 1- j- £ .,..'...'''-. ao sentimento nacional
mo Intolto. A consiguajao era lei a« rode «.i/e-to à rua Domincos Freire n. 33. em "? aa}?' Para eumprlr;.e tão urgente fun-
eer útil. • Todos os Santos. ,i0' f6r,a PJ*-'»» • Academia nacionaüsar-

Nío sera éeroals, «ntretaoto, recordar ema Saindo da casa cm uue trabalha i lar-i8*.? 
•nodernisar-sa.

n íusoranto foi exhnnrttvatncnle estudado j:„k. .-. ~-..>i.':.. S. . ..w-L *j". Seria ImtM-i-tlnenela Ihm>íh.m. -». n -™.
pela"êo~mmfss8o da íeglalaçío aocial, daquella nioTlnoncm-cm 

'"an, Hignó"àndò 
ÍTua {s«°, ^leaú?i dâr ]i$° d« P--trÍotismo>ã

casa do Congresso, a qne eonstlliie nma *>*»*¦ I famili« o que lhe aconteceu Academia. N3o se cogitou de preoccupaçâo
partes do Código do Trabalho a qne «cwnos; A policim' á„ .. d,Btricto recebeu queixa ;ia„0A"'1iric,a- P n1at''0I"«''-''-]° que se exige«... - Mllfianfe,ml!n,0. da Academia, é a intelllgcncia «lo eotbuslas-mo brasileiro, é a conformação â vontade deser brasileiro em tudo. & o impulso pcrmincc infatigavcl a todas ns afflrmnçóes do es-

pirlto brasileiro. A condição essencial do'ser brasileiro" 6 ser moderno. Se somos
uma nação nova, se ainda estamos a caldcar

mm*

obrigados por um compromisso do Tr«-*$o do inexplicável drsappareclmcnto.«dc Versallles. Por diversos motivos, qne nio -tr-
Cfmhecemos, InfelUmente, varias veses trans*
ferida a votação daquelle Código, nds con*
(iuuamos snjeitos 4 legislação de detalhes
no assnmpto. Os diversos detalhes de le*
írislaçii operaria, os pedaços de legislação
a respeito dos trabalhadores ruraes, oa íra-
prarntos de legislação sobra empregados no
ccimmercio, de que dispomos, nio se podem
6-ticolar nem mesmo num peqncno íj-stema ,
capas «w resolver as divergências do traba-j
Ihadorci e patrícs. No emtanto, ahi estál
creado e fnnccionandn o Conselho Nacional
do Trabalho, ctjjo fim principal è decidir'
taes divergências. Sem leis para sanecio-
nal-as, porém, aquelle apparelho moderador
encontrara embaraços quotidianos.

A votação daquelle Código deveria consti-
Inir prcoccopaçüo do legislativo, por tudo
isso. Emquanto elle não se fas, em virtude
dc motivo
tetos accessorios
Jisse agora, do Sr. Henrique Dodsworth, esti
liem dentro desta hypothese

CASA LAMARQUE
Condições espeeiaes para passagens mari

timas em «lualquer companhia.
A<- Bie ' *-"*n. -t T! V 6858»¦--¦» as raças formadoras do paiz c a conquistar" os nossos desertos, se nomos arrebatados

para o futuro pela miragem da esperança,
como voltar os nossos olhos para trás, rc-
buscando inspiração nrv incertas tradições
de confusoa ou desdenhados antepassados '.'
Literatura, quando a vida se nos abre feraz
e voraz, quando de cada gotta do nosso san*
gne Jorra o Ímpeto da ceação. que vence a
matéria e «é uma força natural, e não tem
memória livresca. O modernismo é a fun-
cção do nacionalismo, Seria um disparate

Mme. Rei.ee, a par-
teira criminosa

Estellita LÍ_S—Vias urinarias (vene*
tens e cirúrgicas) ítalos X.Dr. Labor. S. Josii 81.

Srs. Moura Brasil e. Gabriel de An*
tlrade ~ üculistas — Uruguayana, il.

• 1 mo* ¦¦ •——-¦
Dr. Edgar Abrantes. TratamnTubercu!o30
Iiclo Pneumothorax. Largo Carioca, 18, 3 As 4.

mm*
Dr. Rqynaldo do Aragão, ciiniea se-' a. Tt?. 1 âs 3. 2", 4" e 6".siboras. C. Carioca,

DE. PEDRO CARJíErEO ~ ?«»««««.mols. internas C.on*., as 4 horas. S. José, 16.• " ¦ m** >
llr i'aah-1. A- -tt-ti «.UiliUiUO.

Hospital Evangélico. 1'lione Villa 2261.
mm*

O SINTO PAÜriOEIRO DOS ME-
PICOS

Como a classe medica do Rio
festejará o dia de São

Lucas
Vae se tornando tradicional, no Rio, a

festa de São Lncas, promovida pelos médicos
catholicos, «jue têm o grande eleito do Se-
nlior, como seu eclesto patrono. E* no pro*
Mimo dia 18, sabbndo, que a ciasse medico
«'ommemora o din de São Lucas, fazendo ce*
lobrnr nisso, As 8 horas, na egreja da Peni-
tencia, no largo da Carioca.

ScrA officiantc S. Kx. ricvm. D. Joaquim
Mamede, bispo de Sebaslc dc l.nodicòa.

A Sociedade Medica dc São Lucas convida
todos os médicos desta capital, c suas Exmas.
íumillas, para assistirem A missa, bem como
participarem da coinmunhüo geral, fpje se
rcalisai-a durante a mesma. Assignam os con-
Vitçs para essa festa us directores da S. M.
do São Lucas: Dr. A. FeÜcio dos Snntos,
fundador c presidente honorário: professor
Aujusto Paulino, presidente; iirofeasor Faus-
fino lvsppsel, viee-prcr.iilentc; Dr. Floriano
Peixoto de Azevedo,, secretario; Dr. Araujo
Penna, thesoureiro, c Dr. Joaquim Moreira ,tia'Fonseca, secretario geral.

Para facilitar a subida á egreja da Peni-1
tencia, situada no morro de Santo Anlonio,!
fiiiiccionará um elevador junto á escadaria, |?tir<nilj|p*lf1fs

A historia emocionante e sensacional de
Mme. Kenén, a aodacioaa "faiaetae «4'an-
zes", coja ousadia tanto Impressionou Bac-
ni*-*tf>rin«n ..hs» »..i#.-„ ««?..nl!_í.' í-*»!? *•"'*" uu uav«maii»nio. aer»a ura aisparaie
M»*.sV.'ir'.e^?*te.%mlíX^tZfc?£ !,ma ,crr» i°.ven c tropical, um» nação ado*
Í5! L n?t,,,"í!».lí,,a f'»«'mf.n«**'» *•)«. ¦¦ lescento cobrir-se .das cans portugucras, ba-

incar
estes os

íuanto elle não se faz, em virtude "™" rSiH^» mL^iL^r' "' ,,)s<:cn,* «brir-se das cans portugucras,
os «pie todos ignoramos, ou proje- \ '*'? ?V»«i i-mÍ-i _ «?v ° .. i° ralhar caducas nllesorlas gregas, bri
sorios sc instificam perfeitamente. e'"J,e moral, intitulada "No consultório de com inslpldos tropoa laiinos. São este- .i.. c. li..„...„.,.. r^.i.,r^.-n, m.u '-me. Kenec™. h' uma historia humana ;».». _..-•_.«_-. i--.. ,._.i__ ,Renéc". E' uma historia humana oreal vivida na sociedade moderna.

NOTA — Por ordem da policia só e per*mlttida a entrada de menores de 14 annos,
quando acompanhados. '*>*

*m*

CREIA!
Nfinhuma hora de arte nóde

superar
HOJE

O Orphão de Flandres
NO

CINE-PALAIS•*<---B--E-tiriilll'IIW-_B_-MaMlMB
i mm*

j Trens de Cosinha!
CflSÀCOLiMi

- ¦-¦ -*¦"

O FM DE UM PHOTO-
GRÁPHO ITALIANO

no largo da Carioca.
_•»¦>•.—-•-

Manteisa "lupy^
Unico deposito Oiividur,

->-*fVKMj»-

. já experi-
Puro Creme.

morto, sobre o
leito, na pensão

jogos que propôo o espirito acadêmico ú in-
tclligcncia brasileira.

A illustre commissSo da sceptica Acade-
mia respondera que nacionalidade e moder-
nidade são jugos a que ninguém sc exime.
li' paradoxal o subterfúgio acadêmico.
Quantas traições a falsa cultura não impõe
ao nosso sangue brasileiro, â alma nacional.
que nus inspiraria outras crençoes se a dei-
xassemos livre ou a orientássemos dentro
do seu próprio quadro scntimcntnl ? (Juan-
tos nefastos desvios da aetualidade nâo sor-
fremos pelo pérfido veneno do passado 'I
Em apoio do absolutismo da sua lhese. o
pnrecer evoc« n caso de tres grandes cseri-
piores, que se conserva-am sempre «.rninen-
temente brasileiros, apesar da cultura cu-
ropéa. de que foram insignés portadores nes*
te pais. O testemunho da obra desses escri-
ptores contraria a demonstração <|uc tenta

' inutilmente o parecer. O que nella altesta-
mos é o esforço dc cada um delles em de-
formar a nacionalidade do seu temperamen-
to, venect-a, expulsal-a. Machado de Assis
fez-se artificialmcnto saxonio ou clássico
hellcnlco, quando nâo simples portuguez.
Ituy Uarbosa deformou a sua naturalidade
bra*slleira, provinciana, na armadura qui-
nhentista, tomou modelo aos inglczes e
americanos. Joaquim Nabuco de Inspiração
romana, ingleza, foi escriptor francez. "Eu
lia muito pouco o portuguez. confessa elle
na sua mocidade... o resultado foi que me
senti solicitado, coagido pela espontanetda-
de própria do pensamento, a escrever em
francez. Com effeito não revelo nenhum se-
gredo, dizendo que a minha phrnse é uma
traducçãn livre e que nada seria mnls fácil
do que vcrtcl-a pnra o fiauccz da qual ella
procede."

Em todos elles o caracter nacional soffrcu
a deformação dos antigos ot| dOs estrangei-
ros. Nãò foram escriptores modernos, nem
integralmente brasileiros. Seriam ainda
mais nossos se fossem fieis á pureza nativa
que thes brotou o engenho, e náo deforma-
dos pela falsa cultura, que .lornou murtas
as partes nrtiflciaes dns snns obras.

Tpdà o esforço do espirito acadêmico t
desiineioniilisiir c envelhecer o escriptor,
toriiãl-o uni neutro elegante, uni produeto
convencional da literatura. Por isso o es-
pirito acadêmico proclamara, cmnn o pare-
cer. quo todos os grandes .escriptores de to-
das as literaturas se-inspiraram d"s Ihcniii*.
do passado, da mytholofiia clássica, das Icn-
das, dn historia nacional oo estrangeirn, Se
a literatura brasileira tivesse consthntêmen*
Ic homens unlvvrsaes da genialidade de Sha-
licspcare, Milton, Gnethe, Schillcr, ftacinc,
Ghclley, Byron, Batulelairc, Mall.-irniê, tudo
ilics seria j-criniltido. c o passado serin a
eternidade. Mus os nossos Shakcspearcs,

TERMINOU O JULGAMENTO DOS
ACCUSADOS PÍO CASO DAS

ESTAMPILHAS FALSAS
O jnliíamento dos denunciados cf/mo ím-;

|-.lieados no celebra easo das estampilhas pn'c, *"'-'
falsas, e que t-eve inicio; hontem, perante o
juiz Federal da prinwlrn Vnra, terminou',
honte-m mcimo, ni 10 liorns c meia da noi-
te, «subindo os autos A conclusão do juiz.
¦>-,_.-_.. .I..I..I im*mii**.«t*1SjÍm*~*

Vindo de Giiariitlnguéti; hospednra-se nn
Pensão Floriano, á rua desse nome ti. 105,

ffilfonir «idos
_¦*¦-¦-#-  -»-»y»*«i»Wtlt-*t»«-iw.

Um hyíSropíafiíi Mime cala na-' 
uma $a§a» morrei,..© as

saias

ca o novo hospede, que para nli entrara a
28 de setemtirn ultimo, manifestara qual-
quer indispb-iiçfto ou dnença que lhe pre-
occiipiisse o espirito, Parcela nli um ho-
mem-;.saudável. Todo o din, A hora do

ja se achava acordado e depois,
preparava-se e saia, voltando mais tarde,
para, após o jantai-, entrar em repouso,
Ainda hontem assim fez, deitnndo-se, de-
pois de haver Iornado uma chicarn dc leite.

Hoje, ao contrario do «|tte era seu habito
fazer, o hospede hão se levantou. Foram
levnr-llic o cafi'- e o «iiinHo permnnccia fe-
Cbiiilo. Isso, como se vô, despertou a atlcil*
ção não só dos donos da pensão como, nico-
mo. dos demais hospedes. Bateram A porta
do aposento e nada. Não se ouvia o mc-
nor rumor. Aberto o quarto, afinal, um
quadro triste apresentou-se a
se encontravam : o pbotograpbo italiano
jazia sohre o leito, sem um movimento.

j Cha ma ram por elle c, por fim, verificaram'que o infeliz estava morto.
POIA lr> (U I' ) -— Uni liydroplano, O cnso então chegou ao conhecimento da

mie partira «insta .cid.-idc paru llóvlignp,1 policia do l" districto, tendo o commissa-
caiu sobre, uma casa ferindo tres moças o rio Araripe o rejfislndo como se tratando
causando incêndio O piloto Pcrin c o mecn- dc uma morte repentina. Comtudo isso, foi
nico Caselli tiveram morte instantânea. !o cadáver removido para o necrotério, afim

vem das lendas clássicas ou peregriuns, pro-
licam a falsificação fria e cnsossn. E' e.xa-
ctameiitc para evitar esses exercidos de
pura rhetorica, de virtuosismo e diletan-
ti*3ino, que a Academia, na sua funeção na-
cionalista, «5 convidada a afastar dos seus
<(incursos as obras de assumpto estranho a
i-lma brasileira. Não. quer dizer que estn
r-estricção prive a nossa literatura rio obras
históricas .vi lendárias de fundo estrangei-
ro. A Academia é que não as deve estimu-
lar, para obedecer A lactlca da tentativa «ia
sua renovação, que se ajusta no pcnsnnicnto
capital de nucionalisar c modcrnlsar o espi-
rito brasileiro.'No cmiwnbo dc vivificar o nacionalismo
literário, o projecto suggcrlu que fossem a«l-
fnlttldòs aos concursos dn Academia os tra-

quantos 
'ali 

balhos inspirndos no folh-lorc brasileiro. Se*
ria Incitar os jovens escriptores a descer As
fontes da magia nacional, c das lendas rn-
ciaes criar com espirito moderno obras m-
íinltas. Seria dar vida pcrenne ao que de
mais remoto jaz em nossa memória eollc-
ctiva. O parecer recuson-sc a comprehcndcr
quo nesta restricção o pensamento do pro-
jecto era proporcionar A Academia uma

Um livro novo
j de ser feith a. verificação do óbito.

Elementos de Pediatria Rm poder dc Francisco a policia appre-
pelo prof. W. nirlí. I hcnilcn a ««uantia de 121)8400, um alfinete

trad. do Dr. Martinho da Hocba Júnior. Jcom brilhante, uma navalha e papeis sem|categoricuraente,
Livraria Leite Ribeiro e Livr. Alves — Rio importância.

funeção de nacionalismo moderno. Defen-
deu o ponto de vista eclcctico, insistiu parn
que egualmente sejam accejtos trabalhos
provindos da mythologia grega e concluiu

que supprimir syntbolos
como o dc Promclhcu, Apollo, Minerva, Vc*

nu* v icmclbantai icrla fechar o próprio t
i «-IIM.IH. uio Quanta*, raças cxiitcm que nio j
conliecum a m.uli'11.i.ai gregu? Ouuulns es-j
criptoras chlncics, Japoneies, lu-brcus, hln*l
Uns, urUiri orlunlaci cm ttcral, phllosopbo*, jmoralistas, poetas, romiincistus ifto Inteira*
mente estranhos ua Ulympo e suas ligura*."
(Jii.intos no próprio nccldenta tiveram o
pensamento aberto ao Universo, o. espirito
ainda, e hínoriirnm ou pelo menos niio de-
ram nltcnçflo a esses deuses gregos? Não é
provável enconlrnr-se uma sá rcmlniscencla
du mythid«i,(ia classivn nos poemas subli*
mes il.--.vi creadores da poesia moderna,
Wall Whltman, Uutrcnmoul; talvez por
acuro uma vaga allusão de flimbaud ás
Krj-nnius. Foram |ioctas e uão literatos. Os
mythos gregos estão mortos, nio ha sen*
sihllldade moderna que os rtsusclte. Os
nossos só agora estão nascendo para a es*
plcndida vida universal. Os gregos filaram
os teus mythos pela crystallitnção, em que
culroii o próprio espirito criador delles. Au
que receberam «leram fArmti c vida, a os
mylho-i. ns allcgorlns, incorpnraram-se *
«iiim hellcnlca. Com a mortv do paganismo
fnrom-sc-lhes a força e « vida. tornaram-se
puras fleçfles literárias. I.lbertemu-nos do
ferilo de as i-c|i*tir. Crermos ns nossas Imn-
geiis dc aeconlo com n vida contemporânea,
como os hindus, os cgj-pclos. us gregos e to*
dos os antigos erraram os sous deuses e ns
seus niythos, que foram lileas-forças. A
nossn cultura transformará cm cousa viva
ns londns da nossa naluriz.», que são a ex-
pressão mais legitima •» mais intima «Jo
nosso melo physlco. A mctnphora vem da
vida. li' preciso coincidir, dizem os moder-
nistas, com o tempo, com o presente. A
mctnphora é a Imagem crystalllsada da cren*
ça, do totemismo. como serA a imagem dos
fnetos physicos, dns entidades naturaes. que
movem o nosso espírito a alimentam as
nossns ideas. A metiiphora clássica é o
togar commum. A metaphora moderna * a
sorpresa csthctlcn da rcnlldade,

Para rcpcllir a offensiva do espirito mo*
demo. a ntctaphyslca acadêmica inspirou
ao suhtil defensor da Academia uma these
estranha. "Haverá ao puro aspecto da bel*
lcza em si c is formas da beileza. pergun-
ta o parecer, logar para a distinecio do
passado e do presente? E eonclue affirman-
do: "O que c certo e que só o passado di
a matéria da poesia". A beileza em si? E"
inútil accentuar a inanidade dessa vaga
metaphyslca. As "cousas em si" nio resís-
lem ao critério relativista, que domina todo
o conhecimento. Não & preciso invocar o
apoio do moderno Elnslcm, basta recordar
que o passadista Protagoras inscreveu a
formula do relatlvlsmo philosophico, quan*
do proclamou ser o homem a medida dc
todas ns cousas. Na idéa de beileza não cstA
a csscncla da arte. Na "Esttietica da
Vida", escreveu-se: "A associação da Idéa
dc beileza á id«!a de arte e perturbadora
para n verdadeira explicação nu seiitimen-
to csthctico. Nenhum preconceito tem sido
mais vivo do que este «jue faz do bello o
fim da arle e a sua razão de ser. A essen-
cia da arte que está naquclles sentimentos
vagos da unidade com o Universo nio se
pode restringir ao conceito abstracto do
bello. A arte não reside somente naquella
sensação indeterminada do que convenclo-
nalmente se chama beileza. Qne é a bel!*-
za? Nada mais indefinivel o incerto. A bel-
leza cm si, a beileza transcendente, é uma
idea abstracta, cujo subjcctivlsmo é infini-
lamente variável. O bello é perpetuo equl-
voco entre os homens".

Neste conceito da relatividade encontra-
se a justificativa da opportunidade do es-
pirito moderno. Se a essência da arte resi-
dc na emoção do Universo, no espirito hu-
mano, que è transmitlida pelos sentidos,
protluzmdo-sc cm fôrmas, sons, cores, ta-
ctos, sahores, palavras, essas expresões são
susceptíveis de variação, conforme a evolu-
ção da sensibilidade. O contrario seria suo-
pôr a absurda parada da vidn, da intelli-
gencia e do sentimento. O Passado é o que
foi; deslocal-o para o presente é deforma-
ção, é decadência. Queremos creação, coincl-
dencia. A verdadeira tradição do espirito
é progredir, não estagnar, não retroagir. A
liizniTH conclusão do parecer de que "só o
Passado «IA a matcrla da poesia" i supre-
mo paradoxo acadêmico. Não haverá poe-
sia no movimento, na esperança, na illusão,
no perpetuo fieri do Universo? Onde mais
intima poesia do que a nossa aetualidade
exaltada, porque i a vida que estamos vi-
vendo, tecida com os nossos desejos, nossas
enganos, nossos êxtases c nossas misérias?
Que manancial de poesia mnis allucínante
do que o do amor, que nos arrebata, nos
faz soffrer e esperar, nos domina e nos
mala? A Academia, envolta em sua for-
mula passadista, responde a estas inter-
rognções nricidsos «;ue pnra ella só o Pas-
sacio dá a matéria da poesia...

Ao seu culto dn Moríc nós oppomos a
poesia dn vida, da energia, do momento,
da esperança, do futuro."¦ ¦ mm* ii ,

Porqua protestam moradores1
o proprietários da Aveaida

Rainha Eüsabalb

Um abaixo assignado o um telc-
gramma ao Sr. prefeito

Os ni-inrlri.ni.is c ninradoros d.i Avenida

reunlilm. resolveram eiiliesar oo K''4""»'1
dn cidade um obiUo aM.Riiados;el»manao
ronlr. o altenlndo em *^^-£^SMS»'
da construcção de arma.ens «le «-•"»?',
Ihsdoi, quitanda a carvoar a n,¦ w«r an
avenida, esquina «I» rua lliilhíies «•»rv**',;'',,<i l* 

«V iilmito as.lRnr.do Já conta'»»«;»;»„
«naturas o rofnrcando-o. a Mn""-.1-1}"?.',"
vlou"lioji ao SrV prefeito o seguinte telo-
""Twietnrios e morn.lores Avenl.la n»«-
nha RI eabelh. Copacabana, «meaçados cm
slrucçòe» armazéns seccos e-molhidoi, car*
voaria e nu tnnda nn referldn »vonld« «•
quina Hullióes Carvalho ein dMMMto' ™*
lei coiislruccócs resolveram apresentar VM*
.. BÍ* irn «nalso assl|n»do imploramIo ln;
tervenclo V. _i. favor cstbetlcn avenida.

__a__^._.iii ^___m-*-**-*-»

EMPENHAR ?
só na CASA GONTHIER
45 KUA LUIZ DE CAMÕES 47

Empresta o VALOR REAL
» mt* Dr. João Coimbra S^!

pida das blcnorrhagias. üotta militar.
ri ,lose, III!, ás li horas. Rh, 2148 C.

—sa» i .... _—~mmm»wmmmi0m*mmm!mmm

PARA O CABELLO
LOÇÃO"BELLA CÔR"

CLUB DA OUSA STEPNEN
Números sorteados nesta semana:

667 • 396
de conformidade com as duas primeiras ex*
tracçftcs da Loteria Federal desta semana;

em que foram premiados os números
«7M7 e 63395

ftlo de .laneiro, 14 de outubro de IÍI24. —
STEPHEN SCHAEFF.il & Cia. - Conforme:
Dr. A. ilessone Corria, superintendente dos
clubs.

(Itcproduzldo hoje por ter saldo hontem
com incorrecçócs)

s mi ¦ ui 11 a_-seasa-M__.i^

Sabe que o auto tem cha-
pa amarella...

0 qui uma dama afflicta contei
a policia do 11 districto

Itelnava o maior silencio nn .: i-t,.,
qnnmiu o coniinlsiarjii llt. rrcltai aiihj
sentiu d ruído ilellílus.» d» larfallisr <,
seda* e pns.hilms niçiiilul que su «pnrott.
iiinvam. li. em irgulilu. <• iHllsfai»r-lhi,
curiosidade, um» cabeçu ile muilier espnt*
tuu pula portai . . ,—.M' o Sr. conunliwrlo?

Mnn «ntre, minha «.-¦nlura.
-iitr.m a dauia cIvK-nle. vestindo rlt*•'costume" de inverno, quç, inu.to asllaita,

os olhos marvjailus de Insriiius, (oi ^.
•cndoi . , ,Aconteccu-me umn couss horrível, Inu.
giue... ,, .

lír-ueu-se a autoridade, pnra, no cavai
Inolrlsmo «l»e a caroctcrlsa, l:.*er n senheri
ncivosii aceoiniiiodar-sií numa cnuclrs, -íiti
de mellior ouvir-lhe a narrativo. etitre:(.
tada de soluços!

Ku estava 4 »spern de um I. ¦¦¦!«-. ,.,
rna Visconde de Ituuiu próximo .'. pr«*s
ila lUpublica. Da momento, um sutoma«l
parou perto de mim. Descuidada, d*ls»|.
mo ficar ali mesmo, junto ao nnio-rii <
eis que, numa sorpresa estranha, nm hom«íti
pulando ilo referido vctllculo airíliatou-i-s
das mio» a minha bplsa de piau

O commissario ouvl»-a. sllcncioio.
A senhora, mais c ninis offlict.-i, toaü.

nuou:
nm síftulda, tolhida pc!i pavor, «-.htt

a fui» do ituto myslrrlnso.
Não lhe viu «i numero?
Vi. lira 6.07H e tinha cliapn amardls;

Disse nindii a senhora une n bolsa roa*
boda con» mim a Importância de V»M0,

O corhnilsjsrlo registou o (neto promet*
lendo ii queixosa. «íue dls*ie chamar-se M*r-
celle Lnlne e residir nn eas« ti. 6I <Ui\jAU
itie-mn rua. Visconde «le Itaunn. tomar as
providencias n-cessariüv.

Após linclrns Investljiaç.ics, o ronivi.-:.
rio Fréltns Abreu apurou «|u«* o nuln (i.0íit
costuma flcnr guardado na aaragj dn ma
Silveira Martins I39 e n "chnulfeur" re-
gislndo n« Inspectorla de Veblculos i .irns-
dor.

Conta a policia do II'* distrielo escUrec**,
por inteiro, n cnso mysterlbsn ila dama eli.-
Rante qne foi, assim eomo declarou. .i.»,-..«
tada e i-oubnda em plena rua.

Subir uma escada e ganhar SO *!« no preto,
quem nio fará ?

1'rocurem conhecer fina Llngerie e seus
preço». Rua Sele de Setembro n. I.*>.'>, so-
brado.

Sypliilis .
LIPO-HYDRARGYRO
InJecçAe» indolorcs sem analgésico

jntrn inuscuhircs.
Creacio do Dr. Vital Brazil

Foi Mito um dos cúmplices do
aisassinio do MaHaoli

«OMA, 15 (U. P.) - Filippo Naldl. um
dos presos por suspeitas de cumplicidade no
assassinio do deputado Matteotti, foi pos*to provisoriamente em liberdade. ;•rtOMiA. J.j (U. !».)• - A decisão de por |cm liberdade Filippo Naldi. um dos suspei-
tos de participação no assnssinio do Mnt- 

'
teolti, foi devida ao facto dc que a aceusa*
ção que pesa «obre elle, de ter protegido a
fuga dc Fillipeli, não determina a prisão,devendo, entretanto, ser snbmettldo a pro-cesso.

Naldi negou-se, terminantemente a farer
qualquer declaração.

i «sai i'-
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Roupas1
para Banho* Mar!.,

CASACOLOKBQ

Abrindo uma picada
Tocou um cabo eüestrico o mo/*

rou fulminado!
No Innncl que liga Laranieiras no ftli

Comprido oceorreu, hoje, uni doloroso c>.
sastre. Achava-se ali entregue a larcfa di
abertura de uma pleadn no matto .-: tr.-ií.i-
llintlor João Christo dos Santos, quando lm<
pensndnmenfe ou ignorante do perigo qiseí
corria, tocou um cabo clectrico, que por nli
passa, resultando ler o infeliz morte horrível
e immediata.

Communicado o triste facto i polhíiâ >'.i
6o districto, o commissario Antenor compa-
receu immcdiatamcnte ao local fazendo r<-
mover pára o necrotério o corpo carb»al-»ilo
do trabalhador.

Essa mesma autoridade apurou ser o in-
feliz, que é de cor parda e' tem '40 nniio»
presumíveis, solteiro e residir no probuf-i-
mento da rua Alice s!n.

¦ mo* •• .
Cuidado com os olhos
EXAMES GJIATUITOS DA VISTA

Nâo sc deve comprar óculos ou pinei?
hea sem primeiro faner examinar a vista. 0
unico estabelecimento que possuc um líabi-
nete medico oculista pnra esse fim. si*'*)
nada cobrar, á A Óptica, rua da Quitanda,esquina da run Buenos Aires.

Engenheirandos paulistas
em viagem ao Rio

S. PAt'1.0. 15 (A, A ) - Segue ho.ie pn-'ra essa capital, acompanhada do professorArthur Motta, uma turma de vinte ènpõ-nheirnndos da Escola de Engenharia Ma-ckenzie.

¦ «saa» ii.

Assaltada e roubada
•**••*. —-.-

Uma firma lesada em 18:800$OUO
A's autoridades policiaes do 6" districto

queixou-se um sócio da firma Figueiredo i-
Diniz, cotn restaurante á rua do Cattete,
23li e 2S3. de terem os larápios asValtado fl
roubado a importância de 18:3005 do t.uestabelecimento.

Fm aberto inquérito a respeito c os invés*
, lif.íidorc;-- Cruz c Eduardo ji t-htão traria*
I Ihando no sentido de dcscohrir o larapio.

X „ -í-
,1, Ourives, o — terças, «ntintas c sabba-^.
.1 dos tic ' As 5 lKinis. Affonso Penna, -19"
•{• segundas e sextas, dc 1 ás 3 lioras. %

UMA NOVA SECÇAO DA"A Capital y
Roufyas de cama e mesa

A CAPITAI, (casa central) inaugurou com
um bonito e variado sortimento uma grande
seeção de roupas para cama e mesa.

Os preços são baratissimos para fnzer
grande fregueaia sem perda de tempo, afãs-
tando toda a concorrência.-_»

p®nsGs*s»
Adquira com vantntrenu LINDOS

MOVEIS
I_e Mobilier

41, Rua Uruguayana
A viuta «cios MENORES PRE*

ÇOS c purceíladamcnte com JUROS
BANCÁRIOS.

! 
LOÇÃO INDIANA

TIRA MANCHAS, ESPINHAS E M AL-|
VURA A CUTIS,

.,„ Formula do Prof. Sarmento Barata, dal
th lfac. de Medicina de P. Alegre I
« Dep. Araujo Eleitas C, Rodolpho Hess C.L._»,»«,,.,. l__,^_.J.|Hl|1É|)T|||Mr

«SS»Modas
MODELOS DE PARIS

Novas Collccçôen de Vestidos para
Baile, Theatro c Visita». Elegantes
Vestidos para Luto. Últimos Mode*'os dc Chapéos, Lingcric fino, Bolsas
e Novidades. ELEGÂNCIAS, rua São
José 120, sob.

BalfaSque no Gily Oa»k
O l« delegado auxiliar terminou o in«ine*rito que abrira para apurar a responsàbllidã*dc dc um desfalque de 90 contos soffrido

pelo City Bank, sito á avenida Rio lirnncòo «le que era aceusado o caixa desse eslabe-Iccimcnlo, dc nome Frederico Goulart.O aceusado. preso, confessou o delicioiipi-esentíiiulo como seu cúmplice .lorfie He-ein, que falsificou uma firma ii-ara, de com-binnçno eom o referido caixa receber, comorecebeu ,os 9U contos do referido cstnbelc-cimento,
Joi-nc esta foragido, andando a policia noseu encalço.

VENDEM?®*? em Anda-:
rahy dous prédios novos, deesquina, próprios para ne-
gocio e moradia, á rua Ba-írio São Francisco, 160 1S2.Preço 50 contos. Trata-se áRua 8. Pedro, 132, sobra-do. Phone N. 3259.

