
Anno XIV Uio do Janeiro — Qiilii.n-feirn. 10 de Outubro de 1024
SC3ECS5-3 *""*uw*-W"!*"*wi

Irineu Marinho JaW^^ MJ^k I 
*^^É 

9 Ei BI B**

N. 4.632

«CBOiTB
•Antônio Leal éiCosb

•'#w^/'^>»i*'t»«.»'»**'»^»i>i»*^-«.tiM*»_ii-l*1

ASSIllN.VTURAS
Pm 13 mem
Por ti me/et

 tictooo
 18J00UUniram .»slia. 160 rflí — Interior, 200 ríi.

Redacção, Largo dn Carioca, 14 sobr

TÊLEPHpNES: RI-.DACÇAO, custrai. S:'3, 528S e o. .1 .jau -

ado — O01cinoo, Rua do Carmo, 29 a 35
- GERENCIA, cr.inuh W\& - OWICJNAS. noks 7652 e TOA

ARA 0 DICCIONARIO

fí Macio'"'"1
.vonlda «io »r-*''c0 ntttrieto Me'*1'

i'i'. n ..ii.»»» * moDt
Por 6 HiiT-. . . -, , , , * , lltOOlt

Flemtro .vul.., 100 rél. — Interior, .00 rth

\mp*\mm0mjm^0m

Dragileiro da Língua Portugueza
SOBiJniÜESTio DbT1ÍAÍÍSBÍÍl^0S
A resposta do Sr. Xavier Marques ao Sr. Laude-

lino Freire em sessão da Academia

i$_.?è..?é!
I «IÍÜ, I fIrencía sanitária pan-

americana de havana

O projecto de
Língua PolttlgU'
lir_.ilcl.ii pclo
linil.1 suscitando
mirai. O Sr. A

•_l_t

um Diccionario Brasileiro da2», apresentado i Academia
Sr. l.audclino Preir», con-
debatos uai reuuiôe*. acade-

Ib.rlo Parla u o Sr. Xavier
Marques se distingui,
ram, *l* agora, pelasinrões que tèm oppo.v
Io o certos aspectos do
problema; As primei-ras observações feitas
pelo Sr Xavier Mar-
t|UCS foram, aqui, di-
vnlgadas; e motivaram
iiin.i replien do Sr
Lniidcliuo Freire. Ilo-
ic, dninos A ptlbllclda-
de o novo trabalho
que o Sr. Xavier Mar-
quês leu na Academia,
sol.rc a interessante
questão dos brasilclris-
mns:"A resposta, agora
publicada, com que o
Sr. l.audclino !*'rciro
leve a gentileza do
acudlr ás minhas .qm

TT ntes r;cs ra/.ocs oe «iscor-
dar do scu projeclo de

diccionario proposto d Academia, justl.lcri<>!a volla a uni assumpto acerca do qualti-ía tive, ucni lenho, a pretensão du cnlre*
ter debate, mas quando muilo a dc provo-car esclarecimentos.

Uo.% pontos cm que é possível divergir, no
r.i.iuo do projecto, dous somente julgueiuppòrtuno considerar, mnnifcslnndo opinião
ioutraria. Um foi aquelle cm que o autor
ilo plano dc organisação do Diccionario Bru-
silelro da Lingun Portugueza, tendo que dar
d..tino aos milhares dc palavras c. expres-
soes correnüas na lingun portugueza queaqui sc fala, assentou só incorporar no clic-
cionarió "os brasileirismos formados scgtin-
do as regras da boa derivação". O outro õ
o tópico da sua exposição previa, onde (cm
por menos acertado iniciar-se o trabalho do
organisação do diccionario com o vocabula-
riu dc. brasileirismos.

Trotarei hoje somente do primeiro.
Com referencia a este, objectei qnc a exi-

gcncla dc investigações c provas tendentes
a estabelecer a origem, a filiação, a tl.cma-
tõlógio f.os voY_',mlos, apurando tiialiriiile a
solução de vários problemas riiorplíologicòs;
:,e. foram hein ou mal nascidos, se são legi-
limos ou espúrios, se filhos de algo ou fi-
lhos das berras, dada a confusão e as oh-
scurás condições em que se acharam no Bra--il as raças sujeitas np do.hin.o da língua
portugueza, tal processo importaria o sacri-
íicio Uo maior thesouro da glòttica nacio-
nal.

Realmente, so considerarmos que só uma
dessas raças, a indígena,' com ser das mais
fecundas contributnrias do nosso lcxiron,
foi ao mesmo tempo das mais incultas, e das
tuas vozes apenas nos ticaram grnphias in-
(•..hércules ohtidas através do phonetis.nodesegual, relativo, as vezes divinatório, dos
chronistas c missionários, logo uos cóuvcri-
reinos du que, apesar dos trabalhos dos An-
cllictas e Montoyas, uão aeria possível des-
cobrir, nem a boa, nem a má derivação das
palavras co.n que o nhancengi. enriqueceu o
vocabulário brasileiro.

E, por conseguinte, index expurgatorio com
cilas.

Allcgã, entretanto, o illustrc confrade que.
não teve a sorte dc ser bem coiiiprehendido
iior mim nos pontos em que olludiu o bra-
sileirismos'. 10 reenviando*.ios á Icilura das
passagens cm que se referiu ao assumpto,
esperu reconheçamos que ahi só se repulsam"as corruptelas que condensam erros grós-seiras ou se traduzem em termos chulos e
dc baixo calão".

Não custa satisfazer ao appelio do con-
frade. Ileleio o scu projecto, palavras previas c plano. Tudo quanto nelle concerne
particularmente ú matéria 6 o que já Iran-
ticrevi e aqui reproduzo com mais algumas
expressões lextuacs."0 diccionario abrangerá os vocábulos e
locuções puramente portugueza». ."Não serão admittidos os peregr lnismos
do qualquer natureza ou origem, que te-
nham vozes correspondentes tio portuguez,
salvo os que alcançado hajam, por força de
uso ,o sello correntio da autoridade dos mes-
tres... Os brasileirismos formados segundo
as regras da boa derivação serão incorpora-
dos no vocabulário, não se registando, porém,os que sejam corruptelas, erros ou termos
chulos c vulgares.""Far-se-á seleeção do que fôr aproveitável
nos diecionarios dc... Macedo Soares, Af-
fonso Taünay, Beàürepiiírc-Hiihaii, l.odolpho
Garcia, Carlos Tescli.mer... (Cito da relação os
vqcalíulistns especialmente brasileiros.)

0 escrúpulo dcu.ttral.irio dõ organizador
do projeclo ninda sc motiva, com explana-
ção, nas seguinles preliminares:"0 chamado "hruslleirismo" surge, em
regra; como corruptela de palavras on lo-
euções. Quando não é corruptela, è erro
s.ynlactico, ou deplorável extravagância le-
xicographica, dc accepçâo aão rafo grossei-
ra o vulgar. Termos de gyria _ expressões
dc calão. Em casos taes não deve a Acade-
inia, com a sua alta autoridade, esposal-os
com o transferir pnra o Diccionario da Un-
gua a responsabilidade da adopção de abor-
tos de linguagem e palavras corruptas.
Quando o "brasilcirismo" desponta median-
te as'regras da derivação vernácula, não se
faz mister de um vocabulário á parte parao colleccionnr, porque, nesse caso, em sendo
elle palavra tão vernácula quão as que mais
o forem, se incorpora legitimamente na Hn-
guagem."

Eis tudo. App)ique-se a esses textos, nüo
uma fraca intelligencia como a minha, mas
um apparelho fortemente sugador, e não
hesito em affirmar que delles não se logra-
vâ extrair sentido diverso do que lhes attri-
hui. No pensamento do cuidadoso escriptor,
conforme ali está expresso, claro e bem ac-
centuado, o diccionario registará "vocabti-
los e locuções puramente portuguezas",
abonados em" todns as accepçóes por exem-
pios de clássicos. Excluídos serão os pere-
grinlsmos inúteis ou não autorisados.
Quanto aos brasileirismos, por Isso que —
em regra — surgem como corruptela de
palavras e locuções,'*' quando nãu são erros
syntacticos, termos de gyria e expressões
de calão, toda cautela será pouca. Sejam
escolhidos em Macedo Soares, Beaurepaire,
Teschauer, Garcia, Taunay e outros, e in-
soriptos no Diccionario, uma vez que se ce-
rjfique terem sido "formados segundo as
regras da boa derivação", da "derivação ver-
nacula .

Com este critério estrictamente^framma-
tjcal, de que parece cm boa hora ceder, não
linha o douto acadêmico por titulos suffl-
vientes à catalogação dos brasileirismos nem

a sua autorisação poloa cscrlplorea moder-nos, nem a necessidade do exprimir fadonovo ou cousa peculiarmente nossa, nemfinalmente » coiisnara.So do uso geral,ludo devia stibordinnr-s. 6 prova etyinolo-(fica, «o requisito da derivação vernácula.Averiguado que o brasilcirismo despontoumediante as regras du boa derivação, entãoSim, <¦ que ellc tem foros c "se Incorpora le*
gitirnnmente nn linguagem" e no diccionariobrasileiro da língua poriugtie.n.A proscripçâo do nosso'vocabulário foiassim pronunciada no plano Laudellno ocom tal Inexorabiliilnde qur o parecer dnepmnjh.B8o •¦«¦ leslcogrnphla, eom a mesmaiolicitu.lt com qun o approvou, embargou n
sentença. "Essa exclusão, preveniu .loão
líibciro. n» qunlidiido do relator, não e ad*
missivel,"

i«ilní? "í50"1 al"*«ndado o rigor do sc.
_SíSS5^ n-m •'«'¦•u'"*'> "¦ 

"»:
am 

"« Z'";, ''" P.--«J«to ...aior estima
lin., . ^1 iU0 eLfl2el"0 "acionai da nossa
ifíenMn Jl.*r\enl^e «ue. en. sua resposta

$$% ;írs,5£rsB:r's^. r os lirnsllclrlsmos, "excl-pln.id_ui_apeiim
ea.i que sejam erros chulos o v.H-

. a, "n.l* *Crm<" cI"""5,-' Ae baixo calão"
.!. 1^''".,;,s ostropcadas, torpes o obsce-

*liL'"^J menos certo q„c. cm sua opi-
regr." fUií-TÍ0 

l,!'lsiI=!l;i^o surge, em
runlcl. 1. Ji n° «°M-3! «.««Io) "como cor-ruplcla de palavras ou locuções" e nuandd.j.n í corruptela «é erro Byntnctico , eloravel extravagância Icxirograi.blca, "te.-
nos de g.r.a e expressões de calão". lí0 eor-
m,s C',„er',pl"''"10 "''T'* »*-•*. «KW "braniSiduas. (ml,,, porque o brasilcirismo "em rc*gra é isso. nao .abemos o que rcslnr... Eisim caso cur.oso cn. que a regra sc consti-iue_ ilo excepções.

No fundo, o seu juizo è o mesmo exaradono plano, o seu critério permanece hostil noaproveitamento da nossa cont.ibuisão lexi-cogrnph.ca.
Nos brasileirismos, nota o illustrc philo-logo, estampa-se "o sello da significaçãoque lhes imprime a vulgaridade" O naneique o brasilelrismi) desempenha nn' língua6 o de sulialtcrnldadcj dependência ,. con-lequciuçincnlo seclindario".. Vé-se como ntorrente do..nrccnnceiln o .irrnsta ate a in-sl.lijir unia iiitrnniiia iiiàdmlssiiél í-nlre osvalores do idiomai Ã cada passo o encontra-mos com a pedra de toque a provar: Portu-

gal concorre com oure de Ici, n Brasil com
pechisbeqiic. '.Cõtfsidcrem-ác os maiores cs-c.rlptorcs da língua, continua elle, os que domais alio plano lhe tem encarnado o genio,ii eloqüência, a vernaculidade e arie no
phrascar 

— e logo, á orimclra vista, no-tar-sc-.i que em muitas c muitas de suas
paginas magistraes não r.e nos depara o cm-
prego de brasileirismos''. Não será possívelenlão grande escriptor, elõqucnto e artista,senão com palavras o locuções puramente
portuguezas? Nada me pareço mais difficildo que a primeira vi«ta, decidir se uni 

"li-
vio dc autor nacional í parco ou cscõrrcifodc hrasileirismo... O menos capaz dc o fazerserá o próprio autor. O Inconsciente é um
grnnde corruptor dns línguas. Mas duvido
que o compatriota .de Cuslilhò, lendo qual-
quer do. nossos escriptor. s de caracter, des-
ses que não fogem ao contado com ns for-
ças vivas creadoras o transformadoras do
idioma, não lhes sinta co.n freqüência nas
vozes a differença do melai.

Outras classes de tyrasll. irismo, alem das
corruptelas, de que o Sr. Laudclino Freire
quer purgado o Diccionario da Academia,
são os "ler.nos chulos c vulgares"; os "ler-
ruos.de giria" e "as palavras torpes e obsce-•ias" Se o confrade convier cbinmigò cm
quu » cliulice, a vulgaridade, a grosselria e
a obscenidade não são privilegio nem cara-
.¦Uiislico do linguajar brasileiro, confio quoretroceder, tambem neste particular da síin
lutolcracia par com os brasileirismos.

O diccionario se t.ão ó hospital de alet-
joes, pode e deve ser orna grande feira onde
cada qual s» forneça do preciso. Todos os
glossários e lexicons portuguézes legislam
os lermos dc Riria, a fíhularia, o_ plebeismose a palavrada que são da língua, c sem esco-
lha. O diccionario não faz distineçáo de
castas nem de classes; não í noliilliirlo.
Tanto impera nelle a aristocracia quantoa oehlocracla. Não só Isto. O diccionario
desconhece o que seja torpeza ou libertina;
gem; fi amoral Não sendo obra de arte, dis*
curso ou producçâo literária, mas apenas
r.omei.clntiira oii collccção ile sitnplices ..ti-
Usados ein taes composições, carece de ln-
lenção e malícia, e escapa s todas as sano-
ções repressivas da pornographia.

Demais os vocábulos torpes e obscenos,
cuja ruminação {, reeommendi.. Ia pelo con-
frade, desejòso de que o Diccionaiio "Iam-
beto tenha o seu pudor", — salvo cxcusailas
sinonyn.ias do ealão brasileiro, já se acham
registado.» por quasi todos os dirclonaristas,
antigos e tnode.rnõs, ria lingua po.tiig.icza,
inclusive o Moraes, na própria edição de que
l.audclino Freire nos (.ffereceu inagnificare-
orodticçâo fac-similada.

Imagine-se o que ha n» anatomia o ua
physiologia -humana dí mais dissin.ulavel
com foVhas dc videira e de mais offensivo
para » siisceptibilidade da pituitarla, o que
ha de mais infame.nente sodomilico em per-
versão sexual, na clas_. dos epiihelos o que
mais pndr pesar sobre a honra do homem
e pôr cm trapos a honestidade da mulher,
verbos de acção pndenda, palavras fescenni-
ias, termos escatologicos, tudo lá eslá In-
ventarisdo no velho Moraes que o escrupu-
puloso confrade propõe como base para a
formação, por aceresrimento, do diccionario
da Academia. E assim como fez Moraes, pro-
cedeu Frei-Domingos Vieira e procederam
os outros, com perfeita inrijfferença moral,
com a mesma randura com que o legislador
hehreu „ravou oo Décalogo o sexto manda-
mento.

E como duvidar que hajam bem cumprido
a tarefa de dieciona.-islãs'. Trata-se de ex-
p.cssõ*.s vernaculissimás, do geringniiçi.
clássica, algumas abonadas pela letra, dos
antigos foraes, dos códigos, «Ias Ordenações
Aífonsinas; com cilas se designavam deli-
ctos de que os magistrados, sem quebra da
compostura própria do suas funeções, to-
mavatn conhecimento para o fim de appli-
car as merecidas penas e coimas.

Não seria, portanto, a giria brasileira a
que attentaria coirtra o pudor do novo lexi-
con, suppo .to que á imitação de Victor Hu-
go, qur se gloriou de pfl. o "bonnet rouge"
no diectouario, resolvcsscmo. passar ao da
Academia attestado de bons costumes. Os
brasileirismos podem ser refngados por ou-
tros fundamentos; por çstes não.

As boas letras, como as creatüras de boa
índole, por si mesmas se preservam da H-
cenciosidade. iE não esqueçamos que o ter-

Gymnastica dos lacten-
tes e gymnastica

respiratória
Uma Iniciativa do Dr. Mi-

gucl Salles
A Importância dos cxerclcioa physleoi n.i

. juventude não é, hoje. em dia. pnstu en.
.iiiviila por ninguém'. O que quasi todos ain-
da ignoram £ que desde * mais tenra ed.iile

; já se ixj.lp começar a fazer axerclclos do
gyinoastlca. Por mais extraordinário que Is-

i so possa parecer â primeira v.Mu. a idéa
dt siibníctter os lactcntcs (bebês) á symnas-
ties adquira, dl» a dia, maior amplitude t...

: Allemanha.
Ila pouco mais da um anno. Dttleff Nou-

. nmnn-.Vcurode, o autor dessa idía, come-
çou a ..pplie... nos lnctct.te., geralmente de-
pois de «eis mezes dc edade, um mctllido
especial do gyinnastlCH, obtendo, então, rc-
súltados surprehendentoi nas creanças fra-'*___ retardadas no crescimento ou n_ mar-

/cha, nichlllcas ou com deformações do e-s', 
qnelctn *¦ N'eum..nn-Neiirodc, fez _i ju»_ pri*'¦ melras exix;rienciaj na clinica do professor

| Dr. Loiigstcin. notável pediatra allemão,
liss» tneslro da pediatria tendo observado
o . iii'ce,ssQ_il_L-_^iuui___c.-i_.dfl_K____uuiin.-^__ii-_
rodo, acaba de recominendal-a cuni o fim

j dr rohosícccr os lacientes, dcscovoivcr-lhes
o crescimenlo . as funeções estáticas, em-

I fim melhora, o estado geral e a conforma-
; çâo dos ossoa Impedindo n corrigindo mes-
i mo os desvios Incipientes da colui.m» vsrtc-
liralí

Segundo o professor I.nngstcln, a gymnas-
lica da NcuninniHNuilrode, .ibrin uma nova
éra ua hygiciie infantil As figuras ao lado
icprcsiMilain iloiin exercícios physicos dessa
curiosa espécie de gyiiinasllc. medicai

Outra varlc-diidü de gyiiin.islic.i. cujas np-
lilicaçõcs são cada vez maia freqüentes na

PESDflITAÜAEDA
BELOICI

Br. flnlonlo Josü
d. BIié
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Motivos quo levaram o pro»
fessor Fernando Maga-
lbães a não aceeitar a
honrosa tom missão

Deve iuauctirar-re cm Havana, na prl|nei-ii quinzena de novembro próximo, a sell-
ma Conferência Sanitária Paii-Aineilcan..
Convldaiin a 5» fazer representar, o nosso

paiz nomeou seus dc-
(citados Junto no Con;
,resso os piofeisorcs.'asclmento Gurgcl •.•
•'iriMiido Magallitics

• 0 Dr. ttoul de Al-
incida Maíalliii ¦-

A partida da dele-
;nçãn brasileira fora
marcada psra o dia
lõ do corrente, a
bordo do "Southern
!>oss", como, ct.tãn,
.loliciAmos, em uma
•iitrcvista qno nos
lonoedou o professor
Vnscimcnlo Gurgel,
pie discorreu sohr; a
mportancin da re-
niião Pan-Ainorlcans,
13 questões dc ralei o
i|.i« serão discutida*
110 Congresso a do seu |
resultado p<rn ns na-
ções latinas. K, hon-

t_m, sffectivamente, deixaram o nosso por-
to o professor Nascimento Gurgcl •• o Dr.

Raul de Almeida Magalhães, nao emlur-
cnndo, jiortntíto, o professor Fernando dc
.Magalhães.

A ausência desse cathedratleo d* Pacnl-
dade de Medicina provocou estranheza c,
por esto motivo, procurámos informações
com S S. O professor Fernando d. Maga-
Mines esclareceu-nos, então, os motivos que
determinaram a sua recusa, dizendo-nos, cn.
principio, que muilo a contra gosto, se viu
forçado a não aiveitar a commissão do go-
verno, qnc muilo o pcohora, mas não se
considerando nm especialista nos assum-
pios que vão ser debatidos não lhe fora
possível aceeitar o honroso encargo. Fosse
11111 congresso medico, c não teria duvida
cm aceeitar a commissão, mas uma confe-
rencia sanitária, não!

— A escolha dos meus dois collegas —
dc_l.u*o.i-nos ainda o Prol'. Magalhães —
.'oi muito feliz e elles saberão dcseinpcoh.ii'
com muito brilho o papel de represeutan-
tos do Iirasil. Senti muito, muilissi.no não
partir; n commissão é dc destaque e vanta-
josa, mas não podia neccital-a. Não sou
um especialista cm conferências sanitárias.

*****

Seu próximo annuncio na dato
nnlalicia dc Victor Manuel

ROMA, 16 IV. IV' — O jornal "Nuovo
Pae 10" notlcl. que o noivado do prlocip.'

¦¦*"' **mm**w*m_»

froí i-ciii,inii„
gnlluies

^.-*ir^%£* * ___Ü___5?T ~™n"*'-'>*h'

rx-,x- .„:,. ¦¦¦ «•-,;... .*âg__a_53;

Aggrava-sc, de novo, o esta-
do de saude de S. Ei.

LISBOA, 15, (A. A.) — 0 Dr. Aatont*» .lo-
•>r de Almeida, ex-presidente da Ropsvlslba,
i" ".mi consldrrnvclmriite nn nn e. (___• de
saude,

0 OÜE A "ESTRELLA»' DA

CUBA PENSA
DE NÓS

Mn-

lím cima, prtncip» Leopoldo t prtnetta
Haftitda,~e:,~~tm~tmlTrr,—prince.n Mtiria—

José 6 príncipe Humberto
Humberto; herdeiro do tlirono ri*, Itália,
com a princeza Maria .los*., da Bélgica, e o
da princeza Mafalda com o príncipe l.eo-
poldo, he.ile.ro desse paiz, _crão anmincla-
dos nos dias quatro c onzo do
próximos anniversarios do armistício cn-.
Iro a Itália o a Austria ; natalicio dn rei i
Viclor Manuel.
'- ¦ ¦ •*)*** ' -¦ '¦

Um candidato trabalhista vaian
do e apedrejado no Ulster

LONDRES. IG (Hnvas) -- A campanha!
eleitoral no Uistcr promctto ser ii.uito rc-i
nliidn. Hoje, um candidato l.iibalhista, an !
passar por uma rua, foi apedrejado o vala-
do, o que deu logar a grande, tumulto, cm
qno ficaram feridas vinte pessoas.

1 *****  ;

jValavras gentis de Ines LI-
dclba. ouvidas ao

acaso
I No hotel em que se ncl.a hospedada, tf

nina mesa ao lado da Otn que almoçávamos
! com um amigo, sentada, notamos, a emi«
: ncnle actriz Igncs l.nklbn, que pela primei-' r.i ver. nos visita, A frente da grando comp»-
. llllla I.oiiili.irdo-Caramba, ora no S. I'cdro.