—..—mm*~*—~>— —-—•~•
Cs "wshabis" e&frar&R em lítes*

ca e saquearam o palácio real
LONDRES, ló (ü. I>.) - A Agencia Ceie

traí News recebeu um télcgramina do Cairo
dizendo que os "wihnbis" entraram m
Mecca, saque-nido o palácio renl.

mm* ¦—•¦—..- —t
tintura irienl pan
cabello e bnrbã. Nal

pcrfnmarias, plihrnincins c drogariiis.' -"-¦¦ ———-—-i ¦—» .—  --

j.O Collegio Santo Igiiaciq
I homenageará seu rciíor
i Hecebemos um convite pnra a homens*
j gem de admiração eí-respeito que o K-cler-
.nato c Seini-inteninto Santo lgnacio vne

prestar ao seu di«;no reitor. Essa festa se
j rcaüsara no din ]!> do corrente, âs 7 horast da -inití.

t\mn mm

¦¦—mm*
RV TI2 A IIARBA ESTA"MINHA CUMUMA (1ILLETTE. E VOCÊ? M

A SCENA MUDÃ^ ~~~
mfi"i.a.«i.a«"a"!,\,cn, f,irc«'aÇuo o numero186 da "A Scena Muda", trazendo inríümé-rns gravuras illustrntivas dos textos, quesuo resumos e descnpções integraes de filmsmodernos, já em cxhlblçSÒ uns e à ndainéditos nos cinemas brasileiros, outrosEpiso-r-is relativos .'i vida dos artistas enotic. Vsobre a industria da clnematogra-
phia eon.pictam essa magnífica edição da-oucllc magazine. >-«<v<*o ua

Lembre-se í
Ventre-Livre é o Meiho'
Remédio para -ratar Prisão de Ven
tfs, a Inflamação da Mucosa do
Eitomago, Vontade Exagerada dt
Beber Água, Vômitos causados pet!?
Indifrttao. Arrotos, Oaies, Doret:.
CoIica». Fermentaçcíes e Peso no
Estomsgo, Dores, Colicas e Infla-
maçãe Intestinal causada pelas Ma-
.erias Pútridas e Tóxicas dsntro dos
Intestinos, Dores, Colicas no Figadc
e Hemorroidas causadas peia Prisão
dt Ventre I

me Ventre- Livrei

A ponte começa' a fazer-se e já
tem dous nomes.

Fl-OrtIANOPOLIS, 15 (A. A.) - Per pro-posta do deputado Acacio Moreira a ponl"Uiuepen<Iencia passará a chamar-se pontoMercilio I.uz. O Congresso approvou porunanimidade de votos essa homenagem a«
liiustre governador do Estado.
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militares
.0 general rarin «logiodo pelo pre*

«irirtitc dn Krptihl.eu
O Sr. marechal minhl.i. dn Cíuerra, em

uô.iiu d«i Sr. prcsldcnto da Hepublica, mau.inu lmi\ar o «t-nei-al de brigada Marcai No-
Mio de Parla peln maneira com quo desem-
j.-nbeu o cargo de cominaiidantc da O" rc-
(lio militar, pre. Inudo serviços «pie o recom-
mondam ao mala alto nprcco du governo.

Sogulu para S. 1'aulo o generalSócrates
Kl. Í)E ivm.v (Minas), lfi (Serviço cs-

j.rfcial da A NOITIi) — Acompanhado dcmu, l..m;i .familia, seguiu paia S. Paulo,
liontem, cm trem especial, ò general Eduar-do SocrateH. Ao seu embarque comparece-
i.m u presidente da Cantara Municipal, of-liolacs do Exercito, autoridades o pessoas
gradas.

O 10" regimento prestou, na estádio, aii intiiiunciu. 1'cgulnincotorea a S. ,s.
I __ _puiulivoa dn recepção do general

Polygimrn, om Silo Paulo
PAULO, lfi (A. A.) -

Lavantamento geral doi
"stocks" da earaaas a aa-
Iras produetos da primeira

necessidade
Providencias estabelecidas pelaSuperintendência do Abaste-

cimento
l'_ra levantamento geral do* "stocks" de

arroz, assucar, Iniiilui, carne i-ecca nu _.ir-
que, fnrilibo de inntitlloc.i o fcljflo. existente.
in-M.i cidade, loi miiiidiiibi publicnr, o tc-
guinte eilll.il :"O superintendente do Abastecimento nos
termos d<> art. 3», letra "¦:", «|.« regulamento
approvado prb, decreto n. 14.027, de ai dr
Jain-iro tic 191.), declara que todas a:, pr..soas, firmas cominerclacs, empresas ou coin*
panhlas, estabelecidas nesta capital, o que ]negociam, depositam ou guiirdnm qiiaosquor'
quantidade de nrro_. assucar, banha, carne
secen nu «.arque, fiirinh. de mandioca e fei-

i J.io neima do dez volumes (suecos, coisas ouI fardos). duverAo entregar, nu

"í"í í ,,"!lf,,8Çi01 *"*¦• ^QBU-
das offlolaas medieos

da Exercito a da
Armada

ín>LTIMf\5 INfORMRÇOe5
,RAPIbA$t MINUCIOSAS
tOCTODA Af\EP0RTA3EM

da "A NOITE"
¦ i --i —i

Um projeclo da commissão de ma-
rinha e guerra da Câmara

,\ commlsiflo d>- marlnJia c guerra <ia Ca-
mara, hoje reunida, asilgnoú o H-guintc pro-
Jectoi"O Congresso Nacional rciolvo

DO PAGAMENTO DE
DIREITOS

lima decisão do Sr. ministro
da Fazenda

h.í-°l?«a"iáoJco',ho.lmcn,<> «Io recurso de .!»•mir liiid, da decisão da Alfândega do Ilioiw Janeiro, qu,. considerou sujeito au pa-liamenti. do f200, por lillogmmmii a f_rl.i_.

iü ,i..u'Vru _\' ?•»,"«« Proferiu a seguiu-u-deeMo i "Achotido-io o trigo nn r_ri-nha c trigo «m farl-
pm gniii compreliendldo uos art». 97Tu-"-

tcnei uio claMlfÍMdoí." "*""" C ""

lem l !n.1,c,.i,,u,',|,,,ü " íri>-'0 ''«'lucile estado
ul á ™2n£ ?ve' a,,,l|n/<»i' com o cm fnri-nua, resolvo tomar conhecimento do recur-
narca da Inrlfa, iniindor classificar a mor-
como trigo om farinha, sujcltu _ taxa dêxvia por liilo,"

Itctmir <;» ¦' ' L""""-' «'«:>«*«"" i-nircgar, ii.i sede desta
nl* tli SI horas da tarde, no, Va Cs'do .M^flM"' "° *!&?&"& ', P»'"
nou, uma commlssSo dé'dlítinctos ino. Í°J? **£ _ul_U_r"_.innl R0 r0'1 h*,Bdos- n"
promotores d., n_inifcsta.no que _cri. -'*•â ™a-dn Misericórdia, no nrpxlmo

i nesta capital bo general Tcrtuílnrio
guará, afim d. orgniiiuar o programmafestejo*.

Matou os filhos recemnasei-
dos a mordeu uma creança

A prcoccupaçâo e as providencias
do pae da creança ferida

Hn dois dias mais ou menos, o menor denome Tiaiiquilino, rilho d,> Sr. Tranquill-
do yelasco, morador em Nictheroy, A tra-• :«s. Monte Alverne. 23, foi atacado poruma gata, a qual lhe ferrou os dentes no pé«lircllo.

O garotinho. que Um apenas, quatro an-trios dc edade. foi medicado cnnvenientemen-
ti. nno apresentando o ferimento maior
gravidade.

H«>jc. porem, o Sr. \'cioso, leve uma no-.leia quc lhe impressionou bastante: a ga-ii« que ferira Tranqullino matara, ao nas-cer, os filhos. Foi elle, então, cheio de pa-vor, _ delegacia da II' c;:-cumscri[x;ão, e con-
tou o facto, pedindo providencias.

O Dr. Renato Araujo, delegado, mundo ilevar o pequeno ao Instituto Vital Brasil.¦ mm* .

Agricultura, mitigo do
frente A rua «Ia Misericórdia,
sabbado, 18 do corrente, iitó ú I bom d
tarde, um "mcmoraiiduni" meuclonantlo o-,¦ "st odes" dos gêneros acima Indicados c

i existentes na tardo do sexta-feira, 17. com
I especificação da quantidade c dn qualid.doidos nomes dos possuidores ou depositantes

o dos depositários c dos locaes onde sc
iicb.im armazenados.

Ficam sujeitos ás penas dn art. 8' do ai-
ludltlo regulamento os que. obrigados a eMa
declaração, deixarem de satisfazei-a no dia

ic hora determinados. Uio de Janeiro, 14 de
outubro de 1924. — Dulphe Pinheiro Ma-chado. superintendente..*'

i -H» i

Arl, I' — Õ. candidato! nomeados para O • ,"" Aa Tarifa, uno podo o trigo trituradoCorpo de Saúde do BMrcIto o d» Armada »e-|e,l« incluído uo art. 102. seguinte, miertojcollocndoi mi respectivo quadro <U- nc» eoí'w au quuoiquer outros legumes c ce-cordo com u rigorosa classificai.. <> obtida em 
'

concurso.
Paragrapho único — o mesmo critério seri

nppllcndo nos médicos nomeados por deere»ins dc 3 dc dezembro dc 101.» c lli da abrilde 19»), cujas classificarei dever, o M-r rc-vistas paia o fim do disposto no art, l- des-Ia lei.
Art. 2* — Jlovogam-jo ns dlspoilcSos emcontrario.

i mm* «

Commemorando o "Dia da
Empregado do Commarcio"

¦ ¦ mi m m m i mi—

A aclhesão do Estado de Espirito
Santo ao fechamento do com*

mercio no próximo dia 30
Tendo o directoria da Unido do_ limpre

mm* i

0 NUO DE Ul
MORTE

Fo! autopsiado o cadáver do japo-
ncz desconhecido

vai os d«> Commerelo do Ilio «le Janolro'dl-'nnweenÇé_S™l"fi.?.*XH"\hn em '"" "P*
ilgitln um appello ao Sr. presidente dn F.s. 3« ri!, .,*. .r ',e um JaP»»M. na prataUdo do i:spl,ii„ Santo, noVentldo de con". 

"héi" 
d o .«• .Íuir 1". M ?U,"H(I'1'1" 1»»-

gutr o rcchnmcnlo do commercio uaqucllo ro«o't_„»2.i.'_ u,s,ric"» • '"staurar rlgo-
ndcnnlado Kstado, no próximo dia ..ft .nr _. !„ • ,'.commeinornção no "Dln do Empregado do doi|Í?hf*i'TS2iií' n,n\° d»r°rtun?.
Comniercio!', recebeu, boje • seguinte rt». Zt. _?. ._m r ' P cn,,íft,!o nunu ,nc'»
postai dando o scu apoio n esta i.isiuine.vJ: $&¦¦&"m«ld.°-I!"d,2„r'?' « u"l»Jhoiin*"Victoria. 10 de outubro de 1924. - lllmo.li_f_Ii_.Sf ?_ n* ÍOr' Ao .PÇaçpço. fortemon-
Sr. Orlando ltibeiro. I» secrelario da Un lio í f^JffiS?!!V." •«»'«"« «ma grava-
dos Kmprogndos do Commerciu do Rio de I ííêni« 

beSa v,a-"-,h« «« ««cnso feri-

LOUVORES A' IMPRENSA
QUE DENUNCIA DESIDIA

ADMINISTRATIVA

0 S. T. F. absolveu o director
dc "Vanguarda"

O Supremo Tribunal Federal, na sossftn
no hoje, Julgou a revisão criminal requerida
pelo Sr. O.ias Molla, director «lo "A Vau-
guarda", no processo que Ilio inovou, ootoro loca! «tosta capital, o Sr. Admnnstor
(.ru.. Ihesoureiro da Prefeitura de Nictheroy,
em face de uniu noticia publicado no refe-
ndo vespertino, com reforencla n um des-
fnlque quo con-ln como certo ter occurrltlo
ua referida ropartlçiio.

ü Jui* du 8« Vnru Criminal Impronuuclouo aceusado c u Rôrto de Appollacfio i-efor-mou i-sle despacho, pnrn condemnabo nseis mezes do prisKo.•I)e tal senlcnça foi Impetrada n revisão,
Julgada, hoje, e sendo relator o ministroQulmnrffei Natal.

NSo pns^aiiiln ãs prclimin-ircs lovnnladns:1', do nulllilnde do processo por Incõmno-tcncla do minlitcrio público para nrocciaaro i-eo. contra dois votos; •.", tle nullidaile do
processo por ter a Corte Ac Appcllnçi.o dei-xndo de dor vistn dos autos ao poticlonuriopara dl. cr sobre ns documentos luiitos, pe-lo mliilstcrio publico, contra quatro votos,conccdcu-se a revisão para absolver o réo,unnniuicincnte.

O Tribunal louvou a Imprensa quc traz
a publico casos como esses que denunciam »tlcsldia do certos funecionarios,

«Mtti

DE
o

vinil nn I

QUER MELHORIA
REFORMA

Sr. mnroolinl ministro dn fiiurra en«nn i» laeretarln d» Comam dos Depu*limo. n requerimento nn ipie- «. _!• .ementorpfnnnndo Narciso Anlonin (Jliarro pe<le aoLoiigrosin Nncionnl Rraduoefio un posto ini»iiicilliiln «« mclhiu-la il«« refnrmn,

WHMÜNYãTOS

1 Cllfi SE51

SEDAS
VESTIDOS

CHAPÉOS
Roupas brancas
Roupas para cama
Roupas para mesa.

'NÃO COMPRE
sem verificar os preços

— da —>

Notre Dame de Paris
182 OUVIDOR

As homenagens votadas á memória i
do Sr. Homero Baptista

A commissão de (amada de
contas da Câmara pede
informações ao governo

rteuniu-se, hoje, a commissão de tomadade contas da Câmara, assignando o parecersolicitando informações do Ministério da Fa-etnda sobre o pagamento de 5:670$900, dediárias e gratificações extraordinárias ao
pessoal de serviço no Hospital Nacional, cmlí» ile março de 1922, c cuja despesa foi rc-• distada, sob protesto, pelo Tribunal de Con-tus.

Foi ainda lido uni parecer, do qua) pe-oir.mi vista, abrindo o credito especial de ...,:.S0OÍS, para oceorrer ás despesas dc meiho-na de rancho e viagem aos aspirantes man-tl«:los embarcar, cm fevereiro do corrente«nno. no navio escola "Benjamin Constant".'" « mm*
A fixação das terças de lerra
A Câmara vae manter a suppressão

do posto de anspeçada
A commissão de marinha e guerra da Ca-ni.*ira relatou, boje. as duas emendas offcre-citlits pito Senado no projecto de fixação dastorças de terra pnra l_l_!5. A primeira era.. primeira eraum. emenda de simples redacção o foi ac-ceita peln commissão. Ano Exercito, o posto de anspeçadado com o ieu voto anterior, adeu parecer contrario .. emenda.' mem

segunda mantém.
De accor

PARA EVITAR QUALQUER
"6ÁT0%

D'oravante é necessária a tran-
scripção dos contratos ou

concessões
A commissão de poileia dn Câmara, rc-

unida, decidiu dar parecei- favorável ao
projecto delcrminrando quc a mesn nno po-derú acceitar nenlitinin emenda nu pròpo-sição apprnviintlo contratos ou concessões,
sem que se transcrevi! por extenso todo o
contrato ou concessão;

mnm

Janeiro. — Tenho o prazer de levar ao vos-so cnnhcrimrnto quc o Esmo. Sr. prcsidcnlcdo kstado. attendendo ao appello constantedo officio dessa directoria, dc 4 do fluente,solicitou por intermédio desta secretaria aosprefeitos e presidentes dis Câmaras Muni-cipnes as providencias necessárias no senti-do de conseguirem o fechamento do commer-cio. As 12 lioras. no próximo din 30 cm com-mcmoraçâo ao "Dia do Empregado do Com-mercio . Formulando os melhores votos pe-Ia constante nrospcridnilr dessaj_____________ãc___,prevaleço-me dn opportunidade para apre-sentar-vos os protestos dc meu apreço e dis-tincU consideração. Saudações attenciosas.
V' ,— .?• <:- PImentel, secretario da presi-dencia." r

¦aa» i.

Para pagamento ao general
Anthero de Mattos

O Sr. ministro da Guerra pediu ao seu
collega da Fazenda quc seja habilitada a
Directoria'dc Contabilidade da Guerra com
o credito de 987S80Ü, para pagamento ao ge-neral Anthero Aprigio Guaiberto dc Mattos.

¦ mnm «

Será reformado o serviço diplo-
matico chileno

SANTIAGO 15 (A A.) _ O Dr. Aldnna-ta Solar, ministro das llclações Exteriores,está estudando um projecto para introduc-içao d« algumas reformas no serviço diplo-
| matico da chancellaria.

A Turquia preparada para
defender-se

ANGOIU, 11 (Havas) — O eommissario
da Guerra, alludindo hoje _ questão doIra ti, declarou que a Turquia está preparada para sc defender, se for atacada.

Vae servir como juiz na 5a
Vara Criminal

¦ Em face de haver entrado em goso de té-rias regulamentares o Dr. Carlos Affonsode Assis Figueiredo, juiz da 5" Vara Cri-minai, foi empossado, interinamente, noreferido cargo o Dr. Augusto Saboya Lima,
juiz da 8* pretoria criminal.1—— ¦ mmm ¦

Durou poucos minutos n sessão dc bojena Câmara, sendo toda elln dedicada a bo-menagens votadas .. memória do Sr. Ilo-
mero Baptista, Quatro oradores, entre elles-¦-— i J Sr. Augusto de Lima, fizeram o elogioíEram os únicos indicios que sa offereelam f!lncbr* 'lo extineto, iealçando-lbe os prin-

para inicio das pesqúizas. I ciPacs episódios dc sua vida publica e pe-Como 6 natural, surgiram, logo, as des- I " ndo <lue' cm sua memória se lançasse emencontradas versões, tão freqüentes em ca-' a"n x!m. vo,° dc Pc_ai-, sc nomeasse umasos taes. Assim, ao mesmo tempo que so co"imissiio para, em nome da Câmara, com-¦""»» **"¦¦>•..-- ¦ '.¦..•. parecer aos fuiicracs, sc enviasse um tete-
gramma de pczames ú familia do extineto c
quc, por fim, sc levantasse a sessão.

Approvado o requerimento, foi nomeada
a commissão pedida, declarando a mesaassociar-se ãs homenagens votadas e queL-nmparecer_-ao_i-funerih_}-do-extiiietu.

E levantou-se ti sessão.

SEDAS
SEDA japoneza todas as cores

larg. lll_i;c, metro desde..

podia acreditar ter sido o desgraçado vlcti-ma de um accidente, principalmente na re-c.c., e .fC5ac?- I"0 dí ,iio perto feriu aAtlântica, hjpothese quc se põe de parte,por saber-se que o cadáver apparcceu semroupas, se torna possivel e acccitavcl a ver-«*«T<l*-ttm crime uu de um suicídio.modo

Facilitando o supprimenlo de
estampiihas para vendas

mercantis
O Sr. ministro da Fazenda approvou oacto do delegado fiscal na llahia, pelo qualesse chefe de serviço julgou desnecessário

attender ao valor da fiança dos eollectorcs
para o effeito dc fornecimento de estampi-
lhas para vendas mercantis.

Nomeação e exonerações
na Marinha

0 ministro tia Marinh.., por acto de hoje,«onerou o i-_pi!_o-t__iente Olivas Cunha.«o earp de imniedinlo do contra-torpedeiroAlagoas •; nomenndo-o para idêntico cargoa bordo do "Matto Grosso": e exonerou,tiimiiem, os eiipitâes-tcnentcs Armando Bel-nin (riilmarãcs e Theophilo de Faria, de•uimiçdiiito do contra-torpedeiro "Matto
wasso» e.de assistente tia flotilha destelistado, respectivamente;

0 Conselho Deliberativo de Bue-
nos Aires congratuia-se com

o major Zanni
WENOS-AIRES, 15 (A. A.) - O Con-.•iino Deliberativo desta capital, em sua

cessão de liontem, approvou por unanlrai--'¦¦-•¦ uma vibrante moção de congratulações

ATROPELOU, MATOU E FOI IM-
PRONUNCIADO

Nn tarde tle ÜÍ5 de maio de 1021, Sylvio
. >r- Gabiattl, dirigindo um auto pelu rua dascommissão. laranjeiras, devido ít velocidade que leva-
Iva, atropelou Oswaldo Barbosa 1'crrcira,

que veiu a fallccer em conseqüência dos
ferimentos recebidos.

Hoje, o Dr. Renato Tavares, juiz da 4'
Vara Criminal, considerando que não ficou
apurada a autoria do delicio, inipronunciou
o cliauffeur.

Tiveram licença para tra-
tamento de saúde

O Sr. marechal ministro da Guerra con-
cedeu licença para tratamento dc saúde ao
photographo do Estado-Maior do Kxercito,
Joaquim de Assis Vieira; ao encarregado de
machinas da Fabrica de Pólvora sem Fuma-
ça, Targino da Silva Cunha, e aos operários
.loão Alves Baptista, da Fabrica de Cartu-
chos e Artefactos de Guerra, e João Maahs,
da 3" directoria divisionnria de intendenciu.
ao primeiro por tres inezes c nos demais porsessenta dias.

¦«té»
Ficou ú, disposição cio Mi-

nisterio cia Justiça
Foi exonerado do logar dc professor esta-

. . _ ,.__ giario da Escola de Estado-Maior o tcnent'3-com a nação pelo brilhante exito alcançado coronel Arnaldo de Souza Paes de Andrade,pelo .^aviador argentino tenente-coronel Pc- visto ter sido posto a disposição do Minis-uro /anni, realisando o grande "raid" cm-; terio da Justiço e Negócios Interiores.freltendidi. hn tempos
. Foi enviado
•wuelle piloto.

expressivo telegramma

0 ministro de Portugal agra-
doca á Câmara

Pijúrava no expediente «Ie 'boje no Cama-fa;UniitMegramín_ do Sr. Duarte Leite, em-ünixailor dc Porltiisal, agradecendo as ícli-
M?a.ípes dessa casa do Congresso pela pnssa-.-.ni da projlniiiiição da Uepublica em scupaiz.

Morreu, em conseqüência dos fe-
rimentos recebidos num

eonflicto
, r^Mtè' (Parii)' ,5 Serviço especial da• .m_ii___) — Km conseqüência dos feri-'¦«ntos recebidos num eonflicto com o la-racior Antônio Abílio Ferreira,.veiu a fnl-
jecer o cominerciante desta praça, Sr. Joa-'ruim Clemente Farinha.«V policia apurou não existir a questãont- Honra allegada pelo criminoso.

OS VALES-OURO
O Banco do Brasil forneceu os vnlcs-oiiro

. ,"_t__Alfandefa'a " r;ii[1'0 Ae 4$910 papelPor 11.000 ouro.
»c2>_clo"ar co'ou-se nesse Banco ú vista a«.SSO t a praso a 8.900.

HOMENAGENS AO PRESIDENTE
ELEITO DO ESTADO DE

MINAS
BEIXO HORIZONTE. 15 (Serviço especial

da A NOITE) — Noticias procedentes do
oeste mineiro informam que o Dr. Mello
Vianna tem sido homenageado em todas as
localidades por «iuc tem passado, na sua via-
gem de inspecção nos trabalhos dn Estrada
dc Ferro Paracntu'.

Impronuncia de um "chauf-
feur"

Perante o juizo da 4* Vara Criminal, Jo5o
Baptista Virgoliuo foi denunciado como
tendo atropelado Joaquim Martino, quandoconduzia um auto da Assistência Publica,em 18 de setembro dc 1921.

A viclima fallcccu e o rio foi, hoje, im-
pronunciado. E' que não ficou apurado nosummario que o réo tivesse culpabilidade
no accidente.

Verba para forragem dc
animaes no ! grupo cie

artilharia
,,. í? Sl * ministro da Guerra solicitou dotribuna] tle Contas o distribuição A Delega-ria Fiscal do Thesouro Nacional no Rio(«.ande do Sul do credito de 20:286$, parndespesas de forragciii de 70 animaes do I"
grupo de artilharia a cavnllo.

mnm

0 crime é da alçada do pretor
lim _i4 de abril/dò lí) 10, Lucinda Férnan.

des de Araujo foi denunciada perante o
juizo tia .' Vara Criminal, tomo tendo t
acatado um coniinissníio tle policia, resis-
lindo ü prisão que este lhe fez, o oflendido
physicamcntc a Alcino Júlio de Moura.

Hojo, o juiz lir. Eurico Cruz, consideran-
do quo não ficou provada iro summario dc
culpa a existência dos dois crimes, c de ac-
cordo com a prova dos autos, desclassifi-
còu para ferimentos leves, remetterido os
mitos an juizo da ." "relorii, Criminal.

mem
ABOLIDO EM TODA A RÚSSIA 0

PAPEL-M0EDA
MOSCOU, 15 (Havas) -- O eommissario

das Finanças, Sr. Solioínikoff annuncia, pc-
lo "Pravda", que submetlcu ao Conselho
«los Cominissarios do Povo uma proposta
• -andando abolir o papcl-mocda em toda a

'llussia. ...

0 CÂMBIO REGULOU ES-
TAVEL

61|16 a 6 3|16
Encontrámos o mercado dc cambio, hojeem boas condições de estabilidade, com osbancos operando necessiveis, não havendomaior movimento tle procura e sendo regu-lar a offerta de letras particulares.Os saques foram iniciados por todos osbancos n fi I.H! d„ conlra o particular al> 1|8 d., mas com raros compradores dessasletras.
Eni .seguida, melhorou

dinheiros e o particular
niniln a G 5|32 d. bn
ti 114 rt, particular.

Havia tendências para melhorar o banca-rio a 6 3|16 d„ pois os bancos demonstravaminteresse cm vender para fazer cai.ta.Os soberanos cotaram-se a 49. e ns libras-
papel a 415000.

O dòllar regulou A vistn dc 83850 a 8S990e a praso a 8S960.
Saques por cahogramma:

_!__,' viS!!í-—t.L.?"drcs 5 81I32 a 6; Paris
JÍ»8 a 8475; Italia S390 a 8394; Nova York88900 a 98040; Hespanha 18200; Suissa15/ 1o; Bélgica 8432; Hollanda 38520; Bue-nos Aires, papel, 3..110; Montcvidéo 78990;Japão _!8o/ü; Noruega 18290; marco rendo
lííjj 100.

Foram a'ffisadas officiãlmcnte as seguin-tes tnxas:
A 90 d.v — Londres ti l|lfi n ti 1Í3 dris í. lli.'l o S4lit); Nova Yorlt 83900.

 Dc.sce em face de grandes difficuldades.as autoridades do 30» distrieto trabalham,no sentido de bem esclarecer o facto mys-terioso.

A' tarde, o Dr. Rego Barros, na sala pro-pna do necrotério do Instituto Medico Lè-
gal, fez a autópsia do cadáver do amarellodesconhecido. Ao fim de minuciosa pesqui-za, aquelle techntco nttestou como "causa
mortis": fractura comminutiva dos ossosdo cracno, com destruição da substancia ce-rebral, fractura das costellas o dilaccracãodo figado.

Itccomposlo. o corpo foi collocado emexposição, na morguc, afim de se estabe-lecer a sua identidade, ató agora igno-
rada.

MÁRROCAIN
lindos padrões desde

fantasia de
pura seda

91500

191601)

RADIUM fantasia pura seda
muilo encorpado pa-drfles orlgliine. JOgSOO...o ....-_-.-.-.*

Para despesas com as estaçses CREPE
de experimentação, no sul

china frniiccz multo cn-
coi-padO todas as cores

Pescadores que vão prestarserviços na Armada
O Sr. marechal ministro.da Guerra man-dou excluir das fileiras do Exercito e apre-sentar ao Ministério da Marinha, onde deve-rão servir, os soldados do 2o regimento de

artilharia montada Francisco do Souza Coc-
lho e Manoel Mnthias dos Santos, pescado-res matriculados na Capitania do Porto do
Itio de Janeiro.

Atropelon e apresentou-se á
polícia!...

O "chauffeur" Antônio Martins Júnior,dirigindo o auto n. 1.408, atropelou, hoje.no largo dos Leões, D. Amélia Martins, de48 annos, viuva e residente à rua Humay-tA n. 259, casa 1, tondo a mesma soffridofractura da base do cranco e escoriações
gencralisadas.

Prestados t. victima os soecorros de ur-
gencia no poslo da praça da Hepublica, foiella internada, cm estado grave ,na Santa
Casa.

Martins, praticado o desastre, apresen-
tou-se às autoridades do 21° distrieto.

«•Mi
VSo receber o que lhes é

devido
O Sr. marechal tninstro da Guerra soli-citou do seu collega da Fazenda o pagamen-lo, no Thesouro Nacional, das quantias de5208 e 420S, respectivamente, aos primeirostenentes Dclmiro Pereira de Andrade c

Snul Freire dn Motta Teixeira.
mmm

A Directoria da Despesa Publica conce-deu o credito dc 50:0005 a Delegacia Kis-cal no Rio Gran do do Sul. para despesas
com a Estação Geral dc Kxpcrimciit.ição,
comprchcndcntlo ns de trigo, aveia cevadae linho ,cm Dagé e Alfredo Chaves, a deConceição de Arroios e a dc vilicultura cenologiq em Caxias.

BELLO HORIZONTE PELO
TELEGRAPHO

liberty seda todas as co-
res  SETIM;

SETIMi'..
CREPE

ENXOVAIS „_„ NOIVAS
especialidade dn casa

icusc cores moder-

Guffree ultima novidade

2IJO0IT

mm

17Í90O

26-5900

271500

0 governo mineiro providencia para
combater a carestia I

BELLO HORIZONTE, 15 (Serviço espe-ciai da A NOITE) — O governo estadualvem cuidando com interesse da resolução do |problema da carestia da vida, tendo tomado I
diversas providencias, entre as qunes a dc |adquirir gêneros para vender nas feiras li-vres ao povo, o quc causou muita satisfação.— A commissão executiva do Partido
Republicano Mineiro está organisando um
quadro da votação que teve, para presiden-te do Estado, o Dr. Mello Vianna. Esse tra-
baJho será publicado amanhã.m— Os jornaes desta capital transcrevem
o trabalho do deputado Affonso Pcnna Ju-nior sobre a Receita, fazendo conimcntarios
elogiosos no mesmo.

_— Os delegados tias differciitcs associa-
çoes operárias locaes estiveram; boje, cmconferência com o prefeito municipal;«s«»

AMANHÃ
Grande venda de

SALDOS
E RETALHOS

fflB

Prorogação de prazo para pres-tação de fiança
O Sr. ministro da Fazenda deferiu o re-

quenmento em que Antônio Graça Júnior,collector federal em Presidente Prudente, nohstado do S. Paulo, pedia prorogação do
praso para prestação da fiança.

PEDIDOS DE DISPENSAS
DOS CONSELHOS DE

JUSTIÇA
O Sr. marechal ministro da Guerra soli-

citou dos auditores da 5* e fi" circum-
scripções judicinrias, respectivamente, adispensa do capitão medico Dr. .losé Rodri-
gues Bastos Coelho e tenente-coronel Au-
gusto Hyppoilto de Medeiros dos conselhostle justiça para os qunes fórum sorteados'.

O ALGODÃO
Esse mercado funccionou, hoje, ainda malcollocado, tendo.se declarado frouxo, comos preços em declinio bem nceentuado. Co-'" 0-b_-,_iano " 6 'J8 ,aran'-se •» sertões de 63$ a 71$ j as primei-i- a 6 3|16 d., subindo ras sortes <te 61$ n fiSS; os medianos dc _8.ncario e a 6 7|32 e a 62. e os paulistas tle 003 a 65?, por 11) ki-los. O movimento de negócios correu sensi-velmente moderado, estando os compradoresmuito retraídos. Entraram Í120 fardos e sai-rnm3G2, sendo o "3tock" de 8.SOS ditos.¦ mem 

Pa-

0 GAFE' REGULOU ACCES-
SIVEL

0 typo 7 cotou-se a 50$000
O mercado de café, tendo os vendedoresse tornado necessiteis, revelou-se maisaclivç, aceusando regular desenvolvimcn-tic procura para a rcallsaçãò tle no-negócios nn tnboa.

to
vos

. , . , , -,. -¦-¦- ', ''oram regularc. as entradas, mas os cmA Tistu — Londres (I n fi I{ln; Paris ÇS4B5 liarqueS -
a *I7_; Italia SII88 n $119".; Portugal S.48 ..
S3.IÍ0: Novo York 8-SS50 n SÍÍIflO; Hespanlialil90 n I9210; Suissa 1570(1 a IS730; IiucnosAires, impei. 3S275 a 38320 ouro e 75'14ó á(ÜlflO; Montevittco 7.'.)J0 a 8S000: Japão¦ISõlO o 33550; Suécia 28380 a 28400: No-i-uega 1.1280; Mollnndn 3S490 n 38535; Di-namarcn 1*570; Canada 8S800; Chile 1..060
(peso ouro); S.vria Slliã a S470; Bélgica
8430 a 8435; Hnmania 8052 a 8050; Slova-nuia $2fi0 a 8282; Allemanha 78 por trilhãodc marcos 25130 ti 28140 por marco da ren-
da; Áustria 8133 a •.145 por mil coroas;
café SI ti S a 8470 por franco; soberanos 498;
libi-ns-pnpel 418000.