Umn cniicvisla já ó banal, pcln dcsinle-
resse das Imiircssôes estudadas... Mas, sem

I nos conhecer, Igncs I.ideibn conversava cem
novembro! 1'essnas amigas, fazendo-o dtsprcoccupada-

.ile, pclo que mais merecem paru nós a«

Tambem fecharam as perfu-
marias

LISBOA, 10 (D. P.) — A scllafcin dos
pròductos eslá sendo feita diíficilincnle.
Muitos comtnerciantes abandonaram o nc-
goclo de artigos sujeitos ao sello. As per-
funinrias fecharam.
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DENTRO DE UM CANO
ifi
IR»

Suspeitas que se levantam em torno
da morte de um mendigo
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O que se sabe a respeito do infeliz

'estreita" da- companhia Lombarda-
Caramba, actriz Ines Lidellia

Aspectos phptògriipliieoii da liumtiastlcctrespiratória dos tiêbés
liurnpa, i a chamada gymnastica respirilo
ria. Por meio delia sc lem conseguido os

Num susto o polit!..l parou. Ouvira, bem
perto, imperceptíveis quasi, gemidos d. ai-
guem que eoffria. Não llio foi possivel, cuni
relance, precisar o ponto de onde elles par-
tia.11, c isso por que ali, nos terrenos bal-
•lios de Santa Luzia, havia muito matlo ul.

Apuro.), o guarda-clvll, os ouvidos, che-

palavra terminou todos os seus soffrimen.
tos, morrendo.

0 Dr. Miguel Couto, chefe da
macia, então, como não pudesse
claramente nm diagnostico seguro, achou
por bc», fosse o cadáver do desditoso po-
bre, subuicttido a autópsia, pois, nu rápido
exame que lhe fez teve a aguçar-lhe a curió-
sidade a suspeita de que elle tivesse sido vi

oos casos .dc astl.n.a, .
pleurizes com adl.ereii- !

melhores resultado:
bronchilco cliròiilcas
cias, etc.

'Essas curiosas observações, offcrcceu-nos1:111 animada palestra, o Dr. Miguel Salles'
que. ha pouco lempo, voltou da Álleniahha'o resolveu iniciar entre nõs a pratica dessasduas variedades da gymnastica medica. Co-
nio auxiliar dispõe o Dr*. Salles, de pessoacompetente, que acompanhou os cursos do
professor Dr. I.i.chbcrg, e de Neumann-
Néurõdc, dos quaes traz a_ ii.elhore.s reconi-
iiiendações. Aquelle facultativo ponde ainda
observar, durante » sua estadia na Europa,
os novos processos de therapeuti.ã pliysicada sciaticá, do rheumatis.no e da obesidade,
processos esses qne têm dado brilhantes rc-
sullados, mesmo nos casos em que Iodos os
meios medicamcnlosos foram usados iniitil-
mente.

.iUlq-llies, agora, um pouco mais nitidos os-cünia, pclo mcuos dc um accidcntc, quando

A Associação Paulista
tomará parte no Cam-
peonato Brasileiro de

Football
1 « ia» ti mm * '

Todos os grêmios filiados
põem, seus jogadores ;í

disposição daquella
entidade

«. PAULO, 18 (A. A.) — Esteve, hon-
tom, reunido o conselho technico da Asso*
ciação Paulista* de F.sportcs Athlctlcos, ali.o
tle tratar da cooperação dos paulistas nu
campeonato brasileiro de foolball.

Ao que parece, Iodos o.s grêmios filiados íi
primeira divisão da A. P, lí. A., officia-
ram áquella entidade cp.tnmiinicnudo esta-
rem dispostos a fornecer elementos pnra .õ
sclccciooado dn cidade. '

Na reunião de hoje ft noite, a Associação
deverá determinar os dias do treinos ilo>
campeões.
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'A pilha dc canos, ohritjo do mendigo

mo uhulo.o grosseiro, o vulgar, o ignóbil
com certo disfarce, o torpe, não andam ba-
nidos da melhor literatura. Ruy Barbosa
que tanto sabia forragear no portuguez elas-
sico e erudito quanto no americano e popu'ar, deixou-nos para exemplo áquella colo
rida pagina da "1'orneia", digna de um ar-
Hsta pagão. ,

Nem foi para bordcleiros, senão para ho
mens de letras, que Scneca formulou comi
regra do estylo o seu "turpia tttrpiter cli
oenda". i

gemidos que o alarmaram. G foi nesse mo-
...enlo de indecisões que o olhar do policial,caiu, por acaso, sobra uma pilha de canos,
ein abandono.

LNuni dellcs viu um homem. Desse abei-
nui-se, cauteloso, pnra recuar depois. Tor-
(.nu a avançar, dominando-se, pois, do cor-
po do homem que gemia, exhalava fétido re-
piignànte, Aèsim mesmo, com um pouco de
l.oa vontade e num grande esforço, o guar-da arrancou do cano, o homem, que tinha
as facca pallidas e as palpebras semi-eerra-
tias. Avisado, logo, o eommissario em ser-
viço no 5" districto, em breves instantes
chegava ao local, fazendo o pobre homem¦ler removido para o I}oslo Central de As-
sistencia. Dahi o desgraçado, como mais e
mais se lhe aggravassem os padec inten toe,
.'oi, em ambulância, transportado para a
Santa Casa, em cuja 7" enfermaria ficou lu-
iernado,'Nesse Ínterim a policia do _• districto,
ilesdobrando-se em diligencias, soube quo o
infeliz era um mendigo, de nome Josú Pe-
icira da Silva e de *1 nnnos de edado, « que
lia já algum tempo não apparecia nos pon-
los em que costumava estender a mão A ca-
'•idade publica. Sobre o seu estranho ap-
parecimento, depois, dentro do cano, nada
ile positivo âs autoridades podiam precisar,
muito embora desencontradas conjecturas
ia preoceupassem. Correu, desse modo, o
resto do dia e As primeiras horas da noite,
o desgraçado mendigo, sem pronunciar uma

não de um crime, attentando ás clrcumstnn-
cias em que foi encontrado.

Assim a administração da Santa Casa of-
ficiou á policia, solicitando a pesqulza te-
clinica no cadáver do infeliz, depois de rc-
movel-o para o necrotério do Instituto Me-
dico Legal.

Como é muito natural, o caso, pela es-
tranheza c pelo mysterio que o encerra, não
deixou de preoccttpar ás autoridades do 5o
districto policial. Em face dus versões ac-
ceitaveis, a polícia sc empenha cm syndicau-
cias, pois, a morte do desgraçado, agora, á
visla da impossibilidade do diagnostico, to-
rriã assim, nova feição.

.'or mais precária que fosse a situação do
miserável parecia á primeira vista que «lie
procuraria ante* abrigo num banco de jar-dini ou no vão de uma porta, do qne num
cano immundo, como aquclle ent quo o
acharam, tle onde bem se pôde presumir te-
nha ido ali parar acossado pelo temporal
que ha pouco desabou sobre a cidade. Mas,
examinando o cano, que, nliás, se acha cm-
pilhado com vários outros, no fundo-do"Parque das Diversões", vô-«e pelos molhos
tle capim secco nelle meltidos, qttc abi se
obrigava, effcctivamente, José Pereira da
Silva. No próprio local, mesmo, o conhe-
ciam como victima tle terrível moléstia queo ia definhando lentamente, sendo ali opi-
nião corrente de que elle tenha perecido aum accesso mais violento da doença.

palavras que lhe ouvimos e que acruf Tlê
I tratiscriptas:
• --- 0 publico do Rio dc -Tanclro í alta-
I monte carinhoso o esse 6 dos traços de ec»

caracter o mais accc.ilnado talvez. .Muitas
vezes, do palco, trabalhando, eu vejo o

'ti * *.i- I '"'vressn rios espectadores seguindo os mi-' *?!-.-"i nii.ios delall.es do meu trabalho e no olharpoMityor (ie muitos o franco desejo dc âpplàtidir. 1?
uni publico sympatl.ieo e para o qual dá
vontade de trabalhar o qne recebe os ar-
listas novos, con.o sc fossem velhos amigos.
Nólõ ainda que so trata dc gento educada
e que coníprehcndc, pois (pie muilas phra-ses qi.c eu julgava qno apenas podiam Ser
cii.niirehciididas por lim publico italiano,
sno fac Ume n Ic comprei.cnsiveis e aprecia'»
das como merecem. Duhi iiatnrb.lt__.nte o
desejo dc trabalhar com mais vontade «
procurar satisfazer sempre a todos os es-
pecladorcs, porque, se o artista tem o dc-
ver de lazer o mais que pôde dentro dos
recursos da sua arte, quando encontra ura
publico generoso, iiiteüigchto o 'hom fa«
mais do que pode e consegue exceder-se.
Já nesta temporada eu tenho binado nu-
meros quando o não podia fazer, devido aa
cansaço. Kntrctaiito, uão me custa esse ea-
foreo porque sei que contento a todos os
que n.e applaudcm e sei quo me querem
bem. Tenho a impressão do que todos o*
artistas que têm vindo ao iirasil daqui «ai-
rani com saudado c com desejos de voltar.
Eu. que ainda ha dias estreei, já penso nn.
prazer do uma nova "tournce". Y' que me
sinto satisfeita a contente. Depois. :t criti-
ca pn.rccc.irio ser a ttiais sincera: não tcnhi»
visitas uo im.it camarim, não tivo tempo
iiuásí pnra visitar as redacções c apezar de
ludo a opinião dos jqrhacs á sempre nml-
ga, como se entro n artista e os criticoi
houvesse relações de camaradagem ou gen-tileza, pelo menos;

I.evanlando-iios, apresentámos fi Sra. IJ«
dclba os nossos cumprimentos e a gentilis»
sima artista, quo além dos seus dotes ar-
tistícos pos3tie os da mais fina educação •
sympathia, disse-nos:

— Não sabia quem o senhor era, mas •
que disso está dilo. listou satisfeitíssima
do seu lindo Brasil e encantada com o pu-blico e a imprensa e posso affirmar-lhe qunserei uma prophgandistá, gratuita, dest»
paiz encantador e da sua gente. Já que O
acaso nos fez conhecidos peço-lha quei seja
pelos columnas da A NOITE que cn trans-
milta, a todos os que mo applaudem o me
encorajam o meu sincero e muito leal agra-
decimeuto e a ccrlcza de qua sempre pri».curarei trabalhar com a maior vontade de*
scjíindp cm tudo satisfazer a quem tão bom
e lão gentil tem sido para comtnigo.

Igncs Lidèlba, alta e elegante, dona <í*
uma voz encantadora, deixou-nos um iiis-
tanto, o descendo ao seu quarto, dentro em
pouco era portadora de uma photographl»
com gentil dedicatória c que, por nossa vei,
òffcreccmos aos leitores.

i(L'Action Française"
contra o empréstimo

allemão
PARIS, IS (U. P.1 — O jornal "I/Actlon

Française" publica na primeira pagina «ra
grossos caracteres a seguinte recomraenda-
ção:"Não subscreva o empréstimo allem&o (ros* nm estellionato . uma traição.*'
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Ecos t Novidades ros «andes emprehen
DIMENTOS DA EGREJA04 Inniíoa parccerun, rilndsndo a («nem

?'.,.tt?*l" ,!e''4' '•* l-"1'- '*-"•' ,n,!"*' •¦"¦» '•«*
ellliliid*?* e «i 1'Mein • m«lot et* cníienlabtu. tionilituiraiii setnpie mn privilegio Uo»
f» «torci iU Reçelu, im Câmara. Ne»* trn-
tido, tarloi. IVlmil.i ctcicvoti iHilidOioi• ftimpçiijioi. «pi» .ilinU hoje, iüo lidos «om
proveito, Como oi problema», naclonae» oéi«lindam e náo mudaram, mai antes foramaMmvndoi pela iicãlluriicli. pri* lnooMt*n<¦u o pe)« falta provei lilal ,U atinem u»:jii.m tloj pwlerr» sdiulnlitiatlvoa, a re-ttkáoilpilMrtCcrM diijuellfl fatidoio relator, «d-dMclaoNot apciiHt, du *l!ti;.",c, «cm alarmascli KtaiUdadd, prnyoc«H>«nu(Oo, O Sr.Antoiih» t^rlo», nao oi reetlltnu, mai crltl»wu ei Ririmo* t vellio-i defeito» por outroa•tpcetoi, enriquecendo aa fontes literária*«oi que sc dedicam a (alar do antnmpta.

ÍlMv 

arontíci o que srtn «conteModo,
• alwm tempo para ca. Oo lelators» «los
etnali orçamento* entendem de liviar ex*

tetna-1 aeta». lolira o trono flnaucelro. «*»«•
pondo doutrinai, c explorando Umn». dos
mlniilerlot <|0i' etlniUm, que ficariam ei.
cjoecldw •*• acotnvelliidot para o cJiito, tvmsenhora inconveniente o Atitci com eco.rioinla de tempo u de papel. Ksti na memo-
tia de lodot a pacIcncU evartwllc* com ipir
4 CommtiUo o> Finança*, da Cantam, ncr-f-unla durante troa din* par* ouvir o Sr.
Cincinato Urajía, tobre o orçamento da
Agrkattnr* I Ouundo o «ntlgo representante
f-aullat* entwvn com a sen pscnlo do folha»
Utttrlojtrapliadaa, todos cochichavam csja-
vorlous: B' um Uocamholc I Ultltiwmrntr.
não faltam- relatora* mn» escrevam Uinhem
e> seu flocumbolo orçamentário. O iiiííi
rr.ettiplo fructiflcou.

O relator da ÍUeeita este «nno, porem,olo seguiu o min escmpln, obedeceu a velha
praar, impostu pelas necnsittidrtt. estudan-
.do todos o* aspectos da existência wonomi-
cai a financeira do pai*. Nio obstante <**u*n-
do «Itlnglu o terreno pratico o seu parecer
permeneceu nuti velhos remédio* de lugmen-
tar ns tributos « restringir os encargos.
Kem ama visAo novo, nem um polpe seguro,
nem «o menoa o aproveitamento de lugges-
toes levantadas ao ue installarem os traba-
llio. daquella commissão, dentre ai quaesaa encontram dnas de importância essencial,
qnaaa iej*m a rovisJo d«» pensões a o novo
xritirfo sobre Isençúcs de dircltoi, abolidos
or. abusos existentes. Eis porque o parecer
da Receita merece ainda algumas criticas,
f-.-imido-us. acompanhante* até o presidente
da Commi.isSo dc Finanças o "leader" da
Câmara, Sr. Antônio Carlos, quo o asslgnou•"coro reslriccõcs".

A
N"a Franca, o Congresso dos Açougueiros

approvon a resolução que visa o desenvol-
vlmento da cam* frigorifieada e a importa-
Cão do gado do estrangeiro, como medidas
Indispensáveis de barateamento do produeto.O chefe do governo, recebendo no seu gabint-
le nm* couimiisio de congressistas, pediulhes que o ajudassem a dar combata í al

•oltmn* festa no Amtrloa
F. C. «m bentftolo daa

mocas pobraa da tio
Franelaeo^ Xavlar

Importante donativo da Ia-
milia A fl oi ino Vizeu

Eilev», Im le. r, itnid* a Aiioclacflo dns
Mocos ("atliollcm dn matrla de S. Franeii
ro Xavier afim de tratar do festival a reall-
Mir-pe oo dia Ift dn pt-oxirÃo inea de novem
bro noi m-I.ui do America Footbill Club,
*ob o patronato da Kim». presidente Sra
Alice Silveira Reli.

A fetti nuo se vae reallnr em beneficio
desta enoclnçío duitlnad* a proteger os
moças dn mntiix, eitA despertando o maior
Interesse, poli., «'• a primeira ve* que vfm
ler ti.ttique.itlo» o» vnstoi e luxuosos salões
do America.

Poi recebida lambem uma communlraçSo
do .Sr. Affonso Vlien pondo A disposição das
Mocas (.'athollcai parn a escola modelo quoa Asioclseno vae fundar, a quantia do rila
.no-ooOÍOOu (trinta contos de réis).

i'nr d sposleáo unanime dou nssoelado»
foi deliberado que a eicob recebera o nomode IJjIII.i Vlreu cm homenagem * virtuosa
esposa do illustre capitalista, quo tem sido
um incansável bcmfcitor das obrns dn
matris.

«Mai

PENHORES?
j Menor juro % Maior ofterta

!«!!»•.•""»*" II. AwaWa Pa«iaa. ll ti

At aiMciaçoet •conomicat por-
tuguazai datajam intervir na

admtalatraejo do Estado
LISBOA, 10 (U. P.) — As associaçõeseconômicas disputam as próximas eleições,no intuito de intervirem ua administraçãodo Estado.

-——¦¦ '¦ ¦ *<i*» 
Para os que possuem um

corpo anatomiramente pro-
porciomdo c ss vestem nn
Guanabara, o sua clegan-
cia chega n ser cmoclo-
nante. II. Carioca, St.

ss«*

A NOITE — Qnlnta-íPiin,

Vinte apólices da "Lyra"
miniolpal roabadat

o de
O caso no r districto

Nio t um nome eitranhn * policiaranciedo Imiivriit da Silva, mu ex.goardu
civil, "piratii" dui mal» pitrlgmoi e inicl!i-
gentes.

1'.' bem c*<t<'ii'..i, sem duvida, u lista d***"chantagci" qu.« elle tem praticado de pi--ferencia m clrciim>cilp«aoalo primeiro dis-
Irlclo, por onde Jn foi prpeeiiüuo virlas vc-
I». Aií..ra, linppilo, uxgoiailo» os seu» pro-cesuni de "cbantiige" lançou mito do outro,
o qual veiu de pur em prutlc.t. fclitmcntii
tem resultado, Annuuciando nos jornamadquirir apólices da "l.yra" municipal Hl«*
conieguiu altralr duas professora» quo o
procuraram levando vinte dauiiolles tltulm.
oi do us. Hl.Ill n iM.-l.Mt e 92 "J:ih a Q3.'J47.
Como vilas ae negassem * entregar ao seu
cnmplice Carlos Uonlnllo as apollees, este
dl/cndo-se tabellUo Insistiu em recebei-»»,
dlrr-ido-lhcs paru csiierarem um pouco, em-
quanto In ao cartório, que elle indicava como
sendo ú ru* dos Ourives 11

Appareceu nessa nccashln nutro Indivíduo
affirmando conhecer Carlos llordallo como
tahelliao, omqunnto este dosapparecia com
os titulo*.

Apresentada queixa a policia do 1' dir.trl-
cto, esta iniciou diligencias, prendendo Car-
los Rordallo ,em sua residência, A rua João
Vicente, n. H, no Andar.ihy,

Tancrcdo império quc esti sendo procura-
do, continua foragido.

As npolices das professoras niio foram en-
contradas em poder do preso, quc pcrr.ii-
te cm negar o lognr onde ns escondeu.

mmmt

10 do Outubro do 1024
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UMA NOVA SECÇÃO DA"A Capital"
Roupas de cama e mesa">\A 

CAPITAI, (casa centml) Inaugurou com
um bonito c variado sortimento uma grande
sceçio de roupas para cama c mesa

Os preços são baratisslmos pira fazer
grande frcgnczla sem perda dc tempo, afãs-
tando toda a concorrência.tt

i ¦¦**»*•*¦' ¦¦

0 conde de Befhlen assumiu» in- CIRURGIA, PARTOS F. DOENÇAS NAO
CONTAGIOSAS

.- . i^a.: j. -.-- ,-- -v . . . . . -Clrorxiâo: Dr. Jorire G. SanfAnna -
f« do preço da canrer-«*7f*if»s-mtif«/idi ahi- — feMiamente. 8 DaSt& ÜS ACU-- 11 Medico Interno: l»r. Affonso Nelson•iti o nono eaio. Mas o nosso caio esta ••*¦¦* ¦¦"•««¦••«¦•i » **™-*m*i-i nm n^s.» um: ,t„ gicultura, na Hungriaatggravado da carastla espantosa de outros
deniro* alintenficlos d» consumo qnotidia-
no aaa classes pobres.

O prato dos qu* viriam do rendimentos
parco» antr* n6s, era, at« hera pouco tem- j provisoriamente
po, em* *oeca com í«lJlo. Era • prato mea- *"*»«¦••¦•¦•-¦ —-
mo preferido da* tatjrra* qnattdo qneriamallodlr a cardápios pobres. A carne secca.
n.-tnatmentn. sò encontra amolo no presun*to. E' nm» tara» fidalga, que ri dos frlgo-
ri fleoa • qu* desafia aa bolsas mllllona-
rias... O feijão i, aest* momento, manjar
de fidalgos. O *aeoo d* feUío chegou o
100 mil rei» a deprosi* ultrapassou eis» ti-
raitr, attingiado a tarifa* delirantes, queninguom sabe onde sra» parar! Por que? Aa
opiniões ss controvertem. O engenheiro Tei-
seira Soares, por exemplo, «ttrlhue á falta
dc trunsportes e afflrma que os produetores
paílacèm as mesmas torturas dos consumi-
dfjres; assistindo ao apodrecimento de ce-

¦i .-..es. por falta de transportes. Um sacro de
Icjão que custa, nas zonas da Noroeste,
f*i*. v 05$, c rendido nos mercados de con-

Mtiii» ii .1005 e mais. Sem duvida alguma
lia falta de transportes. Mas é verdade tam-

:1n-n qtie a producção não é tão grande. Nos
Vcntros paulistas e fluminenses c no sul de
Minas os altos preços do café afastaram da
cultura de cereaes todas as actividades.
Além disso a lavoura cafeeira vae seduzir
trabalhadores nas zonas cerealiferas, pagan-
tlo-lhes diárias enormes, que nio podem sof-
iVer os castigos d» concurrencia. Estes fa-
etore* são poderosos.

As diversas leis de emergência, qne vSo
VOade postas em acçSo nio poderão debellal-
mt. Senta-se qne 16 ama recomposição geral.
feita do alto ptra baixo, corrigiria os ma-
le». Os pbsnontenos das transformações de
y.retos, mnndiaes que sao, exigem providen-
«Ias de alcances amplos e de caracter per-
«sanente. Emquanto ellas não vierem, per-¦maneceremos nesse vac-vem periódico. A
Cantara Já teve uma commissão para estn-
dar áquelles plienomenos... Sem recorrer

;<?(! npvo a ella seria facll â commissão de
finanças estudal-os o indicar e therapeutica'a Sfgnir-se, Por que nio se fae?

BUDAPESTH, 16 (Havas) — O presiden.te do conselho, condo de Dcthlen, assumiu
provisoriamente n direeção da pasta dn
Agricultura, em substituição do Sr. Sza-
b6, que está demissionário.

me*» i

Casa de Saude S. José
iRMAS DE STA. CATHARINA

Os doentes podem ser assistidos porseus medico»
21, Rua Macedo Sobrinho, 21

(LARGO DOS LEÕES)
Tel. Sul 32iil

pela hora da
morte

A FÚRIA DO FERREIRO

Bcmpre 2 super-producções
10 números no palco no

ÍRIS

"Dt. ÉsteUtta LinS-V'»8 urinarias (vene«
i*eas e cirúrgicas) Raios X. Labor. 3. José 81.

«*>•*.
DB. ROD. JOSBTTI - Vias tirlna-i
Cli-ui jln geral. 13 de Maio. .16. 4 fia 0. íl.

ias -•
lÜGa

-««¦D*»
Br. Alfredo Herçulano ~ via» urinarias—Huánosario 105, 1- niid.,das2i>sG.N.ôõ69.¦"'•'—¦»¦  vmmmtm—.-
Dr. Manoel de Abreu ítfSSSSLt
pia profunda e intensiva (8 M A 200 Uv.).
Evaristo da Veiga. 'J0. C. 443." ..ii etsia» i ,,-n i
A RUA JOAQUIM MEYER VAE TER

ILLUMINAÇÃO ELECTRICA
• A rua Joaquim Meyer, uma dns mais im-

! portantes do bairro, e que acaba de ser do-
tada <le grandes melhoramentos, pela Pre-' feitura, vac, n-Hora, conipletnl-os, pois o
Op. Francisco Sá Lcssa, inspector geral da
illumittaçíio, deliberou que sejam substitui-
dos por lâmpadas clectricas os combustores
de gaz que constituíam a illuminaçâo da*
quella via publica.
" ¦!¦ MU ¦ ' ¦—» I i m

Oomltilu-se o gabinete yugo-
slavo

; BELGRADO, 16 (Havas) — Afim de evi-
iarcompllcasoes políticas o rei aconselhou
o- governo a demittir-se, no quo foi atten-
Clido. ;

JACKIE COOOAN cm
Orphão de Flandres

Maravilhosa producção da Mctro-P.v
ramount cm 7 actos

JOHN GILBEHT cm
Herdade Maldita

Bcllissinia producção da Fox-Film em.
6 actos.¦No palco — a, 6 e 9 horas

LUIZA SALAS — Cantora o bailari-
na li espanhola

ALFREDO DE ALBUQUERQUE —
«Appladido cômico excêntrico.

LES URBANS — Grandioso duetto
eom leo.

JECA TATU' — O popular rei dos
caipiras.

IIILLY CARDO — Cycllsto eomlco,
quadro novo com ema Iuta de box.

2 -FEIRA
Germania Clemont cm SANGUE NO-

BIlE. Deslumbrante stiper-producção do
nnno cm 7 aclos. Bnck Joncs em ES-CRAVO DO DEVER. Grandiosa produ-cção da Fo-, Film cm 5 actos. No Pai-co: Grandes estréas Preço 2S0OO.

Riabriu-se o parlamento ru-
msno

BUCÀnBST, Ifi (Havas) — rtcalisou-sir,
hontem. a cerimonia da reabertura do par-lamento. O discurso do throno, cnt3o lido,-ialicntn que são muito satisfatórias as rc-
Lições entre a Itumania e os outros poi-zes c allude ao accrcscimo do prestigio da
nação no cstranueiro, sobretudo depois da
Conferência de Londres.

¦¦*•*» i.

Foi apresentado ao Sr. pre-
feito o memorial doa
marohantoa aobre o ba.
ratoamento da carne

verde
IMiiih firma» o a Coopera-

Uva dos Rctallilstas rc-
ciisaram asslgnar esse

documento
Foi entreduo ao Sr. prefeito o memorial

do parto dos marchantes, estabelecendo
condições quo julgam esscnclaes an liara
(comento dn carne verde uo varejo desta
capital, o sem nttcnc&o das quaes, preten-deni os portadores dessa documento, aquclle
Itcnero não descera de preço. A Cooperativa
dos ilctalblstas do carne verde, Dnrlsli *
Conipanliia c Oliveira & Irmão recusaram
mim solidariedade ans signatário* da pro
posto quc foi recebida pelo Sr governadorda cidade para solução depois de vinte e
qualro horas, opus o necessário esame da
ipicstiio, complexa demais e envolvendo iti
teretse* collcctivos, alím dos da adtnlnis-
Irinilo publica•Desejam os marchantes que a Prcfcltnr*
corresponda aos seguintes quesitos do seu
ponto dc vista:

1" — A exportação de carnes, que decla-ram ter sido superior as possibilidades nor-
mães do mercado, alvitraiidn a sua prohl-
ção par» o prnzo nunca inferior a seis
meres.

2» — A grande matonça de vaeeas, feita
nas xnrqucadas u nos frir.oriflcos, o quc dc
terminou n ditninuiçAo dns rebanhos. IV-
deni a sua prohibicâo immediata.

3" — As difficuldades de transportes. Pe-
dem que se organize o transporte rápido e
seguro do gado dn ücrtào para ns feira» e
destas para o matadouro, o que uma vez
obtido, occasinnará sensível diminuição noi
preços dc acqtiisiçiio e de venda;

4"* — Pedem facilidades dc credito paroos criadores, dc modo a sc Iulcnsificnr a
industria pastoril.

5" — A remodelação do matadouro de
Santa Cruz para uni melhor c mais com-
pensador aproveitamento dos sub-prodn-

fi* — Melhorias no serviço dc tlisTrib
dc carne verde nos ret.ilhistns.

Querem mais os marchantes que o preçono varejo seja limitado, quc egualmcnto se
limito a vnlorisaçSo nas leiras para 17?000
a arroba, limitação de impostos, etc.

O Sr. prefeito recebeu apenas para exa-
mc o memorial cm questão, marcando paraesta tarde a resposta que parecer o S. Kx.
mais conciliatória de todos os direitos, prin-cipaimeute du população.'

¦ <!*» i

Com a eostoíla fraclurada
por um fardo

descarregando uma carroça, na rua Sc-
nador Euzcbio, defronte á estação de São
Diogo. o carroceiro José Maria Pinto, de AS
annos c morador á run D. Emilia n. 8, em
Cordovil. foi victima de um accidente, ten-
do ficado sob um fardo, soffrendo fractura
de uma costella.

•A Assistência prestou no caso os soecorros
das suas attribuiçôcs.

—ia i.

Pceseme para seu marido?
Gravatas

da

CASACOLQMBO
' ¦ mm— 

RIALTO
EU FIZ A BARBA ESTA

UMA GILLETTE. E VOCÊ?
•**

SABONETES E
PERFUMARIAS FINAS

mm*""' COMMANHA

Tosse porque quer! O oontratos9e
de effeito sensacional!

jg ..'"¦,i" .' '¦' ¦ i**** ;
0 Metrramento, dejwit de ama-

nha. da Exposição Daklr
Parreiras

«J pintor p*triclo Oaltir Parreiras tem•muita raeio de rejubilar-se, dado o êxito
erne vem alcançando a sua exposição de
tao hem trabalhados e expressivos quadros,é onde o publico, sempre numeroso, en-e-sntra os mais ptiros motivos de" emoção.
Esta impressão nfio poderia, aliás, ser er-
pressa eom maior autoridade do que essa
eom que vem de fazel-o a Sociedade Drasi-
lefra de Bellas Artes, dirigindo ao festeja-
dei pintor o seguinte officio:: "Presado consocio — A Sociedade Brasl-
feira dc Bellas Artes congratula-se com d
seu presado consocio pela Inauguração da
«mn brilhante mostra de arte, actUalmchte
Installado neíta capital, no edificio do Ci-
nèma Parisiense, á avenida llio Branco.
Em, nome do Sr. presidente e dos demais
membros da directoria, tenho a honro de
apresentar, com as minhas calorosas feli-
citações os meus cumprimentos multo sin-
ceros. — Marques «lunior, 1" secretario."¦ A exposição continua franqueada ao pu-blico das 11 As 6 112 horas, devendo se en-
Cerrar no próximo sabbado, 18 do corrente

Dr. Martinho da'Rocha Jor Jg|
creanças). Medico pela Universidade de Ber-
lim, docente dc clinica pádiatrica. Cotia.:
rua 7 de Set. 73. T. N. 1391. Res. Praia de
Botafogo, 4G2. Tel. S. S045...  -mmm
Um livro novo Elementos de Pediatria

— pelo prof. W. Birii,trad. do Dr. Martiuiio da Rocha Junior.
Livraria Leite Ribeiro e Urr. Alves — Rio

Um por bicyclíta e oafro
por auto

No Poslo Central de Assistência foram
soccorridns, ã tarde, os meninos Francisco
Cunha c Manoel Victorla, atropelados, o
primeiro por byciclcta, na run Carlos Sam-
paio, e o ultimo por auto, nn rUa Conde de
bomfim, aoffrendo ambos, respectivamente,
ferimentos no' roslo e escoriações geneínli-sadas.

Depois de medicados, Francisco e Manoel
rocollieram-sc á residência de suas fami-
lias. na rua dos Ourives n. 137 e morro do
Salgueiro.

•-a-*» -
V% ARTHim PAULO, DA 00J9TA— Doenças de Senhoras — Partos — Cons.:
Praça Gonçalves Dias 11 — a ás 4. R.: Av
Ligação, 133. Teleph. li. U. 4159.
^QÜARDÁ-MOVEIS"

iSoh o p»troíinio do iadust al l.canttro Mírtins!
Chamados t Ourivei-, 41. T. N. 1500

A UM SO' TEMPO?
Duas creanças atropeladas, na rua

Mariz e Barros
Oceorreu o desastre na rua Mariz o Bar-ros, esquina de Professor Gahteo. Uin anto,cujo mmicfo A policia do lã" districto está

tratando de apurar, ao passar por ali, cmcarreira desenfreada, apanhou, sob suas ro-
das, duas creanças que tentavam atravessar ama, sendo as mesma-; atiradas n distancia.

Emquanto que o "cbaiiffetir" e respectivo
carro desappareciam, populares, sclcntes do
que houvera, diligenciaram para qnc com-
parecesse a Assistência, uma de cujas am-
bulancias, apanhando as victimas, levou-as
par» o posto da praça da Republica, afbrt
de serem soccorrldas.

São cilas a menina Lais, dc 8 annos. filha
dc Lulzio Cbaaas Telles, c Osman, de (1 an-
nos, filho de Cicero Marinho, residentes ne
mesma cava, ri. HO. da rua Senador Furtad<-

Ambos receberam ferimentos jencralisadoa.

BASTOS TIGRE FALA SOBRE OS
CABELLOS CURTOS

Vae'ser um sueeesso eni toda a linha aconferência qnc Bastos Tigre, o .príncipe doshumorista» brasileiros, fará, amanhã, no Ci-noma Parisiense.
Tomando por thema a nova moda dos ca-bellos ú Ia Carçonnc, Tlftrc dirá a sua opl-niâo a respeito numa deliciosa palcHtra qucficará celebre nos antiaes da literatura. Otitulo será "Cabcllos longos c rabcllo.-i cur-tos" e por elle os leitores poderão fazer uma

pequena Idéa de quanta cousa boa irão ou-vir, Como complemento, Antônio Rolando.o rival da Randall, apresentará esplendidosnumero» americanos. Nascimento Filho can-tara os melhores trechos dc seu repertório
e Les Alpinos executarão lindas contposicõcnmuslcaes.

Emfini, aerá uma hora cheia "A hora ele-
santa" do querido Cinema Parisiense. "£*

mm—
Nio rebentou nenhum movi-

monto revolucionário em
Nicarágua

MAMAGUA, lli (A. A.) — O governopublicou uma nota pela imprensa, ''des-•nuntindo catcubricomcnto os tendenciososboatos espalhados no exterior dc quo ha-via rebentado um movimento revoluciona-
rio na Republica.

Eliipap
em Catadp]

Depois do aggredlr a amante i
teco, feriu-a • compatto

NSo era estranho no ferreiro BhiUIo oV
Soma Omawilnlio «o»,» mulher «" |
quem vivia, Ollvla llodrlguoi, m» lonrntfo

,' ai ^fv^ " i.: ' *¦ ^fí-

.'yS- . -.  - ¦ ¦:'- 'iS-mn

O ferreiro Basilio
da nta Frei Caneca n. 70, recebia, na sua
ausência, outras visitas, (.'nm Isso pouco
se preoccupavu itnsitio que. trabalhando
actunlmente na Limpeza Publica, costuma
va voltar ao quarto que oecupava á nolti-
trhn. Pela miidriijdida de hoje, llasllio, al
coolisado, clic.-cnido A casa, deparou-sc-lbe
um desconhecido em palestra intima com
Ouvia. Irritado, Basilio, em melo de calo-
rosa discussão, agftrcdiu-n a socos, ma-
chucando-lbe o olho esquerdo, Estendeu
ainda além a sua perversidade o ferreiro
Basilio.- apanhando um compasso, feriu a
indefesa mulher, uo peito, ludn esquerdo.
Preso, cm flagrante, o nfigressor foi con-
duxido -tara n delegacia do Vi" districto e
abi autuado, emquanto a sua victima rc-
cebla ns ligeiros soecorros do quu carecia,
no posto centra) dc Assistência, findos os
quaes retirou-se para n sua residência.

Amanhã,das 5 á» 7. rcalisar*
se-á no Salào de Chá, da"A Capital", a segundo CiM'

AS ESTíitrLL^S» íHEA-
TRAE\ tendo lt>|( o o con»
corro para saber q.a <i muis
brilhante.

-mt—-

Qnas! mesmo cm cachoeira! O eanaret
do Cyane Preto, em Nova York, na Bro-a-
dway, é nm dttises pontos maravilhosos qnc
a pcnna do maior escriptor seria incapaz
de descrever, e que só o cinema pód» mos-
trar-nos No film "Itroadway Dourada"
que o Programma Matarazzo está c-thiblndo
no Rialto, com estrondoso auccesao, ha uma
parte passada nesse paraízo que vale a pena
ver. pelo luxo, pela riqueza e pela requinta-
da elegância que ali preside a Indo As es-
tonteantes plásticas das mulheres, o falsear
dos seos brilhantes, a orgia do champagne,
ao emoções do jogo, as toilettes doe homens,
tudo isso, emmoldnrado numa buliçosa ale-
gria, se communica ao espectador a fszel-o
esquecer as agruras da vida. Vá ao Rialto
leitor. Verá que vale a pena. ttâ

FL0X PAKA LAVAR SEDAS, LAS
E TECIDOS FINOS

mm—-
Offerta de café "Minas" á â

NOITE
Os Si'.'!. Camões, Ketlo & C, proprietáriosda fabrica de café "Minas", situada na

Villa Uicas, tio Kstado de Minas, tiveram a
gentileza de òfférecei* á A NOITE diversos
pacotes contendo aquclle produeto, quc se
recommenda não só pela sua bem cuidada
c rigorosa confecção como pelo seü agrada-
vel sabor e delicioso aroma.

Trouxe-nos o presente o sócio da empresa
encarregado do deposito e escriptorio da
fabrica ncsla capital, sitos & rua Barão do
Hio Branco n. 27, a quem somos por isso
agradecidos.

¦¦ —»**¦' . ¦

ALITA
Experimentem que uão usarão outro PO'DE ARHOZ adhercntc, perfumado c mediei-

nal, analysado por summidades médicas.
Encontrarão cm todas as perfumarias, cami-sarins c armarinhos.'-.' ***¦»¦ ' -

A FORTUNA
Variadissimo sortimento

em
ENXOVAES PARA

CASAMENTOS E BAPT1SAD0*
Especialidade da casa

PKEÇ03 MÍNIMOS

PRAÇA 11 JUNHO

Roydl Narcisse
A ultima novidade franceza em

extracto.
J. LOPES & Cia.

Importadores e exportadores

OSGENEROS CAROS
E VENENOSOS

:=a

IMhik ppNNüaH liiloxIcadM
IMII* pÇOIH'1'OH ll<'llTÍtHllt|„s.
tu i'tt»u« dtf.jntoglfajlo ellinonlar i ,,

rocum, «xiira. ulnrlainoiito, ihui.Io ,-m ^j,'*
mito ii pomJinçflu denta rapltul. JÃ ,|.' in.u
valem as prõenuooe» mim nliirallvai oinm
a* inorcaúorei nem eicrgpulni, mu ifngt|1;
ao jinvu, guiieniit üotorioradii* u noelvoi k«
assim, «ífilctiis mas rcilüiiadus, qnc ,,. . '
loni Vlctlinil» (Iu tl*t*l fe liinll.iiii H . .lif
ns mccorroí ti» Aulitoneio, retlrãndo«ie. ib.
pois, som que «e conheço nem »« pona Cli,
tlaar o culpado,

lioje. furam dua» ns pestoan cnvencnidi»
por nliinentiis, reildonte* na menina c». .
de n. a« (Ia run Moraes o Valle: Oilda j|e,
delro», do 21 «ninis, o Maria dc l.nurdn,
de IS, ¦ttr _
TAI-àJliniA SAnONKTB FINO. PH5atAIMUPlA gfCTO rialto"

FAZ-SE*'MISTER 
"~^

qna a mocld.ide quo »e (Icsllnn uo cwii-ticf,
cio estudo (UictjloKrnpliia c Uchygriniilj
afim tio alcançar lio.is collocuçüci. Ma|r;;
rulem-se na Escola Itcmlncton, n:a 7 dc 5.,tcmhro, ê7.

1 <i> 

Eieorrefou • fraeturou a perna
Tem 19 annos de edade, 6 operário e 1chama Aroemlró Martins, o joven rjtie m-Ilha do Viannn partiu n perua . ¦ ;*:r-.\fa •

quc, por isso, depois do medicado pela \..
(istencin, foi internado na Suala Cai»,'

1 ¦»¦ _

EXPERIMENTE A SUA SORTE
NAS CASAS QUE A D/iO

St VALE QUEM TEM
1S5 — OUVIDOR - 183

J. ANTONACCIO & C.
Gerente: CAPITÃO MATÜEUS DÒNA/Mu
Filiaeit Io de Murço. 73 — Av.
Kio Branco, 38. — Marechal Fio
ríano Peixoto, 85.

A sorte grande £• paga no mesmo dia,
ottev-ra*.*

;

sorii.RENDAS 00 CEARÁ (l ;
nimos. Una Sete, 125. Tinturaria uioboi¦**»*¦

A febre aphtosa, na Ingiaíerra,
em um anno-, vietimou du«

lentos mil animaes!
I^NDIIES. 16 (V. P.) — O mlni^lrn ,1.

Agricultura annuncíou quc a luta contra 1febre nphtosn custou no governo, doidj
ngosto dc 1923 ali ngoro, a quantia do trtsntilliõrs o quinhentas mil libras.

A peste causou no mesmo período a mor»te dc duzentos mil ntiiinacs, coinprclicn.
dendo II'; 1.18 cabeças dc gado. Accrcsccnta
quc o melhor meio ate agora cmpru^adi
para coinlintcr a peslc é o extermínio' dojanimaes affcclados.

i*»

©Moda
MODELOS DE PARIS

Novos Collccçõcs de Vestidos pnraBnile, Theatro c Visitas. Elegantes
Vestidos para Luto. Últimos Mo-le.
los de Chapéos, Lin^erie fina, Bolsas
e Novidades. ELEGÂNCIAS, rua São
José 120, sob.

¦mt—

APANHADO POR UN TREM

Um guarda=cancella em estado
grave

Foi na cancclla da rua Marques de Sapu-
caliy que o empregado dn Central do Bra-
sil Antônio Luiz lMmentel, viuvo, dc 24
annos, morador á rua Ricardo Albuquerque
n. 40, apanhado por um trem, soffreu gra-
ves ferimentos pelo corpo. Transportado
para o posto central de Assistência, nhi o
infoi-tunado teve os curativos de que neces-
sitava, findos os quaes recolheram-no a
sua residência, nella ficando cm trata-
mento.

A policia do 14° districto não soube da
occorrcucia. -ao*

O senhor é o único eul
pado de todas as doenças
do apparelho digestivo que
tem tido em sua casa. Sub-
stitua as paneilas de ferro,
ou esmalte da sua cozinha
por alumínio. Se o senhor
não pôde gastar muito, na
Casa America e Japão, Ou-
vidor, 74, encontrará bate-
rias a 70$ e 100$.
¦- —— ¦

PARA
CREANÇAS E C0NVALES-

CENTES

FARINHA Mi
E' RECOMMENDADA

POR
MÉDICOS NOTÁVEIS

A Sociedade Brasileira de Pisei-
cultura empenhada num gran-

de programma
Importante a reunião de amanhã

(lommunicam-nos:"A Sociedade Brasileira de Piscicultura,'fazendo uma importante reunião, sob o pa-trociiMo do coinmatidante Villar, no dia 17do -corrente, sexta-feira, ás 4 horas datarde, na llirccloiin da Pesca, A praça Ser-valo Dourado n. ü. convida a todos as pes-sous, sócios c interessados na pisciculturaa participarem de seus Iraballios, que tempor ttm o desenvolvimento social c da pis-«cultura cm Reral do pniz "
•mm—

Cigarros mistura"MARIPOSA'
500 RÉIS

NOVA MAMA
Lopes Sá ft Gia.

Gêneros fllirifehliciS:
BONS,* BnRjto||

Preparatorianos vão, amanhã,
ao Museu Nacional

Acompanhados do professor Luiz Sobrn,
Pinto, os alumnos dc historia natural do
curso auxiliar de preparatórios, vão, nina»
nhã, visitar o Museu Nacional, em caia-
cter dc estudo.

mé—<
PETRÓLEO HAYA
caspa c queda do cabcllo.

Tônico perfuma-
do, contra a

VENDEM-SE em Anda-
rahy dous prédios novos, de
esquina, próprios para ne*
gocio e moradia, á rua Ba-
rão São Francisco, 160'162.
Preço 50 contos. Trata-se á
Rua S. Pedro, 132, sobra-
do. Phone N. 3259.

¦a**»
Manteiga "Tupyl V. Ex. já cspcrl'

montou ? Puro Cremei
Único deposito : Ouvidor, 52.

0 incêndio da rua Assumpção
Oepoz o vigia

he.

, Caiu o partiu o braço
Brincando na sua residência, a casa nu-mero 81 da ladeira .loão Homem, o meninoManoel, de 11 annos, eséortóoú; caindo e•"racturando o braço esquerdo, pelo que rc-¦ebeu os soecorros da Assistência, no Pos-(o da praija da Republica.

¦ -*" --

fàiOyp Rn dos I
J-r^gj^X? UMPAHETAKj

' ¦***

ASTHMA ? - KRAEMINA
"Attesto com praftor os excellente* fesul-

tadty obtidos com o emprego'da "Kraeml-
na", no tratamento de certas fôrmas de
asthma". Itio. 15—9—24.

lAsg.) Dr. J. Nlcolàn.

Recebeu um coice na mio
Nicanor Pereira é o nome de um cochêi-ro dc 41 annos de edade .residente á ruaAffonso Cavalcante n. 179, que recebeu nnmao direita um violento colce de cavalloA Assistência soecorreu-o.

jiiiiihiiMiniiiiiiimiiimiiimiiimtiiin iinriiiiiiiiiinnininrmiiiinniiinmiRfmiimi

Use só ÁGUA DE COtONU de !
| SOC. C. P. FRANK LLOYD §
= G produetos num SO'i"1""""""1"""""""1" ti m ti n_i» niitjti n wmi iiimtuntin iiiiimiim liniiinqi

PNEÜMATÍCÒST
Câmaras dc ar ile ioda» as mar-

cas. Acccssorios cm geral para au-
tomoveis, completo sortimento. Pre-cos sem competência. Espccialida-
des de FORD.

MOREIRA LAND & Cia., «ucces-•Mires de Moreira Braga & Cia., RuaEvaristo da .-Veiga 24. Phone» Cen-irai 84 e 4196.

No Inquérito instaurado na dclctfacin <lo
T, districto para apurar ns cansas (let-r-
intnantes do incêndio que destruiu a co-
cheira da rua AssUmpeão ns. 110 c 112,
como c do domínio publico, depoz, pelaniarfliâ, no cartório, o viRia Francisco Al-
ves, que com o encarregado da pedreirauerto existente, Antônio .Tose Carneiro, é«r
tavá ali quando do sinistro. Ficou .-ipurado
ainda que a cc-cheira incendiada éstnva «r*
rendada aos Srs. Antônio Tavares dc Snu-
ta, que ali tinha setenta muaresj AdelinoAugusto Neveis, treze, o Itoinualdo df»
Cunha quatro, dos quaes dois ficaram cai'-
bnmsados.

O Dr, 3. J. Moraes, delegado districtslinomeou peritos os Srs. coronel dose Car-
valho e Luiz Silva, quc, á tarde, ti.-cr.in*,no local, a primeira pesquista.

mm
fmV

ÍYYY.

Antes.de resolver comprar numa loja pro-curem conhecer os preços de fina UttSertc,na rua Sete dc Setembro n. 155, sobrailSi
mi—

CUIDADO COM OS OLHOS
EXAMES GllATtJITOR DA VISTA PARA Al»PUCAÇAO EXACTA DAS Levtes a
n yS^R"..PSR MEI)IC0 OCULISTAUna da Quitanda, esquina dn Rua BuenosAires - A ÓPTICA

KOLA SOEL
é o melhor fortificanlc.