Durante o dia o mercado de cambio per-manecuu bem collocado e firme, tendo-se
generalisado a taxa de fi 5|32 d. paru o ban-
cario. Logo depois os bnncos passaram aoperai- a fi _|t(i d., com dinheiro a 6 9]32 d.•nara o particular; Por ultimo, porém, revê-
lou-se o mercado fraco c fechou com o b_n-
cario a 6 1|8 e o particular a 6 3116; A li-
brá-papel cotou-se a 408500 por ultimo.

necusanun também maior dcscnvol-vnuento.
lOotou-se o tj-po 7 a 50? por arroba.As vendas effcetuadiis na abertura foramile 9.0.i7 saecas, tendo n bolsa de Nova Yorkaceusado^ no seu fechamento anterior umaalta de o0 a àã pontos nas opções.fcntrarani 14.005 sacens, .sendo 11.434 pelaLeopoldina e 3.171 pela Central.
Os embarques foram de 17.810 jaceassendo 7.507 pnrn os Estados Unidos 8.085pnra a Europa. 1.718 para o Hio da Prata eü00 por cabotagem.
Haviam cm stock, ho.fc, 238.524 saecas;— O movimento verificado no mercadodecafé a termo foi regular,tendo sidofechn.nas a prnso 27.(100 saecas. Cotou-se pnrnoutubro a 498800; pnrn novembro a 49.600;

paru dezembro a .98600: para janeiro a498700; parn fevereiro a 498800 e para mar-
Ço a 508, compradores.

O mercado de café regulou durante o diasem maior actividade, negociando-so mais4.012 sacens, uo totnl de 13.069 ditas.
Fechou iiialtcrntlo e fraco.

Novo augmento em Barhace-
na da carne verde!

ÍBARBACENA (Minas), 15 (Serviço espe-ciai da A NOITE) — Sem motivos plausi-veis, ao que parece, os açougueiros locaesaugmcntnram dc mais duzentos réis o preçodo kilo da carne verde.
Espera-se que o executivo municipal

exerça maior fiscalisação no matadouro dacidade, onde são abatidas rezes magras e
doentes e assim, ao menos, fienra a popula-
ção esperançada de que consumirá carne de
qualidade recotninendavel.

GRANDES

zis de Paris
Largo cie S. Francisco ns. 19 a 23

JUNTO A' EGREJA — TEL. N. 3St

TECIDOS CHICS
aclamascados c fantasia, em seda e
tnercerisados, desenhos lindos, có-
res da moda. O maior Bortimento

oelo menor preoo.

^^V^N^lin
OS. lu •<• Cetiete. 67~.R_»

Dr R ParAeWae <los Imspitces da Mi-ur. n. raraenas, £cricordia t Pro Mi!,
tre. Coração, pulmões e app. digestive, úíh-
riamente, dns 10 cm deante. Assesnhlea,
71. Tel. 446. C. lies. C. Bom fim. 716. T. 941 V.

Confirmação de uma muita de \
8:I33S090

O Sr. ministro dn Fazenda resolveu man-
ter, por seus fundamentos, o neto dn Ilece-
bedorla do Distrieto Federal, que impoz á
firma José Ignaeio Coelho & C. a multa de
8:i:)3$, de aceordo com os artigos 1(50 e 204,
respectivamente, dos decrets ns. 11.951 e
14.1148.

O TEMPO
Temperatura de hoje : máxima,

23°,7; minima, IG',6

l lig«'V.
25 e>7

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

da tarde de amanhã:
¦Distrieto, Federal c Nictheroy — Tampo— instável sujeito a chuvas e trovoadns.
Temperatura — noile menos fria

ascensão de dia com máxima entre
grãos.

Ventos — variáveis.
Estudo do Rio — Tempo — instável comchuvas e trovoadas.
Temperatura — noite menos fria ligeira

ascensão de dia.
Estudos do Sttl — Tempo — instável coin

chuvas esparsas.
Temperatura — cm ascensão.

•"'*'' ' ' ¦" ***»***%****w%tm* ¦

Loteria da Capital Federal
18750. 
19922 
2.89 '

15.75. , . 
62S1. . _, . ,..'.*

;j-. • SABBADO
100 Contos da Capital — 9$

NATAL — 500 CONTOS
Terça-feira — 200 contos do

RIO GRANDE
COMPREM NA FELIZ
CASA ALMIRANTE

E' a casa que mais sorte vende. Attende
pedidos para o interior

Avenida Rio Branco, 157
J. BELLUCI0

TIPÍIES C0RTI8IS-ST0RES
Apesar de tudo ainda _> a nossa casa cpitvende mnis bonito. O maior sortiment». •*mais variados padrões

9 •- LARGO DA CARIOCA — t
Soii7.it Biiplistn & C.

ColcltõiS ÍIIIJK
CAMAS PAULISTAS

Guarde bem - C. 3586 • este numero
BONIFICAÇÃO :

Compras à 300S 5003 700S

C. 3 5
600»

Guarde bem 8 6
BO :000snon
íOiOoosnno
5:00n?00O

Rua Treze do Maio 35 — Tel. 3586
a.nnnsnn .j >*í"« Humberto Gotuzzo

_, 2:000?000*ljo e intestinos, 7 Setembro, llií

tloeueas ncr-
. Vosas, estorna-Setembro. 1UÍ.. 3 áj & hur*».

Jjt___.-._i___.. ¦. ii.
,.-...¦:.. 
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Veneravel Ordem Terceira de
São Francisco da Pe-

nitencia
COMMENDADOR MANOEL HO.

hUlía KS FONTES
a{L A Mona AilmlnltlralIvH ilraln

I yw,ftn,vr' Or«kim munilu «?*!<••
A br«r em nua egreja, «mnnha.

«ii!ii..,.iiirn, 16 do corrente, uj w .
nora», miwtn em •uffragi» «In iilmn
«Jo aru Irmio lM.it.?..u MM u.«i>
duiMlei, COMMRNDADOR MANO. I
RODRIGUES FONTES, e nara •#»!»•
•Ir a etlé piedoso neto, convidam a nua
família, parente* e nc*«oa» da omita»
de do menino finado, bem como a
todo» oi no*M» ss...... ... gciw.

Secretaria, 15 de outubro de
1924. — O Secretario, Joti Alberto
dix Bittencourt Amarante.

Annalia da Costa Quimarães

f.insi". 

Corria de Lima Guimarães. Mn*
riu Corria Glilmorflei, Antenor Vlol-
ra das Santos, senhora, filhos, genro,nota r neto*. Adalbciin dc Gusmão

Jntah.v, senhora e filhos, Pedro Pereira lln-
(dista e senhora, Dr. Olavo de Almeida Le-
«ie, senhora e filhos, Alvará da Costa Atuo-
rim e senhora Agradecem a todos que so
dignaram acompanhar os restos mortaes tlc
«ua Idolntriida esposa, iiilir, sogra, avô c
bisavó ANNALIA UA <:OSTA GUIMARÃES.
• convidam os seus parentes a amigos a
insistir a missa dc 7* dia, que mandam rc-
mr amanhã, quinta-feira, 10 do corrente.
au igreja da Concelçio da Boa Morte, a rua
tio lloiarl.i eantn de Ourives, ás 10 horas,
pelo epie desde ji sc confessam agradeci-
«ei.

Jayme Augusto de Andrade
XUCCIDO FM AJMOFÚLA—PORTUGAL

t 

Ayres Augusto dc Andrade c esposa,
Adelaide Augusta dc Andrade, Dr. Al-
varo Augusto de Andrade, esposa e
filhos, Dr. Antônio Dusslerc, esposa c

fiihos, Antônio Joaquim dc Andrade c mais
turcnles, agradecem a todas us pessoas«iae assistiram a missa dc 7" dia o dc no-»o. ua convidani a atsietir a missa de 30"
«lia, »;.ic pelo seu eterno repouso mandam
?czar amanhí, quinta-feira, 16 do corren-
lc, is d 1.2 horas, no altar-mór da egreja
de Nossa Senhora do Monte do Carmo, A
iuii 1" dc Março, pelo que sc confessam
rti-rniimsBte agradecidos.

• José Francisco Atendes
CATAGUAZES — MINAS

+^ Seus primos, José Braz da Silva e
*T familia, Luiz ISraz da Silva c família* c seu compadre padre Mario Couto

mandam rezar missa dc 7* dia por
alma do inesquecível primo c compadro
.1GSE' FRANCISCO MENDES, amanhã, quln-
ta-feira, 16 do corrente, is 8 1|2 horas, na

DR. NASCIMENTO GURGEL,
,,irtln,lii pnra Nova Vorl,, ,•,,,„ deslliii* A
Havana (Cuba), cm roprotenlavAo nfflrlnl
tio (íiivi-iii ¦ > du lirasil, aprcumln miu-. ile»-
lailldi.s „"-. seus um,',"•¦, collegas v clirii-
tes.

Durante sim ausência serflo ns doentes dc
rnnsiiliiirln attcnilliln. polo «eu nsilitenlc
Dr. Achlllc dc Araújo,

DROGARIA BAPTISTA *¦£;«;
varejo, Preços baratlsslnios. lln.i 1* do Mui-
ço n. 10.
Dr. Murllln de Campos — D»cn. nervo*»» e
s.vpblll». Carioca. 10, 2", I" o fl" As 2 h.

FLORES NATURAES
— Os menores preço* —

RUA GONÇALVES PlAÍ. Jl7 -*?!?<™.'Ml

Loteria do Itio Grande
MITO (llio)  íooiooòVonü12013 lOlOOOlOflll
15080 AlOOOtÚOO
IJS89 SltOOOiOOO'-'7'.'2 I i0UII?0ni)

Sortes grandes—Centro lataic»

Of. Hilifl |lffi
O ilfsapiuiit'cimento tlessc

conhecido político o
linan» Islã

ULTIMAS HOMENAGENS
Uma llgur. de muita trailiçAo no scena-rio político do l\lo Grande do Sul, e do

pau, acaba dc oi.,iK»r.ie com i, morte doDr. Homero IluptUlii. que fui um sereno econvlctt •ir,iiu,n,in,li»tii ,l,< nepubllca, a cu|n
VRiilA toniprc tcrviii,

TALVEZ NUNCA A PALESTINA
VENHA A SER 0 LAR NA-

CIONAL DOS JUDEUS!

8EL.ECTA

Unico botão Sf 1«e rivaüaa

garantido Jl 
C°m *""
ments
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O "ylddlsh" adoptado como
língua official na con-
vença» c mm tribu-

nacH dc OdcMMa
VIBNNA, «elembro tV. P.l — A Palc>tl-

na iiiinc.i vlri n «r o lar nacional dos Ju-
deli. ii- forem nu..-' a« noticias mie chegam
du sul dn Itussia I. nu riem serA lubilltulr
da e dcisnrA ile ser a Mceea iIoh que ilc*cjam
que o ylddlsli sc torne i lingui ofltciul dot
Israelitas. Nova V^rk podo perder n sua dis-
(Ineçflo do ser .1 cidade do muu.lo de maior
população judaica A cldiidc dc (idcss.i e»l*
i.i/iMiti 1 farte roncnrronola 1 Nova Vorl»
como uma nltrncçAo magnética para os dos-
riiirioniis Uc ls.,,,0,

Km »eu parquo dc flronx, Novs tora 01
obriga, com slgnaes dr mui própria língua, a

(Ttffleisa Esfrmo
VESTIDOS PARA SENHORAS

VESTIDOS PARA MOCINHAS
VESTIDOS PARA MENINA

Oi mais lindos modelos, — 0.1 pr^os

,3.
mnis rasoavois.

Arnif f1

veiio .1.1 «"••' Pisar o gramado, mas o Brands porto!¦'«»•
•rio Poi pnrlndor de cerenes do Mor Negro foi Mm;
i«. í,riihn I reconheceu u ylddiih com» llnfu* ofrlelal

Assembléa, 100-104

mLWÊmm
"•".'¦•¦•.¦"."."."

Madeiras
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"ítgfeja üc b. 1-rancisco <ie iJaulu, c para esse
acto de religião convidam seus parentes c
amigos, antecipando seus agradecimentos.

Dr. Alfredo Gomes

ÍAs 

inspectoras da liscola Normal,
rendendo afíectuosa homenagem ao
ilhislre e muito estimado Dr. ALFHIC-
DO GOMliS, fazem celebrar amanhã,

c.iiinta-ielra, 10 do corrente, ás 10 horas,
no áltar-mir da matriz de S. .Tosa, uma
Snissa pelo eterno repouso da alma do grau-
<lo cd*.!:-ador, convidando pura cise piedoso
acto a fdrniiia e amigos do prezado morto,
bsSiip como cs c-jipos administrativo, du-
«ente ô dissente da Kseola Normal..  _ ; . _  . _ , .. lr , — r-,
Mina Pura Arguelles de Souza
• Fernando Arguelles Miranda e se-

0>M «hora, Elena Arguelles Miranda agra-
i decem, pcnhorados, a todos que acom-

4» panharam a ultima morada da sua
irmã e cunhada PURA AKGUELLES DE
SOLZA e de novo convidam cs parentes e
amigos para assisitr a missa dc trigesimn
dia, ijuc mandam celebrai- amanhã, 16 do
corrente, és 10 horas, no altar-mór da egre-
ja dc S. Francisco de Paula.

TRICGIENE (mm E SEDA)
PARA CAMISAS

Trieolines f a n -
tasia ricos pa-
drões larg. 0,80
met

Tricoline espe-
5$200

ciai enfestada
artigo supe-
rior larg. 0,80 . 6$500

Tricoline riquissi-
mos padrões,
larg. 0,80, a me-
lhor 8$200

Seda ( japoneza )
lava vel encor-
pada ps camisas
met 16$000
NOS ARMAZÉNS DO

Hcrminia Alvares
Cs?:,!'/! do commtndador Hilário Francisco

At paris, fallecida cm Belém do Pará
MISSA DE 7' DIA

tAs 

familias Alvares, Alvares Ribas
e Alvares de Castro fazem celebrar
.amanhã, quinta-feira, 16 do corrente,
^s 9 1]2 horas, uma missa em suf-

fragio de sua alma, no altar-mór dn egre-
ja de S. Francisco de Paula.

MIO MS
NOIVAS

83, 85 e 87, Uruguayana
(CANTO DE BUENOS AIRES)

Telephone : Norte 2875
¦ •¦>— i

Dr. Alipio Zacharias de Carvalho

tO 

Dr. A. dc Albuquerque Mello C
familia, o Dr. Leão de Aquino c fa-
inilia convidam os parentes e amigos
Ao seu saudoío amigo Dr. ALIPIO DE

CARVALHO para assistir a missa de T dia
que por sua alma será celebrada amanhã,
ás 9 horas, na -egreja dc Nossa Senhora do
Parto. Desde já muito agradecem. _ - |

Fernando Antunes
^^ Francisco Antunes c familia convi-
##» 'dam todos os parentes e amigos a ,,l •

I sistir a missa do 0° mes que por lima
/ do finado FERNANDO ANTUNES man-

dam resar amanhã, 10 do corrente, ás 10
horas, uo altar-mór da egreja do Carmo,
pelo epie se confessam antecipadamente
agradecidos.
¦^ i ' ....

Maurício Silva

tSna 

mie, irmãos, cunhadas e pri-
nes eonvidsm a todos os parentes e
amigos, para assistir a missa de 7o
dia, dt seu pranteado e inesquecível

MAURÍCIO, que se realisará sexta-feira
próxima, ás 10 horas, no altar-mór da egre-
Ja de S. Francisco de Paula.

r

' Alexandrina Martins
O «baixe assignado, na impossibilidade

material de agradecer pessoalmente e de
modo mais condigno, a todos os amigos e
rüebihos que compareceram com o seu con-
forto moral, dnrante o transe doloroso por-
era» passou, com a cruel enfermidade que
vktimon a sua idolatrada afilhada ALE-
XANDRINA MARTINS, vem, com todos de
sma familia, agradecer pcnhorados lão pie-
aose * digno gesto, hypothecando a todos
es mais sinceros quão profundos agradeci-
mentos.

Rio de Janeiro, 14 de outubro dc 1924.
Fernando A. Seoerino.

Avenida Henrique Valladares, 33, so-
arado.

Dr. Luiz Nazareth
Sna familia e demais parentes agrade-

«m, pcnhorados, por este meio, na impôs-
•ibilidade de fazel-o, pessoalmente, a todos
es amigos, que por qualquer fôrma partici-
pársni do seu pesar, por oceasião do enter-
ramento ou missa do querido morto.

FESTA DE S. GERALDO MAJEL-
LA, EM NICTHEROY, NA CA.

PELLA DE SANTO
ANTÔNIO

Sendo, amsnhí, dia do Glorioso Sáo Oe-
faldo, algumas devotas do milagroso Santo
resolveram eommemorar da fôrma seguinte:
A'» » i\i horas, por escolhidas voses, sob
a dlrecçáo da apreciada professora D. Ali-
ce Pinto Guimarães, será caatada n solemne
missa de Santa Thereza do La Hache, acom-
pahbada por uma orchestra composta dc
•bslisados professores, sob o regência do
competente maestro Josi de Castro Bo-
«elho.

:.Vs 8 horas da noite será cantada La-
«tainha, finalisando a f»«tividada com o
lljmno de S. Geraldo.

Casa Son
Verdadeira liquidação de rou-

pas brancas, confecções, meias
e muitos outros artigos para
senhoras, homens e creanças.
RETALHOS fe sedas e

outros tecidos.
Exposição no 1* andar
S0' ATE' AO FIM DO MEZ.

Casa sacana
Avenida Rio Branco, 76 a 86

llomtia Oaptisto t o x da Câmara, a
prestando relevantes

serviços ao seu berço na revolução fc>
derallsla. Aqui. na capital dn pais, entreos cargos de destaque exerceu, cumpre re-
rordar o de presidente do lianco do lirasil,
no governo Wcnccshi» Bra». c o dc ministrodn Fazenda, no período passado.

Actualmente, n Dr. Homero llaptista,que
ern um especialista de questões econômicas
e financeiras, c lambem cultor do dlrcltn,
òecupava o cargo dc director da Stil-Amc-
rica, dc cuja comniissão de finanças
ern o presidente. Ern nimia tente cathcdra-
tico du Faculdade dc Direito, da Unlvcrsl-dado tln Itio dc Janeiro, c sócio honorário
do Instituto Histórico o Gengraphlro. Elle
era ainda um lornulista de especialidades
ua nnnl.vsc das finanças, e como jornalistaexerceu sua nctivlddc náo só nesta capital
como em S. Paulo, onde exerceu ainda, na
.sua mocidade trabalhosa e inteltígente. as
funeções de typographo da "Gazeta da Tar-
de" c da "Tribuna Liberal", o que vole poruma passagem commovcnte em tão brilban-
te c fecunda carreira.

O Dr. Homero llaptista, que falleceu na
noite tlc hontem na Casa de Saude Pedro
Ernesto, sendo o seu corpo trasladado paraii residência tle sua Exma. familia. na Fa-
lnica das Chitas. A rua General Roca 54,
era casado cm segundas nupeias com a Sra.
D. Alice Castilhns llaptista, de quem deixa
cinco filhos menores. Do primeiro inntri-
monio deixa os seguintes: Dr. Álvaro Mar-
tins llaptista, nosso collega de Imprensa e
medico da Assistência Municipal; Dr. Ho-
ruero-Martins Baptista; juiz de-direito—no-
Rio Grande do Sul, e uma filha casada com
o Dr. João Marimbondo Trindade.

O finado era irmão do Dr. Álvaro llaptis-
ta, ex-dcputndo federal, e dos Drs. Amaro,
Josi c Fclishcrto Baptista.

O enterro do saudoso financista reallsou-
sc estu tarde, com grande concorrência,
partindo o feretro da run General Roca para
o cemitério de S. Francisco Xavier.

O Sr. conde dc Affonso Celso, presidente
perpetuo do Instituto Histórico e Geographi-
co Brasileiro e director da Faculdade de
Direito da Universidade dn Rio de Janeiro,
logo que teve noticia do falleeimento do Dr.
Homero Baptista, que era sócio benemérito
daquella egrégia instituição e reputado pro-fessor da Faculdade dc' Direito, mandou
hastear, nos respectivos edifícios, a handei-
ra cm funeral, enviando uma grinalda dc
flores naturaes, em noma deste estabeleci-
mento.

Ainda, em virtude de resolução do Sr.
conde dc Affonso Celso, o Instituto Histo-
rico será representado nos funeraes por
S. S. c pelo Sr. Dr. Max Flecuss, secreta-
rio perpetuo, e a Faculdade de Direito pelo
director e pelos professores Drs. Antônio
Maria Teixeira, Eugênio de Barros, Catta
Preta, Carlos Seidl c Francisco de Avellar
Figueira dc Mello.

A PAÜUCÉA
PARA ESTE MEZ

Preços especiaes cm todo o
grande stock de

Sedas,
Tecidos Finos,

Roupas Brancas
e Artigos de Cama e

Mesa
Grande quantidade de

SALDOS
eom enormes abatimento*

2, Largo de S. Francisco, 2

na sua longa
ra, vitto que.moço ainda,
i minado, se
«liou na obra
i ln-,.i..i no sou Esta'Io n.it.il, loinind»
pirte nos congresso?
republicanos de San-
ia Murln o na couiu-
ruçíin de 89. em queo<i nallilctis rlo.grnii.
tlcnses jurarjm im
pedir o ad
terceiro império

XràWlnttW-èl •'«>«"« 
"trlbuiracs 

o o commercio, O» nova-
anui roíirescntou* »or jwbinos. une tenham receio de perdjr o»
farias"Surii o"«» vl*lnho' »'"»»"¦ P.n,,«»n consola*;!!
seu Esúdo. 

"L"nilS f,,m " f"01" ,lc ",,c- "u '"T"' ne?'ium,,
narto «Ias commis. i''"ha <le navcgaçAo com escalas em Odossa „.„„«„ ._-. ¦

Ócs msi, Importin- fez preparativo para ampliar o» seus acluats granOCS depOSltOS Cserviços entre a America <• aquelle porlo. 
*

Assim, • v
nos trihunsrs
fiquem vasios os cnmmodns oocupados em

Gonçalves

do
Dias, 6

^Sy'

Novo carregamento á descarga, destas pre«
ciosas madeiras. Está outro vapor carregando
em Antônio Lemos, (interior do Pará) nos

serraria da casa MANOEL
o n America e nqucuc pono, ,^__ .*'¦¦•> •
\1$SgBÍt\\ ílSS^írerS: PEDRO & Cia., onde tem cães próprio, acos-

SÈS^iSíiffi*°SS:(tavel, para facilitar o barateamento destas ma-
ggSri^ Dirijam seus pedidos ás officinas Ma-
e Indo 0 resto partiriam nara a America ama* *»-,#»• *noel Pedro & Cia, aTnhã sc a quota legal dc ImmlgraçSo fosse
removida u pudessem pedir, comprar ou
roubar uma passagem para cruzarem o
Atlântico.

¦ oe» i - ———

Para
camisas de

homem

Rua Figueira de Mello n. 237
ALÉM DE CAROS

Zephir Inglez larg.
80 c, metro . . . 2$500

Crepon, larg., 80 c
metro  5$000

Trleollne, largura
80!c, metro . . . 6$600

Crepe listado, larg.,
100c, metro . . 8$000

Palha de seda,
larg., 90c, metro 9$000

Seda listada japo-
neza, larg. 100 c,
metro 24$000

Crepe da China
(fantasia), supe-
rior qualidade e
lavavel, largura
1m,40, metro . 32$000

Tussor de linho,
larg., 1m,40, me-
tro 10$500

Tecido Tropical
(para ternos),
larg., 1m,40, me-
tro  9$500

Tussor de seda,
superior quallda-
de para terno,
metro ......

0 Laboratório Nacional de
Analyses vae, afinal, me-
lhorar o material e ter

mobiliário condigno
JA1 ESTA' ABERTA A CONCUR.

RENCIA PUBLICA
Por oceasião da rcorgunbuçúo do Labo-

ratorio Nacional tle Analyses c creação dos
laboratórios aduaneiros, u lei n. 4.1150 tlc

I 13 dc janeiro de IUÜI) concedeu aquella rc-1 partição federal, directamente subordina-' da ao Ministério da Fazenda, o cretlil" da
Impurt.iiKiíi tle iui):(i.iOí para a substitui-
ção do mobiliário imprestável, acquisição
dc mesas de trabalhos chimicos, appare-
lhos, livros, modificação de compartl-
mentos internos c despesas extraordina-
rias.

Tendo a lei orçamentaria da despesa do
corrente anno incluído a referida impor-
tancia na verba n. II! do Ministério da Fa-
zenda, na parte referente no Laboratório
Nacional tle Analyses, o Dr. Pinto Hrandiio,
director do mesmo Laboratório, de aceordo
com as disposições contidas no Itcgulamcn-
to Geral do Contabilidade Publica, cm
vigor, mandou abrir concorrência publica
paru a acquisição do material necessário ao
bom fuhcciohamcnto da repartição que türi-
3e, tendo por portaria designado os funo-
cionarlos da seeção tle expediente, Srs.
Luis Vieira Simões e Fcrdinando Ferreira
Soares para servirem respectivamente como
presidente c
reneia.

O edital para essa concorrência, bastante
longo e minucioso, está sendo publicado no".Diário Official", expirando a lti do corren-
te, 1 1 hora da tarde, o prazo para o rece-

1 bimento de propostas dos interessados no
fornecimento do material constante dos di
versos grupos transcriptos no final do cita
do edital.

¦ — i

pr&.Os gêneros, deteriorada,
tom iniexisaria

alimentar
Que encareçam, mais e mais, os gor.trc»

alimentícios ainda 4 admissível 1 Mas qu:
ossos gêneros, comprados a custa tlus maio-
res sacrifícios, anula sejam tlu pcor q-.i„li-
dade, produzindo o onvcnnmcnlo do pom,
isto não sc pôde odinlltir dc maneira al«
gtiniu. Ií' assini quo temos a accrcsccntar
ús listas sinislrus dos outros dius, mais oi
nomes tias seguintes pessoas, qüe recorre-
ram aos cuidados da Assistência, por ^e
verem atacadas do intoxicação alimentar;•'.-, a n niiloão Hernarilo:; Ferreira, de 
talale. nioiauor á rua .Nova de S. Ccõp
n. t:t; Sorvo Dius. de -1 nnnos, opcn
residente A listrada do Itio da Prata.
Campo Grande, c Salvador tinido, de
nnnos, pedreiro, morador á rn,-, Iíuzcbi ,
OHCE

—lí-í-T—•

Coirnradas nos leilões do Mon-
te Soecorro e casas dc penho-o

U res, vendem-se com lucro dc í|
f-10 c/c. Compram-se o tròcam-sa^

jóias usadas na J0ÂLH3RIA Il-í-
I DIANA, Becco do Ilosario, esq.

.,,„(¦,„ .„;».„  ........ j^- to- ^«'anoisco. Atténde-se a
secretario da mesma concor- f,|chaiíiados pelo Tel. Norte 3111.

OS301'. ai t:ssQ'Sü:y.z^-T^í'"^iz:vtr:.r.t}

u

Fabrica de Guarda-Ghuvas
Sombrinhas da moda c bengalas. Con

certos e reformas.
Chapéus para homena c meninas.

ARAÚJO & COSTA
ESTACIO OE SA',.35L

—

!
OURO

BOA OCCA8IAO!
Pára adiquirir Jóias, Relógios e objectos

para presentes. Centenas de pessoas invadem
a Joalheria Thesouro do Casteilo, i R. Um-
guayana, 9 e lá compram tudo pela meta-
de dos preços de outras casas. Relógios
Omega a 85$. Cruzes com lindos brilhantes
a 2008. Lindos solitários desde S00(. Bichas
com lindos brilhantes a 2508. Relógios de
ouro pulso a 75$. Allianças, par 45-J. Oes-
portadores 18$. Garçones 83000.

m*m

JÓIAS PELO CUSTO
DESCONTO DE 10, 20 e 30 o/o

Por motivo de balanço
APROVEITEM! ÚLTIMOS DIAS!

VEJAM ESTES PREÇOS
Collares ouro de lei 12$
Pulseiras galalite. ultima moda, ¦;¦'. 38900
Correntes folheadas a onro '. 3$
Annels de ouro para creança, desda 10$
ISrincos de ouro, desde ,„ io$
Brincos La Garçonne. .  8$
Pais. plülinote, ullima moda  6$" escravas, folheadas a onro., 4$" Bertine, folheada a onro.... 11$
Iteloglo pulseira, onro de lei 78$
Collares dc pnta dc lei....  1J800
Caixa eom Rositrio  C$000
e tudo mnis com grandes abatimentos.

JOALHERIA LÚCIO & RAMOS
41 - URUGUAYANA - 41

ENTRE OUVIDOR E 7 DE SETEMBRO

Revigon
TÔNICO SEM ÁLCOOL — Formula do Dr.

Rocha Vaz. — Amargo Estomacal. Abre o
tppetitc. Poderoso estimulante. Tônico dos
nervos e cérebro..

A Cantara de Montes Claros vota
o orçamento para o anno

próximo
MONTE GUVROS (Minas), 13 (Serviço es-

pccial da A NOITE) —'A Câmara Mutilei-
pai votou o orçamento para o exercicio pro-
ximo futuro. -Além da receita c despesa,
que estão calculadas cm 159:40d.$00O, a rc-
ferida lei consigna as seguintes verbas: dc
dez contos para a instrucção publica do mu-
nicipio, dc tres contos para a Escola Nor-
mal e de duzentos mil réis para a Caixa,
Escolar.

•Mgj

Eponge
Compra-se a 8$ e 12$. Prata mceda 50 ej°

_ _ i e 100 °_°, brilhantes 2, 3, 4, e 5 contos o
U5$000 quilate, cordões, correntes de curo quebra-

das a jóias com brilhantes, salvas, castiçaes
Ide prata. Pagamos mais 50 '|° que outros
, compradores. Offertas garantidas, Thesouro

do Casteilo. Uruguayana 9, perto da Carioca.
mm*

jf*^e_i£jH4Çj3fc^

laureado espe nalisla
em dentaduras anatc
mioau e brid-jc-wo.k;
(pontes), so:,, auxi i.,
tlc chapas, para a
mastigação íoíci ., -

belleza da physiononiia. Preço, moil .-
7 Setembro, 'JIU ; das 7 ús 5. Phòne, lòú ,

-na-;*-

convida a sua distmcCa oli
uma visita, para ver as uliimas
vidailos
"Avon"

RUA

ntclii

de í'aria, recebidas poi,,

URUGUAYANA, 43¦írC-

Superior qualidade
e todas as cores
(enfestado)
metro 2$500

(Vendas por atacado e a varejo)

Na C&SA PACHECO
Rua Uruguayana 158 e 160

Esquina da rua da Alfândega

TELEPHONE NORTE 1244

Para
¦ *nm i

o Orphanato Santo
Antônio

Da irmã Paullna, da Ordem de Nossa Se-
nhora do Carmo, recebemos, para o Or-
phanato de Santo Antônio, a quantia de

MEIAS
CASA LUIZ XV

RUA DO OUVIDOR, 177
Casa especial cm collctes, cintas, formas

elásticas c suúticn-gorgcs.
Grande desconto de 20 o|o

Em vésperas dc receber grande e variado
stock de artigos dc sua especialidade, a casa
Luiz XV communica á sua distineta cliente-
ln que fará até o dia 30 do corrente um
grande desconto de 20 oio sobre os preçosmarcados cm todos os seus collctes, cintas,
soutien-gorges c artiRos de lingerie flua.¦ -t-r-

Os Tres Mosqueteiros
Nova edição do popular romance de Ale-

sandro Dumas, peln modesto preço dc 3X000.
A* venda nas livrarias FRANCISCO AL-VES, BltAZ LAURIA; ODEON, AZEVEDO cuo deposito, rua do Carmo, 35—!•_,

<*

Todos podem vender Meias,
mns ninguém pódc offereecr
as vantagens da

¦ . -. 0 ._,
<^""^ 

^^^*©*'r*--teí-ln

I I I
l ! I

Desapparece um conceituado e
estimado clinico paraense

BELÉM, 15 (Serviço especial da A NOI-
TE) -- Falleceu, inesperadamente, nesta
capital, o Dr. José Maria Pereira de Bar-
ros, conceituado c estimado clinico pa-raense, cujas qualidades tlc coração e de
saber lhe valeram o respeito e a admira-
ção do nosso povo.

Os funeraes do humanitário facultativo
tiveram extraordinária concorrência. No ee-
miterio, falou o Dr. Veiga Cabral, que enal-
teceu os predicados muitos que ornavam a
personalidade do saudoso extineto.

Todos os jornaes fazem extensos necro-
loglos do Dr. Pereira de Barros, lamcntan-
do o seu desapparecimcnto e tecendo elo-
gios A sua obra de medico dedicado, com-
petente e imniensamcnte caritativo.

¦ mm* <

í A SENHORA Está triste? as suas!
regras são dolorosas!

c irregulares? Tome Cápsulas Sevenkrauti
(Apiol, Sabina, Arruda). App. D. N. S. P.l
n. 94. A' venda: R. Uruguayana n. 91.1
_m*M——mm—mk——'

Fa:'3seram na Sania Gasa
Na !)\ 8" e 10' enfermarias da SantaCasa, paru onde haviam entrado e;n estado

grave, falleceraiii: Antônio Nery. de 50 an-nos. operário, residente ú rua Miirqíicz de
Sajiücalí.v 22, casa 10. Entro,, na véspera,
atacado tle aiicurisma; Renata Crriis Garcia,
eòsirilieiro, natural da Venezuela, de 3/
annos e residente ii rua Voluntários dn Pa-
triu 317, vietiiiiado por cirrose epathiea; e
Rermanp Camillo du Costa, 50 aniios, tra-
balhailór e robiiicntu ú rua Àliha Silva, e, •
ilacarépagua.

. .gl» 

MEIAS
Em seda, fio c algodão, ein qualquer côr,

para senhoras, homens c-creanças. MUSSE-
UNE cm todas as cores, garantidas c era
todas as qualidades.

Aa nossas meias são as melhores.

Luvaria Gomes
Especialidade em Luvas fantasia

38 Rua Ramalho Ortigão 38
aüWasJIKhá^V

F0RM0SIÜH9
HUA DO OUVIDOR. 1S6

Telep. N. 1C93
LUVAS. LEQUES, MEIAS.

CALÇADOS FINOS, ETC.
m»m-

CASASTEPHAN
Nos preços, qualidades e va-

riedade.
Só vendemos boas marcas e

qualidades garantidas.

12 Roa Uruguayana 12
(Única Casa só dc Meias da

Capital)

Falleceu em Recife o fundador
da firma Dias Loureiro & C.

RECIFE, 15 (A. A.) — Falleceu o oom-
mendador José Francisco Dius. fundador do
firma Dias Loureiro &. C, sendo o stu pas-saincnto muito sentido, i

Livraram-se do serviço mi-
litar por "habeas-

corpus"
Foram mandados excluir das fileiras do

Exercito, por effeito de "habeas-corpus",
os sorteados militares Carlos Bernardo dcAzevedo, Christovão Pinto Pereira, Ernani
Arouea Brandão, Deoclecio de Barros Bei-1-ba, Argcmiro de Souza, Antiir Bulhões deCarvalho c Albino José Soares.
¦"¦"¦ ¦ '««» i- .

(Antiga Travessa tle S Francisco)¦ —¦¦¦ ,..,> isco» ¦,¦.,——._... „™«
O Cofre MINERVA

destaca-se entre os seus congêneres pnr umàanpareneia que desde logo inspira confiança;
sua qualidade c o seu preço que o fal

JOHN ROCE». Quitanda, FAvender ''ns„
o 158. RIO.

IMPOSTO DA RENDAAttingc a todos! Os decretos N°'e 10.581 são cuidadosamente'O Commcreinnte no Brasil'Matínlbães. Preço Rs; 5?ü00.
pelanas e livrarias.

10.580
impressos om

lioi- Adolpho
Nas bons pa-

¦ —a-ai—¦ i-

Seguro emprego d@ capüa!
Pilares

Hoje, munta.feirn, 16, ás 4 horas,
Iciluo pelo AZEREDO, no local dosnredios, Estrada Nova da Pavuria
45, 47 e 49, para negocio c residen-
c.a..Caseinirodc Abreu 1 e Glaziou
IO e 12, residência 66m x 45, maiaou menos de terreno á rua Cnsiiiiirò
de Ahrcu; lOm x 45m ,ia rua GJa.ziou. Rua Kosaiio 76. N. 3591,

já verificou os. preços de calçados
nnos nas melhores casas ?

e depois visitaQueira verificar ?
$ nossa casa

RUA URUGVAY.-iNA 3i
Phone C. 655

CASA FERRAZ _
Quantos votos teve, em Monte

Santo, o Dr. Mello Vianna
MONTE SANTO (Minus,. 15 (Serviço es-

RÇcial da A NOITE, _ O Dr. Mello Viãiihi».na eleição do dia, obteve neste municípioSJÍ) votou.

_ _.. 

¦ 

 __.__
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O "Ar.»,ragilo tkttoUcV' d? p03»| ¦''¦""w*
sngem pela Üuanabara

pumiriHi i'i .inrl.i iWstu .iptlai, â» prl-
iu,'iin-> liui.ii ilv liiil,., ii iiiii|t,iilnilliii tta«
iiiiiiu "Aiiip,i-,iin iiciinlli.", il,i frota (h
lr,ui-i,illiMilli,i iiitlii.ii, ipie pniíídiíii d"
Hiiíiiiis Aiiv i-qu poiiíus |„i»•>.•?¦.ir"!» |nfii
n llin, \ ..!. n 11 ni ldi.il umr.iiflr. itvpiii»
ii* vr i|,*,iiiiii.iliil i |irt!i*> iin|iu*li||irt *> Hn
piirlii, i,i.i..ii ,1*. ,-,.|.i; t-udo zariaibi linjí
IiK'MII'1, .. Ililili', .mu fle-illll-i N ****»• '' l
piiiln» i.i! "tu-.li.i*Ms |. cuvl.i, cniiduzliiila
iiiaili'» j.,i><i.' iii,'.,

»!»~»»*Í ***•?*

li
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li.ll
nf-o vonr-c ! •íi./i?'oca, c quem

(az a t:oci. é o f regue* ?¦ VéIéè.

A VOITl. —- Qii.irt'1-r.'irR. Iff <!(• OuíuJiro t\p 10 2.1 ii r i— |
fà-M_tl_MMil

*_.*».-»(••_•

Theatio Lyrico

3"5p«ngc H Sn ."ida ri»
cot* ,,;_d-'Ôc.s en-
testada

t-ponge p«Hii*os*iíi-
gem x a c! r o s
g?'„;'idi! novitía-
do ciifefitacia . .

Epongf. opm listas
b o - d a ti a 3 no
propHo teci-
(?o enfestada . .

Crcpr.n côrcs lísaD
énfesiãdo. . . .

fs... ..ii..! s .:í.o ímd*.r,
nòrcr**; onfca!:•*»•:,o

C .- o -"5 o marro&ais*-
iodas cores cn-
fcsí:;t!o

Fatie moirè cores
lindas

ra

COMPANHIA OE REVISTA 1

Estréa brdvomeitto com a apparalosa
revisla

:-.»:*.•* ;.*'..;..;..X..;,.j.<,.j„'_._.^,;.,;,,...,í„.

!A.,.'.ÍÁ

45J0001

¦ ^ 
' i .. - ui-j .,.; i( •

r!F&F^irr"

immvmíítmamm nu>

paaá$
r «rwwr "\ ' '"*; '

•i-'V*-><iiy-
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4*í>ti00

4S000

a" *a.***..*___,

' <'-vutimwaaur.i
_ V!

_t?«»_WP?t -»_»>'r_U„'4t*S.*V*_(_»**ff'{tn__»,

iA platea
1IKI.M...IÍA8

hn liambola delia preteri»", nu !*.».. C»e«11110
'» i-priuin u fvsicjadii autor Curlu» l.iun.¦ iidii ipie fi*- i|,iaiu!(i cm vai, paru dl,.'•'r dn pulillcn n •¦iu-i-cAii ,.J,., „ *,*,„

lonte, it-.ii iic. p*,..(i i.Mivmi,,, «uin, |.m, •¦.,.¦¦
.1 assijjiiiir ",v ihuiiiexa dn i:,.l Taliarin",.aroi-ou-im-,, |um, uo i.ni.i/ du .Inflo.iiutnnn, comn maeslrn nnlacn. Ilel* ílmir.

,',n»Í ' /íi"rU.,i".r,*,!« " l'"m •"»¦ Pronriôume,-* fbrelMn da nncrutn **l.» bam/iolii•ella iiratriia1, tiovldade p»ru u llin. Poi[imiti um iiiecesm para i> nulor-emprusarloA nperota i" tflo Interessante nu

-J*mm*!*m^nmmmmmmmmm}mmmmmmmim

-—BB_WI—¦—|1—
n

Ilallann.
i'"çina comn na inuslcat lodnã'alcares, cs-¦•cientes, iiicruceiiiln 1'rancos appliiusiis d.i.,,«,.. • -,*,-¦-.¦•: »¦'» .ippinusiis ual'ial.ii, que lha I.Im.u variai iiuntcro», ApeprusenlMcáo do "I.a tiumbulti deliu príilo.¦ foi, i.iiiIiimii, do realce, pela nli mui.,ria"

HEATRO MOCMüOds.»)
EMPRESA PASCMOAL SÈGREfÒ

liisiacis
Cambraia dc puro

Imho branca cn-
festada preço
sem exemplo. .

Linho puro enfes-

1
3$3Q0 1]

4S000;|

6$200

hiri_'(K
_9

18
5$500 I _,._ _

as íl

tirando Gom^nliia ílaiia n de Spareiàs LO^MROO-
cMiÁBA

;uteiprelaçfln ,• licltu iii..iiU,;,*i„ obtidas,itea l.lilclbi, \nnliii »:.ili|,ry. 0 iciiiir ci*"'•."••-' "•»"»» Aliruto e ns cômicos Ornvlmi•• iiruiiMij. tiveram u mui curtiu os priii-.-l*puó* papeis il.i opereta ein que no liiiuvu.um enm Iji-lllm; iintatlaiiietilò* l.l.lellm ewn\ im, «ne Mvcrain ns uuillinres impliiu-toa do publico,"llNquiicr". no Cailna ilomr»
Posla de l.eupiildi) 1'nks, com o llieatniineiii c inuii.K nppliiusiis; primeira repre-Moiitncun, lambem, de um nrf:;lti.tt In asilei.•'• Iviiíi-iit". p.ca que. premliiilu pela\eaiieniiii lliaslleiru de l.clras. deixava cn-"' «er iimIs lileiarla que tlieiilrnl, ulor. Tcnlmenle sr rerlílcòii, Tinia a cum-nunlilii, com Leopoldo Pioei a frente, eu*troii na sim raprescnlafiln,

"O crilo moRnl**. no l.yrlc»
sMiils uma recita dc asslitnaliira deu,111)11 ¦ ""' —' * -—*

AMANHA — A's 8 3'4

a-iüsai espsCiSaüo i
ItÜES Ü0IL3A

oncarnarÂ, cm "premiérc". a
opereta de Mario Oosta
SCUGNIZZA

SEXTA-FEIRA - A's 8 3|4
La Bambola delia

Prateria

SABBADO A's 3 314

ücugmzza
DOMINGO — cm matinée

La Bambola delia
Prataria

DOMINGO — A's 8 3|4

SCUGNIZZA 8

r:ão se iMudam eom rótulos

A-PEIIIA—_rFRAeefONARí7r^^e¥llte
de grande cspectaculo, am que se exhibem 500 cos-
lumes, figurinos de CARAMBA.

nli":i. no Lvilco, ,1 coiniiiinhiu francesa,cariaa rca-se enm a velha opereta dc.iHtiiiii. O Riao-niÔRiil", i|iii* teve a Inter-
!.',''""".. I*"'"-' '"• eleiirtrilii» d.i xliiiu.lii

I irnii.ie parisiense, o ipiu «-ale dUer sui«nç o especlaculii resultou urllstii-uiiicnii-1 nrllliante,

I 
"Sen rirminn Ini a Penha", no Itrcmio

K* esse o titulo do i|iindro novo da rc-ivisia .1 1,1 i>iiti;iiiine". que liontem foi cs*.iviiilii 110 llicrcio, com a "ríprlsc" dessatilortuiiiidii iciisla. li* um nuadro aletíre.mio niíriidim, estando seu» melborcs pa*peta i-iiiri!)(uci nos cômicos dn companhia*
Ilurno Miichiiilti rcnppsrrrt., nn it«publica• lliiinu Minliiido. n compiiío da dansa*nora. clietfoii boje de sua vicloriosa jornada11 f.uiiipos, c esta rmiic reiipparcce no Uo*piilitica, dausaiido com a setriz l.liu De-mocl, nn revisla "IMparote".

NOTICIAS
. () rarta». do Joio <_etano
! A ciinipiiiiliia luiia:,. ds opcrclns I.nm-
; liiirilo-Caraiiiba representa, boje. no João«.aotaiio, a opereta dr llcl.i Czerkowitx --
j.ba bainlinlü delia 1'raterla". encarnandon .Sra. I.nifn—Siilim!—, —
ctiiiu". Aiiiaiibii, pnivu,

o pairei de "filiou-

3$000

DESEJA UM MAGAZINE ÜTIL?
Ama a leitora sí, Interi-wa-ae pela vida

social dn Ulo, apaltnna-a as «ineatúet-i reft*
rentes 6 feiicidu.lr d» lar e da tnnlher J
Aprecia as artea e aa dtvt-rsSM, «a modaa, ja rida so ar livre ? KnJío pnr nue nio ad-

3$800 oniría já o ultimo aumero de "VIDA DO*
. MK8TICÀ" qno foi feito para si ?

 ¦ " > mem 

Paraíso das
Crianças

Descontos dc

4$500

6$000
i

7$800

1C$500

es-JsS 
Bf •»J»,Í fie**^á©

fifiB
0 PIL06ENI0 serve em qual*

quer caso
Se quasi n5o tem, acn-e a PILOGKNIO

porque fará v.:r cabclto novo j abundan»• te. Se começa a trr pouco. s%r\e porque*impcdo a quídá. Se tem incito, rerve
porque garante a liycltnc do cabcllo.
Ainda paru a rxtincçáo da caspa, para otratamento da barba e locüo de toilcttc.
O PJLOOENIC sempre o PILOOENIO.
A* venda em todas as pharmacias, droga*ri:.:i e -.icrfoniarias.

Lie. I). N. S. P. n. 7'J7, em SSISIDOSyywMWMWMMwww — * ¦

SAN.4GRYPE MKS ?

Cabardine dc pura
lã todas as cô-
res artigo su-
perfíno enfesta-
da  . 21 $000

Cortãna-

Dr Fernanda Va» cirurciâo do ti. daur. rernanao vazs. Fco deAsgJg 0i.
rurglo ?;eral. niaunostleo e tratam», eiriiriff*co das nflccçõcs do estomaKo, intestinos evias billares. Ulcro, ovarlos, nretlira, bexiga
e rins. Traf.de câncer, hemorrhagias, tumo.
res do uicro e da bciilga pelo raditim. A«*
semblín 27. Il«s. C, Bomfim 608. T. V. 1223•¦"- > mem i'
í| UMU comprar, vender, concertar ou faaer"/.jóias com serledade7 procure a "Joalheria
Valeiilim", rua Gonçalves Dias 37, fone 9*1 C.

¦ aattji, ¦¦ ii

IO °Io

em todos os artigos de inverno

de fabricas. As meias quej**?-*"*"*"-^^nós vendemos ( garanti
mos). Admirem

Meias Sedalina
artigo muito fino

!VJ o i a s Sedalina
perfeitas. . . .

IVSeias &hn pura se-
da perfeitas . .

ÍYídas do pura se-
da (Leda) . . .

Meias de pura se-
da perfeitas
(Leda) ....

IVüesas tedas de se-
da com baguet
artigo superior . 11 $500

IV,eias R?Jnha su-
porior a qual-
quer marca (ga-rantidas) . . .
mi,--. ¦°8

f.*.*»->rM>i»M->C<

.... .. temos, ali, outraopereta, que subira «m primeira - Scru-finiMa . qu» a niis«iii platea sii conbcccatravés de duas exhiblçães populares. Sex-ii-H-Mii. dc novo, "|,a bambola delia Pra-cn.i occujwra o cartae. indo. lambem, namatinée. Sabbado e domingo, á m.ite,SeruaiiltiaV e -terça-feira, finalmente.aquella companhln ra-preaenlará a revistade j-rande cspectaculo "Straccinarla" cm('(ic se exhibem ütlfi costumes, confecciona-(Io** sob fixiirino.-i da Caramba.
A dlsIribuivSo dc ".Scrni*nÍKn" é esta: —

Salome; Ines l.indelba; (íaby Gntter, Anita(.olihrv; Maria Grazi. Maria llraconv; To-lu, I.ui.çi AhraU.; Cbóc, Alfredo Òrsini;Giiby Oiittcr, Roberto Brancnnj-; Niclt, A.(.íivalcanti; um doméstico,. V. Farrclli.
A temporada franceza

Hoje, a companhia franceza de ntícfctasrcpi-scnta, Rin primeira, a opereta "A filhad.- Mm». An-íof. Amanhã, a companlila
(Iara sua secunda "niatinéc-blanclic", com aopereta "Os sinos dc Corncville".
O cartaz do Palácio

I -Ein virtude do exito que vem alcançando
|a emocionante peça "O papa Lcbonnard".

Rll_ 7 CaIaihIiva CM Ds* ¦"*•¦" nln<1'''- R •'•rcvocavelmente pela ultima
ElHa f OcIBmUlOa IM — HIO '¦'••2 ^er.\ (|ad„ e.ta peça em q,ic Alves d..

rCunho tem uma das suas mais notawis In-terpretações.' •Amanhã, em primeira repre-
sentação subirá íi acena "A fera", oriclnnl
portuguez do Dr. namada Curto, que vem
sendo esperada com aiicirdade.

imMmmmmãKmmBm&
Os preços dos Grandes fs
aStMAZENS GOMES I

SAO SEmPRE
OB LVIAI3 BARATOS ...

SECÇftO DE CAMA E MESA
.ENÇÓE8 cm crttone superior parasolteiro. Um

LENÇ6E8 om erttonc superior para
casal. Um

TOALHAS adamaseadas para mesa. .
C.UARDANAP08 A DAMA8CA-

DOS GRANDES Dúzia
LEMÇóES félpudos para banho um . .
TOALHAS felpudas para rosto dusia. .
COLCHAS braneas cem franja solteiro
MORIN Ava-Maria grande reclame. .
MORIN CAMBRAIA inglcz. para noi-

vas  45$000
34 — Trav. S. Francisco de Paula — 36

ARMAZÉNS GOMES antiga CAMISARIA GOMES
i..:»K-e,-e."e,>ee>M.l'.:..;»y,.W

MOVES DE ARTE
¦__¦_-___¦_*••-.. «¦¦¦¦¦MHaMMaBaBI

DECORAÇÕES INTERIORES
TAPETES MODERNOS

Tendo em rlata a qualidade, os nossaa pr-j-oe tioSKMPKE OS MHMJKKH. porquo tudo fabricamoi
nu directaroen'.e importtmo-i.

9Ç000

1C$800
3J5600

12$500
7*000

229000
12$300
395803

LEANDRO MARTI MS & Cf
*P

a

| 93 » Ouvidor » 95 41 . Qtt_j_ea . i? fl
"--_--—¦_MW_B__-WM_W-_--_»_»-_waa1____a_B« 
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1

¦ ala
PENSÃO CHIC

PARA FAMÍLIAS DE TRATAMENTO
I.m majestoso palaccte, cmn lindos saldei

di recepção c recreio, alugam-se confortáveis A nora companhia de rcriitas
e luxuosos apartamentos com banho privado.' 'Como jíi tii-cmo» oceasião de noticiar, c
Hua das laranjeiras, S2I. Icom a revista do grande cspectaculo "Viva

—»•*•- '- ¦!» iimor!" <jue, em .11 desle inez. estréa no
STORES — LINGERIE PINA —¦I-yricó a companhia organisadai por"Éduãr"modelos dc 1'uns — New *iorl(, It| Assem-,do Victorlno. A partitura i composta peloubica, 21 — 1°. i maestros Mossurunga e Mareello Tupi num-_aa_i«jjT!!*ta»'a-k<t%tr>, I ¦*" <''"*• numu competência de inspiração,

-Kin-íjU-DOS I uns darão, por certo, iiiimci-or, de grande
Cnutro _ Waldímar Praça 15 de Novembro 42 '"-'lle-'-'* « <lu-- •¦•* tornarão'rapidamente popa-

^aj», ?.ircs. Entre os qu.-idro« destinado-, a prodii-•íir cffeito, não r,iS pela scenograpliiii, como
velos vestuários de' «rande luxo e como ain-dr$. Leal Junior e Leal Neto

Especialistas cm rtoençus doa olhos, ouvi-
dos, iiiiiiz c garganta. Consultas, dc 1 ãs ã
AssemfoliSa, (iti.

memROSALINASE,S

dos
Cortinado de filo

bordado em alto
relevo 49$500

Cortinado de ren-
da fiiet 99S000

Cuarnição para
quarto com 12
peças de filo e
setim 725000

Avisa
Pedimos aos nossos col-

legas para não se amofina-
rem com os nossos preços,
porque quem não sabe não
se metta.
A única casa que tem de

tudo e para TODOS
RUA MARECHAL FLO

RIAIMO PEIXOTO, 51
Canto <la It. dos Andradas

Norte 632

UMA POSITIVA
PROVA DE MÉRITO

A Preparação de Dr. Crossman i um
medicamento interno para combater

efflcazmcute a Blcnorrhagla aguda ou
chronica • Iodas as doenças venereas
de ambos os sexos.

A acção benéfica ila Preparação do
Dr. Crossman sobre as mueosus infe-
ctiidüs e inflar.imadas é augmentada
pela acção d» outra» sulistanciu com-
jKinenies «pie facililam a secreçin a
expulsão da iiritu. Nisto consiste pre*cisanielite o seu extraordinário valor
pura a cura das inflammaçfies doa' rina
e bexiga e outras enfermidades seme-
lhailtes.

Nuo produz sensação ou effeito des*
agradável no estômago ou rins e torna
desnecessárias injecçoes e irrigações.
Um frasco ds ensaio provara o seu me»
rito ; dous frascos bastam para os ca-
sos usuaes.

A Preparação do Dr. Crossman eumr.
pre maravilhosamenta u (jue outros tra»
tameiitos nSo passam de prometter.

A* venda em todas as prineipaes
Pharnincias c Drogarios.

CHÁ DE BUGRE ^WcWS*
ção; na Medicina Natural, a rua Tobias Bar-
reto, 11.

¦uai
Experimente 0

Arsenovita
O mais prodigioso tonieo

a»aj

DOENÇAS VENEREAS — Trota-
mento e

cura radical pelo nôo-sillicrsalvarsan c inje-
cções mcrcurlacs indolores, diatbcrmia c
raios iillra-violi'1,-1. Dr. Cot-io Ilarccllo.*!, ex-
iissistentc da Fac. de Med. D.-is !) As 11 c
dns 4 ús G. Tel. C. 3804. S. José, 53,

DR. ALFREDO ALVES PINHEIRO
Cirurgião Dentista. Hua Sete de Setembro

N. 180. 1° and. Das 8 da manhã As 9 da
noite. Telephone, 0. 18I1B.

mem

Ensina praticamente. ProT. Frederico, flua
Cândido Mendes. .12 — antiga nua D. Lul-
zo. Tel. B. M. 2944.

IMPUREZA DO SANGUE!!...|
O conhecido

professor riiu-
chn Sr. Plínio
Pereira, em do-
cumento devi-

d.inicnte 1 e g a-
Ii sado dii"que, soffrcn-

do de terrível
erupção pcío
corpo todo, pro.veniente da im-
puresa do san-'
gue, Ilvrou-se
desse mal com
o uso do "Luc-

sol", de Souza Soares, apezar dc estar
doente lia dous annos";

App. pelo D. N. S. P„ em 1/12/917, sob
o n. 335. A' venda em toda a parte.
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da peln bellcza da concepção, fi.íurniii ns
dor, "Idoloti de carne" e "Os amores nlr;i-
vis dos tempos", nos (júaçs tomarão parte
todas as artistas, corlstas, bailarinas e figu-
nintcs. "Viva o amor!", uo (|ue nos dizem,
terá lima citsceuaçno nunca visla em compa-
iiliiiici ii.-icioiiaes.

VARIAS
¦rtecobemos amáveis cartflos do escriptor•Paulo Magalhães e da actriz Gloria Vellez.

(iralos.
ESPECTACULOS

HOJl", ií.» 7 »« « 9 *'4

| Senhorita Futilidade
Ds Pitnio Magalhiea

¦•'¦•.'.•'aa---*-----1*.1 -'•*,,VV''-.,*-ff*.***.**,,l*»*~a,**»*^»* .*%

Morreu uma filha do (ioverna
dor de Santa Cathariná

I'1.0H1.\N(II'()I.IS, IS CA. A.) — ••al.cccu
lionteín, rep ntluainbnte, nesta capital, nn re-
sidencia do suu cunhado, o Sr. Joo Collaço,
n scnhorlta Climúhc l.uz, ijue contava 11} an-
nus, lilliii do Dr. Ili-rciliii Luz, governador
do Kstado.

O fiicí.» causou grande ciinstcrnocãn, poisiiinüiicni esperava lão abrupto dcsciilaee.
A senliorila Climcnc ncompunlióu o seu

pae na sua recente viagem ú Europa, dc onde
regressou muito [liilllHa c abatida. Tratava-se
de uma perltonitc, conforme diagnostico aqui
feito. Os seus médicos assistentes, Drs. l-'er-
reira l.ima c üotsmnnú, iam fazer-lhe uma
puneção, a que a mesma senhorita não imeria
se subuiettcr sem ser anesthcsiada. Obede-
cciidu aos seus desejos, os médicos osslstcn-
les derani-llie umas gottas de chlorctyl. I.ogu
depois de iipplicadà a .-inesthesia, a jovcnleve uniu syncopc cardíaca, failecendo iiistnii-
tiincii mente.

A senliorila CUmenc era grandemente cs-
limada na nossa mellior sociedade e ern de
rara belleza, muito iiilclllgcntc c boa.

» «W» .. —
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Desastre, suiclúia ou crín-o ?
1'eln nianl-.ã ii«* hoje. prio rondante de li-

nha dá 15. I>*. Central do Brasil, foi cncjn-
trada inorlii, com o eratico esmagado, entra
as estações dc .Mangueira e Sãn Francisco
Xavier, próximo ií linlia da Leopoldina, innn
mlvcls, trajando um vestido 111A/. e ralçan-
inulher dc cór branca, cum *'IU annos presi:»do chinclloi.

As iiuloridadcs do 18" districto, fizernin
remover o cii-liivcr para o necrotério do !.;-
slittilò Mcilicn Legal.-¦ . ~Gem~.

IV!
Sem exemplo de contestação, a noaaa casa

ú a qne vende melhores moveis e mais
barato que qualquer outra congênere.
Dormitórios, egtyln hollandcz.. I:flü0{009
Salas dc jantar modernas  l:000?(10f.

LEÃO DOS MARES
Itua do Passeio n. 110 — Largo da Lap,

MOUltAO & AMEKICO
Peçam catalogo para o interior. Tel. C. 82:

w Alfaiataria
ALBERTO
50, Itua da Carioca, .'0
Importante cas;. de roti-
(ma sob medida e cs»
lucrada secção dn ROU-
PAS FEITAS. Tecidos
nacionaes n estrangeiros
A. F. CDIÍHA & C.

SANA-SYPHILIS ^T^X

LEILÃO DE PENHORES
18 IJK OUTUBRO - .10SE CAH1*N

llua Silva Jardim, 7
mem

S0RVETEIR0S

num
Theatro Recreio CMPHESA

RANGEL ft C,

só tomo sor-
. , , ... . vetes nos co-

pinhos da fabrica Matheus. Rua D. Julla. 50.
ajajaji , ,_____„. jíHotel D. Pedro - Corrêas 1

Segunda parada adeanlc do Pclropolis ÉTelephone n'. 9
^majdcal cm regiiu ineomparavel

¦ i MkUeeiitt.^itKÚúttÊP'
¦">-' •

DflinQ ÜLTMA.VIOLETA. Pelle,mm.*'*.»'***** Cabcllos, Fraqueza «eanai,
.Tuberculose, Anemia. Asscmbléa 54. d ú» U,
OR. PEI1KO MACALHAES.

LEILÃO DE PENHORES
Em 2.1 de outubro dc 19Ü4 "Casa Gonthler"

Rua Luiz de Camões, 45-47

P.YflmP*í*?rofíi Alfredo Andrado
UAdJilCO Urina, sangue, etc.

Uriiguaj-ann, 7 

MEDICINA NATURAL
Director, Dr. Júlio Leite. Serviço clinico

com gabinetes para medicina, cirurgia, exa-
me c tratamento de senhoras. Tratamento ve-
getal. Consultas gratuitas de 9 ás 11 e das 2
ãs 6. Attendc a domicilio por preços modi-
cos. Rua Tobias liarrelo, 14. Tel. N. 3599.iàa em

A-s 7 %  HOJE  A*a 9 %
SEU F1RM1NO FOI A* PENHA — novo

c hilariante quadro du revista
A' LA' GARÇONNE

EMPRlSr^ÃTCHOAL SEGRETÒ'
THEATRO .fOÃO CAETANO — À'h 8 %

La Bambola delia prateria
THEATRO S. JOSfi — A's 7 % e 9 W

OLHA 0 GUEDES !

Copacabana Casino-Theatro
Companhia dc llailadns Cias-

sicos Maria Olenewa
Hoje — Quarta-feira — Hoje

A's '21 horas e lll) minutos
- Novo programm».

Poltronas 5$ — Camarotes e
balgnoires 20$

GRILL-ROOM — Hoje -
tliiier de moda. PAN-AME-
M'('.*\N ,lAZrZ-«ANI).

_i

|!
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Dr. Jorge de Moraes S^S
Aires, 5S, II íis 5. R. Aprasivcl 80. B. M. 3253.