Formulai do Prof. Sarmento Barota. darnc.de Medicina dc P. Alcare. Dcp. Aniujo
iFreilas & CjC.flodolpho Hess & C.-Wa ü

Qtmmmmmmm. ,)r* ^ufino Motta. cspcciallí.»
rfOlinfid c descobridor do especifico-Rua S. José 38. llio.

Festa em louvor de N. S. de
Naiarelh

A Congregação Beneficente de Nossa Se*
nliora dc Naüarcth do Rio Ac Janeiro, «•
lebrara, no próximo dia 19, na capella «•
N. o- da Conceição, do largo de Cattindiy.a festividade de sua padroeira, de um nipdo
grandemente solcmne. A's 11 horas haverámissa cantada, no altar-mór do mencionadotemplo, com sermão ao Evangelho', e as 7
lioras da noite. "Tc-Dcttm" c benção d»
Santíssimo,
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EXTERIOR ES.RVICO ,1 AGENCIA AMERICANA!

A CARNE 0 veto parcial
do Prefeito

UmMA
0 PREFEITO INTERVÉM

PARA O SEU BA
RATEAMENTO

¦*¦¦ ¦ ' • em m __»»—

Uma conferência na
Prefeitura

Nh hora de encerrarmos o serviço desta
odlcao, esuvam na Prefeitura uma repre-
senlaçio dos marchantes e o Sr. coronel J.i-
sanlo da lloriia Vaz, director dn matadouro
de Santa Cruz, os «jiiae» Iam ouvir as con-dicoes estabelecidas pelo Sr. prefeito cmeontra-propostu An prclcnsíics ho»lem lera-
das por aquella classo a S. ¦K-l relativamen-le ao liaraleamcnlo da carne verde a Vare-
Jo, ncsla capital. (.om.-uanto aindu -uno se
tivesse clicftado a um aceordo definitivo,
acreditava-se mie. hojo ainda, se clieg.iin >¦
uma solução conciliatória dos interesses fe-r.ies, com rcducçilo razoável dos.prc.oa ul-
limamcnto -estabelecidos no Entreposto e
nns nfougnes,

_-M-ft

O assumpto começa a
agitar o Senado

Como foií rtisêiitida, hoje,
ali essa matéria

A VIDA PELA HORA DA
MORTE!

A população dc Juiz de Fó-
ra reclama severas me*

didas da Munici-
palidade

.IUIZ DE FORA (Minas). 16 (Serviço espe-
_.••*'. <*•' A }?OlTVA - Os jornaes suggerem
o Municipalidade a compra de gêneros ali-mentidos, por intermédio da Supcrintenden-cia de Alimentação, afim de abastecer dlre-ctnmcnle as feiras livres aqui.

•Aberta n sess.lo do Senado, foi lido o-CBtiInti) e-.pctlk.nie: um vétò do prefeito .1
rwoIttcAo do Conselho. .|ii,* isenta de paga-monto de iniposto, municipaes n offlçlna iioOrnhanato Agrícola o Profissional Solo desetembro| um telegramma do Sr. .losí-IniiMlim Mello, do Sanlo Antônio do Ma-ueira, .solicitando providencias contra per-scguiçoas que cstii sendo victima por par-te do superintendente de Porto Velho, nue¦>}, .mor obrigar a renunciar o sco mandatoit- Intendente: c vários requoriinetos e lc-irgrammas, até um dc congratulações pclu
passagem da data dc 13 «te utilul.ro..'aliando numero para as votnçíks, o Sr•opes («onçalvcs oecupou lòngnmcn-tbnnti, para Ir-tiir, niiiiln umn vez,.
i»arci«l do Prefeito, assumpto que flKva cm ordem do dia. 0 senador sergipano

ÀOÊÈm
¦ y fa,,,/* Era kà^^«pioas-minuoosasi«

ATÉ ONDE FORAM OS
EXAGGEROS DOS

CORTES

mfü.ores
Quorum piiHHiir oh nfíú-ium co.iim.ft-
.ionatlott puni a re-ervu tle 1* ..ul»

l'oi apresentado, hoje, A Câmara, o »e-
gulnlo projccloi"O Congresso Nacional resolves•Art. I* — Passarão pnrn a reserva tia !•
linha do Exercito, nos postos em tptt* furam.oiiiini.sioaados, dc aceordo com a vtlailc !_>-•
giilamcnlar, Inilix. os officiaes e praç.i*. gra-doadas .-ue serviram nos batalhões patrlotl-vos, tnrinados Irgalmentc para a defesa do
novernu coiiMiiuldo. cm qualquer dos tsta-
dc* tia l min,, onde, por motivo do. últimos
acontecimentos milltarca, tt teoham dado
taes orgaiiisãçòu.

Art. 2- — _lcvn_.ani.se as disposições em
contrario".

c a trl- InforiniK-õra do governo mnlto-gro*-
figura"! IM',"M5 •,0*l,rc ° *-novli_ic_llo

O deputado Se veria no Marques recebeu do

Deixaram 15 pescadores <1a
ilha (irande nciii recur-

sos médicos !
.1.. Ü KIU*.l.'"***1 do ,'">Jc, u.i Câmara foi li-
_>r_._?_._.i. f81.?.min*n '! •*,lxo' *•" •••>mmiiudanti'
Pescaf ' tJlf,!*'"*r úo s,)rvl-**' «¦«¦
« 

'.'.iili*,n,.",,!t** M írotnlo coração dc V. E*.
res d-*0'-"'-""' '*'•'' "-l0"1--*1-1 de PM-eado-
.1.. i*. iiiiii, i ° A"" ¦"¦""¦uc. contando cerca¦Ji a.000 brasileiros, ameaçados pelo Coo-
nmA?,-,I.",..iU*r -?»t-l-rlml.l(._s „ medico a o
e ?»« .i",U'",.'10 -fWfito ali, unlcoi i*.iw.-is iliuiuella iiiihi-,. aenln ,.n....„ii_, ...innlo

que o víto parcial ú uma instituição gene-ralisada Os Estados norte-americanos, cl-tailos pcl -ador cnm abundância de cscla-recimentos dc números, piirograpbos, ali-neas c seeções. são os dc Alahama, Ar-kunsas. Colorado, Florida, Geórgia, Hyda-hoo, lilynols, Kansas, Maryland. Misslssipl.Mlssouri, Montana, New .lersey. New York.
Jlfnsylvannlo, Texas, Utn, Virgínia cWashington. Sobre a matéria do velo par-ciai, o senador sergipano disse que discor-dava dc .loão Ilarbalho, buscando nrgumen-tos contrario., nos exemplos dc Columbia coutros dislrictns da Norte America.

Durante a sun oração, trocaram-se muitosapartes entre S. Ex. c o Sr. Lauro Sodré,
c;onsidvra-se o imi.omd"..- dc minonir a Um -di?se n5°.di,t,u,lr «.«* ° *1UC * »W

n" 
**iS._*ionst''"*S'«C* «lc listados vários'das coronel Pedro Celestino, presidente dõ __-*itcpuiiiieas amerlcn**" " - 

o oeste, o ntí uma
¦ nas, du norte, sul, leste tudo de Matto Grosso, o seguinte telegramma:da Oceania, para provar "Por seu telegramma c por outro quo ro-

situação afflictiva da _. ,... ,.__._dc. Tal medida vem dc"sér tomada~em BeijoHorizonte, onde .*. governo estadual esta for-temente empenhado em combater a carestia.

.„,_,„,„. , . ., - - P"1"* oulros. mas tem cm vi-la, tãopopulação desta cida-1 somente, a nossa Constituição,
hábitos c as nossas leis.

Terminou

A CÂMARA FM <JFS^Q

os nossos

eebi do general Ncpomuccno Cosia, verifica'

.  gcnle naquella rct niiamioiintlo lugar, sempre persegui-
ll í*i.ml''lnln,„'|l,p "»«•"¦•" o nusso li-
i?. .i_.i loi "I-poJ-n."' J»«",a os sentimentos
ll,,.. i. í-"u c "í*:,,ln,lü «•*>» ¦U'» Poderei dalepubllca e confiam sereis seu grande ad-vogado na desgraçada situação de que se-
Jüuríl .,*• ,e,,M.MJ*,m •uPP-imldoi oareferidos íuiicclonarlos. Apresento a V. lia.os meus respeitosos cumprimentos, (a) —MHar. dlrtvtor d.i Pesca!»

0 JURY C0NDEMNA
"José Sanateiro" pegou

seis annos

DOS FEITOS MAIS EM !acabar'a sendo a
POLGANTES DA AVIAÇÃO

sc haver o ceneral Isidoro descido paro Gua- • ,p Presidido pelo juiz Dr. Edgard Costa ohyra, depois dos successlvoi encontros van- • "minai do Jury realisòu. hoje. mais uínalojosos para nossas forças, ficando assim sc"ao, relativa nos trabalhos do correntenosso Estado livre do iicrluo nue o amea- ""C-. -_,._»--

¦sai

Votou-M, tm 3* discussão, •
orçMiMto da Marinha

A Câmara realisòu, hoje, sessão. De ini--Io, tomou posse o Sr. José Accioly, quevem de deixar o Senado.
lim seguida, um orador tratou longamen-te do custo da vida, principalmente da altadas carnes verdes, criticando a orientação,

Ia*. sobre o assumpto, vem sendo seguida.O Sr. Augusto de Lima, a seguir justifi-cou nm projeeto, nue vae publicado cm ou-tro logar, prohibindo a saida para o estran-
Beiro dc obras dc arte retrospectiva nacio-nal.

A' ordem do dia havendo numero, foi vo-tado, em .V discussão, o orçamento da Ma-nnha. As emendas da Commissão dc Fi-natíças foram appróyadas e nas do plena-no prevaleceu sempre o parecer daquellaeommissão toehnicn.
Approvaram-se ainda os projectos em 1°turno, considerando de utilidade publica :iSociedade União Operaria Amazonense:

providenciando sobre o preenchimento dasvagas de agente fiscal do imposto de con-sumo.
E levantou-se a sessão.•me*

• -•muiu- o orador promcltendo estudar â44_n.. "" "T -,.outros pontos da questão, qual o da aprecia- AltriÜliem-Se OS UlCCndlOSsr50do0proíèc°«sope,a "^ ^'^ ^^ á soldadcsca
, j*"*'*"1"^,,*' ordem do dia, vejn fi tri-l CANTAO. 1(1 .Havas. — Vnrit. A* M»A»
ZS..J!... • 'TV*** f"v"res.'I nue tamoent loi devorada pelos incêndios que explodiramcombateu a medula por motivos doutrina- em vários pontos do bairro commercial crios, como disse, e ainda porque os seus cf- que são attribiildos á soldadesfa. Os prejui-feitos se fariam sentir cm épocas afastadas, zos causados pelo fogo são avaliados cm setede que nao podia precisar o limite. Sc a milhões tle dollares. não sendo pequeno onova lei perde-se sua effrclencia, quando o — * ----- - •• ' '
actual prefeito deixasse o cargo, S. Ex. a
apoiaria. Terminou lendo um projeeto queo Sr. l.cite Hibciro, apresentou, ha tempos,
ã Câmara c apresentando emendas que vão
abaixo transcriplas.

Em seguida, veiu á tribuna o Sr. Antônio
Moniz, que também combateu o projeeto,mostrando que o veto parcial, ou o suspen*

. , ._, ...  _„__,_,,.»»,,.,-, s»u corrciitonosso Estado livre do perigo que o amea- n"*jJ-
cava. Cumpriu Matto Grosso seu dever no c rol Julgado o réo José Luiz, vul-to "José
concurso prestado á defesa da ordem c das Sapateiro", que cm 21 de mala do corren-instituições naeionaes, protegendo ao mesmo lc anno. As 5 horas da tarde, n-, rua Lco-tempo o seu território o os vitaes interesses J"*1'1?. aggrcdlu a socos c panta-nés e bo-da população. Abraços. — (a) Pedro Ccles- ^''««las Eduardo Vieira, que batendo com a,ino' ^cní» "¦ "'«-••¦¦ veiu*» falleew en, coSse-quencla da lesão recebida.

rf.\'ii*í_.a ci!uma'}», .;egistou-sfi a presençade vinte c cinco jurados.De aceordo com o sorteio, o conselho dcsentença ficou organlsado da seguinte for-ma: Alberto Gusmão, Hugo de Novaes Car-
Í.„m' iDr,- Jo.T*° V,elr* d« Ca»»ro. Jn««>Kohl Júnior. Dr. Cezar de Mesquita Ser-ro, Álvaro Simões de Castro c Carlos Ma-nnaes.

A accusaçno foi feita pelo Dr. Saboya deMedeiros, promotor em exercício, que sus-tentou o libello aceusatorio. pedindo a con-üemnqçao dn rtn a 15 annos dc prisão

Parte da cidade de Can-
tão devorada pelo

fogo!

Intensifica-se, em Por-
tugal, a resistência con-
tra a nova lei do sello

Fecharam lambem os esta-
bcleçiiiieníos commer-»

eiaes do Porto !: LISBOA, Ifi (A. A.l -- Solidários eom aiittitiide dos eollegas tle Lisboa e outros
por/tos dn paiz, na resistência contra a nova

do sello, os comnicrciahtes dn cidade
fechar os seus cstabcle-

numero de mortos c feridos.
Consta que as tropas de Sun-Ya-Tsen con-seguiram derrotar os voluntários cora os

quacs estavam cm luta desde hontem.-*""•*
Pronuncia de um leiteiro
Na manhã de 15 de setembro ultimo, o

. -. ..,..-. J,01*"1;? ,JosI() Ferreira ou, José Vieira, nS ruaRivo, em muitos dos paizes civilisados nao Hcnedicto Hypolito, fazia satisfeito a distri-mais sc pratica, e cm outros, citados pelo buição do leite aos scus freguezes quandoSr. Lopes Gonçalves, existe, apenas, na lei, teve um encontro bem desajfradavel Erammas é letra morta, citando ninda cm outros os agentes da fiscalisação do Departamentoem franca decadência. Na monarchia brasi- da Sautlc Publica I O liquido foi examinadoleira, durante mais de 00 annos, no reina- c a addição da agua ficou demonstrada Asdo de Pedro II, o veto não foi applicado, sim sendo, o José Ferreira foi processadonem uma vez. pelo Juizo da 2- Vara Criminal, sendo pro-Mmm Wm" m =J^ -¦-* --¦¦'-¦" *w- »¦

A defesa do réo foi produzida pelo Dr.M-aristo dc Moraes, que rebateu os pontosa acados pelo promotor, pleiteando a absol-vtçfio do réo, pela negativa do crime, ou asua eondemnação no gráo minimo do cri-me de imprudência.
Encerrados os debates, o conselho jut-gailor resolveu çondemnar o réo a seis an-nos dc prisão.
Amanhã não hoverã sessão no tribunal no-pular. *

Subscripto com suecesso,
na Suécia, o grande em-

prestimo á Allemanha
STOCKOIJMO, ifi, (Havas) - A* similhan-ça tio que eo. deu em Londres e outros cen-tros, o empréstimo lançado pela Allemanha.'.ira a applicnçad do Mano Dawes, foi sub-scripto com grande excesso nesta capital. ^^

do Porto acabam d
cimentos.

As classes operariri protestaram,

Novo commandante da circum-
scripção militar de Matto

Grosso
Fòi nomeado o coronel da arma de enge-nharia Alfredo Malan d'Angro(ínc para exer-cer .interinamente, o cargo de cominandan-

te dn circuinácripçáõ militar dc MattoGrosso.

BREjCAPIVARY
Casas devastadas, arvores

arrancadas c a cidade
ás escuras

S. PAULO. 18 (A. A.l — Communicam
de Capivary quu honlem ás -i horas da tar-
dc desabou sobre, n cidade pesada chuva
acompanhada dc gfahisos. lim conseqüência
do forte temporal reinante, desabaram duas
casas, sendo unia nn rua .loão Vaz, resi-
dencia do Sr. íiaudeneio Camargo' e outra ;'i' i\,-s varas criminnesrua Hio Ilronco, não havendo felizmente nc- pnra amanhã
nhuma victima a liimcnt.ir. Devido .*. impe- guintes rí-ostuosid.ide do vento foram arrancadas mui-
tas arvores, ficando varias outras casas des-
telhadas.

A réiic dc illnminação publica soffreu ai-
guns diimnos, nchnndo-se a cidade As cs-
curas.

Não são ainda conhecidos os damnos sof-
fridos pela lavoura do municipio.

me* .

Approvacâo de uma con-
cessão de aforamento

O Sr. ministro da Fazenda, approvou aconcessão feita pela Prefeitura do Districtofederai, do aforamento dc terreno de mari-nha, onde se acha edificado o prédio n. 1' 
_ *.??sa Dol,s '"não1", na Ilha de Paquc-lã, a Iljalmar L. Nonnaiiii Limcssen.

me*

Prosegiiem, em Berlim, as
manifcNtacões de cntliu-
siasmo pela cheirada do"Z. H. 3?» a Nova York

lll.IU.IM. III (lladlo-llavas) — 1'ioloiiR.i-rnm.se por lodo o din dc honlem us inimi-íc- atues patrióticas em regosijo poln che-gadn oo seu destino do grande Xrpcllin
fé ll Ji

O primeiro loregramm.i fie Novu Yorl. nn-nunelando o chegada do illrlglvel foi rece-tililo em delírio peln população tlesta c.ipl-tal, limuinerns coroas ile flore» nnlürnosfornm eoljocntlus Juirio nn montimento doconde de l-cpcllin, rcnovnndo-se, nessn ocea-••-.ÍV.»."? ?e-J-on«traçÔfls dc enthusla-imo.BERLIM.10 (IT. P.) _ o presidenteBocrt dirigiu, hontem, ao commnndnntc
Lcaener o seguinte telegramma:"Ap-s a travessia com segurança do ocea-
no e da chegada .. America, eu e todo o
povo allemão vos saudámos assim como
n vossa destemida tripulação. O vosso feito
é um dos mais empolgantes dn historia tios
grandes emprchemllmcnlos — (A.) Eberl."—•*--• i «aa_> i
PEDEM A ISENÇÃO DEFINITIVA
DA SELLAGEMDOS"STOCKS"
Memorial dos interessados de

S. Paulo por intermédio da
Associação Commercial des»

se Estado
A Associação Commercial de S. Paulo dl-

rigiu ao Sr. ministro da Fazenda o seguinte
tclcgraimna:"llr. Sampaio Vidal, ministro da FazendaHio. — A directoria dn Associação Com-
mcrcial de S. Paulo, confirmando seu tclc-
gramma de 29 de setembro ultimo, pede ve-n'n para respeitosamente insistir perante\ .Ex. sobre a necessidade dc tornar-so dc-finitiva a isenção da scllagcm dos "slocks", \cujo praso expira a 30 do corrente mez. A |directoria da Associação Commercial estã jcerta dc que V.Hx. não deixará dc usar du ;autorisação constante do artigo 18 da vi-
gente lei dc Ilcceita. reconhecendo o acerto!
c opportunidadc dessa medida, ha muito so-licitada como meio do nvitar lrnn,if.r,,n- ._ I
commercio do paiz, aliás sem resultado apre-ciavcl para o fisco. Antecipadamente agra-decida pela attcnçãó que V.Ex. dispensarao assumpto, esta directoria tem a honra deapresentar protestos dc elevada consideração.(a) C. Paiva Mcira, Io vice-presidente, cmexercício."

me*

COMMISSÃO UNICA.
¦"¦_¦> • *» •

Todas as proposiçüe», na
Câmara, .crilo de pat-war

pela de Finanças
A cominissão de policia dn Câmara, neunida, desistiu de dar parecer favorável ao

projcclo que toma obrigatória a audiência.i.i coinmlsiflo de finanças cm toda a -ru»1*
quer proposição que, directa ou indlreclu-
meirte, Immcilinta ou remotument», au-
gmentu ou dlmlmin a despesa nu a receltu
publicai.

C0MMUNICADUS
0 melhor momento de vender,

. aquelle em que o frefaes Iam
muito o qur* comprar.

0 melhor momento de comprar
. aquelle em qae o vendedor tem

multo o que vender.
Essa é a nossn situação actual. Tema*

VASTOS S0RTIMENT0S
DE

Artigos de todo
o gênero

A
Preços os mais

vantajosos
Certifique V. Ex. visitando o

PARC ROYAL
A Maior o a Melhor Casa do Br__.llRua Ramalho Ortigão

RIO DE JANEIRO

AMANHA:

Saldes e Retalhes
5 em todas as seeções.

¦¦ •~w_---_--iii.iitniM mt

0 Direito Constitucional Bra- fl°A ^dol!.av5M
$í.eiro

Coração, pul-
, mão, rins, din*betes e, por scus processos, estômago e iil-Icstmos. Av. Rio Branco, 137 (Odeon). I!as 5, menos quintas. Vol. Pátria 66. Sul 3171

Transbordou o rio Anuir.
morrendo afogadas 400

pessoas
MOSCOU, 16 OHavas). - O rio Amur,transbordou, submergindo duas aldeias daregião de Kikolaievsk.
Quatrocentas pessoas morreram afogadas.

Os réos que vão ser sum
manados amanhã

gnados an-ticionndp dc agua aos scus freguezes da
los se- ,Ui* -""'va Manoel.

t^OI PRONUNCIADO POR
VENDER LEITE COM

AGUA
Na manhã dc 6 de setembro ultimo, oleiteiro Antônio Jardim foi preso cm fia-grame, na oceasião cm tpie distribuiu leiteeslão desii

os -suminarios de culpa dos se- -que ncllus estão sendo pro-1 Processado pelo juizo da primeira Vara"an 
?.S* t - ¦*¦ ri . '" ', •A,. criminal, o infraclor foi pronunciado, hoje.Au 1 . Jouo Unstos dc Oliveira, Francisco T?r d<"sPncbo doDr. Leopoldo Augusto deAugusto Figueiredo Júnior e Adalberto de •*'¦"'•*¦> Jniz da referida Vara¦souza Aranha; na 2", flnstão Rodrigues Pé-. ¦ me*

Exonerações e nomeação na
Marinha

O Sr. ministri. du Marinha exonerou, poractos de hoje, o capitão de corveta Ayres
de Carvalho, do cargo de inspeetor do Tiro
da Marinha, o o capitão lenenle Alipio üru-
zilino Pereira do Lago, do cargo dc nju-
dnntc da capitania do porto do Estado do
Parií, e noincbu íitpiellc pura servir no Ks-
tado Maior da Armada,

me*.

rt-ira, .loséi Gomes Percira;VlW"'-.íirUdé Pi-! RCCUSa de entre_i':i de íli-nho e Aristóteles da Silva Mattos; na 3'i. ,_i V V-, .," ,M^ '"
Antônio do Souza. Manoel Gonçalves Lopes. UllCirO ft €ai)ltailia doIloberto ^lladno Gomes Brandão; c Manoel Víivtn íIa PamínmK..'^Joaquim Gonçalves: na -1-: Luiz l.orlnlnl,0 -rOlIO UC l CniíiniblH'0!¦ Rodòlphi..ornes, Diinlon Rodrigues dos Santos o JoséI.mo da Silva; na u": Edunrdo Tavares Pe-reira Lago, Laurindo José dn Silva, ..rthos<.oelho Amorim, Aristides Ferreira Borges eAnib.il de Oliveira; e na 7": Benedicto Soa-res, Mario dc Vasconcellos, Clotario Pacificoe Orlando dos Santos.

A

0WRAMTE TRINTA ANNOS F(M MAIS ÜM <*UE NÀ0 ES
INTENDENTE DE PORTO

ALEGRE
• -an m -fci

0 Dr. José Montaury passa o
exercício do seu cargo ao
ex=deputado Octavio Rocha

PORTO ALEGRE, 15 (Ret.) (Serviço es-
pccial da A NOITE)—O* Dr. José Montaurydc Aguiar Leitão, que, durante trinta annosseguidos, c-erceu a chefia do executivo mu-nicipiil, passará o exercício desse cargo,boje, _no sen substituto reeem-eleito, Dr.
Octavio Rocha major reformado do Exerci-lo; engenheiro militar c es-deputado federal
por este Estado. O logar dc vice-iutendente,
até agora preenchido por nomeação, vae seroccupsdo pelo Sr. Alberto Rins, ha poucotambém eleito.