TAPETES OVAES
OLEADOS F*. SALAS

CASA MONTEIRO — Qaitanda, 2!)
ia»

Víac nrinariae ¦¦:,"'.' radical da blenor-vias urinarias rhagill 'i'ri,tametiro da,
moléstias venereas. Dr. Relmiro Vnlvcrde.
Largo Carioca, lü, 1 &s 6.

miem
Dr. R. Pitanga Santos* ««£
c ânus. Tratamento especial das liemorrhoi»
das, sem operação. Passeio. 5fi, sob., de lás4.-*M»

Doenças nervosas e
fraquesa da vontade
Fraipiesa physica e do Idías, desanimo,

duvida, medo, iiidilfcreiiçn, tristeza, angus*
lia, manias, sustos, ,'ilaques, etc. estômago e
iutesliiios. Enipregp local e geral de radia»
ções iillra-violstas Ae Bácli e da suggcslãu
pelos nicUiodos mais iiuideriios. Ur. Cunha
C.-ua. II. S. .losé Cl. ,-) ás fi. Tel. 4625 C.

mem
e autoplanoa. Peçam cniu'o-
«os a II. Ferreira & C. Ru»
S. l'*r. Xavier, .'lító. T. V. "19CS.
ürandes prnuos.mm

MOLDURAS
Km Iodos ds cstylos

Fabrica
IIUA DA ASSIiMÜLÉA. 67

iiilliitililliihPMI >liinti<iiiiittiii!iiiiit'it:iiiiiitii!)ti';tiii!tiiiiiiiiiii!i|iiiiiiiifiiiiii

i THERM0METR0S PARA FEBRE 8
Só CONFIUM NO I"CASELLA, LONDON" |

iiiiitiiiiiiiiiiiliiiiiitiiiiinitiiiiiiniiiiiiIIIIIIIHIIIIIIIIIIUIIt1lllllllllllllt|Mliir:|iiritlMNIIM!llll1

Dr. FRANCISCO JEIRAS f GARÇAOTa
Professor ttc clinica de ¦{ NARIZ

na Faculdade do Rio. I OUVIDOS
Cirurgia — Pbysiothcrapla da especialidade:

R. S. José 61 - 3 ás 6 h. - T. C. 4625

Franueza àn s.vp1,,Iis — maria engordou* "Tl"r* • 6 kilos em 40 dins com 2 vidro»
de Luetj-1. gastando 128(100 c ficou forte. —
Gloria engordou 2 kilos em 3 mezes com 10
vidros de outro depurativo e gastou 35?000.
LUETVL só em boas pharmacias, **

Empresa José Loureiro
LYRICO -— ás 8 314

8' recita dc assignatura

A filha de Madame Angot
PALÁCIO — áo 8 314

0 PAPA' LEB0NNAR0
REPUBLICA — ás 7 314 e 9 314

PIPAR0TE

?ta
a

OLHOS
Intlainniaçocs c purgações. Collyrlo Moura
Brasil (uotnu registado). Km todas as phar-macias e drogarias.¦¦¦ ¦ mem .
Prédios, Avenida e Terreno* Corn'

„ ... pram-se cm S. l.hercza. VKNDRM-SIÍ nas ruasUruguay, Avcii. .Suburbana, Paul» MattosLad. Senado, etc.'. C. 4812. S. José, 53, l- and.-ar»*»».

iDooriíe k
DEriquíssimos moveis e maoni»fica galeria de pinturas

A ÓLEO
DE REPUTADOS

artista*- nacional c estroiigeiro*!. como
sejam: Salvador Cubei!», Soròllu,
Lamcf-i, Corelli, Ilngo, Giant, Wéín*
gariner, J. Menclonra, Saiam, Bou-
canl, Parreira, Hurnanrlcx, T. Kcint.
Valiosa collecção de estatueta» aV,
bronze e marfim. Bonito conjunto
de moveis dc estylo para sala de jan-tar e dormitório», grupo» estofados
« forrado» c mobília dc jacarundú
para sala do visita». Victrola com.
discos. Pianos, crystaes, metae», por-cellanas de Limnge» e Saxe, e fina
tapeçaria. CANDIOTA, leiloeiro, au*
tor|«ado por distineto amigo mie se
retira desta capital vende cm leilão,
amanhã, á» 2 horas da tarde, em seu
armazém, á rua São José 39, todo f»
rico conjunto e mais conforme o ca»
talogo publicado no "Jornal do
Comniercio".—— » mem 

Doenças da pelle e syphilis
DU. WJ'ÍiNECk MACHADO

!,ar:'<) dii Carioca, 11, 1» andar (só nUctr
de ii doentes dessas especialidades).

*¦«?«—
0 porto, peia manhã

Chegaram: do. Buenos Aires, os paquete»"Dcseado", inglcz; "Southern Cróss", norte»americano, e "Ammiraglio liettolo", italia-
no, com passageiros; de Gênova, o paquetefrancez "Alsinu'", com passageiros; de Tnm-
pico, o vapor inglcz "Nòrlh Tritaiti"; cum
óleo; de Recife', o piuiiiete nacional "Ita-
quatiu", com passageiros, c de Londres, o
paquete inglcz "Ilighland Pride", com pa:i.sageiros.

mem-

Com o sdedos amputados
Quand otrabalhava nas nfficinas da Light

no boulevard de São Christovão, teve os de-dos da mão esquerda amputados por ma-china de estampar o empregado daquella
companhia, Idelbràndo Pacheco, de 25 sono»,morador á rua .loiiquitn Silva n. 81, na Pie-Ba*- ilude. A Assistência o soecorreu.

CÃO POLICTAL  Vende-se um ruça
Lobo, bom vigia. lUui Senador Nn
Villa Isabel.

¦'nbiico, 73.
•etem

1874—1924
A Drogaria André, coniniemòrando sul

50" anno de csialéncia, eslá blindando «uai
distinctir clientela com preços cicepcloiiacs;
Hua 7 Aa Setembro n. S9.

memSANAT0SSE"^^SE
Colhido pela lança do sen ca*-

minhão
A Assistência prestou soceorro sao tralia-

Ihíidor Alberto Figueira, dc 21 aniios, resi-
dente nrua General Pòlydoro u. 1113, por ter
o inesmo, defronte á sua residência, sido vi-
ctiiiia dc uin accidcnle, sendo coibido pelalança do seu caminhão. Alberto, que roce-
bcu um ferimento no olho, ••eeolhcu-sc ú sua
casa, depois dos curativos.



V NOITE — Qunctft-folrn, 3.5 do Qiiliibiorie H»iil mmmmmmmmmm
0 MHÍRhland Pride" em vírrcii:

para o sul
•Prncodciita do i.oiiíríi, fiindena 11 Una

nalnira, no aniunhecer de hoje, o »nnuet
inxlat "Ulílilnml 1'rl.t»*". cujas r<»MI_õ,»
_.«•«11nrln.; furam vtrlffaidti lioai pela SUU-
di do Porlo, O navio iU MaU lUel trampur-tnu pi.u.-.i-i p,i-i:.,i(.',»lroi pnru n Itio » con-•hi' ciliiililn mimam cm transito pira o
Mio da Prata.

SEDA
mm» i

EU
Camisas liaas. .
Camisas listadas
Cuecas listadas.

23$800
24f800
169500

Pyjamas
Pcrcal suisso. . ,. 15$800
Crepon. . . 19f500
Zephir inglez. . . 219800

Colarinhos
Moles Unho
Duros linho

sueco
sueco

1$200
19700

Atoalhados
79100

Donativos A Pró-Mntrc
Pnr domo Intermédio, Umlielluo • Si-

mii'1 faiem i Pro-Mnlrt um donitlv* de
.99000.

mii '" iw—

HEIA8
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Paiem annim «manlilt
O* Sn. maior Manoel Dlnn da Silva IO-beiro, chefe do trafftto da companhia Jor»dlm DotHilico; Paulo Vidal, iiomo rol-le« de liiipretma • nfílclal dn r-alilneU doiiiinlitio da Agricultura.
Panem ann.m hoje:
O Dr, Julio do Valle, funceionario da »e-

V5';fia,do Sanado) I). leahel liei», esposa<|o Sn-, .Miuioi-l Sanchei Heis, dn coinmorclodoita praçat o Sr. i:«ranta de Sousa, nonacollena da Imprensa; o Sr. JoinS Vlllallm,funceionario iniinlclpals a isnliorlta Dur-vallim Nlcodeml, lillu do Sr. An«elo Ni-
çoilcinl, do commerclo desta praça • o Dr.Manoel Machado Sobrinho, delegado do 33'dlitrlclo policial; o marechal llonrlqiir Cuia-
timuilm Ferreira da Silva; o toncnle Uo-dolpho Ferreira da Silva, funceionario daJunta Comniorclal do llio do Janeiro.

li/eram anno* hontem:
«O Sr. Dcelo (luerra. conservador da hi-bliolheca du Camarn doi Deputado»; o Sr.Eugênio Omil.it. conimcrcinnto em nossa

prova; o Sr. Ilenc Castro, filho do Sr, Pre-derico Moss do ílaelro, escrivilo do 2' officio
da fl* Vara Criminal.
xascimrstos

A bebida subiu lhes á ca-
beca...

Itllfi.AÍI VM E FORAM PAItA O
XADREZ

Ildie aqui. beba acolá, o» dom erários

'ludo o nm» sn iiuindii n num linturarla, pó-
de.»* iln-,»lr rm rnt.ii cum KIT.

N4o neeoxfltn utensílio*, eapeelae», nem
mancha. Itiinta NimpIcNinrnte dl««oiver n con-
trudn da inKinli.i iln KIT iln cor deaejada a
niilii-hi-r nullr o trcliln que di-i-i» tlniflr, quer
o» rio nlío.liín, I.i. Nerin « Unho on tecido
mlxlo A* llnlurarlai min púilcm produilr
ntelhnr irnl.all.o o as donus iln ea*» por e*tc

_ i.. a » rn >t i prnceiiò fuzrin iirandi» M-onomln o obtêm »
IhèniiV pni„m".«.í«n'í« J.Í.. VL* * Ji!!?_ ' lor «me mnis llu-t nurade. Kxlelem .11 coru»'bC.0-Uk*-C0^ Alguma* 

cor,«» escuras pre.-l-nm menino, .qua na pia ha- ;.im ler fervidas conjuntamente eom o artl-

» oni
Carlos Aiímislo Alves e Prnnclico Montr-jri»
chegaram A travem do Paço n. '.'I, pçilln-
do ali inali hoblda. Sorvida ei.it o civailn-
dns 01 cnpr.s, lltrglll entre os dous, não «o
-...li»- como, uma rpiiilipier iII-»-ii-.ii.»> <|iie do-
cuneroti, cm pouco, numa «calnrodu truc»
ile dooltot, . , , i

|'ol nuniiilo ninho», pnuanno a» vin» uc
fiietu, nrinariiiii-se do encetei e nvnncunilo
mu pnr.i o outro Iroearaiu-so vario» golpes,
ficando o prliuolro ferido nos braço* o o
ultimo na cnbeçn. ___ ,

Preioa neln policin do 5* ili«itik«tri Cario»,
.pi.» tem 95 iiiinns u reside n run Vieira Fa-
tondn ii. 7.1, c l-Viim-I-.cn, quo tem .12 c mora
A rua Machado Coelho u. 00, depois do sc
rem medicado* pela Assistência foram reco-
Ihitlos no xndreK,

mtmt*

LAVOL
Descobre Um Novo

Caminho parn Remediar
Doenças de Pelle

f- ii.-;'«Mf;i_

¦ mJ*t"m\ * W Zm

aMS:!--.)./»,.», »,

{Bbíp
ÜP
¦ÍÉm

Acha-ue em festa

Adamascado com
1,60 met

Xadrez com 1,50
met  598001

ALGUNS PREÇOS DE
RECLAME

OU Ganha Pouca
Tel. N. 2280

80 Gonçalves Dias
CIttCüLAItES IU"- 1.1'XO — Por proceaso

rápido u moderno; eguaes aos originaes de
machina de escrever. 4O500A o primeiro mi-
Iheiro e 23S000 os «lemaln. Rua 7 SETEMBRO'
5.1. N. 7012 — Castro.

¦ «a. <i i »

Jóias! Jóias! Jóias!...
Desconto de 10 e 20 ojo

A REDEMPTORA
Rua Larga-4_

Aproveitem l lltlmo.s dia.* ! fltimos dias '.
Torrente.* folhenda» a onro, éesie.. 2*,
Anneia folheados a ouro, desde  1$
Jlrim-os de unro dc lei 10$
Anncls com brilhantes!!,.......... 70$
Itelosio» para homens 21$
Alliüncas de ouro dc lei 1.1$
Caixa com rosário *'t
(Jollarea dc prata do lei..  1$8M
l'uls. ínntasin, desde '.  1$500

- ^aa» ¦

Tendo apparccido ultimamente
ino mercado meias com a nossa
i marca "MOUSSEUNE" que não são
jlegitimas, informamos a nossa dis-
itineta clientela que as ÚNICAS CA-
SAS nossas Depositárias, no Rio dc

j Janeiro, são as seguintes: -

I A _ ., .rOtsa Matria
\0asa Central

Barbosa Freitas à C.
Casa Sucena

i jcimenlo de
[ptfsmal reeclierá o nome de" Itohcrlò.
IIIODAS

Transcorre hoje .. annlveii.iario tlecasamento dn Sra. D. Clotildu Marcondoae dn Dr. Fram-isco Moreira Marcondes, nd-vogado do nosso fdrn. O cnsnl mio lima re-cepçáo, em virtude de guardar o leito a se-nhoritu Zelia, filha dos aaniversariantes.
MAXIFF.STAt;ai:*S

Cnmniemoranilo o anniversario natnlleiodo Sr. Horaclo 1'icorelll, presidente da ü. IC.<"»., seus innumcrns admiradores e ninijti.-»
íario, na noite de hoje, umn ílgnificntlv.!
ninnifcstaçâo de apreço a esto esforçado
liatíilhador doa ideaes da sua classe.
VIAJANTES

K<> a ser ilnio. Oa tecidos cuja cílr fôr ea«
i-iirii c dcejniido dar-lhe umn clir clara, deve
rm prlmi-iro loirnr nsur .. IIIT UKANCO fa*
zendo deiiols a u|.|iIK--i».-íii. du côt deKcJuda.

A' venda nns scKiiIntea cnsaa c nns phar-
ínuriau •• iirniiirinlius :

l'arc Royat, l-nru-o de S, Francisco —¦ Ca-
sa Sucena, Avenida Itio Urnnco — Drogaria
ll:.|ili-.i.i, I¦> de Março, 10 — ilríiR.iria Itnn-
uel, lina Astomliléa — A Snmarltdnn, Xravw-
sa S. Francisco, 18 — A Fortuna, Praça 11
dc Junho — J. C. (.'iirilimo, 7 de Setembro;
»7 — Mnscottc, Praçn Tlradcnten. IH — l.o-
pes 1'lres H Cm.. . ile Setembro, 1!IU — Cisa
linliy, Kii.i do Ouvidor. "Ut

AS RUGAS DOS OLHOS;
lestn, boca c o Menton CÍ' iinei-co) tsüo o tu-

A bordo 4o "Prudente de Moraes", che- niulu do nnior: Iioju devo n alegria da vida
gou hoje o Sr. Carlos \V. Howard, repre- :»os produclos EI.ECTMICOS MIHABILIA da
sentante da The Scholl Mfg. Company, de ACADEMIA SCIRNTIFICA dc UEI.I.EZA que
Chicago. trouxe no Itio >IU0 produetos dc Ucllcrn (iue— De regresso (la sua viagem A Europa, j uno lüO maravilhas premiados com o GI1AND
chegou hontem a esta cnpltal, a bordo do, PHIX na Exposição du Ccntcnarln do Itio c"Wcrra", partindo hontem mesmo, para n '»noutras. Escreva hoje incsino pedindo estes
Parahyba do Sul, o Sr. Manoel José Barroso.. produetos que custam 158000 pelo Correio'O Dr. .ta.vnis Pereira, assistente dn 17M)i)(i. IÍIiii oito dins vü ipte ns suas ninas
Faculdade de «Medicina clcstn capital, quclprògrcsslvameuta vão dcsapparccendoi O l>e-
a^-convite-d»-lMMidai?ão Hoi'liofel!.»r pniiiior.: piliitorio Elcelrieo-Hnilic.il tira us PELLOS

« B„._ «nu mis rt.-« Çhlrnld a Ultte. de-xetarta. -,«

SaUmot as ora qu« ppdla«" ape-mBíÇaa^ "l «i5rètofi3 ?l P wbwo »
líoiluctp eblièlen n« l.»fiiiu!a d<> ."W;. ''_"' '„',f^ ,»4 „.',i|.lr»l#.
Unojulr um íomeclinoolo. _^™E(_ffi-(9?l_25MBwB .l"«-'-"-'." '•,l"",,«,

1 ntliin fflii, aupnurnntoa—ji»>nto l«o '." -, 
,' _ ™ r_t|t. i„,m,«nif-

«tiniu». Urauioiaaa7esi;m*!%°l') ,!,,'c-im licmci-t». „ .in lacin i dor dwapwnei m-y-mnu tet aWS*w J"™ 
'v,„.a* ntude—»

l^iieh ao wii pnÃrroeiutlcapt*>ws .,,-i»\'l I '(1(.,ri 4 „,inicn»\u <•'<»
o ii.iui.io dourado. wi4 prompto <_"i "•1,1.«,.,«?-„" ,Vji , 

* 
prteo do '«'*'»

daapMiNf liamedlatameaigeoma m•«'''-, ",, aWhm í'-i ;«i "*•
•Vlhedia ih-volvi»)," l^f^iJi1" " Maum«nw f^J s „„.„„.
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RUA ASSEMBLÉA N. 31
» WTrtWi rriVo i«i süSf IIliBíli

f;
dares,
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DIURNO RUA DO OUVIDOR, 50 NOCTURNO
O MKl IIOH: miolrn vlsitnl-o: procuro Informar-se. OüVIDOIt, r»0 - I a II a>

esquina de t" dc Março. '•"•¦'•¦¦'¦''¦'" 
ALÜíÜ-si*:'

B8PLEND1DO AILMA/EM
No melhor ponto, como è o n. 13< dn nu

rtlncliiicln, nlugn-so um magnífico arnisiim
ile consirucçilo recente, perfollamcnte liyitle-
iiiro, com cxecllentà pi direito, chio c jisr».
des Impcrmenblllsadas, medindo 75 metros
do comprimento è !? metros de Lir^ura oa
sejam 073 metros quadrados. Trata-se no «•
crlptorio dn

RESTAURANTE ALEXANDRE
Refeições a 1$800

110 eoupoiis
com direito a manteiga, gelo c

Itt.W 7 DE SETEMBIIO 1

88$000
sobremesa.

COFRES
Vendem-fe pnr preeor, rcilnsiilis^iinns os

nfnmndos cofres M. W. americanos, marca
registada; garantidos, guarda fiel de seus do-
cumciitos c valores contra o fogo c roubo.
Comprem hoje: não esperem. Una Theo-
philo Ottoni n. 103.

run Carioca n. 45.

ANNEL PERDIDO
No Cinema Americano, sabbado, A noite.

Gratifica-se a quem o restituir. I\na Ipanema
f.7. Teleph. Ip. 1333.——*¦ ¦ mmm . »

CASA MORAES^
R. ASSEMBLÉA, 107

TEL. 2419 C.

ELÁSTICOS
Ue todas as larguras • core*.

At tende-se a chamados para cintas sob
medida; PREGOS MÓDICOS.

«••«
DUCHAS — BANHOS DE MAR

Applicani-sc duchas c banhos de lua. Alu-
gain-sc quartos para banho» do mar. nua Ba-
rão de Flamengo lli. Tel. 3361 B. Mar.

mmm
Gabinete Medico Syphisol

Arnús
Syphilis, pura garantida pela eliminação

Ban toxiniis, e renovnção do sangue, sem in-
jecção. Consultas das 8 ás 10 lis. para os
pobres, c de 10 ás IS hs. pagas. Rua da Ca-
rloea, 40, 2» andar. Tel. C. 221.

¦ mt» i

PERDEU-SE
Pede-sc A pessoa que encontrou nma boi-

sa dc couro contendo seis chaves, no tra-
.iecto da Avenida itio Branco, rua Visconde
de Inhaúma atè o cáes dos Mineiros, a
tinczii de entregar un ródncçíio dn A NOITE.

• .«»»t» ¦.- i .

O bom meio

^*^Sl IW >^ a*^^_____________¦_¦__' II ^^"^
O» cataf _«sMf*/ To taco * tta tempt fnemmu..tem denta «tanta I
£'_ro_fo itmpla, qtartènhtt

jr03X31 4» DartoL

Concebido c preparado dé conformidade
iam os trabalhos de Pasteur, o Dentei des-
tróe todos os micróbios nefastos A Üocca;
impede o cura infallivelmente a caria dos
dentes, assim como as inflammações das
gengivus e da garganta.

Ao cabo de poucos dias perdem os dentes
o sarro o adquirem brilhante alvun.

Deixa na bocea uma sensação de frescura,
liem como um palndar agradável e persis-
tente.

A sua ucçâo ontisepliea contra os mirro-
bios dura peln menos 21 horas.

Urna bolinha de algodão em rama, embe-
bida cm Dentol puro, aplaca instantânea-
mente íi ttiuis violentu dôr de dentes.

O Dentol ncliii-se ii venda ern todas as
bons pha.rínnciás, assim como em qunlquor
casa que vende artigos dt perfumarlas.

Deposito gera): Casn Frére, 19, rue Jacob,
Parla;

Approvado pela D. G. S. P. em 27 de
maio de 1018. sob os ns. 106-197-198.

aUS)
MOLÉSTIAS DAS CREANÇAS

Dr. ligas de Mendonça, consultas das 0 ás
10 lioras. Grátis. Run M. do Snpucahy 314.
esq. da rua Sr. ile Maltozinhos.

OCCASIÃO ÚNICA
Jóias c bbjectoii p* prcòéritês com descouto de

IC, 20 e 30 o\o
6 — Ilua llaniallto Ortljâo — S

(Ex-Travessri de S. Francisco). Tci. lõM
Trocám-sd ioias velhas, coiiiprain-so » con-

cci-lsm-sa

Casa das Melai
1° Barateiro
Casa Leitão
Casa Colombo
Casa Stephan
Lavaria Goma»
Pare Royal
A Paulicéa
A Brasileira
Royal Store
Casa Cavanellas
Notre Dame de Paris
Casa Sloper
Casa Bossi
Casa Alexandre
Formosiaho
Casa Ouvidor
Pereira Bastos
Casa Souto
Casas Ciarei
Mme. Conloa
Casa Mendes
Casa Baunier
A Selecta
A Gaby
Casa Osório
Casa Leblon
Bapataria Bristol
armasens Brasil
Armazéns Brasil, Filial
Casa Moraes
Casa das Malhas
k Elite Carioca
Casa do Barbosa
Casa Aragão
Casa Pelippe
Casa Miguel
Aos Dois Elias

as meias «MOUS-
SEL1NE» vendidas
nestes estabeleci-
mentos são GA-
RANTIDAS pelo Fa-
bricante.

vzs^i n o u s t r t *^m

Etiqueta degrada
appenaa a cada par

Industria de Meias.
Mercerisação e Tinluraria
D. SCHWERY

dois annos nos Estados t;nidos, cm estudosj parn sempre. Os Produclos ICIecIricos fazem
de physiologia, encontra-M» presentemente j u llclleza dos SKIOS

PALL^
(LKir.OElUO)

•*!' A* 'M'-*3'-'S**{^**X*'*»''*I' *\* '!* *\* -1!"!**!*'

'•v-nv.-vv-. ••.-."."
íBiTk Sfl 4HKH

*¦& _ %& 
*«¦

BOM ESCRIPTORIO
Alugn-se um escriptorio á rua I" dr Març»

n. 01), li" lindar, amplo escriptorio »lc írtnte.
Tratar no mesmo, prego uiodlco,
:..:..:..x--:»-:--:--:--:--:--:--:--:--M--:--:«:--:-->:-^-H-H-v-t4

RUA S. JOSÉ, 57
Vende prédios e moveis

na Iniropa, onde se demorar.! mais um anno,
a convite ainda daquella fumlaçiio, afim
de continuar seus estudos em Londres, Pa-
ris e Usrlim, devendo então regressar no
Rio, em outubro do anuo vindouro, em
companhia de sua Kxma. esposa I). Adelaide
de Amorim Pereira, e de suas filhiiiílãs I.cuy
c Nylce.
LUTO

lU-spostn iiicdiaiite sello. Ilua 7 de Setem-
bro. ltiti. Itio. Ciitiilneo grátis.'**}****»

Prédio assobradado

mm»

A* RUA BARÃO DE PETRO.
POLIS 125

Falleccu hontem, em Nilopolis, a Exma. j Leilão, nniniiliii, «s 4 112 horas,Sra. I). I-.lvlrn do Amaral Corria, esposa do í _„!„ i_;i,w,:_„ PAI I AllirkSr. Américo da Silva Corrêa. Pc,° 'wlociro FALLAUIO
O enterro realisou-se hoje, em Nova

Ignnssu'.
tílISSAS

.Scri celebrada amanhS, na egreja do Sa-
eramento, Aa 9 horas, missa de sexto mez,
por alma de D. Olympia Senna de Araújo
I.ima, irmã do saudoso jornalista Ernesto
Senna, que seri mandada rezar por suas fi-
lhas.

I—' Na egreja da Boa Morte reza-se ama-
nhã, ás 9 1|2, missa por alma- do Sr,
Xavier Rcbello.

Josõ

Mme LINA
CHAPÉÓS

Participei A sna distineta clientela que mn-
don o seu atelier pnra n Avenida Rio Branco,
142. 1* andar. Tel. 50(S8.

¦ aa» ,

-VOS.

Precaução contra
as imitações!

•t..UJj^JfJrJr>l..<,..ty,

PULO DI\. FERREIRA UA ROSA, 1 lindo vol., rim incute impresso, com muitas u-
tampas, 58000. Trnbolho dc amorosa òbscrva*i,-fio de Portugal — cidades, villas c aldeias;
usos e costumes; suns fcstns tradicionnes; seus monumentos; obras d'arte e da natu-
reza, logares pittorescos, etc, clc, livro cuja leitura nos encanta pelo amor com que u
seu autor viu c observou as cousns daquelle — JARDIM DA EUROPA, A* DEIRA MAU
PLANTADO. Livraria "Quaresma". Run de S. José 71 c 73.

FABRICA de TECIDOS de ARAM.
e ESTAMPARIA cio ZINCO

Bancos, mesas, cadeira?, viveiro»
para pássaros. Arame pata cercai»

e g-r».llinhciros.
CARDOSO & FUMO

BUÊ-NOS AIRES 102 — BIO
^"nWWW-w^^T^m .'V,.*,.*V,.*VW*

r _¦[___• ___^_______?

BRIGOU ? mas convenceu o noivo
a comprar os moveis á

rua Alfândega 69 — CASA MARTINS.
¦ mm» I

'-pelo NATURISMO!1
neglmen de alimentação, exercicios, hy-!

giene e fortif'cantes naturaes: GUARANÁ '
puro para intestinos, estômago, esgotamento,
rins, etc. — Café de Cevada, alimento subo-
roso e mais barato. — Eitracto de Malte, to-'
nico enérgico e faeil. — Plantas medicinaes e ,Livres de grandes Medleoa que ensinam a
cada pessoa curar-se a si próprio com pouco
gasto c sem perder tempo I R. g. José 23

A' LA GARÇONNE
SalSo Meruizi, especialidade em cortes de

cabeilos » la garconne e a ingleza, gabinetesi»; -iccloes para senhoras, creanças e mnnicure.
1 snrio, 132, próximo á Avenida. Tel. N. 586.

awè

AOS SNRS. CAPITALISTAS
PRÉDIO NA LAPA

ft' Roa das Marrecas 23
Leilão, amanhã, ás 13

horas, pelo leiloeiro PAL-
LADIO.

Para obter o SAPOLIN legUl-
mo, certifique-se de que a lata
apresenta o nome exacto deste

produeto
A 

GRANDE (lopuK-idade qne Um
nlcnnçado em todo o mundo os

esmaltes e outras especialidades Sa-
polin tem tentado muitos negocian-
tes pouco cscrupulosos * negociar
fraudulentamente, explorando a fa-.
ma dos nossos produetos, chegando
alguns nté a imitar as nossas marcas
c rótulos.

E* mister, portnnto, que os consu-
midores se certifiquem de que todos
os rótulos opresentam iuconfundi-
vclmente o nome

S-A-P-0 L-l-N
Este é o verdadeiro e apparece em
todos os produclos genuínos.

Fabricantes:
GERSTENDOKFEIt BKOS.

Nova York, E. U. A.

MILAGRE!... I cl,s,,a *'ue ¦• curou ra-anibH«n_ iue _nC(àlment_. dt. atm que.hradeira das alglbelras, indica maneira se-
;nira de a evitar. Informações na A' EliteCarioca, 388, Av. Mem de Sá. ¦ mm*» i

15" tanta a satisfação quc dão 09
MOVEIS da

RED-STAR
qua quem os adquire raras ve.
ms se desfaz delles, e quando
vendidos em leilão, não só
chamam grande

CONCORRÊNCIA
«amo multas veees são vendidos nor

PREÇOS SUPERIORES
aos que tenham sido

COMPRADOS na

RED-STAR
O — GONÇALVES DIAS — 71

82 — URUGUAYANA — 82

Rua João Antônio
de Oliveira. 50

SÃO PAULO

5 LOTES
Terreno

Leilão
RUA JOCKEY-CLUB

(Em frente ao Hospital Central do
Exercito)

SALA DE FRENTE
mn, rua Assembléa 2\ — lo.

Aluna-
se opti-

LOTERIA FEDERAL
AMANHA

2 0:0 0 0$ 000
Por 18B00

SABBADO
100:000$000

Por 8*5000
Os bilhetes parn essas loterias

acham-se A venda á rua l* da
Março, 110.

GflSfl 6010
CALÇADO "DADO"

A MAIS BAR AT El RI DO BRASIL
Avenida Passos n. 120 - Rio

A CASA GUIOMAR lança no mer-
eado mais «uma marca de sua creação.

BA-TA-CLAN
Em vaqueta escura :

dc ns. 17 a 26 — 53300
de ns. 27 a 32 — 6$300
de ns. 33 a 40 — 8$500

Eiivernisadas :
dc ns. 17 a 26 — 83000
de ns. 27 a 32 — 10SOU0
dc ris. 33 a 40 --_ 128000

Pelo correio, maia 13500 jior par.
RemcUcm-sc catálogos iliustrados.

Grátis para o interior a quem os so-
licitar.

Pedidos a
JULIO DE SOUZA.

Hazareth & O.
Bilhetes sem ágio. Rua do Ouvidor n. 94.

Pagam todos os prêmios da Loteria Federal.
Poslo de venda dc estampilhas.

¦ —'-— ¦

Casa Nioac.
Lindo sortimento de MALAS, car-

leirns para senhoras, artigos dc via*
gem. Rua 7 Setembro, 59.

Dr. Abdon Lins

HEPATÍNA

Exames dc sangue,
urinas, fezes, etc. —

Dipl. pelo Inst. Oswal- Vnccinas .-uitogeiias
do Cruz. Do Lab. da contra ncue, ojenn,
Saude Publica o Cruz coqueluche, etc. Cur-
Vermelha. It. S. JOSÚ, sos práticos do Tech-
81 — Tel. Centr. 270a nicn do Laboratório1 mm*» ¦ _____

N. S. DA PENHA. Infal-
livel nos males do figa.
do, eslonmgo c ictericia.

P^LACETE EM
BOTAFOGO

Vcndc-sc o esplendido pnlacetc da
rua Conde de Ira já n. 111, com mo-
liiliario existente, oú sem mobília,
para família de tratamento. Centro

, , ..„ , . ,lc grande terreno. O prédio pôdedc irente por 6A dc fundos, em um l ser visitado das 13 ás 17 lioras; tra-*so lote ou rctnllindamvntc. Ma-sc no mesmo

O leiloeiro AGENOR venderá, cm '
leilão, amanhã, ás cinco horas da
tarde, cm frente ao mesmo, este
magnífico terreno com 55 metros

ELIXIR de MAMAC
E' 0 REMÉDIO DAS MOLES-

TIAS DO
ESTÔMAGO E INTESTINO

Nas Pharmacias«— Vidro 4$500l

Me PHe
Â Rua âo Riacliuelo

Leilão, sexta-feica, 17 do
corrente, ás 13 horas, pelo
leiloeiro PALL.ADIO.

Dr. Monteiro de Castro
Participa aos seus amigos e clientes n

transferencia «io seu consiiltorio p.-irn n RUA1WS OUllIVES, fi7-«2° ahd-ír (elevador) ondentte.ndtf ás segundas, quartas e sextas, dns '1
íis II lioras.¦ mm%» ¦-

Um grande cortejo organi-
sado na Galeria Cruzeiro e
outro na Estrada de Ferro,

com destino aos grandes
ARMAZÉNS DA CAMI-

SARIA AFRICANA
Avenida Passos 21 e 54-A

para adquirir bons artigos pelos preços nn*
vão abaixo :

Camisas peito de linho, pregas....Camisas perenl francez ,
Camisas percal _,
Camisas tricolinc lisa, 
Camisas tricoline listada, a .........
Camisas tricoline linho e seda.......
Cuecas percal, .;„
Cuecas mousselinc, 
Cuecas t-retone
Capas de gabnrdine de 250S ,
Meias mousselinc „..„
Mcins toda seda c| costura...
Meias seda ,,
»Meias seda, ,'
Toalha de.rosto, ,
Toalha iclpuda de rosto, 
Toalha felpudn, superior, •
Toallin de lianho, n, r.
Colchas de cores c iiraucas.
fápctes muitos padrões, para quar-to. 
c muiloa artigos que é imposaivei
niinar .,

TODOS AOS NS.