O Conselho Municipal, renovado pelossdffragios populares por oceasião do ultimo

CAPOU
Outro leiteiro foi pronunciado, hoje, pordespacho do Dr. Eurieo Cruz, juiz da !_' Va-ra Criminal.
Trata-se dc Antônio Dornellas, que, em 2*1de setembro ultimo, foi preso em flagrante

nuando offerecia ao consumo publico leiteiiddieionado dc agua.
me*

evacuação franceza de
Dortmund

MOG1.-IXC.A, 16,' (U. P.) - Os francézct.evacuarão a cidade tle Dortmundo no dinvinte, ¦_ dous do corrente.
me*

"HABEAS-CORPUS" CONCEDIDOS
PELO JUIZ FEDERAL DA

í" VARA
Por despacho dc hoje: o Sr. juiz federalda 1" Vara concedeu "'habeas-corpus aossorteados Jorge Lopes dc Amaral, José Mar-ciano de Araujo e João Moraes Machado.

Tres partidos'politicos por-tuguezes e as eleições
de 1925

do hoje.
mem

- . LISBOA, 16, (A. A.) - Os partidos na-
pleilo aqui realisado, também scri. empossa- cionalista, radical e socialista, vão expor os'"" *•"¦'* sçus progrnmmas de governo cm conferen-cias e manifestos, preparando deste modo aseleições para o próximo anuo."': —¦ me* i * 

Para fundação de uma refi-
naria de sal

¦ Em resposta a um. aviso dc seu collegai'.i Agricultura, o Sr. ministro da Fazendadeclarou que a concessão de favores pleteia-dn por um chimico hollandez, parn installa-
tão. no lirasil, úe uma refinaria de sa). como emprego úc uin novo pi'ócésso dc sua in-venção, só pôde ser concedidii iwlo Congrcs-so Nacional. 'me*

OS N0V0SWIÇAMENT0S
A Receita vae ser votada,

em 2o turno, na Câmara
Tendo, hoje, sido distribuído cm avulsosfigurará na ordem do dia tfti depois tle nma-nhã; na Câmara, o projeeto, cm 2o turno, or-

çando a Receita Geral da Republica para
110Para o serviço de algodão

em Minas
Pela Directoria da Despesa Publica foiconcedido á delegacia fiscal em Minas o

credito de 100:00o*., para pagamento, noactual semestre, de cheques decorrentes tiocontrato .firmado com o governo do ivs-
pectivo Estado, para o serviço do algodão-; ' -an..» i
Abandonou o emprego e foi

exonerado
Pelo Sr. prefeito foi hoje exonerado, porabandono dc emprego, o inspeetor dc ahi-

mijos da Escola Profissional Visconde de
Mauá, José Peregrino da Silva.

Quatro designações na Marinha
O Sr. ministro da Marinha designou oscapitães-tencntes Oswaldo dc Freitas As-sumpçno, medico, para ficar á disposição

do governo do Estado do Rio. c Armando
Uclford Guimarães, para ficar ã disposição
do Iiloyd Brasileiro; o capitão dc fragata
Mario tle Paula Guimarães, para substituir
o capitão de mar o. guerra Augusto César
Rurlamnqni, na cominissão nomeada poraviso ii*. 1.104. de 28 tle fevereiro tlcslc an-
no, o o capitão-tenente engenheiro niachi-
nisto Ilufino Fuás tia Silva, para substituir
nesta mesma eommissão o offieial de egual
.patente, engenheiro machinista Manoel Jos.
Fernandes.

0 CAMBIO REGULOU FRACO
6 1|16a6.1[8

O mercado dc cambio abriu c regulou, hoje,
sem firmeza, com nm movimento maisacti-
vo tle procura do bancário para remessas e
desprovido tle papeis dc cobertura. Os ban-
eos iniciaram os saques a (i 3|32 c (i 1|8 d.,
com dinheiro a G 5|82 e 6 3|1G d„ assim ten-
do permanecido o mercado sem firmeza c
com tendências para descer em face da pro-cura.

Em todo o caso, as suas perspectivas não
eram das peores, por isso que se tôm verifi-
cado rcgulares saldas dç café aqui e cm San-
tos.

Os soberanos cotaram-sc a 48?500 e as li
brns-papcl a 41 $(100.

O dollur regulou á vista de 8?800 a 85800
c a praso de 8$710 a 8?810.

Saques por cabogramma:
„.& vi.sta: — fc-ndros; G a 6 3|G4; Paris, $4*085170; Itiilia, Ç389 a S3.0; Nova Yorlt, 8$840a 8$910; Hespanha, 15*205; Suissa, 15710;Bélgica. S'132; Hoilanda, 36500; Dinamarca,115710; Buenos Aires, papel, 3Ç310; Monte-
vídeo, 7$970; Japão, 3-5520; Noruega, 18,110;Marco renda, 2$140.'Forani a ffixadas officialmcnte as seguin-tes taxas:

A 90 d|v: — Londres, 6 8J82 a G 118; Paris,
?tó-r> ii ¥462; Nova York, 8S710 a 8,1810.
¥& visí.', ~ Lon(*''es. r' 1|32 a fi 1 ll0; Paris,
S4o9 a Ç-lfir>; Itália, $385 a $390;''Portugal-§845 a $355; Nova Yòrk', 8Í800 a 8-.SG0" Hes-
panlia, l$18ã a 19200; Suissa, líjf.00 a 1S710.Buenos Aires, papel, 3..29S a 3.-.320, our.O,/-Mui) a 7S485; Montcvidéo, 7-Ü050 a 88,050;Japão, 3?4(i4 a 3*5500; Suécia,'2?305 n 28370;Noruega, 1826(1 a 18300; Hoilanda, 38456 n3849,.; Dinamarca, 195(50; Canadá, 88830; Chi-Io 18080; (peso-ouro); Syria, 8463; Bélgica
8424 a 8430; Rumania, 054; Slovaquia, 8270a 8278; Allemanha, 78000 por trilhão de mar-eos; 28120 por marco da renda; Áustria. $182n 8145 por mil coroas; café, 8459 a 8465 porfranco; soberanos, 488500: libras-papel, 418IO mercado tle cambio funccionòu duranteo dia, completamente pnralysudo, sem pro-cura e sem offcrta dc letras.

Os bancos sc. conservaram As luxas de6 3|;)2 e. 6 1|8 para o bancário c ás do 6 3132e fi SJlti d. para o particular.F""bou menos accessivcl, com o bancárioi

Em resposta a um aviso dc seu collegíi daAgricultura, sobre o facto de haver ii Dü_legacia Federal, em Pernambuco, se recusa-¦tio a entregar ao secretario da capitania doporto, no mesmo Estado, a importância nc-cessaria ao pagamento do pessoal, o Srministro da Fazenda, declarou que nenhuma
providencia pódc scr autorisada, porqueaquella dependência do Ministério não temthesouraria constituída, de fôrma a pennit-tir a applicação do art. 285 do regulamentodo codi.go dc contabilidade, oulro eomo afiança tio secretario se destina excliisivamen-te A. arrecadação de dinheiros.
-'",. .__ ¦ -a.a-i -____O ALGODÃO

O mercado de algodão funccionòu, hoje,«om um movimento activo de entregas ceom entradas regularei». Esteve sensível-menle .frouxo, eom os preços cm baixa -nc-
cciituadu. Cotaram-se os sertões de 61S a_.*», as primeiras sortes dc 598 a 668, ou¦medianos de 573 a 60$ e os paulistas dc()0,S a ba--., por 10 kilos. Entraram 835 far-tios e saíram 1.301, ficando cm "stock"
7.432 ditos.

•me*

Conferência do Dr. Lemoe Britto na
capital chilena

SA-NTDACO 16, (A. A.) — A convite dodirector da Universidade, desta capital oDr. Lemos Britto, delegado do Brasil iiiCongresso Pan-Americano da Creança, queaqu. so acha reunido actualmente, realisòuuma conferência, dissertando brillinntemcn-te sobre o Direito Constitucional Brasileiro.No grande salão da Universidade reuniu-bc um selocto auditório, cm que su viam osdelegados dos paizes que se fizeram repre-sentar na Conferência Pan-Airiericaria daCreança, director, membros da Congrega-
ção, professores e estudantes da Univcrsi-dade, numerosos advogados e outras perso-nalidadcs da nossa «ociednde, que acompn-nliarnm com a maior attcnçãó o dcsenvol-vimento da bella conferência do Dr. LemosBritto, que, ao terminar, foi muito applau-dido c cunuprimentado.

me*"HABEAS-CORPUS" CONCEDIDOS
PELO JUIZ FEDERAL DA ,

2a VARA
Por despacho de hoje, o Sr. juiz da '_'•

Vara concedeu "habeas-corpus" aos sortea-
dos militares José Rangel de Almeida ò Mor-van de Oliveira Rarrelo.

me*A MORTE DE IJJVÍ JOI1NA-
LISTA PORTUGUEZ

LISBOA, 16 (Havas) -_ Falleceu ,. jornalista Albino Rimenlcl.
¦me*

CONFECÇÕES
Vestidos puro linho, Iftrtf

últimos modelos... \bO$
Vestidos meio linho,

práticos e modernos
Vestidos marrocain,

lindos bordados ...
Vestidos etamine c!

rendas, leves e ele-
gantes

Vestidos crepe shine.
Reclame 

Vestidos Oharmeuse,
ricos bordados....

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

exposições
CASA LAGE

RUA DO THEATRO, 19

90$
15$

.25$
270$

Os vencimentos dos fiscaes ^•A-MoscM°rSí:icadíS^.As,r.-/_. wv/iiuimiviiiuo uuo uocacof suItas,,. o ,m dcanUi RlIa AssBcirl)léili 52u
do sello adhesivo

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

para a Alfândega, hoje, á razão dc _Ç_2-,
]la?, ' por ^i °nro;. Esse hanco cotou o"""ar n vista a 88810 e a praso a 8?81().¦ me* _

0 GAFE'REGULOU SUS-
TENTADO

Cotou-se o typo 7 a 50$000
O movimento de entradas verificadas nomercado desse produeto foi moderado, masrealisaram-se embarques de maior vulto. Oscompradores, porém, estiveram um tanto re-traídos, tle sorte que foram menos dcsenvol-vidos os negócios levados a effcito.

_n£> l-VPo 7 foi cotado no preço anterior dc•iOSOOO a arroba, tendo a bolsa dc Nova Yorl.aceusado no fechamento anterior uma altadc !l4c baixa dc. 1 a 5 pontos nas opções. *
1'oram negociadas na abertura 6.í)')t áac-cas, ficando o mercado sustentado.
As ultimas entradas foram dc 10.001 sae-cas, sendo 8.302 pela Leopoldina e 1.G90

pela Central.
Os embarques foram do 21.191 saccas,sendo 5.212 para os listados Unidos, 11.5.15'ura a Europa. 2.450 para o Itio da Prata• 1.986 por cabotagem. Havia em "stock".

io.ic, 227.331 saccas.— Nãoaccusaram maior desenvolvimento**s negócios a termo. Foram vendidas, nabertura da Bolsa, 1-1.000 saccas a praso.Cotou-se para outubro a 50S200, para no-•einbro a 49-íflOO. para dezembro a 49Ç850,-lara janeiro a 5(1$, para fevereiro a* 50-J'lOOe parn março a 508250, compradores. .•>.o decurso do dia o merendo de café fun-•cionou sem maior aetivldade

Em solução a uma reclamação conlra oacto da Delegacia Piscai no Ilio Grande doNorte, aceusada de pagar ao agente fiseaido sello adhesivo. Augusto Bacarãu apenas300*. mensaes, o Sr. director da Receita deuconhecimento do parecer emiltido pela Di-rectoria da Despesa, opinando que, n exein-
pio dò que procede a mesma direcloria,
deve a alludida delegacia fiscal abonaraos ngentes fiscaes do sello adhesivo venci-
mentos cgiiacs aos tios agentes fiscaes.

Fallécimento de um engenheiro
bahiano

BAMfA, 16, (A. A.) — Falleceu o enge-nheiro Custodio 'Bandeira, fuiiccionario docategoria da Fiscalisação do Porto, sendo oseu passamento muito sentido.¦ lea-- ___

O TEMPO
—'¦ ¦ m- • m* a... ---.

Temperatura de hoje : máxima,
23°,4; niinima, 17*,2

-¦*»¦*¦•»¦

Boletim da Directoriade Meteorologia
Previsões para o periodo de 6 horas

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

Districto Federal' c Nicthcroy •— Tempo:ainda instável, continuando sujeito a chu-vas. Pequenas probabilidades tle trovoadasTemperatura: estável ii noite; ligeira as-censão tle din, com máxima entre 21",0 c

CForaiu vendidos mais 2.887 saccos, no to- I SOO.')' 
'

tal dc 11.801 ditas. O mercado fechou calmo. * 10871 !

l\

6?,0.
• Ventos: predominarão o.s do truadranlesul. frescos.

Estado do nio — Tempo: centro o oeste,instável; littoral, serra e leste, instável eomchuvas.
Tendência geral do tempo, após fi horastia tarde t__. nmanliã —. Melhorai*
Kstados oo sul — O íe.npo melhorará nolittoral de S. Paulo, continuará bom no P-i-rana c Sauta Catharina e insiabilisar-se-iiiio lim do período, no Hio Grande tio Sultemperatura, em geral, em ascensão. Ventos

do Sul 
a non-C!i-c' frescos n0 R'P Grande

..•?.ota.— A,! Previsões estão sujeitas a re-ctificaçao com o serviço da noite.

Loteria da CapitãTFeíleral"
„il0r*!ul*a**0 *,a extraeção de hoje:
7.'oV.,  20:000.000
M8?ÍÒ  3:0008000
li-'--'' * * '  2:O0O8On'íl

1:O008000
nooo$ooo

Fundas infecções
gonococcicas
PODEROSO lílEDlCÀMENTO

Iiljecçãp intr.-i-inuseuliir tio Sr, Dr.
Annibal Pereira

Opinião do Esmo. Sr. Or. Assis Prado,
muito illustre Director da Santa Casa itAiiaeté:"Sirvo-me da presente para commi*
nicar a VV. SS. que. utilisando-me da
preparado "Mercelliylina", em vaíioicasos tle blcnorrhasi.i aguda o ehroalca,
iieto hospital, podo verificar sna effi-
caciii, mesmo em casos rebeldes em «.ie
outros tratamentos foram encetados. ac«
nenhum rcsultadu. Onde o» sens henefl-eos effeitos mais He accentuam é notratamento do sono feminino, o qual des-afia outros tratamentos até entio usa-dos."

Vcndc-sc cm drogarias e phaimaciaa.Informações e literatura a quem as pe-dir ã S. A. Mcrccthylina — R. Carioca,
.0. — 1" _. Kio.

Dr. A. F. da Costa Juniorgg^
mores, Radiumtlíorapia, It. Chile, 17 (4 ás 6.,

TAPETES FINOS
em todas as dimensões e qualida*.des, desenhos e cores chies;

O MAIOR SORTIMENTO
pelos menores preços.

er,. Iiua 4a Carioca. (.7.-.ti»

MDIOTELÊPlíMr
Material c ãpparelhos dc recepção de todoi

os fabricantes ua
INSTALLADORA

URUGUAYANA, 150 — Rio
Telephone N. 810

A INDEPENDÊNCIA

Automóvel allemão Mercedes
Typo Sport moderno. 45 H. P. coinnle*.mente novo e motor ni.i-r«!H..i._„ -"'"i''*1-*

tas ÚS.
lamente novo e motor perfeitíssimo. -2"caV;ti.; 202 — .....•_ _...i-._ - - >~"nesta redacção.

. :.i_



I

Maria Nogueira Araújo
Manoel Aritujn do Valle, Anna No>

¥ giiiii.. Ilumii» Alv-w Marli»» e I.i-
mili», Horacio iln* Santos c senhor»,
Augusta ilii .I.-.II-
.mil'An,

«Ilu
*! fillliis, AK'iiid.1

ii.it*)ISSISlSH» .' 1,1111.» V .......'. ,..,,
iihorail,,*, agradeci m a tmíos i\w t>t> dlgn
ram »,-.iiii|miiIi,ii os iv.ii.is mortnoi ih- ui
liu'M|iii<t'ivi I esposa, llllm, ciinhuda, Irmn
Ilu MVIIIA NOiiti III \ AIHIMO. •• de lli
vii comi, 1,11,1 a assistir n missa dc letim
«Ila qm. por sim alma mandam iv/iir ama
lilill, m-Mi.-í.íi.i. 17 do 1'nrii'iite, As 0 lu.
rat, na egreja dc S. Joaquim, pelo t|ut* uu
teclpiim M'i,o ngruilc.imvutn-i,
*-******-'**) 

I. i . ¦

losé Cortez Loureiro
(JUCÁ)

(Valteetdo em Jutí de Fora)
Fraiiflsco CnritiiMi Loureiro o •>¦"

filho, Francisco Loureiro (ausente),
convidam os seus imrcutcs «• uinlgos

pura assistir eobbiidn próximo, IK dn
correu',,', As ll horas, nn .'givj.i da Lapa dos
.Carmelita* (lar-;n da Lupa), a missa dc 7<>
dia, quc fn/.m celebrar pnr alma do scu
Sttiiil.,»., filho .• irmão .tosf: COKT1.Z I.OL'*
limilO, fulUelilo uu diu 11 d.i corrente mes

1
Adelina Barão Mendes

Í 

Capitão João Aymblr. Mondes o fi-
lho., Justina (íarcia fiarão e filhos
(núcontes)', coronel Oelnvio Garcia Dn-
rín, senhora c filhos agradecem n to-

dos quc acompaiiliiirum ns rostos mnrliics
«Io sua im-squeclvcl esposa, mãe. filha. irmã.
cunhada c tia ADELINA IIAIIAO MENDES,
t conviilnm pur:. assistir a missa de selimo
•lin, quc fazem celebrar .nliliadii próximo,
18 do corrente, ds 9 horas, na egreja do
5>. Francisco do l'nula, pelo quc mais uma
,vi_ so confessam -jralos.

I Dinorah do Monte
(FALLEC1DA F.M NATAL)

7* m.\
Miguel Faustino do Monte c família

convidam seus parentes c amigos pa-
,ru assistir a missa 'iuc por alma de
mui sobrinha DINOIIAII DO MONTE

inundam celebrar amanhã, sexta-feira, 17
do corrente, nu cgivja da Candelária, As
_ Ii2 horas, pelo quc sc confessam agra-
clccldos.

"È

Felicidade Moreira
(i* MEZ

? Ilosila Correia do Paço e Manoel R.
?»•? tlii Paço convidam todos os parentes

I * ninic-os a assistir a missa que farão
€¦ celebrar a ma nhã, sexta-feira, 17 do

correiiie, ás 9 1,2 horas, no nltar-mór da
cereja de S. Francisco dc Paula, pelo des-
causo da aluiu de sua idolatrada mãe o so-
íra FELICIDADE MOREIRA, c desde já sc
confessam agradecidos.

Dr. Francisco Bernardino R.
Silva

café wmm
I.UIIItfNIIA TEIXIilllA ,. COMI», lím «

oura .1.' purll.lpiii uns sons bons amigos (•
.8110X01 -|»»_* Illlllllirillll a I¦AliHUlA 1)11 CA*'Ií' AMOIU.M, da i|i,.,| sflu pi(i|ii'lolari,is. pnra
HUA SAO FIlANClfiCII DA IMIAINIIA Nl'-

11.110 lli». TI.I.I.IMIONIi N, 2788, onda IfrAo
mil., pi.i/.-r oill coiillmiiii' a receitei Mias os*
Ininvols nrdciis,

Aiiipliinioiito molhiirailns nn suas novas lu*
talliivòi".. 1-.I...1 iintiii a salisfuxcri'm as
.mliiros eilooiiinicnilnii cunllminnilo n mini*

.cr lodo o cscriipuln nn turrcfocAn, de lòr-
ma a tornar cada vos mal-, conhecido e pro*ferido o CAFÉ' AMOIIIM. Rua Silo Francisco
da 1'rainlia u .39.

\ NOITE — auliUn-feli'0, Ifi do Outubro do 102J
— -rm niir ___ ».*-»».¦ ¦ ......_v..**... - - _- '•¦

COSTUMES E VESTIDOS
RX-AI.FAIATH DAS FAZENDAS PRF.TAS

¦ Iceiile 1'orrnlla. AlSOIllIlIva, 72. T. C. 3170.

joiitisin - Octavio Êuricio Álvaro -Carioca RQ. I". Fhono C. 8392.

Loteria da Victoria
Resultado da extraecSo de hontom :

6153 (llolln Horlxonto)  ailinonçOíMÍ
430O (Victoria)  2:000*11110
Mioi (Dello Horlxonto)  i tflmtsnnn•im (Ceará)  1:0nnjjf0U0

Loteria da Bahia
Ilesullad» da ulliiiin cxtracçfio :

11799 (Bahia)  50:00080011
:tl7fl (llio (Mande do Sul) .... .1:1100.-0011
50;i(I (llahln)  2:O0OS00O

iortes grandes—Centro Loterico

O Dr.
. amanha.

Cypriono Lago"tll hora..
faz celebrar

(.uthniriil

tniuaiilii.. 

it** tfl lioras, r"T
Metropolitana (altar dó S. Sacramen
to), unia missa em coiiinicinoração do

•!" anniversario do fallecimento dc scu
saudoso poc, <> Dr. FRANCISCO IIERNAK-
DINO RODRIGUES SlLVi*.,

Dr. Mauricio Silva
(MISSA DE 7° DIA)

* S:ia viuva e. filhos fazem celebrar
4*w missa de 7o dia, amanhã, sexta-feira,

I 17 do corrente, ás 10 111! horas, no
;•**.. altar-mór da egreja de'S. Francisco

fie Pau.a., para cujo aclo de religião con-
viilnin seiis parentes c amigos.

Basilisa Rueda Lopes
José Pereira da Fonseca c Henrique

¦Ib.as participam ás pessoas dc sua
amizade quc a missa de trigesimo dia

_£;_ por alma do sua saudosa coinpnnhel-
rn c ii|iie sciá celebrada anianhã, sextn-Oi-
ra, 17 do corrente, ás 10 horas, no aliar-
Iiiór da egreja de S. .losé.

4-Mt____?jjjjj WMWMM
|QUVI00R,SI
llCiUHOCM»«_¦__.- 

'n 
J_ltsil^HSBfcfc-^^**'*-**l^^B ¦'

oa; ita-6
» 27..3Í
» 89*40

fiMilSltlá-V V^ ¦

whííwMmaS
.4*511
.5*508
.7*911
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1*500
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.7*500¦um
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APPARELHAMENTO SCIENTIFIC0

A Mechanica de Precisão»
O. 8AINT MARTIN <t ,0. ,. ..

Acha-se a illkiíusivuu uuí .*>is. ».ii*|eiih-iro», Mefllcos,
Industriaes o moto pessoas a quem Interesse o estabeleci*
manto aeiina, montado com ns mais perfeitas ofrieiiMi
o laboratórios, dirigido» por enKenhclros.e technleos e_-
peclallstas nn cinrorlit o nn aforlçAo flu Instrumental
selenllflco referente ai engenharia, iistrcnoml», mel:*.
roloRln, naiittru, ohroniunctrlu, opllca de precisão, elrui-
-iln em fteral, radiolo-ila, telophiiiiU t trlenraphla sem
fio, Instrumentos de medido elcctrlcà e de physica em
fitrnl. I'ncarrciiam-se do fnrnecimenlo dos principaes
fabricantes clranüclros e possuem sempre em stodi
mercadorias de primeira qualii-de, <|uer fabricadas no
próprio estabelecimento, quer importadas.