9S500
H$500
10Í50Ü
285500
269500
32)000

4SJ90O
63000
55500

17n-foco
185500
S?500
6-JOOO
4$500
2«500
."¦-ãOO
55O0O
9SS0O

1M500
descri-

21 Avenida Passos e 54-A
¦...—_.,— . a^HH»

íiilIJÍUj
A> RUA SANTA LUIZA 88 E 90

(MARACANÃ)
Serão vendidos, amanhã, em lel«

lão, ás 4 1|2 horas da tarde, on
frente aos mesmos, pela maior of»
feria obtida pelo leiloeiro GUSMÃO.
Qualquer informações no escripto»
rio do amiuneiantc á rua S. José, 17,i ¦¦wrpT'^»' ¦_

RHEMMÁtÜMO:
fSypwtuiJ PÉÈ_

;c«.vçji o rt.-a * vi a.'* oa «jo ¦ «»

CAMPESrRK
Amanhã, nn aliiídçb' colossal eòsiiíd á Caju-pestre, rahiula coin caruni, arroz do fornoa minhota, roupa velha cum tuiu'. Ourives37. Tel. Xorle 3666.

UMA DESCOBERTA CUJO SEGRE-DO CUSTOU DUZENTOS
CONTOS DE RÉIS

A "Loção Brilhante" é o melhor ísjhcííI-co para as affecçõcs capilares. Nio pintaporque não 6 tintura ; niio queima porquenno contém sAes nocivos. E' uma formulascientifica do {{rando botânico Dr. Gruund,cujo segredo foi comprado por 200 contes di
réis,

E' reconimeiidnda pelns principaes instito-tos sanitários do eslraugeiro, c annljjaii»e autorisniln pelos departamentos'de lu-gie-ne do Krasil.
Com o uso regulai da "Ujão itrilhantc**!1° — Dcsappjrcccin cohiplclaincnte ns car

pas e affecçõés parnsilãrias,2" — Cessa a (|iiéda do cabelío.
?* ,7- Os cabeilos brr.iicos, descorados 01»

grisalhos voltam á cor natural primitiva, .-.einser tingidos ou queimados.•1" —- Detém o nascimento dc novos caber»ios brancos.
rp —. Nos casos de calvicie tai: brotar nu-vos cabeilos,
6° — Os cabeilos ganham vitalidade, tor»nam-so liudos e «edosos e a cabeça limpa *fresca.
A "Loção Brilhante'" í usada pela ali»sociedade dc S. Paulo e llio.A venda cm todas as boaj plurmaclaf,ortigarias e pcrfntnarins."-.-o»  —"PADRASTO"
hnipolRaiite. romance dc Cli. de Bcrnard,por 3s000.\;
Nas livrarias Francisco Alves, Braz Lan-na, Oileon, Azevedo o uo deposito, á ru»do Carmo, 3S-1U.,



ÍTRÜCÇAO PRIMAM.
NESTA CAPITAL

Oh fins, regulamento * rc-
glmento interno át.*m

rrrtiraen d* pra*fawtorf
ItBOlTLAMRNTO 15 

"nWHMFNTO 
INTERNODOS «NS DO OONOimsSO

. .1í^«éV»pwvwlB,JBU. «frnwrço proal-
,''5 JIm.J?0V,M,S **J*«rm*Mú Primaria

Sífííi? I»PW,««*»A Hevwdo as ihr.ee \tr••veXo^VlMR? Me,U,,V* aM 3I de
Kslo o regulamento do ConitreisotArt. I* — o Congresso da Initraeclo Pri-marla, convocado a patrocinado pela Liai» deProfessores, lem «»<- rim .,..-..'.» "_'".:»..

»% •"»«'I.M«*WJVi»^I*«'<*.U(,.I»»^v*W'»*«iw.<»*iiv»í»

) CsíiS DA
RELAÇÃO

a x.òrris
'«IMIUV**.*.

r'u ,¦ -

Como o acciiNiuh) procurainnocciitar-Nc

H-\AVJLm AO S£ft
VIÇO ACTIVO DO

EXERCITO

Quaiía-folrn, 15 <!-•> Outubro <!<» 108!
iMNMHHNHi V.. .. . ....

í ssí sauarfl ,hm,MBMS* •«
¦ •,»í!!E!rí0,i ,,n,ca ~. S*0 membfoi do

i« «?.-i.ii°?011 ?' *y>t***"rn do mnglitc-io municipal, primário, profissional •oor-
«V.fL "JE6"" pM,?M W».*>r sna proeml-
,«óroiJ?l.."5,,,m%)". Pedagógicos, sejam

DAS BASES
™t*u £.*! °x Ç»"««»«» ** Intlrncílo FrJ.
S?i.m iSMSÍ •H" 5* nuestflea que ira

VA»'8 "" »«*» »PP"eado (melhodo-

|»« te mfmitauT,' l)íf,i WrSí díE
ft «E™ »»•«»!"" íí">eJ»him Gon

nhelií. „,í ""' i' W"»«'i»« Jos» MariInii I'-
Sido o r Kvafíf..U.fT,,í"h,,r «"• mu ilvi

(Hiirie?.!1^ '"?!«•¦•» «»e Sousa, datando
•SI? J*' Al'l""*ntiinieiite ca mo o um.
r«e.«'^T"lVl,rU01 'T' e"»d»«'^ *m3*milnX'?: «"•,oroou ••' «•"»•

WÍ vfct taíVltt••«!,"nui,,,MP»wffi!

um tiro, ignorando porím

.¦i.^v.te.irt  Wi»WI^I«i|lli.lWWMWWII>iaipB^>i^,;^^,_>..t;^t.<K>wt,<

u*im<: Z-Z. "" '"u." *pp»**uo (meinooo-tlofia), «ner no seu lado puro (pedagogia).
£ r~ f« t i"** í,aMM de «neraas: iArt.

3
1*—* w iir-tn qç |

«nnid?ff,c,l2u l,m "ro. i" Delpljlm.fôra alcançado

.",':•" í«. ra uu"* ciasses ae in.) themas officiaes; b) themas livre».
/•„!/• 4? -•,s«4 considerado membro dot ongresio todo aquelle que subscrever o li-1 r? "?. ¦d,h,esií0. pessoalmente on por carta,esla dirigida aos membros da Commlsrf.oIsxecntiva.

Atl. u* — F/ direito do nualquer membrode Congresso apresentar memórias sobreihemaa officiaes ou livres, assistir ás ses-jes, tomar parte nas dlscussfics «m plenárioe votar as conclusões apresentadas pelosesmmissSes.
Art. 6" —As conclusões ijne forem appro-radas no plenário representarão a vontadet.o Congresso.
Arti 7? — SUeu de Professere» designaráema ccmmissuo executiva, cujas attrlbui-

ções sito: o) procurar adliesôes-, h) dirigiros trabalhos dc orKanlsaçôoi e) presidir oCongresso! d) designar os relatores; e) orlanisar o projramma de trabalhos do Confresso.

RO
Art. 8*

Jiimor
A Commlsslo Eíícnllx-a fjca

i^Ja » hmamU.b,* — *m  ¦"» *m .Manoel-im; vice-presidente Manricio dc Medeiros;•çcrclario geral, Ld* Palmeira; l* secreta-rio, Nelson Costa; 2» secretario, Antônio Vi-etor. oe Sousa Carvalho; 3» secretario, Al-varo de Sousa Gomes; presidente da "Secção
íetbodologiea", Slíina Oueiros de Nas'ci-

Para Escri
ptorio

^od<nM» e bdloa mobUiarioti,

Oh quc mo devem nprcHciitm
A junta dc allNlaiuciilo

do Andarahy
MIMlarAW.il\UJm? d° Allilamcnlois^psssteí?»' ¦**-•
i*£***l\%Ft» à*ff**i
aoWím (ttü «orteados oo» an-

do irtiBü íoi Í5 "** f0,M a u,t,n" P»rio
"íllllar, * EA r!,*ah,n™}« «» servido
^ocZZZ^K11^ fylsados quo dl-
Francisco XavS- » íaS 3i níi1' .* n"» «íi»
nuando ShaSÍdoii. J8'' tM]"*l° mi***

loffiiS^ «onheelmento do
«ffixado na ,orla nffifi ",",n'',J,uo «^
^ue funeciona *?•,'W*1 <,° c<Iffic'«> *m3 DlariS Official" Ju"la c P«*«««lo no
¦ft^Sa?0'"?!?*!" «le Almeida Jo-
mwtá^coín^«'demíf !Liuí,crev''' J»»«a-«Io da Jancfto i "u 

^nbros da /unta.
Ta»s« flW.T ?' V."* °"tubro dc 1921 —

•asáaf01, ,d«o°yffi..d°A,bu^"-- cff.í'dí,I,/lJSsua4 K All,timen!o de 1033

°cie.l? 5® ssan tes? Th-mo dc
Xavier Bo.t«( Ran" Vbjo[W* SebaS,la°

Octovlo de MÍttos Fl,w.iPen?° . n»I"isl».
Travesso, Frederien »SíiM -í0 J,osò Antônio

Mclua Sniitlgío AniSfi Mi M»r<l«,*íi. Buialio
do Candido^ Ai,ií„i,n'íLd"3 ??n,os- »*
Amancio Am«iS 

"Inta?"w"?""50 Selbil.
Anaoleto da Silva 'v«U«LU j Mf,r"n,s- Mario
nio Carlos Comei n?fc¦%•$«•«¦. Auto-

ísrH^lir?'«"°»«

Corridas
iDIVÉnsAS - i»«s»im „,,» cHliIndoi doentrai u-tir" Trnjuim dc Carvailm ii cn-

Y,u ú. .,,PH,,"r.í *01 ,,n "ciilroliii-ur"-jn.
• In.v Waldemar l.lm« a pi.tmn.-a Careta.
« 

"^„i„,,!,"r""i ,l»1ll,'«»«lHia semana para
V,„;..?-,,0i'",?,íl "Ç101 n* penilniriilai de
., ?¦S.i.»°.,,tf Aiovedo, uno ali vío diiputarrorrclrni no prado da jiloôc».

SS™"!* B»»wy. «I«e com «ra.i.lc
*"SSSfSii^í^V ím nol»«» l''»l»«. eomprnii
nome nio conw«ulmn» saber uimla.
loêLZZ r...*,*an„ d* P»M«cía o ÍMteJodo

?lH«í"iS.nin." vlf}»floioí cite anuo im. or-mias itcita caiiltai.
•in~^i.V, *i °í PJ J' '«un**rfn, sesun-

mi* « !í?*"n!2 "• «lllnmr a remeis»

S"&.que 1 s"r,rnm"" uU,wa c"'0'
S 

"iMulo *ÍT5l/f 
iA,.bòn,,1 nSo •m»'" P*«

<*ey putrlclo Ciando Ferreira trabalhoumoderadamente na pista do Jociie^ClJÍ..

dSm.íS-,U<,rd0 ( ??• trabalharam mo-ara sassass?,j,wk jMter-
deí>7" 

Nfi" <<MTer* domlnüo o cavallo Iton-

emtriiüíi'0-l,<' Sou,l!J «raballiou, hoje.
c^.a^nfv? pRri* " corTl'1» rte domingo, oicavallo» Monumento c Mouro.
•«««T" ''oriMtr Gome» trabalhou, de falone
a sus liM10 Sale.rno' ?»• «eFÍ dnmlngo
Wdío* 

,Urwcâo no Gn,wlo ITemio Monte-

hníw,« ^í.'1<!hfl, A»!»"0. Carioca e Cld tra-Minaram hoje no Prado Fluminense, deWtoj» lar«o, sob « direcíilo de Hliardo

nn^r».°Lt'f Z. joc,te•\., <1uc oceupam este
temW .K r° r"S f.»0?»!3*» "» eMatlstica
inindêr 

,íl"u,"lM,v««t«fí««: Oarmello !•>.-
ta«Vf,!,,,,)0I?,nl? .??""«• 81! Armando

S «'. íl1?,ri1? Araújo 17; Nlcacio Con-
í-> ^'t« 1'A1? Z?,nla c Waldemar Lima,J», c Jose Salfntc, 11.
<'fi^r,iiisnm0n.tari.a.s Provável» pnra o
¦.«Si»? w r.oml°, Montevidéo" «Sn at se-
i" rn™í?íc,nrop?,0> r" Pemendex; Salerno.
ÍÜtSSSS-Ís Jc-,,!ir>'"- Araújo; Honden.
YV£'J^*'eAy'?n?> C;'. Percrira; Cacique.'kJ% 

aIt' S,),nh?<lor. N. Üonsalc», e Wos-trador, Armando Hosa.
n.ZT ?ar" a "T,,,:a tlos Produetos" estüoassentadas aa seeu ntes montaria»: Prima-
rL rT' Vimi A,i« Armando llosa; Co-

Motooyoliimo
RIO MOTO CI.UII - Afim d» tratarrm d»rrfiirin» dns i>«latutnn, reúnem*», Ik»Jp, k%1 honiN ili iHiilr, vm Aeneiiibl^a arral eslr..-

uiiliiiiiiiii o» ««ii.-i.nlir. d» llio Moto Club1'ara i-»»a rriinlSn o prexideute mlicita purimito Intermédio, o compar««lmtnto de lo-dot o» iodos quitei
RowlBf

d«», como aejam burra,,, dc Imbuya, «*» ?»«. Joio ÂIvês da sfh* 
" 

ajh^ V.VJWfr ?¦ Vaz: «ore»'. • 
"ranjo^

diversos tamanhos; secretárias ame! '*on,cio d* s,lva- '-»¦ Vidra dlórur ÍT' oSS^% íl Cru^•.l«l?V,^,• ¦• í01Tcr. N'-ricanas cadeia cL mSS!"^™" JISArSuA feS^È5^^^ ^S& ^^£Hl,°r nâo ewTe'3o' e
de couro, mesas com tampo de cíys. *' Medeiros. üuln»">" Üodriguw, Jo- Constava hoje em S. Franciwo Xa-

^i»y»Viv,cíf?.rr,«nle'J EV.,lna, N«"«th; »¦', balcões com tampos de crvstal. C.ta*sc de 1»» — Euclydes At,At*,u \r. XI^.,,Ue», j'Jcuí-v Domllí8° Suarei desejava
fretaria, Maria Mercedes Mendes Teixeira; cofres á nrova tio foi« .«Ti.»?7 m,eI «'beiro, Antonlom^Swi^lj?: J,a* Koí!!apí/"»-ck •'«««• no Ornnde Prêmiopresidente da "Secção Pcdanogica", Florlpc- «.!,-«. *ie g°» ?rch,v'»* de Duque Estrada <W» ívS w0' '*dl»aw«'-"i Montovldío. N.io acreditamos nuc <toAdiada Lucas;; Vlce-prcsideV ' 

Sra j ffiJST 
1S m«*»* gabinete para C Manoe? de WvcíràrBorro ^'ü^i Coç- | acont^r,, porquanto o civalío íeT opt maPereira; secre ária; Georgino Teixeira Mar- ««ephone, cadeira» avulsas na cor Mo»«« J«»es. Uarros' A1Mts de °í"Tldl» »? ©erby-Club, sob a monta offi-lin»; presidente da "Secgâo Profissional", de maiple, para escrlntnrin, ».»«. lCla«S0 & 1898 — Sircnaorfo A* cii... , • clal dt' MtaTdo Aratijo..rtiòbeia Frederico; v ce-nresidente Marli i«a _ u »""" BBt«piorio; estan* ». t„i, •,,,:~!^aiaenanao Ua Silva Lei- «, .. „Heis Campos; secretaria! Ol/a ffid^ do *e,8 I'ara ,hTO!,' ««Peflor escrK-ani- feias'* Ve 1897 ^w», • » PootbaU

njfnagem ? 2< - Tt„ 1^0S ^e„^**?n^ plafonnlers, iClasso da 1895- m2S3riLhürf r, ., ¦Lifia Metropolitana - Série A - Maeken-da mathematica1^ ete. O JÚLIO detidamente m**. Pho Martin,, Dedo S&Bíágúf.^ í'c x,•^•"'"'•ahy. no campo da ma Sitocj-ntho de Oliveira Barros." uuciles> Ja- Senedello; Carioca x Villn r««i,»i „.. 

m?« C,.iSS*ÜÇSBnVA^AYAL NAS PltOXLMAS IlUiAIAS — Continua dripertando«i-iinite eniliuxiaimo entre iia rmervistas na>vaes, a amnde festa social que o f.lub lie.serva Naval urforeca a lairdo do "Itliuà",
?.?fn!°.' •**••• d" dl» •** Promovida poloUuli Internnriuiinl dv llegatas. (informe JAnotlelomoi, aquclla club promove uma anl-maihi iur.li> ilamanto a Imriln daquclle na-viu. ao som do afamadn "Jaii-baiiii" dn lin.lulli.10 Naval, aljm da banda deita mesmacorporação. A secretaria do Club lli-krrva
.,. r* c"* expedindo os convites As an-tnrldai e» da Slarlnlin, que deverAo compa-recer Aquella reunifio.
TivrtMKKNi.í?-,,° CONSELHO DKUBERA-T1VO DO CLUl Wí NATVVÇAO K HhX>ATAS— tteumni.se, scata-felra próxima, »i & 113hora» da noite, os membro» do ConselhoDeliberativo do Club de Natação e llcfiatas.

NA BAHIA«. WWADOn. 15 (A. A.) - nvalis».ram-se na enseada de ltapa(lne, animadasregata» sob <»s auspício* do Club Santa Cru»,
qoe venceu os cinco primeiros e os cincosegundos logarcs nos pareôs disputados.S. Salvador conquistou quatro primeirose cinco si-mimlos logarcs; o Itapaglpe, qua-tro primeiros e tres «cuundo» logarcs; o Vi-ctorla, dois primeiros e dois segundos.— Nâo foram Jogados as partidas de
football para contlnun{Ao da disputa docampeonato bahlano.

Koticiario
A EXCURSÃO SPOtlTIVÀ DO COLLBOIOBAPTISTA A JUIZ DE FORA — Acha-se cn-tre nós, dc volta de sna excnrsSo a Julx del-ora, a embaixada desportiva do Collegio

Roptlita, que foi Aqurila cidade mineira em-
penhar-sc em lutas de football. Imskot-lrall c
yolley-ball com os tcnms do Collegio Gran-bery. Recebidos cnvullicireseamente pela di-rectorio do Granbcry. ali passaram quatrodias, de sexta-feira até domingo, cm perfeitaramaradagem o na mais completa harmoniacom os rnpaie» granhcryenses, de quem sctornaram amigos. O movimento desportivo,como era de esperar, correu mais a favor doGranbcry, quc conseguiu tres lindas vieto-
rias, uma om footbali e as outras duas cmliaskct-Jinll, nos 1« e :f> team», obtendo o Ho-pthtn sónicnte nm trliimplin o *sXe foi em

'—rtr rtrtiiifiriwwawafiMMan^awiiHii lana

cs CAü^LãLS anE.icss
..m.mmmm*^nm

\h qiiallilatlf n «'Xct'|M'lonaoH
iio AbrahnniN. o oon*pilor

iiiiiIh voloz do IIIIIIKlO
(COMMUNICADO íoít FltAVK OKTTV)

»„... .»• M. AIIUMIAMS
iomNmA V0»K.,M«fmlirii (ü. IM - Eni1910. o earrcipnnilent* da Únlleil l»re»í viu,ppla primeira vei, li. :.f. Alinha ^.ufi-r.» campeiotde corrida «l.i sim grraçjo, X*
yneen i Club de Londrai, numa nmmie t*i-He de labbado — um do» rarlatlnm* diasquente»da Inglaterra- Atirnhim», estudeu.to da Unlvcrsldado de Cainbrldgr, estav4competindo contra Oxford, numa prova Inter-universitário. Era uma perfeita maehiaaao correr, l-orte. embora de conitiluicio >••qiiena, Abraham» corria como um autômato,
i£Si?ii!í!?[f "•'"•'o «o eipaco por uma mioInv alvol. Naquelle temtio, clle nío tra Uarápido como «gora. ma» JA corria cem Jardasrm 9 itfgiindo» e «|S. Tio notável era citonessa oernslio quu nlngnrm duvidava daque, com o desenvolvimento completo da suacapacidade e o bdtiefldo da experiência dot«nno*. terminais* Invencível.
»»: ii i^" ü?w9i contavam veneer nacorrl.la de cem Jnrdai, rm Pari».Abraliami Imvla disputado aqui uma pro-»a e tinha rido bntido e nio merecer».; porliso, a confiança dos amerlcanrs. Sln <i
Julgavam capa; de srr o quc depoi» revê-lon. Jiickson V. Schol» era conüblcrado mcerta o victorioso d»s ol.vmplada». Ma» nanora. Abrabums desmentiu toda» a» predl-cuca e esorranças dns americano» c loi unanijelra hrltnnnlca que rublii no mastro d >Rtoiiium para anaunelnr que a tnglatemvencera. •
i Vtrí"J Ço'"*áò-rés norte.>mírlcann», comoJack Seboli, íJiarley Paddoeb ou FrcoliHttSfcy lalyex fossem eapaxet dc, em clrcum-Maneia» nbsoltitnmente favoravelii, bater orecoril <le Abrahair.s. Ks!o, i«iri«m, é essn.-clalmente o h&m«m para n prova d« cemJardas. Tem elle tudo paro ser um formid»-vej corredor, excepto o cora.iio. Todo» ossou» competidores americanos o bateramnuma prova dc duzentos metro», Abraham»
çhcfcou lempre por ultimo, em deplorável sl-tu«ç.i.> de cjfalfamcnto. Os primeiros noven-ta$metros tito dclle; detllsa velo/ como um»roda impellida namà superfície lisa. Dcpoit,rntr* a fraquesr; o coraçlo rcscntc-ie dociíorço, o purmilo rafalf«.bL. e o formidávelcorredor perde a exiriu.rdln.irla ftcsiblliriti-dc dos sem másculos e membros.fc, no emtanto, nm adversário temibiiis-slmo qttc ainda, por muito lemp»'», conserva-ra o can-.jicanato mumlinl nn prova em quoe, inncg.iveimemc. o primeiro de todos.«ii om

volley-iwll. fcsta vantagem conquistada peloGranbcry nüo significa grande superioridadetechnica, pois ns jogos íonim todos iqulli-brados e a manifestação ria sorte, por vezes,se fez sentir cm favor de um dos contendo-

Vende-se o soberbo ppfttcete í -9t.i
Arlrttorrntii-n Avenida n. 107. S •*
vendido definitivamente pdo Ir».»»^res para decidir a victoria. Assim i qne em Iro JÚLIO, no sobbiido 1« Au J. !!•>footbull o score dc 5x3 cm favor do Gran-!, , BU"ouuo^ *«>» «1» * l\Z

bery nâo diz bem o que foi a partida, pois «lor*B "n larde. Acha-se vaeo Pódco team Baptista jo«ou tanto ou mais que o i ter vlstn n nn.U... Iseu adversário, estando a bola por mais tem- - l8l° n gffjg"^j"*"» -
po junlo ao goal <lo Granbcrj-, prlucipalmcn- i, _!-„ "", Jf,i. 

"* -—~
te no segundo meio tempo. E' Inncgavel, /» CWSSCS laOOriOSag lie Boitltodavia, que o team do Granbcry 0 oplimo, |«e„- _^,j . '"
quer em sua defesa, quer cm sua linha, qui «vMIS PcOãlll fl COIlSlniCCaO dt»é muito combinada c ligeira. Ouanto ao bus- ^—n --*__ X .Utt-bail, temos a nsslRnaIar-'duas phases do "«lia eSir8d& Oam flUlOlIlOVeiSjogo completamente diffcreiites: a prlróeini CAMPOS (Estado do IUo) S-r '

 .... „.„, 1,na ndcnocraphiraecçao respectiva. •»•«»««. ri  ~ ° .»"•¦.""
Art. 9» — Os íhemns offi.

íulntes: a) Methodotogicos:
ve r.er feito o ensino da li1 rn™ se deve dar o ensinoelementar? 3« -- Em qne principio se deve formado nor imnortantr ftr***,''•»**'.baseare ser çondntido o ensino daj-sriehelas ricana. nara lrln«f^~ttl ^ 

""^
physicas(e natnraes ? «• _ Como nortear o "..?.' I|"ra -"«"ICTencfa de sena
¦¦":Jn.°J*ft0*raf>}}i* e. d? historia? õ» — j®"",PÍ*tÍ09 desta capital, venderá

martello,
Mtonsiò deve terõiniIno^fà^liyaicnT?"!') Tu*. *,a Quitanda n. 14, jnos l9 è 2»Pídtr.joflico.i; 1« — Qual deve ser o caracter andares.

Caixas escolares" 1 3» - Como deve ser ° leilao< n" Jornal do Commercio.

•n-ino na Reograptiia e da historia? õ» —; «"««prorios uesta capital-Como dirigir o ensino do desenho e dos tra-í em leilão, ao correr dobalhos manuaesr 8* — Como orjanisar « sexta-feira 17 i 1 iL.."j:n2er o ensino da cultura physica 1 ?" _ Oní 
BexIa;,c,™^.•l'» * í hora da

Louças de graça

W~i PRATA
58, AVENIDA PASSOS, 58

organisadiKO plano integral dos estudos pri- 77Z \T~ 
~ *lL

macios ? 4» - Como organisar no Districto . BraSÍI ABricolfl'*r-ederal a escola rural ? 5» - Em <pie novos • wia"u "S«V"ia
pianos sc neve inspirar entre nAs o ensino- O numero correspondente n setembro Ar,toe mico ? e* - Deve ser ou nio incluída no "Rrasil Agrícola», áe que temos um c?em-programma a edr.caçâo sexual ? 7» - Com l'1"''- «e apresenta, como os anteriores! co?no casamento da professora ha'prejuízos ou ""i vasto serviço de informações úteis «iívant.aflens para o ensino ? 8- — Como «ttln- teressante collaboraçâo. ln
ginr o analphabetismo no Districto Federal ? ,——" —ri — Une sugKestóes devem ser lembradas ' T.nunoa Aa »«,«<.«{(gestões devem ser lembradaspura a intcn.nficaçSo do ensino nas escolasTioclurnaa? 10» __ Que cfficiencia tírn ostests pedagógicos ? 11- — Que caracter,unsi e catensio deve ter a Escola Normal?c) Profissionaes: \* — Qiiae3 as condições••^císsanas fphyslcas, moraes e Intclle-«uaes) para ser um bom professor? 2' —Pode o professor dedicar-se a outros traba-Jhos ? 3" -~ Que vantagens se devem conce-úer ao professor para melhoria de sua situa-¦;ao material ? 4° — Quaes as condições ne-eessorins para o professor dedicar-se cuclu-Hívamente no ensino ? 6« — Como obter aresidência do professor rural nas proximi-dades da escola 1 fi» _ Quaes os meios detacilltor ao professor o seu aperfeiçoamentotechnico ?

Art. 10» -- Todos os trabalhos deverSoser oscriptos á machina on impressos e ae-ran obrigatoriamente acompanhados de con-.-nisoes.
Paragrapho único — Para que sefa accel-to qualquer trabalho pelo Congresso é mis-lér que elle^nla inídito.

, AVá n,° ~ *'s rc'ato«s officiaes disporâotlc 20 minutos para contestar as objccçóesrormuladas durante as discussões na sessãoe mais 30 nss discussões cm plenário.Art, 12" — Cada relator terá 8 horas paraciar parecer aos trabalhos em estudo.
. Art. 13? -- Nas seeções ou sub-scccõcs osaiiEiimptos serío discutidos do fôrma quecada membro tenha 1(1 minutos para nddu-'.'.ir considerações a respeito da matt-ria em í-'-Jiscussao. I'i

Palacete
a ¦ .

N. S. de Copacabana 857
Vende-se este confortável e ma-

A senhorita Margarida Lopes deAlmeida na capita! de
Pernambuco

RECIFE 15 (A.A.) _ Acha-se nesta c«-Pitai a < diseusc» senhorita Margarida Lo-
amii^L; m''!,,a' <IUC!vae, «alisar aqui duasaudições, sendo a primeira nesta semana.—" ¦"¦

AMOR VENCIDO
Lindo romance de Hugo Wast por 3S00O.
rA nSAn,a5„,í!í!:',ria9 FRANCISCO ¦ AL-
B' ^?AA.U»'^.™^ AZEVEDO tVI

dis.

no deposito a rua do Carmo, 35, 1»'.

0 que será irradiado hoje
a 1^0 ítadi° ,Socieí,ade irradiará, hoje «s

n.sse çeral. 3 — Lehar: — Viuva Ategra.Fantasia.; QÚartetto da iladio Sociedade 3-- heiencia — Litcrafor» l i ^ i...-...''

.,,,,. _ - -  Isabel, no campo do Jardim Botânico; Sírie II _ Confian-
¥!,£ ST1"0"'?'^ "l? campo dâ "» Generalbit\a Telles; Americano x Bornsucccsso, nocampo de Madureira; Série C — En/jenho de"entro x liamos, no campo da rua Engenho
?nliluma°! " X M°dC,t0' B0 camP° <Ic

?,-Í:!".a? ,,,am,)em "«fcado, na ultima dai va-
mJL. C,.as or«a,llsadM Pela Liga Metropo-
ÍJí"?-' °.J0?° Vasco-da Gama x River para
e^iXí^0 c,o","n«0 Pmximo. Consta-nos.entretanto, qne, devido ás regatas da Fede-

gnifico palacete^ 
~m?l**ZE*\ 

J-"*"* ™J° B,ras{lc'ra dns S^iertndes do Ke.no fi-
i,Ur.At.lJ.}. ~ centro de es- ?*das tombem para domingo próximo «seplendldo terreno com todo o confor- J0K scrà. «másfériitó para 28 do corremeto e luxo para grande familia de fino iEv.5SfJ$: eBnalmcn,f' 1uc vcnl>« *>**-

ta-fcira, 16, as 4 1(2 horas, em fr«,i„ S. Paulo o Itio. transferido do dia 12 destemez. uma vez que. om 26, o Progresso teráde jogar contra o Fidalgo e que niio Convémque os jogos rcgülares do campeonato c dostorneios da Liga avancem pelo mez de no'-membro, cujo primeiro domingo coincide coma comineinoração dos mortos.Sc este jogo fôr. de facto, reallsádo, a lutaira\ar-se-a no campo dn rim Moraes è Silv,,
CONFEDERAÇÃO.-- Iteunida a direetoria dnConfederação Brasileira de Desportos . imnoSconhecimento da decisão do conselho de jul-gamentos dessa entidade mater, reconhecem:do a Associação Metropolitana de Esportes
«Siíâr^i ( Am.fca") ™m° «liada c repre-sentante dos sports terrestres da cidade do
?i?i - ,n.')cir0- .Como conseqüência dessadecisão a direetoria da C. B. D. determino
da entidade, dirigindo-lhe um officio decommunieaçfio nesse sentido.
r.!i;r.C.S^!,>Ü!,1"nc,1<B '""«"da nos sports na-
c,??; ?m TV-fi" Il0S "»'»»«mót' disse-nosestar cm definitivo resolvido o caso dossports terrestres de nossa cidade norounnao si a assembléa da C. B. D onde ffi

cm quc o tenm do Baptlstii actuou durante ç«, «bmccimi « , \ vuitki > • • . •todo o primeiro meio-tc-mpo,. de nma fórnm commcrciantcs c* agrieuitós da »%«tó^íimpeccavel. exercendo os seus clcmcnto3 uma !.>ria cafecira da CT, « , ifl?fpf-r-"-combinação admirável, o quc fez terminar ram aoS-I 1^1'^^*"a partida nessa pbase. com o score de 15*5 Si Ex de en, ine o inicio dL^^^l^Tem seu, favor; a segunda, em que o jogo estrada j nr.™ 
"u 

Õm"vcN entre Se^ifLe
ucs das t.irifas fcrrovíí.rlao c>

horas, em frenteao mesmo, pelo leiloeiro JÚLIO."Lavoura e Criação"
Começou a ser distribuído o numero domes próximo passado dc "Lavoura cf Cria-

e editai ^"? PUb!í,M?5° ^rM^Sul
Drs An«,«S u SS* c dade' dir,«l,,a í«os""doATer{,ecgamOS' J,yma Colrím «**¦

Funda-se, em Campos, o Cen-
tro Republicano Niio Peçanha

Sltiíld;.Pnr a«la,mi>.C"°-.^ou assimconsiitUKia: Dr. Custodio S queira, nresi-
tt.: r?í; Fran.ci^» Miranda vice-presi-dente; Dalton Guimarães, 1» secretario-Ia.martlne Nunes Vieira, ú dito A pihòeirareunião do novel grêmio, real ,ada n?Xque; assignolava o natalicio do eminentebrasilelro morto, foi muito concorrida tra-

?««T^mCSm?. ,comP«'cÇÍdo numerosos nem-bros do partido opposieionista localOs oradores do Centro, escolhidos também

ferença c .ainda ultrapassar'*» vantagem ad- fretes foram granilement • nifãineniilln",' *"•'quinda peo sen advcrsmlo, conseguindo ven- gomas mereiulorias ímgím riícera partida por 28x21. E1 bem verdade que do que pagavam*i [meòmila falia An ínrt* .Ia Imi» «....,;..., u.v -..„ .... " _.' * ¦¦"' ° "l1"- ?'»Iga
nas veaes mais

Ka os negocian-
tribuiu para que .Isso se verificãsscT poi^ns lü com ^a SSlffi^Sbolas mandadas á cesta pelos seus deantei- cura muut.,aimo mais
ros rodavam todo o arco c voltavam para I Os' si-ni.f.irií.t ,u ^^.-; i^fora. O team do Granbéry jogou extraordi- população^"^^"'.SàíSím *TL*.nariamente no segundo tempo, c a victoria idènciàs i o chefe in «,-1 iv, i..V P.
conquistada foi produclo de muito esforço -- "° C"*,L "° «esutlv.o estadual.
é* llllliio linlntllÍA . Vn _.. **Í.Í «. -1__

a falta de sorte do team-Baptista muito con- (cs

e muita valentia. Na partida dos segundos "P| Ç(m|OM4_iAiitcams conbe ainda a victoria ao Branbcrvl M «Mf^CIUCRlO
por 20x15 O jogo de volley-ball tramieorrcü M.uito interesi=an'e o ultimo ntnticroí daequilibrado, vencendo nas tres partidas jo- "El Suplemento", qne nos foi offcrrcfdógados o Collegio Bnptlsta, pelos scores de Cheio dc privas líravrras e"c'i-ir»c"i" ri-lnxlO nas duas primeiras c 15x11 na ultima. Kníficrts, traz ainda"nm texto;cua riira-ià"*O team Baptista mostrou-se mais conhecedor ilelcita. q ' ft* aíla *
do jogo, autuando, entretanto, o Gránbery,
com bella combinação. Para aetunr as pai--tidas de volley-ball e baskct-ball foi convi-dado o Sr. Oswaldo Magalhães, da A. C. M„do Hio. quc acccdcu ao convite, portando-seimparcialmente. Segunda-feira embarcarniu
para o Itio, trazendo todos elles gratas c sa-.i-
dosas recordações dos poucos, mas agrada-veis dias, quc passaram cm companhia doscollegas granbcry cn sen.

«CBf>

»»!»-.- — Mil >**>

i mwrr*l*9**»+m* ***** | j

Lio leioça 18
Vendc-sc este bello prédio para

familia dc tratamento, cm leilfto,
sexta-feira, 17, ás 4 horas, pelo lei-
lociro JÚLIO. Acha-se vago.

RUA COLUftA, té
Vende-se este bon? 

'•**%.
dio pítra graisde famili? **m
letisio, qulnta-íesra, íí?a H,
ás 4 horas, polo leiiosiro
JtíLfO.
Foi adiada a sessão soierane na

Obra de Assistência aos Por-
iuguezes Desamparados

Aeliãndn-se em preparativos de míúianeupara a sua im.vo réd», á riiti fntilo de l''-.-ir...in, dcixi.ii íi Obra de Assistência aos !>ortit-
»»

Art. N' — Os autores dos trabalhos apre-lT Sciencia — Litcraiurã.'| 4 — Serenataados ao Congresso disporâo em plenário í""1'?^- ~ Sr- Emmanu - "íênt.,, ,. . . •- - --.-  v... Plenário ; Ã"""!™-. - »r. ümmnnuelo Snntoro. 5cie 15 minutos, por uma so ver., pnra contes- Xcrs.chak: "tar as objecções apresentadas e 10 nas ses 
"" " "'"

soes dn seeções.
e, , MiWo de concerto, Solo doflauta professor Nicanor Tcrcino do Navci-mentéo. 6 _ Vianna da MotUt - PastoralArt. 15» _ A jniro da Mesa e quando por\?an.to' 's'-il- "e,nriqucta Silva. 7 — Lição desua importância o thema assim o requerer;^8.'"- « - Waldteufcl: _ Dana tes yeux!podcr-se-A dilatar, nas sessões plenárias, o Valsa. Quartelto da Radio Sociedade. 9 --praso eoncedldo aos relatores e aos autores i B«>w«-P«ccla: — Lolita. Canto, Sr. Emma-dns memórias, sc porém a assemblía derpara tal antnrlsaçilo.

Art. 115° -- Na primeira sess.ío m-eparato-ria nomear-se-á o presidente honorário doCongresso c a eommlssüo dc honra.Art. 17° — O Congresso celebrara duas«ssfies solcmncs, uma na abertura e outrano encerramento.
Art, 18» —• O,Congresso celebrara as ses-

jaes plenárias que a respeotiva CommissSohxeeutlva estimar necessárias.
Art. 19° —Os presidentes de cada aeeeSotixarâo, diariamente, a ordem do dia, o qualdaverá ser publicada nos principaes jornaes,para o connerimento dos interessados.
Art. 20° — Todos os easoa omissos doCongresso serio resolvidos pela CommissSoExecutiva.
Art. 21? — A Mga de Professores publi-caré em volume, opportunamente, todos ostrabalhos approvados pelo Congresso.******

AMOR VFNCIIX>7 de Hugo Wast 2$000
OS CRIMES CELEBRES DO

RIO DE JANEIRO, *a Dr. Hcr-
meto Llmn  SfSOO

0 SR, LUBIN, A HERANÇA
TRÁGICA, de Constant Guéroult 3J00O

ESTATUAS VIVAS, de Plerre
,-?«'cs  síonn
PADRASTO, de Ch. de Bernard. SÍOOrt
OS TRES MOSQUETEIROS,

de Alexandre Dumas  S$000
BAGATELAS, de Lima Barreto.. 53000

Acham-se t venda naa llvrariaa Francisco

nnele Snntoro.
Segunda parte: — 1 _ Chaminodc: —Pays Bleu. Canto, Sr. JoSo Alhos. 2 —Puccini: _ ''Qohemia», Mi chlamano Mi-mi. Canto, Srta. Hcnriqucta Silva. 3 —Mignonc: — Minuotto da oporá "Contrata-

dor dc diamantes". Quartetto da Itadio So-ciedade. 4 — Denro: — Torna. Canto, Sr..loão Atbos. 5 — Mnascnet: — "Thais"
Fantasia;. Quartetto da Radio Sociedade 6— Hymno Nacional. 7 — Li?âo de tílegra-
phia.

****>

d^tlntJ6 .Bdl° íIor»ont«. com recheio
!,.. ruins' ?s mais seborosas e delica-das, somente na A VIOLETAR. Ramalho Ortiíão.'1-Mercado

,r!*l a:  """"""i nu ivin iun(

^immmm^^riti
O OUE RESOLVEU A DinECTOBIA DA

i Dcstri^^^m* Brasilèltó
reunião, rc-

_lorcs)

Como Januaria recebeu um acto
do govarno fadaral

JA1TOARIA (Minas), 15 (Serviço especialda A NOITE) — Foi recebido com geral sa-tisfação neste municipio o acto do presi-dente da Republica, nomeando o Da. AI-frodo Sá para o cargo de interventor fc-deral no Estado do Amazonas.
' •****

A eonstrucçio do edifício do
foro de Januaria prosegue

aetivamenfe
JANUARIA (Minas), 15 (Serviço especialaa A NOITE) — As obras do edlficlo dofOro local, mandadas realisar pelo gover-no do Estado, proseguem activamente, tendoo respectivo encarregado, Sr. Isidoro Cor-deiro, promcttido que ns dar* concluídasaté o mea próximo. »„...„«„„,- .,„BaA inauguração do importante melhora-J a todos envio
IHTrt lapa MiniHfnatnntinflii m\*w* ». •• í i. _ *y . .. I .. *

AS CAMPANHAS BENEMÉRITAS
A "creche" recentemente instai»iada na Bahia e o agradeci»

mento do Dr. F. Figueira
A Inspectoria de Hygiene Infantil acabade inaugurar na Bahia uma "crécl e" des-tinada. como as outras suas congêneres«Wf *i, a dispensar pS fhygiene da pnmeira edade. obra beneméritaque tem merecido a gratidão das classesdesprotegidas da fortuna rcconbee -mento da população em geral 

rcconnecI

ntiVrin"0^ csta'beJ.oeimcnto.de amparo sa-nitano ás creanciiihas foi dado o nome
.„ Pr' f""andes 1-igueira, em homenagemao inspeetor dn Hygiene Infantil, eme sau-dou o governador do Estado pelo seu inte-
i ^uím0nsnad?. na camP«nha bemfazeja,
d ¦ «íSSi,!- Dr-,Xnrta*5'> Gcstcira, direetord» creeho", o telegramma seguinte:invade-me o animo e dominadoramente
S«.?S° «*.° W«deeimento ao illustre
?.^™u Moltr?s mfatigaveis de bondade
??i5l a h0i»,na «onsaxração de nomeignorado a nobilitar-se em /.hrn tumr.mi»

o Desportos, em sua ultima

m,'«Íi c-S os,Sri" Waldemar de Ilarro-i pas.choal Silva Joaquim Silva. Francisco Patar»
?1&rclnd0. «'«.Aguiar; censurar por t?rem

e Octavio Romos; multar em 15SO0O cada um
tòT XuJ ,0v Ozo^i', Pelronlllo d« s?"tos, Manoel Neves, Manoel Avaliar Gentilde Mattos. Oswaldo Gomes da C «ín -wüJuvencio da Silva e Affoíío de Ca Tro Yima
chamada dt commissão de justie-». m,,i»I?.em m o niaobuclo, Flfick lhe a 

' 
CinA

1 „.- "or haver f-tfn-lí, ncsessões dos conselhos da 1*, 2« e Infantil. rf«conheeimento aos clubs filiados dá"&*!ído "Jornal do Commercio sobre .ImíI!coes: reqjiisitar o campo VLight "gS
f. C. para o dia 19 do corrente, marcar osseOT.ntes jogos para o dia 1!) doTo^ent"'-Centenário x Rio Comnridn (terceiro? an*
BrasilfTT*?- AS- " 30: M""WP''Í ÍV C ,*
^"''^'.^""•.«"•l" fl"adros. vencedor'dá

'.'ítii.cucs^Dcsiiraparhdós 
dc realisar, Hontem;

j a sessno soir.nne comuieinorátivà dn ;<-m
Com a pontualidade, habitual, reeèbe^vIa^K;^"-» ^iliil^&P^.^'

"La Novela Semanal
mos o numero de "La Novella Semanalultimo aqui ehe; '
riores, encerra uma leitura' attraentcí^0 ^m^M^^^i^^' \ 4S"oS da Xa ^«"KJS^S

j còntns e leitura do relatório ' 
apresfntiíüd

j pein rfçsidcnte, Dr. Joí^è Mi.n.l.irdino.
j Fumliidii ha tres annos, essa institui.;?.»
j vem prestando assigniiiados servidos àon

çort.ugiiesM ticoossltados, conforme .is- veri-
! -fica dns nol irias mcnsaen oue a seci-f.tariii: da .Obrn.yem íòrneeando tom toda a recu'a-I nrl.tdu.

I —

JUSTO DE M0EABS Advogados : Rua— r- do Rosário, 112.HERBERT MOSES Tel. Noite 5127

vae temar
parte ro concurso de (iro

de Pedreiros
LISBOA, 15 (U. P.j _ Chegou o esta ca-•pitai a equipe militar hespíuiliola qu,: veiutornar parte no concurso de tiro dc Pe-drouços. *****

DUAS POÜ DIA
Uma ao almoço outra ao jantar, & a divtíIndicada nas enfermidades do estômago, f-gado o intestinos; prisão de ventre é a cansa"«'""«'"^nsdr.eufas, livre-se t

Podopbyli

«A ESCQEA. PIUMARfA"¦_-Estd 
jdistrlbiiido o n. 8, anno 8», da "V

hs.-ola Primaria;', reputada revista i-ettartr».j:i.a, piilihcada sob a dlrocçáio de inspecto-res-escolares do Districto. Federai; Tra» o se-ginnte sunirnano!
A escola c a familia, Presidente Coo!id*ao professor, redacção; Mementos forma-dores do le-ticort, Oswaldo Oríco; Os eom.plenie-itos nnmericos, Abílio llarros de Alen-car; biincencs grntnmntieaes cio mònosyÜIriio A, Ojanira A. Italioeira; Tres palavri-

Está grassando, noíaííe de 0s"*ih^'~—'- -e,B' ¦mi e Ir;ah M,,r:
sola, na Itália, a febre

tini; Arinietbh-a, Ol.vmpiá do O.mtto; SclVã»¦nas physicas e naturaes, ülume.

serie A e vencedor da sirie B da rr Lirad,::ls,"° '' 1 ,hí"-a: ÇnhYunria x MuniS 
"

g mdos quadra, desempate i 1.30; SüFÍmtrica x í* de Maio vencedor da série B dnprimeira eom o ultimo collocado da série Ã"e esenlar os seguintes julze, para as nrovaírespectivamente os Srs RHunr i i»~ iro'fls
sa. Domingos Rodrigues. Kff^Swà?^ge e Jayme Pacheco Barbosa.

Alves. Brar LaarU n.i»7ii Ã,.V.7„ V- «inauguração ao importante melhora-1 a todos envio fl
$$^ttS$tí^^ COm 

mUÍtM í«-i-« reçonhecimemo,

.„..„.... .,„ EM SAO PAULO
a nobilltar-se em obra bemfazeja ¦ A IDlíA E' BOA t — Lemos na "C.azcta"

de Sao Pn„lo: _ «O Vnseo virá a Snntos ?
ll^- ra?I r ° SnMt0S- *» virinha ei-dade praiana, estava em nnroclneões eom o\asco nara uma visita linnMIa cidade. Dean-te. nor..-m. dn nu-Mn dn "Metro", dlznm ouotalvez mio mais v> realisarA o nrniectndo en-conlro. Ora. a seguir o exemplo do Flnmen-
S™ "riu 'r°i' »iT:IuÍ3!.d= Mm. allegando oueera ftlladn A Federação do Kemo. o Vascopoderá, portanto, vir a Sant

aphtosa
. XOVARRA, Itália, 15 íV, p.) —Crassa
Intensamente no vale de Ossola a peste 

'da
fenre aphtosa. Acredita-se que o mal tenhavindo dc um gado importado da Suissa Oprefeito recebeu ordem de exercer cuidadosavigilância na fronteira.

mm*

em centro de alta cultura brasileira. Aminha e a gratidão convicta dos meus es-tenoe-se a quantos generosamente cooperampara a crenç5o agora inaugurada. Auguroa ella o» dias melhores, o mais irradiantetuturo. entregue que csU á incontestadacompetência do seu fundador e á alma ca-rinhosa do povo bahiano. Antes que pes-.soalmentc possa testemunhar o que sinto

flueira."
commovlda palavra de

(a) Fernandes Fi- pela mesma, tangente *^S^.. T**XL& I ±SàSÜS tt™*!« S*®?: ^

Oisp» do dinheiro que nio lhe
pertencia

Esteve, hoje, nestu redacção, o Sr. CerarM. Cohn, representante da "Underwood» Iquo figurava na nossa local de ante-hontemC,om^°iú^^ma como te«<»<> se npronr^do de 2:000$ da casa Pratt. afim Snos unia rectificação. Affirma o 
LJKa[r~

cavalheiro qae recebeu, do facto,
nos uma certificação. Affirma o referido
cavalheiro qae recebeu, de facto, amHhimportância, de accordo com a gercnC™ doestabeli-e-mento que o aecnsa, po%u" ficarai, em conta corrente.Colm que <*ti sendoeguiçao, tanto
. .. . . -,-  -.'«00.3 estão ha i
?.±POiÍÇr..(Ia_.Casa P™". W não o quiz

«A SEMANA WMOrmatiHÔSm
NITARIA»

No -nistrieto F-dern). durante a semana da
135 casamento. 41R óbitos e 47 nascidosmortos.; As victimas dns principaes moléstiastransmissíveis foram: tuberclosc «3, ario-ne 12, sarampo oito. dysenterias seis. remnln^ito epidêmica quatro, imoalndismoIre*,fçhrcs tvphieas dous, coqiicliiehe. dinhte-ria e. lepra ura. rcsneellvaincnteí Existiamno Hospital R. Sebasfião 14fi leprosos, afo-ra, 380 "doentes ds outras moléstias trans-missiveis.

combinado figurar ella, em céuUvtóSftt?
v!c^CS<í:ll0U ° Sr' CoI.in "uc «« send
l'.?}[?? d,c,. uma Pcr_se?ulção, tanto mais

ó nosso Palestra não fá"o mcsmórrQUe^Sd"SaS' aS <lceInraíÔM ««noí fez o ac",

"visuAt. Emr.moN»
Offerceido npio Emprebondimciito V. íbis,qro o rcprc««-;ta, recobomos o exeeHentémensario lllnstradó "Visual Rdncxtion'»m-h'icrir1o neta Soetetv for Visual Educa*tlon, dc Chi^n-rn, e destinado ao lar A es»<-ola e. a iiómmvnldodè, Pela variedade éalto critério cdnenlivo dos seus artigos. qn«acompanham c»ceMenf?s nbntorçravuras êessa uma dns revistas dc divulgação maininteressantes da Hmtna im?1eza. O nnmeronnc temos cm mão corresponde ao mez d8-<t!osto, e contém ren-a de vinte árticos sr.-bra os assumptos mais diversos e interejí.



A \oiTi: — Qiini-tit-rdnif l.fi «Io Outubi-o dc 102-t
^w*^w*.»»»ia>w*.««^.--wMi'wv'Wii*'-*iM^»i^^*mr***mmWmrm*w ****wm™

0 Rio-Caüiolico (ie oütrora
.,-. *t.<*»*....,', .<***>

A fundadora do Convento de Santa Thereza.
Madre Jacintha de S. José

_____i mmMmmtm 
' ¦ ¦ ¦**» i—i ~"

Figura maravilhosa «I© iiiiih snniii brasiloirn — Prlmi-
tlvas flores do Carniolo Bi-asülco

"No din de hoje, fcsla de Santa Thereifl,
lia tlr.Is séculos e nove eimos atra», a IS de
e-otubro de 171 &, nasci* nctla cidade, onde
t,e l>u|,ii-..„i a ,, da novenihrn seguinte, na
inatrlt di Candolirla, Jaeinilin llodrlfluoi
Aires, filhn legítima de pau nolires e nb.i**
fados, ••¦ o portuense .Io».' Rodrigues Aires
¦ a cario;-! Maria de I.emos Verrlia, que ti*
veram iiinlt tre. filho, do e:>rM - Sebas*
l.fi.i, An!.,nii » 1'ranclsca. O primeiro urde-
UAu*-..' padre o a ultima foi companheira d<>
çlnuslro d„ Itiufi c na fundação do Couven*
Io do Santa Tlicrczai

U seu respeilo cslslr no trchtvo desse
Convento uni mãnuscrlpto do padre .Io»*
«onçalrcs dos Sanlos, filho de seu padrasto,¦s-lffi como o testemunho escripto e jura-¦o do seu confestor, o carmelita dccnlço,
rrel Manoel de Jesus, narrandn easoi ver*
asdeiramente protllgloion oceorridos com
•lla desde os seus mal» tenros annos. F.i-a,
i-Viindo c-IIm e a narrativa do Consclhci-
r» Bslth.i-ar da Silva Lisboa, em -eus "An-
Dac- do itio dc Junelro", «ferrada e «teca-
riu pelo tentador espirito das trcvnt*. queespantado da sua virtude, i ptrscmiln sem*
Wfe com iasidla-i e um faças «lc tlrar-lhr *
Tidi, tendo de Iodas essas vezee sido salvo
von o signa! da Crus c a invocação de Snn-
t» ílicrez» de Jesus, sua "1'rotcctora" o
Wli Anjo d* Guarda,

Ji' assim que. voltando, certa manhã, ds
missa eom outras meninas, se viu dc súbito,
irrancnda do mein dellas c atirada contra
a barreira de Santa Ulta, onde permaneceu
tnr.il» i.ialtr.-it.ida e submersa lio barro até
6;. I horas da tarde.¦Cora cir,.*;,. .-.uno;, escapou de morrer en-
forciida no leito cm que dormia, vendo-se-
lhe, por muitos dias, o slgnal denegrido de
tima corda :., pí-SCOÇO, embora a todos dc
Caiu ix*ci>ltns£c o caso.

Dc «iiil.-.i feita, foi arremessada so forno
fcceísp, ãt ondei por milagre, se salvou sem•vestígio iii^uni exterior de fogo nas vestes,

.',. s oito annos. ao sair da escola, perto-a —.iv.;.*, ilõ is-.-.-.,. :o, loi, por niuus mvisi-
veis; precipitada pelos ares na "l.agóa de
(-"tinto Antônio", (quc foi depois aterrada
•pa.*:, fvrvir de curtume r. sc espraiava, cn-
• ho. p."!a vasta arca da aclual rua Treze dc
IMnIo, outrora da Guarda Velha, ali an lar-
Ko d.i Carioca •: c mais dc uma vrz nclla se
viu af mula,I.i c depois sacudida do alto da
hí.rriir.1 do Convento dc Santo Anlonio ao
Si.»'.-:,' onde hoje se ergui, o correr dos pre-
(.ips da Ontem Terceiro da Penitencia.

('.ii., noite, cn.-.ilitrandn-sc no lar pater-
no «i ensinar doutrina chrlstã aos escravos.
«*¦;¦ «•ia lirr.ir dó áíto do segundo sobrado ao
•-arredor da rua. indo cair cm um poço de
serventia doinrstiea, existente á entrada.

De uma dessas vrze», tendo perdido, na
t/iirrili-ii do Sniili, Itlta, algumas pedras fi-
fi.i.i tle nin broche qu* trazia prendendo ns
r-âhc-llns, pediu .', .Santa que liras procuras-
re, sem",,) lipanharia uma sova da mãe, quan-
co chegasse á casa; c logo essa jóia lho foi
irístiluida intacta c como nova.

O pae, por aviso do céu, mandou fazer-itie
cm. elliozlnlios e !u'os offertou por prenda
do Menino Jesus, dizendo-lhe quc eram es-
?rs os adornos e infeites tpie Llle preferia
vrr nas meninas. Desde ahi. praticou sem-
pra. .'.'..' á morte, «".s exercícios dc iiiortiflca-
pão ,- piedade. Muito creança ainda, punha
fuiílrinhas no «apato, np-»; amargos na co-
inilia O andava com bolinhas tie bico nn*bf,ca 

pura níoleslar os sentidos infantis
Orava ti eiliciava-sc a horas mortas, quau-
do todos eni casa dormiam.

O Convento (ie Saul:, Thereza conservou
cisí-a". rellipüns suas — cruz tle p.lo e a co-
lôa tl.. espinhos com que ella corria n
V.Vi.-í-Sacr.i", ciíi menina, e mais duas disci-
pinas, uma de ferro, uma de garfos nas
•pontií'. oulra de rosetas.

\ n-:*« -. qiv no dizer dn marido, nada eu-
tendia d- coisas de Ócligião. em seu erro-
«en ogoism*. dc. mãe, sopblsmavo-llie por
vi -.;,-: "• "Já nue 'piores ser freira, dlze
ri. liei-os .-;•.:- não queres"! Ao tpie a filha,
«muito ••alma. retorquia: — "Como hei de
mentir com a hoci que não (pioro, sc o meu
eoraefiãi quer**" Dize. Ii a outra batia o pé,
nieor.i.-ida ie cólera por artes do demônio:
, - "li:,-e :,,: ¦ não'*,

¦ '-'ti o meu coração diz que sim.
•Como fim! da seena desaerndavel, da-

r-i-ihe lauto bordoada que a filha se punha
eiu i.i.e*:- de vinho. O p*ic inlorvlnha sem-
pre-'; .* inciliatorio, como a bandeira da Mi-
«é.ricòrclià-. Ií a própria mãe allegava por
vezes não saber explicar bem como assim
príx-ciicfisc.'Entro ns
se ,i conversa
sc buptlsóu c

Ao invés disco; uma judia pnssessa (Io
«diabo, que fez pouso algum tempo em casa
tle seus pães ao "Santo O.fTIclò". em Lis-
hon. 

'não 
podia vc!-a e dizia-se perseguida

pòr cila. que tudo fazia por attrail-a.
liiuiiméros são os seus extasis e revela-

(¦-cie.:i i-elesli-ics cm lodo o curso da sua exis-
lenciii, soh o lar paterno desde os qunlro
anm.:;. como prlncipãrme.n.lc no claustro.
Aos f) annos, leve a primeira appariciio de
N'. S Jesus Chrislo carregando a Cruz, e
retiram!o-a dc ssiis divinos hotnhrns para
.lepòl-:: --oi-irc os da pòquemha 

"acintha; e
depois desta, á de Jesus Crucificado, aos
h aniins; além «lestas, as tia Santíssima
Trindiid'.'. de Santa Teresa, de S. João «¦'•
Cruz c dó Mcninn-tJeiis, cuja "Ciinolla ' e
-JHçcoIi)ím"ehto*' fiimldu' e até lflOO (linda
existiu na antiga "Clíacara da lliea" da nia
do Ilihchuelo, ex-"lCslrada de Mala . Ca-
\.|il]o!i" c "Caminho da üiea", devido ao
chafariz' ntiblici) aü existente.

•V fei.ção.- do Dante — o homem quo viu
n 1'iiférn'i — -c como Santa Teresa, sua ce-
Icslial ''Patlròeii-aV: foi transportada cm
vida dos horrores do fogo eterno, finando
monja, çhirante uma crise eatalcptiça; quc
durou tres lonüos dias: e como o "Apóstolo

das Gentes'.' foi arrebatada aos céos e go-
Sou de visão bentiíica do Paraíso.

Deu provas calces e publicas de scr in-
vestida por Deus dos dons sagrados da pro-
phecia e da levilação. tendo sido vista, (lu-
rante unia das "matinas" do Natal, pela
BÓníiriuniclade, elevar-se do solo no espaço.

1'ntro os exemplos de seus vçt•cimos
Wuíiípre infalliveis, harra-se o segmnle: —
\o p'a'i'lii' .a Irmã Jacinltia paru a F.uropa.

chi 1753. seu li"1 materno, o can.itan-mor
ManV-cl Pereira Hamos. iiidò ao bota-fora,
lhe disse desolado; — "Adens. Jaçlnlha, tal-
ve? lc r.ão torne mais a ver, porque estou
rtjlhn" Ao que ella prompto lhe retrucou:
¦_•-" "Ainda o acharei vivo, meu tio".

Ounndo reijressou, tres aitn-os mais tarde,
t o tio foi bu'scal-a a bordo da não, lem-
brando-lhe o seu vatlcinio, lhe tornou: —
"Aqui estou ainda vivo; e agora até
«luamlo?

— "Cuide preparar-se que esta paia
^Tle 

facto, pouco depois ínUccia o capitão-
«ior Pereira Ramos, quc foi avô dn mar-
Zier. «lé IlanhiHii*-, o 2" tutor de D. Pedro Tl.

rei-, verdadeiros niilagres. tanto em vida
como "post-mortoni"; e. delia

De resto, desde n Infância, fora sempre
ferida dc rulcrmitladcs KravU-.lm.ts o ns
mais .-mhi.-ii.,« — coirviiliúsfi espasmos,
ulanuos ile fchre cm que ficava d -.....,, •(.,
¦i.i lonfOS dias, i.-i.¦ ni.oi.lo ii> • i,'i„, ..¦• pu*
Irldus pelas narina-,, hora e ouvidos, e era
enlilo thrirlyrisndn pelo Iralamentu bárbaro
dns physleoi e langradorei, paralysia du
.'•pnpii! r.itisilros, ventosus tarjadas, pontas
dc fogo, i-apac.-les de ferro em brasa. cujo-.
<,i|i(iiv'i ardentes su npproxiinnvain do
eraueo,

Cedo privada dns caricias de um p»e pie-
doso, que tão hem adivinhara u sun ..••¦>-
Cila religiosa e vendo-o sublllluldo por um

: .nii.'¦'.,. pela sun progenltors, que eh ludo
lhe 1'ontruiiava essa vocação, chegou * con-
seguir do rei D. João V licença para ella
o *un irmã Francisco Irem professar em
Lisboa, mm se viu ob-.tadu de faxel*0 (Deus
a reservava pari. fundar ., Urdem r. o Con-
vento das Carmelitas Descalças d» Santa
Thcresa, no nlo de Jam-iro), pela clrcuin-
llanela de um desastre, em que se viu pre*
cipitnda ao solo por violenta pancada, ten-
do como conseqüência luxar um quadril,o que n Impediu por muito tempo do ter-se
em pé.

Morava então ns fralda do velho outclro
do Desterro, que principiava ua Chácara
do Slsson, junto aos "Arcos velhos da Ca-
rioca" e tliir.inti a convalescença passando
a freqüentar a mprllinha ali existente «
consagrada ., I i;., da Sagrada Familia para
o lígypto, erecla já em lii'2"i por Anlonio
Gomes do Desterro (donde proveio o nome
ao morro) c servindo ile residência aos ca-
puchiiihns italianos, viu ali contígua á''Chácara da liita", pcrtcnccnle cntfio ao
tenente-coronel Domingos llodrigues T.ivo-
ra, e fuleira ao Senado dn Câmara. No
principio da ladeira tl» Desterro sc ergulu
o alto Cruzeiro de pedra, quc asslgn,"!svn o
campo üiinlo, c não longe dali cstemtin-se
a "Lagoa ilas .Mangueiras" ou do "lluquei-
i.".o", onde & hoje ,, Passeio Publico.

Lembrou-se então a Irmã Jacintha dc
ii.lipiirii-a, c lorncceu pa:a esst lim a quan

«uns bons obras infantis, cila-
são de lim jovun ollomnnò que

veiu a morrer cm estado de

lia necessária uo seu citado tio como in-
tcrmcdlarlo na trnnsncçâo, quc foi feilo
pcln preço tle cinco mil cruzados (cerca dc
2:1005 ao valor de então) e por cscriptlirn
lavrado em l" de março de 171*!.

A 27 seguinte, encetavn-se a eonstrucção
da "Capella do Monlno-Deiis". quc liistori-
cameute vae pelo primeiro passo pnra a
fundação do Convento dc Santa Thereza,

15' inleressante relembrar tpie o mate-
riiil para os alicerces dessa capella foram
adquiridos eom o produeto de venda dum
l«ar dc brincos da Irmã Jacintlia. e qttc esta.
sun irmã Franciscn c seu irmão o padre
.losé ajudavam ns escravos a carregar as pc-
drns para a edificação, ora á cabeça, ora em
saccos. As costas ou num carrinho do mão.

Uobadclla, quc nesse tempo governava
como capitão general o Itio de Janeiro, c
foi, como ll" governador do Brasil, o Dr.
Metido dc Sá, o espelho dos governadores,
subvencionou essa obra pia com uma ver-
ba mensal. Por seu lurnn, o bispo D.
Irei João da Cruz, carmelita descalço, deu-
lhe ii competente licença e depois de prom-
pia benzeu a capella, segundo o rito ro-
mano, e doou-lhe duas imagens cm vulto
para os seus aliarei — utna de "Nossa Sc-
nhora tio Carmo", outra tle "S. João da
Cruz". A do "Menino Jesus-' foi para ali
trazida no dia em quc se recolheu, cm 21
de março de 174*2, vindo juntar-se-lhe noj
dia seguinte sua irmã F«ancisca._ j

Era tão humilde essa fundação e dospi-!
da de todo o necessário que. por oceasião
da visita do governador e tio bispo, tiveram
elles tle assentar-se nos ladrilhos da escada
á entrada pela falta absoluta de moveis.