Recebem ordens dn interior parn tudo que se refira
ao seu ramo dc iiciiocln.

131 e 133. RUA BUENOS AIRES, 131 el33
Rnd. tclcg. SAINTKFRON-Tel. N. 93_—RIO DB JANKIR0

Casa

f:
Eugênio Kahl

-f Foi rezada no dia 14 do corrente,

^"?iiii 
curejii de N'. S. dn Parlo, uma mis-

ea que a sua familia mandõti ceie-
_-'•. brar pelo I" anniversario do seu pas-

eamento.

áE_Ê___-_Í____»________í____
DOIS DEDOS DE É

|pPÍFÍ-lÍP]tiirLiiliLl OOiiilünl

A 

com soda, água, a

vermouth, café, SH

etc. — abrem o m

apetite, toniíi- ra

_ cam o estômago H
| \n\\ium\ g
1 gW.tfeftffl e facilitam a H

I, fe^Zsãs diçrestão. ^

^H PP — Wm

H .Única concessionária: H
¦ SOCIEDADE ANONYMA MARTINELLI WÊ
O llio de Janeiro — São Paulo — Santos «U

a^m¥*m*^*m*mmlsssssaawssmssm*iammassm* _-~

Nunca visto!!
QUA8I DE GRAÇA ! I
Finisf-imo Hupntu rm pcllú-aH
envernizada, crc^cSo da CASAfl
1'ELICIDADE ¦

/ __i*jmHP__^ Bi'

^25$000 I
Para o interior — pedidos a A. deW

i*rcitns — mais 1S500. MB

CASá FELICIDADE I
96-RUA LARGA-961

¦ mam ¦

. m» _ m> -¦¦....-.. j ^_ ^^ jms_

janella oitava arrombada».
Madame Tullc I.eniboit, moradora da rua

liarão de Potropolis n. 164, queixou-se,
prin manhã, As autoridades policiacs do 9"
districto, dizendo quc os larápios, apro-
veitando-sc dn sua ausência, arrombaram
a janella de suu casa c delia roubaram nm
relógio dc ouro, siiisso, c duas cort-entos do
mesmo metal.

A queixosa, que avalia os seus prejuízos
cm 900?, leve promessas dc rehaver, dentro
cm pouco, os objectos roubados.

. mam ¦

Sucena
Verdadeira liquidação de rou-

pas brancas, confecções, meias
e muitos outros artigos para
senhoras, homens e ereanças.
RETALHOS * sedas e

outros tecidos.
Exposição no 1° andar
S0' ATE' AO FIM 00 MEZ.

asa Sucena
Avenida Rio Branco, 76 a 86

Tecidos
Finos

4*000

2$800

6$000

SANA-SYPHILIS Depurativo e to-
nico do sangue

tu Digo
Mos Dizem

Organdy I a r g u-
ra 100|e. metro

Voil liso, largura
100 c. metro. .

Marroeain. largu-
ra 100|c. metro

Voil fantasia, lar-
gura 1m,10, me-
tro ..... . 4$500

Eolienne, fantasia
( linho e seda )—metro —4$500

Voil Crepon largu-
ra 100|c. metro 5S500

Linho belga (to-
d a s as cores)
larg. 100|e. me-
tro 9$000

Filo inglez- largu-
gura 100|e. me-
tro 3$800

Linon, larg. 80 c.
metro 3$600

SEDAS
Acabamos de receber de
Paris as ultimas novidades

jem sedas, e que vendemos
a preços baratissimos

.mm K—i itein-m-nii..'..'.*-"''...'11 '•"**.*"•****"--"•¦*»-'*"¦ ¦ ?*•'».—-

MBn%^^'È ¦"'¦$$¦'''"¦' ' "'"'' •

\\\\mwL (^^^È^F^^^X''

¦¦í Jéfxw Novo arsenical de effeito surpre- \
wL\^/^àv 1/ hendente c tolerado até pelos já

V\J^^ TRATAMENTO \ sem WJ&y i

¦ iisn-|>iis-snit-ii__iii_s»is_ii isni-imi,, i-m-ii-h_ii ¦¦ mis» tmsmmummt \mtm* .¦
OOOOOOOOOOOCOOOCCO_OOCX_<XO_<X_OCÍ

CIGARROS
LUTEGIA

Mistura sem rival

A CASA ODEON é a CASA DA VICTORIA
AVENIDA niO BRANCO, 137

Attcnr'- a pedidos do interior para todas as loterias, os quaes devem aeompa-
nhar a respectiva importância c mais 900 réis parn o porte do Correio.

FRANCISCO LUCAS  y §RIO DE JANEIRO — C. POSTAL 2086 g
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦MBMBHMMHIMnMiMHBaHMHHHMHnMBHT-nr:''

Que nós vendemos
mais Barato fe

A'PRAÇA
Pela presente communi-

camos aos nossos amigos e
freguezes desta praça e das
do norte que nesta data dei-
xou de ser nosso vendedor
e viajante o Sr. Sandoval
Corrêa de Mello, ficando
portanto revogada a autori-
sação que dêmos ao dito Sr.
de representar os interes-
ses desta Sociedade.

. Riode Janeiro, 15 de ou-
tubro de 1924. — Soeieda-
de Anonyina Marvin.

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

Cortinados de oro-
chet, renda em
crivo com ra-
magens um.-. . 84^500

Cortinados de filo
bordado alio re-
levo pa. creança
um 39$500

Cortinas de cro- 
*

chet ou renda
fantasia p". por-
tas ou janellas
por 29$800

Cortinas riquissi-
mas de renda ou
filo bordados
por 45$, 55$ e 65$000

Enxovaes para noiva, espe-
cialidade da casa

NOS GRANDES ARMA-
ZENS DO

Palácio das
Noivas

$3, 85 e 87 Uruguayana
(CANTO DE BUENOS AIRES)

Telephone: Norte 2875

mon
43 Rua da Carioca 46

SEDAS

Perdeu-se-. hontem, num bonde, do Ho-1 lei Avenida até Gloria, uma
pasta preta, com diversos papeis. Pcdc-sr
entregar a mesma na Casa Lohner, Avcni
da Rio Branco, 133. Gratifica-se bem.

ACCUMUIADQRES
GOLUMBIA

iclhore AutosOs melhores, para Radio e
Depositários no Rio:

WILLMANN. XAVIER & C.
Alfândega, 119 — Tel.: N. 3T30

Crepc Kadium, metro. . . .
Crepc Groufféc seda, metro
Palha seda grossa, metro.

TRICOLINES
lindos padrões

168800
23S900
128300

Os mais
metro.

Artigo Fino, metro.
78800
88700

ARTIGOS MESA

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

luvida, medo, indifferença, tristeza, angus*
in, manias, sustos, ntnques, etc. estômago e
nlestinos. Emprego local e geral de radia*

,-ões ultra-violetas dc iiaeli c da suggeslãa
,elos methodos nmis snodernos. Dr. Cunha

C,-u_: R. S. José 61. 3 As 6. Tel. 4_'_5 C.

Atoalhado Branco, larg.
1,60, metro  3?*h>0

Atoalhado Branco 1|2 li.
nho, lista côr, metro. . . 88700

ARTIGOS CAMA
Mosquitciro Bordado, casal 688000
Guarnição Filo Bordado, 5
peças  988000

MEIAS
TODA de seda, baguctte

ajour, é Barato, par... 108800

Barato de Verdade
CASA MINERVA

pange
Superior qualida-

de e todas as cô-
res (enfestada)
Metro .....
• o

2$500

parterle
Folha  2$800

(Vendas por atacado e a varejo)

Na Casa
Pacheco

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

TELEPHONE NORTE 1244
oao

ItfPUDIS DE TOILETTE
Allemães legítimos, com 8 pe* „

Sças, 300$000; Carteiras de 2
g couro, com guarnição de ouroB

de lei, 25$000. JOALHEKIA IN*
DIANA, Becco do Rosário, esq.
L. S. Francisco. Attende-se a
chamados pelo Tel. Norte 3111.oaoi*-asa---_--ao83oc_a__30ao

(*-_*>.
LOTERIA DA VIGTORIA

ORDEM DAS KXTRACÇOES — OUTUBRO E NOVEMBRO

N.deeitr.l DATAS Prêmio maior) Preço
I

17*

~w
129 ', ie outubro.

lo*
ia*
20*
21*

í)
12

119
|2G

Uc Novembro..

25:000í'20:000?
"50:000a"

_,):.,•. mi
40 :(IOt)$
25:0005

Bilhetes quc 
'¦¦¦

iotram jj"ÍBÇOOO

15?000

""S.õnõ
fi.nnn

SüjÜOU
205000
25.000
15?0(l0

8.U0U
8'00()
8.000
8.(100

m

A única.quo lo_„ após o sorteio extrac todas as eaphcrns, ficando a urna
tamentu vazia...

Única no Brasil que joga com menor numero de bilhetes "8.000 e 8.000". fe'
Extracção todas as quartas-feiras pelo systema dc urnas e cspherus com o nc i|j

mero por inteiro. M
DISTIUBUE 75 '|° EM PRÊMIOS, os quaes são pnaor, no nelo de sua apresenta T

!ç5o e sem desconto nlgiiin. VENDE-SE EM TODA PAUTE

OOC>C_,OOC_X-->C_*C^^ )

VACCINAS AUTOGENAS
O LAIiOIUTOniO CLINICO SILVA ARAU-

JO encarrega-se do preparo e colheita do
nintcri.it, a domicilio ou no Laboratório, de
qualquer vaccina de Wright prescripta pc-
los Srs. clínicos cm casos de infceeões in-
testinaes, bronco-pulinomircs, genito-urina-

rias, furunculoses, espinhas no rosto, grip-
pc, coqueluche, crysipela, infecção puerpe-
ral, pneumonia, etc.
RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 13,

Io andar
TELEPHONE NORTE 5303

CARLOS DA SILVA ARAÚJO & C.
» mam ...

NAO VENDA SUA JGIA!
VA EMPEJÍHAL-A Â CASA

JOSE CAHEN
EMPRESTA O VALOR REAL

RUA SILVA JARDIM, 7
Phone C. 2225 — Junto ao Rio Hotel¦¦¦imimmtwtmmsstrwvv-i,

Pelle, Syphilis, Vias Urinarias* Rua da Asseuihlén, 54, das fl As 19
UR. PEDRO MAGALHÃES

-a»*-»

SANAGRYFE PARA INFLUENZA
CONSTIPAÇÕ.S

mam-

ANNEL PERDIDO
Perdeu-se um annel de aço com brilhante,

io tnxi que terça-feira, ás 3 1|2, levou uma•enhora ria run Guanabara A Assembléa. cs-
luina de Itodrij-o Silva. Será gratificada a

pessoa que o levar á rua Sto. Amaro, 11!).

Dr Fernandn Var Cir«rgiâo do ii. d,
rur|-!a geral. Diugnostico e tratam0, cirurg,
co das affecções do estômago, intestinos
vias biliares. Utero, ovarlos. urethra, licxlg.
erins. Trat*.de câncer.hemorrhagias,tumi
res rio utero c dn bexiga nelo ra.iium *
sembléa 27. Res. C. Bomfim, 668. T. V. 1223"¦ ' mmm ' .-—— | O Bit ¦

0 porto, pela manhã
Chegãràrii: de Gênova, o paquete italian."Ré Vittovio", eom passageiros, de liue-

nos Aires, o paquete franco- "Lutetia", com
passageiros.

ROSAL IN A PARA TOSSB
COliUELUCHi¦ mam ii

|i« uvjiiKxmK+^^uicmaMsamsaamM*

IGARDAN I
Da Fabrico Meister, Lucius & Bruenning— Aliemanha

EM COMPRIMIDOS
Feliz combinação de Novalgina ePyrainidon,

rtemedio soberano contra Grippc, Rheu-matismo muscular c articular ; Antipy-
__ . ^^ retico e Analgésico.
GÂRDAN e011,1)a-t! -cn efficacia

Ç»nln«ér 
DÔR RHEUMA-

A' venda nas Drogarias o Pharmacias.
Representantes: JOHN' JUERGENS & CIAllua da Alfândega 120.

Dr.Süvino Mattos,
laureado especialist,,
em dentaduras anato-
¦nicas, com ou scir.
chapas ou céo de boc
ca, para a mnstigaçã
perfeita e belleza dPreços módicos, 7 Setembro

^^^T_rÍF^T^"r^

phystonomin.
-'.'11: dns 7 ás 5. tel. 1555 C

SYPHILIS dos olhos - HENRIQUE cur<
a syphilis dos olhos, garganta c ouvidos co,li vidros de LUETYL; em HO dias e gaste'7*5000: OSCAII lomou 20 vidros de outro d,¦iiratlvo, em 1 mezes inistou 75$0(I0 c n;ficou curado. LUETYL só em boas pliarin.eias.

/

Fim de Estação
Preços dc verdadeiro

RECLAME
Crepc Chinc sup. 22? por 17g
Seda japoneza sup. 18S por 14Q
Chartneuse Lyon sup. 50$ por 38g
Crepe marroeain (reclame) corte .... 20S
Meias puru seda, desde gg

LA FEMME CHIG
Ouvidor, 141 -Tel. N. 721

• »l-.»_ I

JtfinoéliLoS
arãT/ifieaéco

Óptica Especial
Preços Módicos

IUTZ FERRANDO
CIA LOA

40 GONÇALVES DIAS 40

¦ __'- 
"*" ¦¦¦——> mtHt>9**~*) ,

CASA LUIZ XV
RUA DO OUVIDOR, 177

Cisa especial cm colletes, cintas, forra.-*elásticas e soútieu-gorges.
Grande desconto de 20 o [o

Em vésperas de receber grande e rarfadostoc*- de artigos de sua especialidade, n casaLuiz XV comniunicn á sua clistincta cliente-Ia que fará até o dia 30 do corrente umgrande.-desconto de 20 olo -obre os preçosmarcados cm Iodos os seus colletes, cintas,sotitien-gorges c artigos de lingerie fina
¦ mam —

<8^_g_l^^jp^te
Próximas saldas dos no-
vos e rápidos paquetes:

Para Europa
"SIERRA CORDODA".

"WEHRA" 
"YORCK" .....

19 de Onlobro
4 de Novembro

11 de Novembro
Para o Sul

"YO*-*'-*-*" ."GOTIIA" .'¦'. :'-¦": "
"SIERRA VENTAnÂ"

AcBntes Guraes
I-3EF5SV3. STÒLTZ

Aven. Eio Bra:
00 -. T

18 de Outubro
27 dc Outubro

29 de Outubro

C: rs-
«_y i ¦¦

Gnixa

SÂNATCÍ3

A'iigís-se **cnb'*i'l

q., 2 9. c m:ois

Traln*se cojíi í;
Cl"*t ¦-¦"¦•"¦'¦-_sa u-ancafiá i
n. 16.

S^ «, j» ^--j |

co 66.74
:, "Noríllloyd"

^7 PARA TOS;-*
_J BKQKCRil:

-< _. i.ir. \Sfc..i' aSfi"!

o dp conRlnisr. .
dopcudéneias. I»«a
> S'2, Conacnb-inn.

o.;;.-/.) t: *-¦•.
ma A.rcanua B nc

Clinica Medico Cirúrgica de Doenças dosCplõns, Rcctum c Ânus i
Tratamento especial ,'ndolor das

HEM0RRH01DÁS
•òem oim-raçâo

DR. RAUL PITANGA SANTOS
Da Fa-iildaò. dc Medicino

Cons. Passeio. 56—sob. de 1 ás 5-.--H-l-H-l. _¦_•¦__,¦..-¦ -.. ,„

' convida
lillia YÍo;
"••idades

| 
"Avon"

RUíi,

a
ta,

sua ¦ a cl nte
*.r;j, rscoüidas p;

í .')
•.«•
nio

ILTíSJCcU AYA.?7-
, ,THE LONDON
Avenida Rio Braiíco"olt_; TAHiOES

3- and. (.cie, lor)

Dr. Rolando MoTi.eí
ii-fll.mtfv

,-.„ Vias urihi<ri(is.
.. . t> "°M01 st-iilioras.Opu-acocs. 13. Aires. 08. 1 ás 3. He.. V. _!*.!-



Camisas iinho • s«da IÍsMmT
24S800 - 29S800 - 3^800

goa DOIS COLLARINHOS

A XOITL — Oiiliiln-folra. |f! do Outubro do !0*t«i-^.*^^..^,^.,,,**^,,^ rrainiiViiin,,»,, „, „„„
V£*Bm-mmm**WtlM*mt^^

• I

DR. FELINTO COIMBRA ^-IlSil**^^
TRICQIJNF

I * ILJL-J *^^^,,*---,----*e,,eee»»«ein»»o»^o^.....^.......................^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MM»aMM^MMMM^^Ma».MM^^.  ._ ^*-* m\fM .9mm*SMW-\mW

do HospitalRvansellee, ex>nnlilenlo dos t«.vlço-i dor 1'iofH. Krouio, Rlor o lletiner.dillirll.u, ilo vnlln da Allemanha. abriu seueoniultorlo a rim Carmina n. t». das 14 ás lfc
&''ii"".t,.nl / v"nK,«'lico das 8 As 12, iw'Vllln üifli. Cirurgl» geral, nervosa, pária.vias iiihiiiiias .. moli-slias ds» sinliôros.

Estação do Meyer
ESPOLIO

Vendou..*..-, cm |(,|i,-)0 ,),, „»,,„(„ Emitiu.Di». no próximo .snhbado, 18 do corrente, asR lioras dn tnrdo, cn) treiitò'aoi mesmos òr.cspIçndldós prédios il avenida Anuir" Cav.|!ca n.s 70 c 81, no melhor local, P.rre-slriencln. nn ostacíio do Moj-or, nroilmo deIrei» .* diversas linhas do lionUw wrâ • '$•
¦iibiiil.il.-..linde c

WWÓ'* 'j ê** >,Í-*\wL\*\m\\\\ WmW\\\m

mm.-i-\£k*wm\\\\\\\\m

OS}
eriusfo Sroji

IBRORCNITE
«suQuidlc. Asthma.
CaUrrhBt earinim

mim*

Formulai
-Oeoaoto

Vegetal
l<wlo.Hy«
popbof

plsilos «to
cálcio e to»

dio.
Ctyeerine

Farto*
elemento!

paru a
ujrgieno

il»*» |iul.
mães.

Apn. n.fifidr
I «io lfi-lliÇ.

. CAMPESTRE
Amanhü, nn almoço: salada dc Raroupa,colossal vatapá á bahiuna, lincalluio assadonas brasas, pclxadas ú portugueza. Ourives87, Tcl; Norte 'ir.tiil.

m*»*

Pianos o autoplnnos. Peçam entalo-
gos n It. Ferreira íí C. Rum
S. Pr. Xavier. 388. T. V. 3063.
Grandes jirnuos.m***ALUGA-SE a rami nioliiliuila com todoconforto, para casal, cnm grandechácara, á run Mnccdo Sobrinho 57,

Huinnyl-í. Trata-si- com David &Companhia, ;i rua ilo Ouvidor nu>meros 71 c 73.
JMEflSTfUÜ BEKBA-

AMinfio a todos! Os decretos fi". 16.580
e 16.581 são cnidndosamentc impressos cm"O Commcrelantc no Brasil", por AdolphoMagalhães; Preço Rs. 56000. Nas lioas ra-pelarias e livrarias."-  ' ¦Sf ,_

D. Pedro ~ Corroas t
.eg.mdn parada adeante dc Petropolis

Tcleplionc n. 0
Clima ideal em regino incomparavcl•.íEiv.v.-i..-. .*>•_:•

THEATRO CARLOS GOMES
 BMPiUBA PA10HOAL 8E0R1T0

COMPANHIA NACIONAL 0E BURLETAS GARRIDOS

tom* - «•• 7 % 11 % - «susKi
Xeappariçto da interessante "•oubrotte" brasilolrrt |

ALDA GARRIDO
e de ieu conjunto artístico na interpretação do novo original do I
Freire Júnior, *••«« autor de LUAR 0E PAQUÉTA' 1

ILHA DOS AMORE
. Bup^ta en» 3 acto», com montagem de destaque. I

JBJP* ALDA GARRIDO tea esplendido papel cômico na parte de I
TIZIU, í**» «e eonbe na distribuição da peça. I

A WATM" DOS ESTADOS UNIDOS
DO BRASIL

SOCIEDADE DE SEGUROS SOBRE A VIDA
SEDE SOCIAL : AVENIDA HIO PtUttm, ios

^ 
----.....,,_, | nTTTTTVTTÍT'

OA PLATÉA
1 „„ PRIMEIRAS
Miille d* Mme Angol" nolvrlín
•olha oncfò -f &££** ""««ri.li.so., hquôllh

filha l \i»li trV,nfH fím ° ""«'o do "A
ir dado JS!intJ?*ú ft?hl « '«-"fi» Pon»-
n.r «iii irec)nf «"jelhores <la mus ca

imí^S^^^**-
^fe»Sfâe?^U^i?»!!

*mmwmH*wmm*m*m*H*wim9*mÊ*mimimmm*im • ,-«

CAMISAS - CUECAS - PYJAMAS
fT Tolophono
** 0. 3040 .,

.,«-..;.^.,;,^|,.;„j.,;^„;„i„;„i.„j„j„.„. •:.*..v.!.
BMMMtl

l»r«"cq), õ o^roV^Ô"oçcuíti!vnm ,, „„,„.
cnntnr c

Azevedoi

• -"- — rm «¦ *,

sos

AL0A GARRIDO tem esplendido papel cômico na parte de | fg^.Í2^SSSSí

Klctfanle, petulante.
im. °i ,c,obrel, no h»hú«•Ja e bella; tagarclln-¦bra assim Maria Arojúl

rec^rdícôes ""^J? ¦Tó>dB«5«». Formosas
¦1™ ml.í,.fvcis Mcordaçoes depois

do%c0e«^^e,?rtr^wnB"' «?*^*
a «ícííia ,l„,Çl.(,n r^pt=*t"rIo qu« foz

r» muni \o ilçsompcn-ho de liontcm hn

CASA OSMAR
CALÇADO DE GRAÇA

TUDO em LOTES
COM PREÇOS

MülHGADO

o ii-.'h»]"i,/"'i""" .'"'Ralflcnmente. Ilecistar
nomS 3. I í,c ca^^u,,, valerl» escrever o

dado distante!

VENDAS POR ATACADO E VAREJO
A. H. CCSTA
RUA LARGA IOO

*jjjjj"HHÍ"^

llcllos tempos] Moc.-I

íao pí:kdido
Gr.-ilif.il.'-

nl-.o ri"T
rnn. (.:, '

a rmem entregar um de tama-
|)i'cto, d;- palas e foeinho mar-• rnbo eortndb, fugido da Pra-

i- ;•'!. loja.

T"r Vyvpeo,,, tua, Jtfo fi
MOVEIS MODERNOS E

COLOHOARIA"Vendas a preso •
por preços sem competidor

CASA DO JÚLIO
dc Scverlano Angasto Pereira-v. Mem de Si, 33 a 34. T. C. 1178

f]uaes os melhores livros di
nossa literatura ?

Difflcillma a resposta, mas a* a deseja,
leia o inquérito que a respeito "VIDA DO-
MESTIÇA" vem fazendo entre os membros
da Academia Brasileira de Letras, qoe a
terá. E se gosta de boa leitora esse maga-
slne ú o que mais lhe convém.