Desde então eslas duas primitivas flores
do Carmelo ürasilico se passara,,, a cha-
mar — Irmã Jacintha tle S. José c Irmã
Franciscn de Jcsus-Maria. A cilas sc aggre-
gnraiii uns poucos, um sem numero dc ou-
tias, iilgunias das quaes representantes das
nossas mais illustrcs casas gen-enlógicas, a
começar por uma sobrinha do conde de Ro-
badellu, filha do seu irmão José Freire dc
A ml rada.

Comprometlera-se aquelle governador a
mandar erigir o novo convento nt, mesmo
sitio da riiiiiga "Capella do Desterro", no
morro desse nòmc, tpie por essa razão pas-
sou ii ser conhecido pelo seu actual nome
de "Santa Thereza".

Desde então principiariam as religiosas re-
gninles a rezar o "Officio Parvo" de Nossa
Senhora do Carmo, até que a 22 de oulti-
hro de 17IS passaram a recitar, no coro, o
"Officio Divino" pelo "Urevinrio", eni la-
tini, em o qual as ensaiou seu irmão 0
padre .losé, começando a cantar nos dias de
festa "Vésperas" e "Matinas". Só desciam
a capella-mór para assistir missa c receber
(j.; sacramentos.

(.-! concluir.)
HEURIQUI3 DO OARMO NETTO

tiú do mim BI-
LITAR OE BnUMIXNJ. PIA

TENTAR FORTUNA!
Mns* no sui-Jo da empresa,

foram siH-pi-t-lu-iuliiloK
o levados* do novo, pa-
ra aquelle estabeleci-

mento de ensino
K' uma façanha curiosa, sem duvida, essa

de que nos vamos oecupar, o quc se dcsdti*
hrnii no-, iilllmo-i dius da semana pnssudiem llurliiii-ciiii. O fiicto í que cinco mciinrc..
iiluniuiis do I" nnnn do Collegin Militar du-
quolla cidade, ohedoconda n um piano ira-
•-.ido, após cinco mexes de osforcos e com-
hinuçôi-s, deiappareeeraiiii Dirigiram, an*
tos. cartas ás suas famílias o nu comman-
tl.iiitc d» cstabolcclmento, dizendo que, por
serem pobres, fugiam, dispostos que esta-•.un a ganhar -,, vida, luhalliando. e quemi 1'fcn ssiirUni quando fizessem fortuna.

Para * fuga, n« menino*,, quu emitam de
io a lil annos, muniram*»* de toda a sorte
do provisões, lezouras. facas, llnlins, map-
pus, cohcrloies, c, afinal, todos os petre-
chos necessários i caminhada que prrleu-
dinm fáier. Notada a sua ausenehi, alvo*
roçaram-se, no collegio, os inspectores, e
estavam sem saber que altitude tomar,
qiikiidn, alquclirados, cheios de fadiga, «ur-
giram dous dus fugitivos. Interrogado o
mais velho delles, foi o pequeno obrigado a
confessar que voltara an collegio para tra-
zer o outro quc, medroso, desistira tln nu-
tlacioso enipichcntlimento. Na sorte a que
elles su submetierain. lhe couho o encargo
tle regressar com o que desistiu. Indicou,
ainda, u menino, que possue viva intclli-
gcuciu, o caminho estudado para a via*
gem u para a qual levavam mappas apro-
prlados. lmnicdialamcntc, uma turma dc
ii I uin nos, chefiada por um inspector, partiu
a cuvallo, no encalço dos fugitivos. Depois
de caminhar quinze horas a turma en-
entrou os outros fugitivos, dormindo no
seio dn malta, protegidos pelos cobertores.
Levados pnrn o collegio, ahi confessaram
pretender alcançar Matto Grosso, viajando
do dia c dormindo n noite. Dispunham dc
uma regular quantia em dinheiro, fruto de
demoradas economias, o já tinham feito o
calculo tios dias quc gastariam nn viagem e
lias despesas que seriam ofartgfrdos n Inzer!

li' uni episódio muito interessante esse
da gorada fuga dos pequenos alumnos do
Collegio Mililar do Ilarliaccnn, c quc não
deixa dc despertar sympaUiias pela auda-
cia e desprendimento revelados.

—. mmtm ¦ .

Campeão
mais uma nzl

~ 
IGANIPHO IU

E o Rio continua
a ssr o iman das
sortes da Loteria

do Rio Crande
No t-orlcio de lionlcm foi pre*

miaclo com

CEM CONTOS
DE RES

o numero

14170
cujo bilhete foi vendido nesta capi*
lal. Estão de parabéns os bons Ami*
gos c freguezes desta acreditada Lo*
leria, pois a sorte sempre procura
bafcjal-os e na maior parte da» ve-
/t-8 lhes acóde em suas necessidades.

No próximo dia 21 do corrente,
terça-feira, extráe-se um bello plano,
cujo prêmio maior é de 200 CON-
TOS, norteado em 13 mil bilhetes.

¦ mmmm, ¦

Mt«e»-

CASA CENTRAL
Kilo 4S000
Kilo 11 $000

Uvas 
Manteiga ,

Os menores preços cm frutas, biscoutos,
doces, conservas, etc

Av. Rio Branco,! 14 ^rafS'
-"nktQflP»"Chicago Ddender"

Festival em beneficio da caixa
do grupo escolar de Lima

Duarte
UMA DUARTE ((Minas), 15 (Serviço es-

peeial da A NOITI") — No Cinema Ideal
realisou-se o annunciado festival em bene-
1'icio da caixa escolar do grupo local, pro-
movido pelos professores desse estabeleci-
incuto.

Diversos alumnos tomaram pnrte nu fes-
Ia, interpretando os vários números do pro-
üniiiiniii orgunlsado; recebendo mnitos np-
plausos da assistência, que era bastante nu-
morosa.

Prestaram gentilmente seu concurso ao
festiva! a orchestra do ideal, a corporação
musical Santa Cecília c o major Francisco
lleiús.

1 m»m 

Bueno Machado man
teve e melhorou seu ti-
tulo, concorrendo com

dous bailarinos
campistas

¦¦¦—¦ ^ n» » «¦*»¦»—

Vinte mil pessoas viH-nia-
ram o mais resistente

"spoi-tiiiuii" naeional
da (lansn-hoi-a

Desde sabbado, uma frande corrente dc
syinpsthia se ii«.ltava e temia que Bueno
Machado, o «Aorn já famoso campeão dc
resistência chorcoKraphica. viesse, n encon*
Irar nos bailarinos de Campos uma con*
correncia capas de se apoderar do ssu titulo
K'!ilhsrdamenle conquistado perante deze-
nove mil pessoas no nosso theatro S. Ve-
«Iro, •, depois, consolidado entre festejos
unanimes dn sociedade bahiana, quando foi
do concurso no theatro Guaran.r, dc que,
«Ioda uma ver, saiu Iriumphante.

Da primeira ves Ilucno Machado não eu-•uiilroii competidor, e, sob os auspícios da
A NOITI* lançou no lirasil a cxcellcnte. al-
trucçüo das provas du demora em dansas
modernas, resistindo trinta e duas horas «
mola, «té que. farto d» acclamuçOes, resolveu
t!ar por teimlnadii a demonstração dc equi-
liiirlo physico, parn rcencetal-a depois,
quando aleum competidor sc apresentasse.

Volu o desafio da liahia, e, não um so,
porém, dois bnilarinos sc oppii/erum a 3ue*
no Machado: 1'lorisvaldo c Arscnio. A's -il
hur.is c meia, rs aiitoritladcs policiaes e ««s
médicos rcsoívcj-am, a contra sosto do ap-
lilaiidido vencedor da prova carioca, impa-
díi- a prosecussão do campeonato. Biicno cs-
tava, entúo, ainda, completamente cm fôrr
ma, e offcrecia visível c absoluta supcrlo-
lidado sobre os outros.

Tendo merecido e recebido homenagens da
sociedade bahiana, e mal chegado de retor-
no ao llio. eis nue um outro desafio lhe
vtnn ds mãos. Pnulino e üervasio, dansa-
iiilos dc conceito e experimentados, dclibe-
raram medir forças com o detentor dò tllu-'-
Io de campeão da dansa-horn. Combinadas|
ns bases da nova prova, escolhida a cidade!
a theatro, que Ilucno Machado condcsccndcu,
çm quc fossem Campos e o theatro Orion..
unia e outro familiares aos desafiadores, oi
desafiado partiu daqui, levando cm sua:
ompanhia a dansarirr.-. Tnlla, ambos cheios'
de esperança e tle animação.

Campos os rcccbeuVm fesla, Tira o acon-j
tcciménlo da cidade, b episódio culminante-
da ciironica mundana nestes ultimos perio-,
dos da vida do grande centro fluminense, de!
trabalho, de producção e dc progresso,Sahbatlo ultimo, ás 7,30, o theatro Orion
repleto, teve inicio o concurso. Bueno e
Tulia, Gcrvaslo e Ama. a Paulino e Penha
sc apresentaram á numerosa assistência,
sob calorosa ovação. O Sr. Sylvio 1'onlou-
ra, director da "A Noticia", jornal que pa-troeinavn o concurso, falou expondo a si-
gntficação da prova, tpie sc ia rcalisar.

j Como médicos assistentes dos bailarinos,
i cnlre outros, viam-se no palco os Drs. Ai-
j ciridor Dessa c Alphcu Gomes, e os phar-
j macciilicos Leonciò Silva e Itubens fconr-
j got. 1'romptos a prestar serviços profíssio-
] naes apresentavam-se ainda os Drs. Pcrci-
j ra Nunes Filho, Decio Parreiras, Silva Go-
i mes, doutorando Carlos Tinoco e pharma-
ij centicos Homero Gonçalves c Santos Tei*
1 j;cira._
I Policiava o theatro uma turma de «gentes
! e.-.peciacs, c superintcmlia o serviço o dele-
I gado Dr. Hcribalilo Hebcllo.

As orchcslras estavam a postos, em nu-
mero de oito, alem de duas bandas de mu-
sica, regidas pelos maestros Carlos Muv-laen, Vicente Marsicano, D. Maxiilin Silva,
liicbara Jorge e Álvaro Heis.

A's primeiras vinte c quatro horas de dc-
mora, o theatro ainda e cada ves mais cheio,
aeclamou os concurrentes. Bueno, Gcrvasio
c Paulino bons. As bailarinas, porém, ,'à
sc revezavam.¦Jcpois de grandes festas, discursos e ex-
pansões patrióticas, c acclamaçõcs aos dou-
sariiios, o concurso proseguiu, sob o mes-
mo regulamento. Ü theatro sempre cheio!

A' uma hora da tarde dc segunda-feira,
os médicos assistentes forneceram á ini-
prensa a seguinte nota:'"Declaramos como médicos assistentes
dos candidatos ao concurso do dansa-horn
que se está disputando no Orion, que desde
uma hora da tarde de hoje. não mais ausu-
niimos responsabilidade profissional rela-!

MUSICA.
mfmmmm* X1****

O 2o concerto tir Miecio
Com uma rnneonitiicia ile .«rt»..^.0^

da. e multo, porque constituída tto-vjWJj
iluiros umnulcs da njuílca o ;'•*'•"•'¦*' 

".,

profiislonaoi,, mns rolnt yamonto. oicntrta, *

quo ,l de lamentar. renlUmi-seJuintcm _,•*

MISSAS

lle/aiii*»» amanliai

io c uc laiiiuMi,.,, »w,,..p»>. —„.—-,.-,:,„..,,
oito nn snlSu du Inslltuto n 2* Cnn.""?

uo iifomailo Miccio Hnrwiwsliy, «pie M*}\ "
neu nroRmmma vom ii loiintn <"-,11»in";1,
mol de Mosart, executada com '¦•••••..• "•?';
surprehondeut.1 do loque, «„applaudlda com
„ merecido entliusinsmo. Em wguldn «w
proporcionou nos seus admiradores c ia
ticos da arte pura de Intorpretar. a trndu-
coio de «jualri bsllndas de Chopln. lendo
que a primeira, cm sol menor, op. 33, l«
uma exposição magistral nns míos,d0;«»r
tejado pianista, quc lhe dou cnm fldoHd«da
todos os coloridos dc tranilçfto, porturuan-
do profundamente n nsslstcncla.

Depois da execução do vários quntlin» u
bolíttssy. Miccio toco» o prelúdio, cionil i
fuga dc Oscar l-rancii. mau feslando-st
sempre como um grande e conicloncioso a. -

lista, e fazendo jús a tantos applausos "«

Uyo dc brindar n assistência com vários uu*
meros Mra do programma. .

O próximo e ultimo concerto d» Mlccm
foi transferido para a tarde de sabbado, rO
será também realisado no salão do insu-
iuto.

Miecio HorêMottêki despede-
tet amanhã

Se Miecio Horsiowski, o notavet pianista
polonts, carecesse de applausos para ior-
mar a sua reputação tle artista, tinlu-u
conquistado completamente, aqui no Hio,
aaora, pois calorosos, expressivos, enttui-
üiasticos foram os <ius n fina assistência
liYos deu nos seus dous concertos jti rca-
Usados. Kscreveu-sc quo ninguém conhece
mais a fundo a alma de Chopin do quc elle.
e não houve excesso de reclame nis*o, pois
nunca s« dou mais vida aos nocturnos tio
inspirado maestro do que elles tiveram ago-
ra, sob a magia dns dedos de Miccio.

O distineto artista faz as suas dcspctliilas

D. llullim F. I-fal <l<** Carvalho. A» 0 l|l
comnioiida * Mãnopl »o;lrlww l;»n • ii
H li 

"n 
ogroju da Cai.ddaniii . nt;ul.i M*.

Aniiai D. Murcullim Guine-, ns « li*.», m
nValrlx da Ülorlfís IV;.ItorinlBIa -Alwiwi. il
9 llil, Manuel Amar.iuU*. as « i\l JOlé li.„.
cls-o Mendes. As H >'-'• >• ''", 

V," 
''*¦ v»

Vieira, As !". II. An»« ¦•• dn «Multa ¦• Alba.
(iiíornno. ns 0 I tf. n« çjtSroJn do s. I un.
0 co dc Paula i José Xavier llobcllo. âi
S lia D. Anuilla <Ia COíta Guimarães. .,-, pj,
na egreja de N. S. da ConceWoji Boi Mog
(oi Antônio Joonulm.da Coila, As P ni

Moreira, a» °. '"" »"•¦•¦•* .-.¦••.¦.,,
Pinto Corria, ãs 8 11% »•' egrejo do^Div no
V*s irliõ Santo do Mar.ic nin; D. CscUn»'í 

dc 11.poío Cru/. As ,1 I í. m. Suntu..
We Maria, no Meyeri l)i;. Alfredo (i„„,sfc
ás 10. na mntrlj do ^. •ios<-.

P.NTERK0S

Foram sopultados hoje:
No cemitério dc São Francin-» vt«»j*n*ri

Idcslo filho de UI.vsm-s .losé dos Santo-, m
Conde 

'le 
Bomlhn, ,129:, ChrlsUna Perelrg

Libera, travessa Carlos Uvier, 1»i Csmjeo
do Oliveira Hosa, travessa Mclchlada,. W-
Carllndn dn Silva Ah*es. Jrawisa da tniver.
.lA.Àm fl7- Henrique liduurdo Scliouibaito,

,«" D'r. armoTettò, DO; Sebastião lilho
de Francisco Alves Serralheiro, run Altec: d»
Figueiredo, 73; llcned.çto filho de Solwi.

Ifio Pires rua .loão Caclam, 21; Homero
u.niuii íDr ) run General lloca. .it; .los'

c nPte ru Fiei Caneca, 408: Matl, ld<i6j,;
rança avenida Oomea.Frolre, 20; Celejti,
filia de Celestina dn Silva Pereira, ni» di
li ejinha, »: ltiiartlina {-ornes. Santa C*U
da Mlsercordlni Joaquün Josí I-cman.lç!,
Hbspllnl de SDo Sebnstiaoi Conrado, filho
de Doiiiici,, Maurício Pereira, praia de inh..
'"-'No 

cemitério de SSoJoilo Baplisls: Se*
,„i filho dc Gcorgos Michel haskus, nu

• "-* llenato Cru/i Garcia, Sani»
i lluinavta, loa,

amanha, uo salão uo insuuno «««.uu». «¦- -t;.,,,a da .Misciicnniia: J"a'.!;''^;,'l.;f,?7ir1{„1';
Musica, com o seguinte programma: mtíAa, Hospital do Suijono Baptls «vH«

Mos.rt, Sonat. ca fa majenr (Kochel nu- , ucl;l Wngner \an-(.ccnI, u. Souro I
mero 333, Allegro, adaglo, allegro; I eçtht,- „'„. 50. Louronço ;nMielK0'«M'>U"','»
ven, Sonate cn ia ma eur, op. 101. Allegro dò invnudos, 109; Miguc l-crronm Uls,
mnv.nnn tronuo: Vivaco alia Mareia: nda- rnn D|M Ferreira. 10; J.u/ia Uira Uniu...., ..-_ tropp-,
cio ma non troppo, con af tecto; allegro;
M. Havei, Gaspnrd de 1" nuit (ündinç; l.e
Gibet: Scarbo); Schúmann, Carnaval de
Vienna, op. 2(5, Allegro; llomancc, Schcrzi-
no; Intermezzo, Finale.
. i . mem

Depois tfe amanliã

50 CONTOS
LOTERIA

Sairia Catharina
Inteiro 15$

Décimo 1$5

Clollldc), llospilcl dc Sao
Vciitlii, filha dc Luiza da Silvn, ladeira do»
'^^'ccmilcrio 

da Penitencia: Amcli,
•Cirolina «lc Oliveira, rua .General Antolo,
20, casa II c Joa-qulm Cbrlsplm dc Oliwi*

— Scr.. inhnmada, amanliã:
_ No cemiterio de São Francisco 

""iavlen

Waldvra, filha de A varo Maria da 
ÇosU,

saindo o enterro, ns 10 iioras, da rua Leor,-
cio dc Albuquerquo, 21. 

kiDéa
Água dc Colônia

me*r
_« Para o lenço.

Para a toilette
Para o banho

*S!-AVISO AS SÉNHORITA
Sc quereis boas meias de pura seda vegetal •

baratissimas, ides naVcrando llquidaçuQ da
rua General CaldweH n. 320! "Eâ

DR. ALVIM H0RCADES
GYNECOI.OGIA K SYPniLIS

installação perfeita de HAIOS VIOLETA,
com apparelhos de alta tensão. Consultas
de 13 «s 18 horas. Av. Rio Branco, 133 (altos
dii Casa Lohner).

. mtem -
De gabardine impermeável
artigo superior, cores da
moda a llõ"', idem de bor-

racha desde 50í.
Soltfctudo*» de clieriots

desde 75$
llons ternos de caji". e cheviots pretos e «

âzues á 759
Só durante este mez na

ALFAIATARIA TRIÂNGULO
(O QUEIMA DA ZONA)

168 — R. 7 SETEMBRO — 168
Porta Larga

¦mmm

«

EU FIZ A BARBA ESTA MANHÃ COM
UMA GILLETTE. E VOCÊ ?

. ¦«»*»" ________

Recebemos o numero dc 27 de setembro |
deslii publicação, dirigida pelo Sr. .Roberto
S. Abbott, «) conhecido advogado c defensor
da liiçii preta, rpíe há tempos nus visitou.

ARTIGOS DE SPORT
ROUPAS PAPA BANHO

CALCADOS FINOS _- íntimos modelos

»•"Determinação de latitude
Acaba dc ser publicado officialincnte pelo

Ministério ilu Agricultura um novo trabalho
sobre "Determinação de Latitude", elaborado
sob um ponlo de visla novo, pelo Sr. Dr.
Lelio Gama, assistente tio Observatório Nu-
cionai do itio de Janeiro. A matéria interessa
prnfUndnmentc n todos os nossos scienlistns
u aos estrangeiros pro.fissionnes ou amadores
tle nssiiinplós iislronoinicos.

«¦¦- ——-»—*on>a^ * ' ¦"¦¦'¦-¦¦¦»¦—¦-—-¦¦ -

MmWeWm\mmmm\mmm»m.

Próximas saiclas para Europa:
15 Novembro 1924

7 Janeiro. .1925
25 Fevereiro. 1925

11 Abril 1925

O MAIS AniIHKENTE
O MELHOR PO' DE ARROZ

iOIiiin, 11;

tr- outius. ¦••- se.i4uiále intervenção sõbreji-j-:
...Tí\. __ Tei.ilo nascido aleijado o filho dc
an.- 

'escrava 
caseira, com us pernas tortas

e os pis .pesados. Jacintha, t|.i.e tinha en no
15 annos impondo-llic as «n&»Í^W»«
Z IDehs o voz perfeito e sao, com o maistu meus. í as tcstcmlt„haS pre-vivo pasmo de
sentes. ,.

O pae. agonisanle, nos últimos conselhos
aue "deu aos filhos: declarou morrer.con-
vMMa dò «uc •- "Deus havia predes lua Io

a s i filhn 
'.laeintha 

para grandes .coisas •

Algum tempo depois, convolava a s
-luva segundas ritípciás com o co.nim.ssario
«ral h artilharia André Oonea.les dos

lautos. Por esse tempo, esteve Jaci"ith en

tre a vida e a morte, chegando a_ser sacra
intentada c ungida o a
o funeral.

Rotisserie Prrogí-esso
PREÇOS UAZOAVKIS

•41 — LAÜGO S. FRANCISCO - II
-t*—«ef<*íBD-—*«-

EAIOS X E ULTRA-VIOLETAS•.'rnlamenlo moderno e indolor dos ceze-
mas, ulcerás, furüriiulòs c doenças da pelle.
Phòtògraphias (raios X) cin domicilio. Dr. Da- jiiiaseeno de Carvalho. S. José 39. T. C. b'2S2,

«cs*-

^i 'f^Bte)i> ?'7 Mai0 1<J2<

tira ao candidato Gcrvasio Miguel, por sc « ^nienas ne iioiiucacoes oo tiespejo e,
achar o mesmo enfermo c incapaz, de poder | V?en}°< «ornando mais afflictiva a si
proseguir nn prova.» cao da pobreza.

Soffrem grandes augmentos, em
Juiz de Fora, os alugueis

de casas!
JUIZ DE F6RA (Minas). 13 (Serviço es-

peeial da A NOITE) — Elevaram-se gran-
demente, neste mez, os alugueis das casas
loeaes, tendo os proprietários expedido

ntena» de notificações dc despcj'o c au-"lua-

Commemoração festiva de datas
sagradas para os israelitas

CAMBTA' (Par.'), 15 'Serviço especial da
A NOITE) — Coin festas grandemente
concorridas, os israelitas a-pn domicilia
dos coihmemornrnm. rin s.vuagogn drsti,
dade, as datas religiosas tí«, anno novo, n«
creação c (lo grande .jejum. 

HONTEM

14170... 100 e
VENDIDO NO

CENTRO LOTEI
I3i5sliçi'-

R. SACHET, 4

Oervasio Miguel teimava c proseguiu.
Minutos após teve uma grande crine c f£
cou completamente perturbado, retirando-se
para o recinto do palco, onde foi medicado
,• depois conduzido á sua residência, onde
ficou enfermo e cm tratamento. Estava-se
ás 11 horas e 30 minutos. Gervasio tinh:<
conseguido o cpie desejava, isto é, o tempo
tjue Bueno Machado vencera na Eahia.

Nas mesmas condições do enthusiasmo o
concurso sc prolongou até ás 10.30 da nni-
te dc segunda feira. Antes, porém, ás 8..Í0,
os médicos declararam t-uí: não assumiriam
mais nenhuma responsabilidade pélà suudc
nos coniendores. O Dr. Hcribaldo Relfellò
tratou dc convencer a Ilucno Machado dc
tjue o concurso devia acabar, o mesmo fa-
zendo Paulino, que preferia deixar para ou-
tra vez a peleja com eliminação de conetir-
rentes por um \-eticcdor exclusivo i,

Diante da nttitutlo delicada, 'porím, ler-
ininuntc da policia, Bueno Machado nttcn-
'!cu í: o concurso terminou.

O povo carregou Bueiio Machado c Pnuli-
no até á run, deniqraiido-se longo tempo cm
frente ao llieutrõ acelaniíindb csi*«-'ciiitm?n-
tc Ilucno Machado; tpie dánsara incllior c
ficara até o fim, nó acceitando a proposta
tle não demorar inais por lhe sor impossível
desobedecer ás autoridades;

O caiiipefio brasileiro foi visitado por to-
da a sociedade campistã, familias inclusive,
c o Dr. Alphcu Gomes, quc foi iriexccdlyçl
tle gciitilcicíis.•A' noite dc liontem. rpalispú-,se a partida

y dos dansarlhos Bueno e Tulia. A gare esta-
va repista. Quviíim-se "hurrhas!" sueces-
sivos c o povo campistã amável e sc «lerído-
brando festejou o campeão dc dansa-liora
até íi partida do comboio.

Esta manhã, desembarcado apenas, Bueno
Machado veiu á redacção da A NOITE em

isita de cumprimentos, alegre e forte como

mmm
Precisa de dinheiro ?

A Tiriturnria Alliança clã cm dinheiro, no
aeto da entrega da roupa, o valor da mesma

R. Visconde Rio Branco, 38. Tel. "j.íãl C.
¦ mmm 

/mmmmm*m%*mmmm%mmmmm%&»mmÊaft»V3Bilm?.

LOTERIA DE MINUS
18.000 bilhetes

80 % EM PRÊMIOS

Sexta-feira, 17

JEBSEY

:

A altitude dos commer dantes de
Queluz precisa soffrer

repressão !
QVPAA'/. (Minas), !l (Serviço especial da

A NOITE) — A commissão permanente da
Liga Pròtccforã dos Operários de Lafayette
pede a interferência da A NOITli, junto ás
autoridades competentes, rio Sentido de ser
feita uma repressão ú altitude dos nego-

,„..„„,„. .. ^.,  cientes desta praça, tpie, injuslificaiiamen-
Pncomnicndar-se-llie tc, tòm augmèntado os preços dc todos osl"- gêneros alimentícios.

ITÁLIA AMERICA
AV. RIO BRANCO, 4

m
-m»m-

Nova sede do consulado do
Uruguay

O Sr. Roberto Alfredo Fischer, cousul da
Republica Oriental do Uruguay, nesta ca-
pitai, está transferindo a sede do consula-
do para a Travessa Torres, n. 21 A, proxi-
mo ii esquina de Riachuclo, onde fixará sua
residência.

se não viesse de vencer tão serias resisten
i cias, declarando, mais uma vez, que se man-
| tem disposto a defender intransigentemente
} seu titulo tão cobiçado c tão difíicil de lhe
i scr arrancado.

¦ ii» «

O que é diga-se:

SEVAL
é o melhor Pó DE ARROZ
Não estraga a pelle, é adherentc, c.,o mais

perfumado c dc custo inferior aos outros
— Vende-se nas melhores casas do Brasil —

CAIXA 1S500 E r,S00O
Vendas por atacado: Esealelra ft C. Rua
Barão de Iguatemy. 58. Tel. Villa 4181. Rio

mfm,

Inteiros 30S000
Vigésimos 1$500

lá' VENDA EM TODA A PARTE

CASA REPUBLICA
A unira casa que fornece o seu lindo stock

da finos moveis cm boas condições sem eu-
trada nenhuma. A*

CASA REPUBLICA
Hna do Cattete, 104 (estj. Andrade Pertence)

mmm

Prof. Austregesilo 7^nssu^r:o. _?,'.
A's 3 horas. Telep. C. 1995..-*»_-

JERSEY E MEIAS
Preços da fabrica a varejo, Rrande varie-

diulc. Largo da Carioca, 12-sobrado.;

Pvnrrliía tratamento garantido com oI -/urruca, 
cspoeifico pYOL, appr. pela S.

P. -— Manoel Duarte, Gonç. Dias, 81, en-
trada Hosario. !i", 5*" e sabbados.

•r» ___ n. _f- xj it_c _=v *ci; i a s
Antes de comprar, veja os preços da casa

OrlantlO Rangel-83, Assembléá, 85

ESPIA Só!
18$000

o metro de Jei-sey tle seda em todas as cores
da fabrica ATLÂNTICA, (a melhor).

Tel, C. 4540 Rua 7 de Setembro, 107, 1» andar
-S*-r*

Tenciona comprar a C. P. F.
de Barbacena

BARBACENA (Minas), 11 (Serviço espe-
ciai da A NOITE) — Esteve aqui o Dr. Otto
Mocller, quo está tratando de adquirir aCompanhia Pecuária Prijjòriflcn dc Barba-
cena, estabelecimento industrial dos maisimportantes desta cidade, o qual está fecha-

, do ha vários annos.

Banquete a um deputado esta-
dual cearense

«FORTALEZA. 15 (Serviço especial da
NOITE) — Amigos c admiradores do depu-
tado Álvaro dc Vascóiicellos offcreceram-
lhe' no Club Iracema, uni banquete, em
agradecimento pelos muitos^ serviços pre
tados pelo referido congressista a eslebí-
tudo, nus sessões da Assembléá Legislativa,

A commissão promotora da homenageai
compunha-se dos Srs. Anlonio Diogo, ria*
ciilo Carvalho c Edgard Borges.

t^mmjjQ&emmmm ,ir-~*—-

DE SEDA «ii todas côrc.,
ECHARPES- clc," lT,T
da l-"ahrica. lionçalvcs Um;,

13—1» andar. Tel. C. 3997;
••«•«-*-

Estômagos Débeis
Clii-òhicus médicas

E' de muito interesse fazer recalcar iiijni *
'quc dizem algumas revistas sobre •> j-i f";
i moso bicurboiinto esterízado quo tanto (••
! prescreve aos doentes do estômago e aotJ UU"
! soffroni do uciilez, irazcs, íniís digestões, "ü^,

»«tc. Diz, o Dr. Neubuucr, par exemplo, qu<e •
bicarboiinto esterizntlo opera unia limpeza r"
cstomaKO fazendo dcsapparocèr a lt> piTiui-
dez quo se forma, o as iiiííh digestões l«"r «•
cesso de secreçãd do sueco e/astrlcp. .'*•" n01"
so paiz aconselhamos a todas as pessoas 1
bicarbonato cstorizatto por sor um rcmctlm
admirável, são ç. agradável, tlcveritlo-se 1""'
cural-o cin vidros liem fechado», c uiii) cltl
caixas oa pacotes de baixo preço,

4«Si~Pães tíe cem réis com menos tle
59 grammss I

Fomos procurados «por uni continuo ,,!'
Conselho Municipal, quc nos apresentou vf?
petpieniiióS |,ãcs de cem réis, compra.doJ, '"•
gunilo o mesmo, em padarias da estação í"
Piedade. Tivemos a opportuividadc de veri-
ficar, assim, que cada uni desses micMí
copicos pães pesa menos de cincoentu g""1"'
mas.

. ¦¦*!>**» -"
Dr lulin Vipira 0l''"id("5. l*a|•i¦, *'- fí,'ur. juiio vieira (!a)Uai Asseml,i."u, '¦¦

! Central 4803. 2 ás G. Praia dc Botafogo, «"
Sul 700.

| ¦ mem-— **T

|PÔ DK ARROZ E' o melhor c 
'i&*

' o mais cní-o Adlie*
rente e muito pi""'

fumado.
|A' venda cm todo Caixa -.IíSUÜ c p"'0

o Brasil. correio ÜSÜOO.
JPERFüMARIA LOPES - • Praça Tiradcn-¦tes 36 c 33 c rua Uruguayana il. •l-l.r?R.i°'.1

-mtfsbfím—» ^"""7!
das A suas dc t,»'0"11

é a Rainha.
Perfumaria Lapenno
Rua do Theatro, 0iBHEil

Uma nova álgebra
O coronel Liberato Bittencourt acaba <¦"

dar ã publicidade uma nova álgebra con
tendo, cm sua parte inicial, totlo o colcufvj
linguagem das operações c transformaçiic:
qne sc relacionam com css:i matéria.; ,

O presente trai,alho quc é o terceiro «"
uin curso que o conhecido educador esln °í
gáiilsàlidò para n niociii.nlc tias nossas Ç-"colas, ' tLpi livro originai em feitura c .".'.'
thodo c escripto com clareza e simpln'1.a'.j
de, qualidades quc o tornam imprcsciua1'
para todos os educandos.