«aa» 

Relação das apólices sorteadas em dinheiro, em vida do
segurado

73" SORTEIO— 15 DE OUTUBRO DE 1924

1? IM.aaO-». Helena Carrano
«?'«t~?.enc'lícfo .N6b»«» dos S. Passarinho..Híi.969—Epaminondas de Moura Perro

}t'?}J~f:írem p«J»«o Gondim 
U0.51t>—lrancisco Bento Netto

2« 98.331-Gullherm-í Edmundo Ricbards.
•j0.3S6-Pedro Pierre de Araujo

Íif2: ÍJ62—-f»"*» Corria de Araujo
W8.0I/-Joaquim Qaintino Carvalho

n. ,«,í§!*~??,Tci? ^"yitdio Bamos.3" 128.47?—Alfredo Pinto da Silva
118.310—Daniel da Costa
1-10.691—Virgílio Augusto Fortes ¦•••••¦'* 134.Í0Í—Waiíredo Pessoa de Mello

UL UU
Doenças nervosas, ostomngo, intestinoe da nutrição (aithritisnío, diabetes,obesidade, i-iictimatismo). Moderno tra-tnmcnto pcln dictetica e physiótlicrapia

(auclias, banho dc luz c dc sol, luzultra violcln. etc). Dispõe de um bemI montado serviço no Sanatório Ilio Com-
prido, para doentes' internudos. Cônsul-tns de II ás 5. Larfin da Cnriocn, 3.

Mello.

H"

EMPRESTIMOStrate
Rua (jq Carmo 71"Teleph. Nnrta 761

SIQUEIRA CAVALCANTI & C.
rCnsn hancaiiii ;.-nl> ajjscalisação do governo)

SOFFRÉís'bÒS PÉS ?"SAI. THATA MAltCKI,"
Nas Drogarias. Pliarínacias e Perfumarias.
TuiiRItCULOSIí' -'Tmiamcnto sem cíi".nia. Drs. Ferreira Pontes e Souza I.obo.
?l,on,',UU ,,e mCan?-õos; n- e-sobrado. - 18as 20 lioras. T. 2.181! N*

10»

•mm
NAISSBBLVA - Falta de urinas, inflammn-çoe.v da hcx.ga c uretlirn. Blcnòrrngin. nnMedleina Natural, á rua Tobias Barreto 14

LOTERIA DE S. PÃÜLÕ
Rstracção ás terças c sextas-feiras snb a fis-caliaiiçao do Bovcrno do Estado

AMANHA
60:000$000

Por 98000
i. AZEVEDO & C., concessionários. S, PAULO

 A' "onda em toda a parte
PERDEU-SE qunitii-feira. 15, uma barrettc:le ouro em forma de meia lua com uma pc?

fa 
-ao lado e snphira ao centro, no trak-do do ihcalro I,.vrico(no Cine 1'nlnis. Pede-ei, quem a encontro,, „ obséquio de entre-fi.«l-n a praia de Botn.rogo, 206.-— » mt.m* ____________Prelos para renda

Á> RUA DO GONÇALVES 57 E 59
(CATUMBY)

O leiloeiro GUSMÃO, autorisado
por seu proprietário, venderá, ama."ha, cm leilão, ás 4 1|2 horas, aocorrer do tnartcllo, no próprio lo-eni acima Esta rua fica em frenteno n. i2 da rua doa Coqueiros. An-núncio detalhado no "Jornal doliOimnercio".

,1??•.3iii~P,n,í, P**^'0 de Albnqueniuell/.57J-Joa«iulm Xavier de Morna.
113.413-Alvaro Matfalhies
J^r°-3^S'ncd,icto R- Hib«iro de Sousa....104.5o3—Epaminondas Porto

tll.629~Manoel Ribeiro Gomes
97.604—Tobias Varella de Asevedo

?.?! n?5~íIn-nocl CeMr p- da 3«va Júnior..,Us.913—João Amancio -Ha Silveira
139.358—Manoel M. 'de Oliveira Brandão...,125.694—Dimirio Mello Padua. . . AV;.132.776-Vicente Be«helli ...'.'
140.643-José Orossi
119.36G-Pabio da Silva Prado. '.'.'.'.'.'.'
125.755—-Antônio . P. da Silva Barres....."..'139.062—Manoel Duarte Couceiro

119.362—Fábio da Silva Prado
140.081—José Gomes de Azevedo. ."113.367—Pletfo Carrer
!?í"í.7í""!?r" Ca'i*t«»"de Sousa .Medeiros.'.'.'.'.'
i'H" .?rFral>cisco Marcondes de MattosI28.l)40-l)anicl Ilioudo e Silva
137.332—Adolpho Bevilacqua
140.887—Dr. Josò .Ferreira 1 Santos. '.
i-«-77l>-AIfrcdo Luis Ferner. ,
112.003—João Domingos Sampaio
!?i'5?^!í'!«, Vicente de Affonscca
"?.808-Mario J. A. Gonçalves124.791—Augusto Mendes Corria
.."«•i?.6""^0*' n°drigues de Oliveira. 
.^S"52i"~nernBrdI"o Bllieiro da Fonseca
™«2í~Sid"2- .s,ePn7ntts de Clercij Júnior. .'H',H~Bcncd,t',d '•»'* Antôniol.'l2.368-Alberto José Caldeire. ...'«.Se-J-José Vargas da Silveira '..'..'..132.970-Paullno de Oliveira Silva.132.362—Manoel Viclalino ria Silva. . ....
2! ^-Venerando Alvares Coelho ':',';'
«l'2]2~Antonl° Lei,e de Mello
S^on^*ínton.,0 K.cf"-«ndes dos Santos

i««nfi"írB.anL,,od|,,«nM Teixeira1.^"^,?~s!mao i??»,n«ndes Castro141.925-Adamnstor Antônio Cantsrlno

NOTICIAS
AWa Ganido ealréa amanhã

V^^S^^i^,^ com-

\aio miieiro; escrivão, Bernardlno XavierA temporada de opereta franceza

frínu-erâ ^*£'.*tf®*'lú'* a «»*«P«nhlniranicza ora no Lyrico nos dará a apre-
ÀaT 

« «Um,opereta "La bcllc Helcnc» 'd<-
Offenbacb. A distribuição è a semiink-
ntnôô' 

JríÍKSy,'iIi 0Vl°*> «"'«'Io .'menon, Chabannss; Pachis . „mi,„5 ,
P-rT' ffi»? \ WSgSiíi TaS
Meneinii n Ji! A8a">™n™, CàstrisMenelas, Bouvicre; Calchas, Darthe;* :

l££lí.?2'-,eí Amal.?« PnWocnne. Parrof Euthyeles Furgcron, Mórelll. Amanhã, e depoisde amanha, respectivamente, a comi ai bhífS^.,» .assinatura «SMamzelle Nitouche" c "La filie de tam
ftriro""^ ' A VCSpcral de domingo no
fe^AS'V°ra 3 °i,CrCla "U ™ú <lB
A primeira de hoje no João Caetano
so&iiiCT„-]nnhia L°mbsrdo-Caremba representa, hoje, em primeira, o linda operetaSctifinizza", de Lombardo, tendo como níoagonista a festejada "estrella" Ines Lideba. 'Scugnizza" só seríl repetida nos espe-
ytoculos de sabbado c domingo, á „X
SSra " comP«»hi-'« LombnÃo-Cárnmbaamanha e na "matiníe" de domingo,Tra
«l/ l V 1 VC,d$°- da ">"'Ünlflcã operei
.U bambola delia prateria". Tcrça-fdrnnprçtcrivelmentc. irA á scena a revista i e«rende montagem "Straccinaria".
A festa de Bettha Blvar

r,n!ÍK,i,ha4iI,lvar.' a Primeira actriz da com-
„"ífc 

A|VCS da .Cunha' ««emento festejadoo theatro portuguez, e que orn recebetombem, os applausos do nosso publico faVsun "sereia donon!" no sabbado

OUlííVESARIA

H
CHRISTOFLE

Talheres e Baixellas
Marca da ijbrica

O TJNIGO METAL
COMPAKAVEL A PRATA

Agente g«-?n! para todo o Brnsil

Mim
Marca dn fabrica

13S3 J-OlíS BlOCII Bn. do Canuo, e.í-Rlo-(Venda, sémenie por atncsdo)
nepresentantes em S. Paulo: I„ GRUMB4CR A Cia—CAIXA 283

j- Depositários em Bello Horizonte: K. TIÍIBEAU & Cia. 
*

**amm*»mm*m*-*m**-**msmmmm»»r*mWmí

Curityba. PnranA.
Belém, Pará.
S. Luis, Maranhão.
Fortaleza, Ceará.
Porlo Alegre, Rio

Grnnde dn Sul.
Corumbá, Mntto Gros-

so.
Pilar, Alagoas.
Manáos, Amazonas.
S. Salvador. Bahia.
Areia. Bahia.-
Petropolis, Estado do

Rio.
Nictheroy, idem.
Magdalcna, idem.
Recife, Pernambuco.
Idcm, idcm.
idem, idcm.
Idcm, idcm.
Goyanna, idem.
S. Paulo Murlahé, Mi-

nas Geraes.
Ponte Nova. idcm.
Santa Luzia Carango-

ln, idem.
Diamantina, idcm.
S. Paulo Muriahé

idem.
Jcqniry, idcm.
PaSsos, idcm.
Juiz dc Fora, idem.
Abre Campo, idem.
S. Paulo, S. Paulo.
Pindainonhangaba

idem.
S. Paulo, idcm.
Idcm, idem.
Ibituiva, idcm.
S. Paulo, idcm.
Bntirií; idem.
Tnubaté, idcm.
S. Paulo. Idem.
Osasco, idem.
S. Paulo. Idcm.
Santos, idem.
S. Paulo. idcm.
Capital Federal.
Idcm.

As?

*JHH^B_lBnB^BfBaHB_fa|

v v v v *•* *•**?* "*" **'' !* "I* •I**,IwI* •

BESBHgBMWagBM;Theatro Lyrico
A revista de grande espectaculo, de Bastos

Tigre e Eduardo Viclorino

VI0 li!
.!..-..%.-..%.•,

250 LUXUOSOS VESTUÁRIOS!
SCENARIOS DES\UiViBRANTES.^

l2CmSíL£Saií3
vriw,'vvvvvv •!'

OíiBAM CAFK' GLOBO .-•-.-.-
O MELHOR E O M\l5

rK*-W';'««-w*íw**x-;*-x**:*-H-!--:'-:»;*
SABOROSO

•v-H-

hümbiub-

DfllFCHIFFÉRTS
GESELLSCHAFT

iKFiuESQ oy mim
evita-sc usando as Pastilhas Gutturaos, n1!e,dcsinfectam n bocca, a garganta o ns vas

| respiratórias, portas dc entrada dos micro-Iiios. Antisçpllcas de efreito scgiii-ò o niuiloagradáveis ao pulada!-. Deposito gcrnl: Dro-
garin Giffoni. Itíia f de Mnrço 17Lie. D. N. S. P, n. .'173, cm 23Í12I917.

Servir;., .apido e de luxo para Lisboa. Vi-«o, Bilbao, Iloelc van HoIIanil, Bouio-
tínc sim e Hamburgo.

a.
EM

2C ^a. BTE. CS X» 3ES
<C3-."E31,

Idem.
Idem.
Idcm.
Idcm.
Idem.
Idcm.
Idcm.
Idem.
Idcm.
Idem.
Idcm.
Idem.
Idcm.
Idem.
Idem.
Idcm.

«referia Caírano teve a sua npolice n. 123.216 sorteada cm 1.1 dc
107.650 sorteada em

sorteadn cm

vezes contemplado, nos nossos16 de Abril dc 1023, e a dc

101.092 sorteada em

127.389 sor

, 1* - A Sra. D.
julho findo.

15 £ õ„t°ubre dlal.MÓm< 
EdmUnd° nieh,rdS UVC »•'•!« ^olke n

15 de° ^bril d«;eA!S 
P'B,° "* Sllva teve a sua "noll« «uinero 134.959

de Abrír finii! 
W"'frCd° PmM d' Mel'° Uvc a SUa k«»* "¦ 134.G03 sorteada cm 1

5° c 6° — O Sr. Fablo da Silva Prado (pelas 3' e 1»
n°rIn fl« ™ Vfi rSnrk"ttSi n" >19*37» «oríeada em

i. MVm ,5ndc, ?u.\Vbro do mesmo anno.
Jun,.lole°i!?23. 

D"niCl B,CUd° C Si'Va ,CVC ? SUn aP°"« »• **'™ sorteadn cm 15'de

de Julho" deSlW:UÍZ 
VÍCCn,e de Aíf0n5Ka teve a sua -Pelle. n. 115.94. sorteada em 15

15 dc"J7nciroSdeJ^920.Hodri,rUe, "* <****'** • «*« apólice n

teadàVsortdo gSSo.^0 
de ^ Juni°r l™ a - aP«>ice n

lO-^ttht^*, data' 
lm «P«>"«ee «o valor de......

mesmas em vígor..con!.direito" os Portelo, 
"tedÕret P0 '°S segurn<ll>s- eontlnuando ns

c . BeeeW d'A "BQUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS DD nilAdit e -,, .Sobre a Vld...a quantia «ie cinco contos de «|s 5?immSorn«JLU-S°.c,cí,,de de Se«uros

Testemunhas: A.n.«o «reMiSõ^S.^ *° Mí"°
Recebi

Sobre a Vk

Testemunha .- João Cr*^Pseh^!4(FTr,Aadarmec:t„,5,recA,,?í,)nÍ0 C"nt"in°-

Caminhão "Símiebaker" 
, LEILÃO DE PEMumini'Pari .- entrega dc mercadorias, vende-se ia riiTnn*T-f^.n7. nWlfESI tratnr- com Valle, Av. Rio Branco, 183: 8 Dil °nUTL""° ~ J0W CAHEN".uu silva Jardim. 1

no Pala,*,,, Theatro. Irá á scena. em' prime?:ia, a peca de Júlio Dantas, "O repottèirÕverde , em nue Alves da Cunha tem ti- Ia?Ilio notável.
O centenário da "Olha o Guedes!"

et-ri^tr 
(.iucdesl" {™ •'• 31 deste mez um

no?«!»« T.'J 
'^^'^iàes consecutivas,no Sao .losí. E' um suecesso lusto. que no-

lS>índ.'AÍn a cstln]I"lil Parceria nacionalHetlencourt-Mcnezi-s. "Olha o Guedes 1" è
,/mniiKÇai en-«ra«.ada ej«we tem montageme: interpretação dignas dos applausos do pu-mico carioca.

A empresa Paschoal Segreto vae comme-morar, lestivamente, o faeto.
O cartaz do Republica

.Sçglilida-lèira a companhia portugueza dn
vi.i. 

'-'.'í'a" •rt'f!í?,se,!,l"í;iV e'" Primeira, a rc-vista. '.Aqui d J.El Ito.v". Eslá, assim, de des-pedida do cnrtuz do Republica a revista "Pi-
parotç , em que. amanhã, reapparecerão, ao
JS n. «.Ç.W? i.ma Democl, que esteveafastada dn scena, por doença, alguns dias.Anuirrv«Ã 

W?* aotfr,en um accldc'>te

/nhia de Operetas Italianas Clara Welss ao
femnoriP^rf 

d° 
.RÍ° P*^&' »«*fçinpori . .soffren(lo algumas avarias. A SraClara Weiss, durante a tempestade, soffroúum pequeno accldente. qnc motivou o adia-

L i a l"str'-" daquella companhia, nestncnpital. parn o.próximo sabbado
VARIAS

i,h!;'.1it,rU Pa.-a a '".mpnnhla Garrido o co-lilu-edo professor de dansas .1. Machado.
•-Tr ,^nCTS lemevelsveartas de despedidas•'.- iMÇenia de Alencar e Teixeira Pinto, ele-
KrA«°Sn.!,ellva,.or du companhia Leopoldofróes que hontem partiram para Campos.
,-r,r.i' nn Pal,«c'o. e a ultima representa-
çuo da peça "Papá l.cbonnard".

ESPECTACULOS

ntoiBío De fino
?airá á 22 d0 corrcnt(S para Snntos,Montevidéo c Buenos Aires, e, nn volta,a ll dc novembro o.s portos europeus, i

Cap Hm&

RESTAURANTE. RIO DE JANEIRORua Lavradio n. 5. Aberto até á il TiSÍ-fi.' ¦———»-*ejsrO(a-s—« —— _

BLENORRHAGIÁ

!l»,.Ü'i',ÍrV\ilf!, dc.''noVemliro para o Uio dalii.ua e 9 ite dezembro para a Euronn

[THEODOR W!LLE
Agentes

|Avenida Rio Branco 79-1
7 »~»—«Xí^PÍ£.nc Norte "• -ttwi*iimimKi*\issmsís^:mmm!si(s..

& Cj
andarI

Dr. Esfevam Rézèiídé''GAIiGANTA
NAlliZ (¦:

Ex-adjunto úvsi profs. Wclnüaertner Gross.mann, Passow, em nerlim, cNciimann. em ViennaTUACHEO-BRONCHO-ESOPIIAGOSCOPU
Tratamento cirúrgico da ózcnii (techni-Tdnprof Seiffcrt) c das dncryocvítitcs fone™

p- J(,u-- Res. Regina Hotel.

Trata-
,. _i mento1'iuiicitl. das 3 ii-, (',. Lnrgo dn Cnriocn lã TelC. 3128. Dr. .lOHGK A. FRANCO - Assis-"tente do Instituto Oswaldo Cruz.

' ——i"*V—•

iíariz, Gargaiíía e Ouvidos"ÍSS
CESAn DA SILVA, ex-assistente dos profs,Killian e Driihl, de Ileriim. Com quatro an-nos de pratica nos iiospiics de Paris lie'--lim c Vienna. Consultas de 2 ás B. Hua daCarioca 31 — 1» andar.

-**t^.fr*m-Z-*, |¦íiJBBBnBíatóSüi*- "•i.-:í«".:

.-€S%

MH ROJE, is 7 % e 9 %
Senhorita Futiiidai*

De Paulo Magalhães

Empresa Theatral José Loureiro!
REPUBLICA

ás 7 3|I e 9 3|4

PIPAROTE
THEATRO LYBÍÕcT

GUANDU COMPANHIA FRANCEZA DE
OPERETAS

Hoje — ás 8 % — Hoje
91 recita de nssignatiira

li'

PALÁCIO
ás 8 3|4

0 Papá Lebon-
nard

"Tiilja

zrsmmsi

i
100 E RIROO1'.,

MARCA REGISTRADA
AGENTES GERAES

E. T. MELLO & C.
Caixa 2475 — Rio de Janeiroirm.&is^:^.msmmiSBmsmmmT2ím\

HELENA  Mlle. .1. SYRIL

__ (Firmas reconhecidas)

^.'^^ Sociedade de Sèg
leu em 15 de outubro de 1924. im JÍL\('ffi^?.rov/!n,en«e do sorteio a

luroí
qu

Theatro Recreio EMPRESA i
RANGEL & C."1

í| A's 1 % HOJE A's 9 %Ã HILARIANTE REVISTA

A1 U OARÇONNE
'£^:??*immm*x%m!s!'

T*ÍWW-*l°Te^ef»JiW!»ni

-m*m_
~.T.rw^,,„^w»!r„ „__„.TO_^„.' 
EMPRESA PASCHOAL SEORgtf

ITHEATHO JOÃO CAETANO — A» 8 M
SCUGNIZZA

THEATRO S. JOSÉ - A'a 7 Si « 9 «í
OLHA 0 GUEDES!

); '10
"¦"HSSfiESESES

I W '

HWs
1 fiI üÉ\ mm

i

Amanhã — MAM' ZELLE NITOUCHE írecita de ussigiiiitiini, '|

DR. HTJGO WIDMÁNN LAEMMERTCirurgia, moíeiitias de scnhwiw, partosRaios X de profundidade
Çonsult_orioi Rua 7 dc Setembro, 133.lcl*„u.i£/('* Chamados no Rio: Tcl. Sul 888ou C. 1//C. Res. R. Jardim Uotanico n. 7K

.\imm aino-ilíeatre
.'ompenhia de IlaMados Cias-sicos Maria Olcncirato.íc — Quintáifeirn — HojeA's 2J horas e 30 minutos— Vni* alo prográiiimh'olli'oii:'s 5*3 — Camarotes chnigiKÍires *ií,'$

GRII.I. ripOM - binei* coimei* dansiuits tortos ns
¦'Vvjfívn fAN-AMERÍCA\

Hii

EXAME8 DE URINA
O "INSTITUTO EHHLICII" tem para falfim um Laboratório Especial, sob a direcçãodo conhec do clumico Dr. Isaae Werneek175, Av. Hio Branco. Tcl. ai C. das 7 ás 1!)horas.

HYDBABGON EHRLICH
A melhor injeççào mcrciirial no tratamentodo feyr.li.Is. Lfíicaeia e ausência absoliitá dédor -nttcstndns por mais de 2.000 clínicos!dentre os <,m,cs os notáveis Próis. Aiistrc-Kesilo, Abreu Fialho, Rocha Vaz, HenriqueIloxo Ed. Magalhães, etc., etc. Vende: Mdolpho Hess & Cin., 7 Setembro; 63"' 1 mi*** 

* í_r:"i'".'.'ii
\lj ."*•.- V"íl-í.v .-1

igiViSs,.'-'-. -.. ,-¦; , ,l,!. ... , ;sS»iiJl íi. '.'íil 1 !.'ii ¦ - iifíi m
b PiJi,'J_ir«vJ5

. miluliimm

¦ ¦il

,']'J
í|;l

¦»>.'.-mflff,*

^1-.U comprar, vende,-, concertar ou fiue,ojas com.sfricdodc? nrociii-ei, Moaliiíriliitiiu , rui. Gunçahes Dias 37, íoijç aai^

Um
1

sgi
_¦*•__

¦\ m&¦iütf .1,^?



NOITE -— QiiílUil-roíra, 10 rt<* Oti(nM*o rtc 1021¥*• ;\ NOITE — Qulnl.t-ft'li*«. »<» jjj;„<„l."ll|f>ll> 
"r '""'' n

ASTHMA ? Solução de Hartmann (Formuia alterna)
HiM«i ¦ ,—-.-*.— i. ¦¦¦¦ ¦" ¦¦ - i — ¦¦ i«l-i- ¦¦—-¦ li ¦ — ¦ -"" *¦¦*¦*"—"'¦ "»m . .^^^HHBHBMMMaHBjn__Ur-U-(J--«M J -M ¦¦ > *2 "-^---¦^¦¦¦¦B

PERDEU-SE
Pede-',* il poifon «in.* onconlroii umn Iml*

sa de muro contendo ioIi chaves, no tra-
jeoln da Avcnidn lllu llrnuco, ma Visconde
de Inh.inin.i nir. o cAoi dói Miiicli"',. ii
íinc/ii de cnlrcgnr nu redncçflo dn A NOITl...sis ¦

Rei dos Limpa MetaesI5S52HT!EE!5Sa!CRE
8—____8S3p

He e nm prédio

«.- VV*X**NV\V* V^*.>.Ns'**,*^X>^^^N*OÍVN.>.>|-N-v>.'*#*'"^"*' .-* ¦»•*•»*•-.--*'»*•-¦ -»•-. •*-.-*-..«-••• -i-**-. -.*...-  ---

TOSSES BRONCHITES
1 CONSTIPACOES

1^ IIV lVllrL Hv ao
* ' H9 «'.'.•.•¦.¦.'¦.ví^M^BM ¦¦ i^ii p^ d ¦¦¦¦ hh b ¦¦ jy

•$fe:M ,sür"•'¦"-""' UIK *^ I
,fll^^^_____^__^_^_a_____^Baa^^_^^^^^^^^_2;

»iN»*™»B*»(l»_*__^___-»^__»__--™__**^^-_^-*^.^-»--*****»--«««^^-^
anüiaiHHttniMWi»i(Hiiiíi|iiwmfl«wHntitw

CURA DA TUBERCULOSE
8ANATOIWO UE PALMYRA (Minas Oerses) — Altitude 80(1 metro». Kdlficlos * regi. I
mcn modelados pelos melhores sunntoiios da Suissa. Tratamento bvglcno-dletctlco, I
Curas de repouso, tle ar. dc engorda (Mastlair), etc Direclor gerente c medico rc.il- J
dente: Dr. Alheito Cavalcanti, com mais dc 10 annos do pratica nos Sanatórios dj p
Suisss o Allcnuir.li». Enfermeiros e enfermeiras especialistas. Hotel dc 1* ordem. ¦

O Expio. Sr. Or. Plncida Barbosa, Inspector geral d.i Proph.vlaxla du Tuberuilo* !
se, clicgoudo do improviso ao Sanatório dc Pnlmyrn, nhi pnssou tlous tliai c d.-Liou 1
consigniidn no livro dos visitantes a seguinte impressão: J"O Iratniuenio da tuberculose, tpie a podo curar c tpie estíl provado (|ue r. cura, \
i o tratamento liygleno-dlctctlco, Esse <¦ o tratamento mie se nppüca no Sanatório |
tle Palin.vni, c sc nppltru de accordo com os princípios «científicos e n pratica dos I
grandes siinnlorios europeus, sob a dlrc:ção competente do Dr. Alberto Cavalcanti k
do Ali.uquerqilc,

Palniyrn, I dc março de 1921. — (Assignado) Dr. J. Plicl-Io Onrlio-ta." i
Informações no Rio: Tel. Norte 1259. *
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A' RUA DO RIACHUELO
N.139

Leilão, amanhã, ás 13
horas, pelo lt-ilo<-in> PAI.-
LADIO.

Prédios — Terrenos
Leilão ou Particular. Ninguém deve vender

ou comprar sem procurar o leiloeiro Palladio
Rua S. J»"é n. 57. Central 5.VI8. Serviço com*
plcto de informações pliotographios e auto-
movei para levar o pretendente ao local.

=aAinrinu=
A.WIVEIlS.lltlHS

- i.i* iiiinn*, hoje. ii llr. Mnrcnnilcs
imii.i. Sllvngailo nn iiusso fôrn.
CASAMISIOS

*•«'

(.'.iiuii-M'. hontem. n enjtenliclro Huy da
(Vi«in llinlrlgiics. lilliu ilo ilepulmlo Joio
Ihinvi... cmn a Srln. Inali 1'lnlo du Alinçl*
du. filha .1" Sr, Anllii'1'.i 1'liiln dc Almeida.
Jii iiill.vhli', ti Joven cuuil seguIrA, hojo.
peln iuii'1 o nm dc luxo, pnra Sli.» Paulo, onde
vn.* fixar ivlilencla,
NASCIMENTOS

Aolm*so cm fcM.ii. » lar do Sr. Manoel
Ferreira. .«íii u nascimento dc um menino,
«ue. nn piii linnllsinal rcccherú o nome dc
JlIVc.

— Dln.ih c o nome dn interessante crean*
çn quo veiu encher ilo alegria o lar do Sr.
Arcliii.-ilni» (ii.iiçnlvfs Cuhla b ds sua ospo-
sn, li, bolores Hnymünilo Cotia.
FESTAS

llcnllsn-se? defliiltlvamciile, no sabb.nlo
próximo, n» Club Guanabara, o cha il.insiin-
Io promovido por lenliurltiis- rcthlontcs nos
lulrros «lu Flamengo ò llolnfogoi Tocar* du-
ranto a fcsln o JRa-bnnd do llutiilhân Naval.
VIAJANTES

RUA
UM

IM. 21
1 LEILÃO PE PENHORES

Em 23 de outubro dc 1921 ".Casa Gonthier"
Ilua Luiz dc Camões. 4547

i msim ¦

RIVER
O calcado que todos devem
usar, pcia sua commodida*
de c preços, altas novida-
des em fôrmas. Assem-
blín. 46 - Tel. C. 5477

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

Preço de fabrica.
H»m

PARAQ A PELLE,.
dega, i>8 •— Norte buli..

. — ¦*»

— Adonis. R. Alfan-

PARA 0 CABELLO
UM PREPARADO MARAVILHOSO

A loção '.'BELLA CÒU" é de cffcitbs ra-
pidos c maravilhosos contra n caspa, queda
do cabcllo, ele. Tem a Krand(* vantagem de
não ner tintura t* (lar aos rahello» sua côr
primitiva, lentamente, sem queimar ou pre-
judicar o couro cabcllndo. E' usada e aeon-
•telhada por notáveis médicos, conforme oe
attestados quo eslão sendo publicados."BELLA CÔR" í .suavemente perfumada,
não tem contraindicações c foi approvada
pela Sandc Publica, sob n. 2.177.

Encontra-se cm oualqner pharmacia ou
perfumaria do Brasil. "-»

mm
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LAV0LH0
tftn V. o cuidado que deve ler

na escolha ilmn remédio [rara ai
oll.os? Conhece o» faclo»? Sabe o que
o auxiliará, o que lhe fará mal em
vez dc Lem?

Experimente este remédio 6em tal-
ta — lem .lr:i.,»ra.

Lave «9 olhos hiiie á noite com
Iavolho. Obterá allivio, inimcdiat»
«lüvio. Os olhos dolorosos, cansados,
absorverão ente remédio com avideí
deixando-os fürtM e hellos.

Se nüo conseguir o allivio prornet.
tido com o priin-firo írusco, lhe de-
ti), ve remos o custo do mcsin» Sen.
questões. Somente tem que escre-
ver aos Srs. GLOSSOP .t CIA..
Kio de Janeiro. Com conta-golas, ml
jiliarinacias, droírari.-.s, 'et..

MANICURE' attende chamados a doinici
lio. Tel. V. '1005.

mm

ESCULPTOBAS ARTÍSTICAS
Dos eminentes esculptores — Teixeira Lo-

pes c Soares dos Reis __, acabam dc chegar
os mais lindos trabalhos, cm bronze e cm
terra-cota, os quaes sc encontram expostos
no escriptorio do agente, na rua da Candeia-
ria, n. 53, 1°, sala 1. Telephone Norte 5G97.

BANCO DE CREDITO COMMERCIAL

Rua Primeiro de Março, 65

FAZ TODAS AS OPERAÇÕES
BANCARIAS. EXCEPTO

CAMBIO

BRINQUEDOS
Castro & Waldemar Praça ló do Novembro 42

. mem >"LÂMPADAS OSRAM"
Do grande economia c durabilidade. Distri-

buidores gemes Casa "OTTONI ALMADA",
Rua general Câmara, 211. Tel. Norte 1(109.

mm

Aeh.i-s» nesla capilal o Sr. coronel Oraco
Kolix do Toledo. Inlendcnlo geral dn mu-
niclplo cio Corumbá, Kslado ric Matlo Crossn.
onde í negociante c proprietário.
LUTO

Um Sant.i Mari.i dn Boca do Monte, no
Kslado ilo lli" Ornnde do Sul. fallcccu. no
dia 8 do corrente, a líxtnii. Srn. Pacifico
Lei» do Mornes.»esposa dn Sr. Regulo Mo*
raes. c il.inia dc grandes virtudes, ligada a
muitas família*- desta Apitai- Deixa a pran-
Içada matrona Ir.s filhos, o Sr. Saul Mo*
raes! (ohinicrclnnte nesta capital, a Sra.
Alilina. esposa dn Sr. Ilcrmano Machado,
vlce-dlrector do Banco Nacional do Com-
mercio ile Curiiybn, o a senhorita Dalila.

¦ «ss» . , ,

Guaraná
...MAU_S—esmagado por COMPRESSÃO!

Unico processo que fica pó INTEGRAL E
l'1'lto: I rasco grande Cj.*». — 4$ « 2<8. —
Rua 5. José 23.

mrnmm

1O NOVO MODELO

REMINGTON N 12
MAIOR 80MMA DE TRABALHO

MELHOR TRABALHO
TRABALHO SILENCIOSO

Rcmcttn*no« hoje mesmo este counnn e lhe daremos, sem nenhum compromisso
He sun parto, informações mais detalhadas. -.-TT-,

8. A. CASA PRATT — Caixa Postal, 1025 — RIO.

I NOME „....,  RUA < N.Vwa» I

I CIDADE  ESTADO  I
•^¦¦¦¦¦¦¦^-tnHHHHff___M__n--i----n-_--*-U lJUI!ts^-----B__H-___H___H-r

GUARANÁ' - Maués
Em fruta, cm bastões c em pó. Deposito ge*
ral, rua do Ouvidor. 120. CASA GUARANÁ*.

TEL. N. 1215.

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

bes d'sprcs midi. Lingerie. Gonçalves Dias,
10. Tel. C. 4505. Mareelle Perrier.

*e*m
Mme LINA

CHAPÉOS
Participa á sua distineta clientela qne mu<

dou o seu ntelier pnra a Avenida Rio Branco,
142, Io .indiir. Tel. 5008:

mmm
As mulheres

pcln manhã c
SYNOROL.

mais bellas usam sempre,
a noite, u pasta dentifricu

A' LA GARÇONNE
Salão 'vlci*iiz-'i. especialidade cm cortes de

cabellos á la gnrconne e ú ingleza, gabinetes
especiais paia senhoras, creanças e manicure.
Hosario, 132, próximo á Avenida. Tel. N. 580.

¦ mem „

\£
MBS ~"

SO' MEIAS
•TV. EEx. podem comprar no Éden das Meie.

120 — RUA URUGUAYANA — 120
(Enlre Hosario

¦»(i*fl-SS*0«l
Buenos Aires)

MM
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PÓAZUL
i mm» ' ii \t»mmmmmmmmmmmmw-mmm
O VERDADEIRO liESTRUUMU

DAS BARATAS
Experimentem a sua cfficsala

Vende-se ess toda a psrtt

Sedas

PARECE QUE NAO SE CORRI-
GEM MAIS!

\9_s*-*m»__ /m&m /^UER que seus filhos cresçamX_\\ ,. , ,
___r___\^ ^ms. mIvMw* » M ji ^' \doptado com exilo em todos os hospitncs

i mm i iwmimlr^ _* \5 fortes e sadios? De-lhes,todos \\ ., e. cli,,icüs «"--ucas.
-T a*B*r_.*-!_P'—W——W fjk ^v 'Sj Vxrs o Inferior, fabneam-se do deHarmar.
¦Lk^^-OP1^ /im ^ »'# OS diaS, Sem falta nOSSa aVeia, RscIbsIvo da Caiu de Moveis e Tapeçarias
HfflPV ^JH?1 {A ____ o __m_ A- F- costa
W\lBil /V *^lBfl_LV^. ' \ /f^k ll #^\k -1 — RUA DOS AND*UDAS -- 27u|l ^ .vAVmt^-*' J u Nn-iiâ Ir/a??» (( iiairft ¦ **- 

AvvRLa ©'Jpw W ^^* I i i'r i' ti í
WUkyJMfghfa /////// Ê para eUes o alimento ideal porque eífi I AntM_ClllIflOSlS 12^1
1^*ll^¦m^"h //////// CeiTa tOdoS OS deZeseiS elementOS indispen- I Creme sem egual, para tirar cravos.

EfBr ,7 ////////" SaVCIS 80 deSenV0,VÍment.° d0 <>rganÍSmO. ( dafc^nimchaTdalSlc! 
^ ^^ ^

f&Jm Wk\ ^^ fortalece os músculos e recalcifica os ossos. { »-*^»--

fiE^ Ws ^ Possúe o dobro do valor nutritivo da WÈt'IjM 
W&* carne e triplo do do arroz, com a vantagem j tfSh ^^^Éfe'(MmlmWuW^W/llr de ser cie ri*gestâ° muito fácil. in? l^ro^

^^jj^ 'Mí Em milhares e milhares de familias _^*-^
m\wJÈ/fíi/i^mm\ Quaker Oats é o alimento preferido nas /tÍmíI^i/ «V
XwlrWfÊMLuffÊÊL íOh^ refeições da manhã e á meren- / jL^lí ffl/

INI \ ^ÊmlIJIlfjJlfMv^^^Ê^ tambem em sua casa para toda fpãj=i2i[ ÍV_!*^wbW

Andratlas

Tres infractores presos
Os Drs. Alcestc Freitas Coutinho c Otta-

vio Cadnyàl' ehinílcò c fiscal da Saúde Pu-
blica. respeclivamen-le. eflectuaram a prisiio
em flagrante dos indivíduos Francisco Car-
doso. residente á rua dos Arcos n. 88: Ale-
xandre liorges, domiciliado á rua Comes'
Freire n. 27, c Hcrnardino Estrella Campos,
morador n rua dos Inválidos n. 08, (juando
vendiam leite com água.

Levados pnra a delegacia do 12 districto
Levados para a delegacia do 12" distri-

jto, ahi foram autuados e recolhidos uo
xadrez.

Crept China, lo-
das at eôrea

Crept China su-
perior, todas
as coros...

Foulard soda
fantasia, lo-
du as eôros

Cropomarrocain
fantasia, pu-
ra sedai...

Radium-, coros
lisas- artigo
superior. . .

Marrocain novi-
dado, fanfa-
Sla- iiii.

Crepe Lyonaise,
fantasia....

Reps soda, fan-
iasia, todas
as cores...

Crepe Bayadérç,
todas as cô-
res. i.. ¦ ¦.

Marrocain setim
fantasia....

Crepe Muguei,
fantasia....

Crepe Tokio,
fantasia....

Crepe Fleury,
fantasia....

Crepe Peau-
peché, fanta-
sia.

Consultas
grátis

Ji ALMEIDA CARDOSO & CIA.
II. MAREClfAE FLORIANO._**•

HOIVKEOPATHIA
169

Dr. Arnaldo de Moraes <Da Mjter-
nidade). Livre doecnte da Faculdade. Parto
c GynecoloKia medieo-rirurgica. Carioca 30.•frav. Umbcllna 13. B, Mar 1613,

RESTAURANTE ALEXANDRE
Refeições a 1?800

60 coupons  839000
com direito a manteiga, gelo c sobremesa.

ItUA 7 DE SETEMBRO 174 \

Escola para Chauffeurs
Director proprietário Eng. II. S. Pinto,

Tel. Villa 530»
Sédc transferida da rua Rinchuclo, 383, pa-

ra prédio próprio â Avcnidn Salvador dc Sá.
193 A. e 13.

Curso rápido de 20 lições, Aprendei o sc-
reis iudepeudente,.

CASA
NIPPON

Gonç. Dias 51
Tel. C. 5S11

CURIOSIDADES
JAP0NEZAS

NOVIDADES EM AK-
TIGOS PRÓPRIOS PA-
RA PRESENTES. AR*
TIGOS DE ADORNO em
PORCELLANAS finns.
SATZUMA, HIÍONZES.
MARFINS, TARTAUU-
GA, MADREPEKÜLA,
XARAO, KIMONOS DE
IEDA e de CREPON

DE' ALGODÃO."mmm
VERMES useiií ABROL. Effcito se-
guro. Não é tóxico. Na» IMiarmacia»
c Drojíariaa. Pedidos F. Spino. R.Pedidos

59, Nic. 2112.
i »"•*>**> HB-i

Tratamento pela
(liathermia (tech-

nica de Koivarsdiik, Vienna). Allivio na pri-
meirn applicaçno e cura eom algumas mnis.
Dr. Cocio Barccllos, ex-assislentc da Fac. dc
Medi Das 0 ns 11 c das -1 ás G, Tel. C. 3861,
S. José 53..

i s ¦ ¦ s ¦ i

Metro I6S800

Metro 25S00ÍÍ

Metro 25S5ÕG

Metro 23$00@

Metro 2Q$Q3®

Metro 24S500

Metro 2-2S83S

Metro, 28$Q0O

Metro 28S030

Metro 29SC00

Metro 265068

Metro 32$00C

Metro 32S800

Metro 35S0S3

so

Royal Store
RUA DO OUVIDOR

187 e 189
Dr. Monteiro de Castro

Participa aos seus amigos e clientes n
transferência do seu consdllorib parn n HUA
DOS OURIVES, 67-2°'' lindar (elevador) onda
attende ás segundas, quartas e sextas, das -i
ás li horas.

Pequeno prédio na üiie
A' RUA CONSELHEIRO

ZACHARIAS, 98
Leilão, amanhã, ás 2 horas, pelo leiloeiro

PALLADIO.
-*mm

ALUGA-SE
ESPLENDIDO ARMAZÉM

No melhor ponto, como é o n. 131 da rua
Rinchnelo, alusa-sc uin magnífico ãrihaicni
do cohslrucçiTo recente, perfeitamente Ivjfiie-
nico, com cxcellcnto pé direito, chão c pare-des impermèábilisadas, medindo 75 metros
de comprimento c 9 metros de largura on
sejam (575 metros quadrados' Trata-se nõ cs-
criptorio dn rua Carioca n. *lã,

CUSTO J)K em
par de sapatos LUIZ
XV em pelllcs enesr.
nada. artigo fiois.I*
mo na ultima moda,
Só na

JAPONEZA
B. Larga, 139
FOOTBALL

ornecemos sos elaliS
do interior por prego*

hnratissimos. Tenos
feliontcirn* desde IM.
Peçam catálogos, en-

viam-se grátis. /

A JAPONEZA
S5ca lareehal Floriano, 139

.(antiga K. Larga)

JOÃO fíres alves
MUDA DA TIJUCA

IMPORTANTE PREDIOÍ
O leiloeiro EDMUNDO venderá enr.Jeilãn,

amanhã, sexta-feira, 17 do corrente, ásV, b*"
ras da tarde, o superior prédio A rua tn**.'
lialdi n. OU, na Muda da Tijuca.

\wm»
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O BOM
FUMADOR

não quer maii fumar oulro

EL DE CIGARROS
do que o

3

- si*lafl)
I d? BRAUNSTEIN frères ~ PARIS

, l*"orncícilnres do Esl.idr. Frinc** c dt» principie-:•1 fabricas br.-uileiras pira PAPELilm OiOAMOS
im Ucsiius i Uobin-isi

O que se deve tomar em caso de
cardialgia, indigesta., dyspopsia,

gazes ou qualquer outra
doença do estômago

UM CONSELHO MEDICO
ftinguem quer uni remédio moroso, quan-

do esl.S atacado de pndeciriíciílòs como dys-
pepsia. iiidigeslão ou cafdinlgia; como tam*
bem ninguém quer uni remédio demasind»
netivo que prçjtidiqne o cstqningò, qi;e c um
dos órgãos mais valiosos do corpo humano.
]"' perigosissimo usar drogas ou digestivos
ttrtificiiies, que simplesmente fiúem passa."o nliiiieiito ncidüinilo c fermentado para os
inicstllíos. K' preciso neiilralisnr os ácidos,
n cansa principal desses inales, li' jnslamen-lc isso o que iaz a Alngncsin Divina, alliviaii*
do iiisliuilaiie.imeiite os soffrimentos. En*
cor.tra-se a .Magnesi.i Divina nas pliarmaciaso drogarias, em fórum de pó on Comprimidos,
deliciosamente aromatishdií.

App. Ü. N. S. P. n. i;CS5, 2*1|8|23.* m,em—> *.
:cj cigarro^ r

SORVETE! ROS,
pinhos da fabric

só tomo sor*
etes nos c-H

Matheus, Ilua D, Julia, 5Í1
. ¦*»»*¦ ¦¦ ¦

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

dos, nariz e garganta. Consultas dc 1 ás 5Aiscmblcn, GO.
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COSIA RECO E_
_«0

•rando binquele mi honra
díSsEx.

Os discursos proferidos e as pes-
soas que participaram da

homenagem
PBNJ.DO (Alagoas), 15 (Ret.) (Serviço

..peela. H« A NOITB. — Nn Theatro Sele
da Setembro rc_li.m-*.e o «rando linmiiicte
. iffereeldo ao Dr. Costa Rego, governador
•le K-tario, pelos elemento* de mnior desta*

ii.i da incluindo local.
As principaes famílias penedensos assla-

V..-111 A cerimonia, oc.up.indo na camarotes
do Ihcatio, ipii! ao uclinvn literalmente rc-•loto. Durante o ogape tocaram duns Imn-
ias de musica o um» orchestra, soli a rc*

..nela do maestro I.ncm Msrlara, quc r.ic*
ii..11 o seguinte iiriiRrutnma:"Aldn", Vordl; "KMolle polnlre". grande•nha, .'mivald Ton.cl; "Trovador", Verdl;'Nocturno!', Chopin; "-Lúcia de Laminei**

iioor", Doni.ctti; "Fleurs cl snurlrc,.", vai*
a, Trnvnn.

Ao "champagne", a Dr. Freitas Mello
pronunciou um nppl. udldn dlscnrso, aau*
!_nrio o Dr. Cosia Rego o offerecendo n

homenagem, Começou n orador di tenda que.'.mi* que nfliiuriisie a honra, bem maior era
.i ••.:*. satisfação, por «liriielr-,c an governa»
.i.ir, cm nome de seus amigos, offerecendo*'hc nquella manifestação, que S. S. hrm
merece, já peln sun actiiação nn p.irlnmen-
I'., desenvolvida cm prol lios interesses na-
cionaes c particularmente de Alaridas, ja
pela sun palrlnllca orientação, muita soltei-
lude c comedida firmeza no iniciar o aclual
período governamental.

Julgava desnecessário relembrar, c nem
i finalidade dc sua saudação exigia, por sc*
.rm conhecidos dc todos ns feitos parln-
.íientares do governador, durante os novo
.unos cm que S. S. representou o Estado

do Alag-ias nn Cumaru Federa*, con.ngrun-
dn o melhor de sun intclligcncia c nperosi-
dade no serviço dn Noção, inspirado sempre
pelo mais elevado sentimento patriótico,
impondo-, o assim A confiança e A admiração
do povo alagoano, que o fez retornar no

MMMHHMB
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NOS ESTfiDlS UNIDOS

•M**^* ***r *> *•> t '

0 Sr. Charles Huglies, num dis-
curso eleitoral, enaltece a

acção dos republicanos
nova vonu; i« (u ,iu - o ministro uai

ll.lncrt.. Rsl«-ior_i, Sr. Charles lluuhot, pro-nunslou. Iionteui, i m CuriM-itl» llull, Impor*
titulo illiçuno de |iiii|iii|i.iini,i .leitora., a«liio n_.IMI.niu nillhiiiiT, dc pe* sim». O chefoda Clinncellarla criticou ..veramente o par-lido pruKrmi.ta, ch.fiml» pelo tonador Lm
rnllelle. iliiiiiiKi.iiiiln ns M-i.t. prnresias •
tendências pollllcai o disse que o* membro,
desse grupo partidário "eram ot peorei Ini-
inlKO-V.

o Sr, Hu. lies defendeu calorosamente a
iidmim.t.a*-.Fi di» pnrlldo republicano, fa*
rendo um resumo rios «cio. do governo osie-
cutniln. desde •> inicio do aclual período
presidencial. "No campo da política exter-
un, ncerescenlou o Sr. Ilugh.» conseguimos
estabelecer um record. Lográmos n snln-
ção do Importantes problemas tem compll-
cnçi.es o a cnopcraç&o com ns outros povossem compromissos Injurlosos."

O discurso do ministro dns Relações lix-
leriores foi um vcrdndclrn successo, sob o
ponto do vista político. Todos os jornaes
desta manhã cnmmcntnm nniplamcnte os
tópicos prlncipaes dessn oração.

A .VOT*. — O-l.i.i.-f-Ira. 1'. .li- Oiit.i..ro rto 1024

1878
I*.' destlo cala época que o casa ile

roupa* «le Imnlio da
R. SETE SETEMBRO 52
offerece aos açus consumidores as
garantias de sua especialidade, como
sejam zcpliyrcH, tricolines, roupas
de camn e mesa, camisaria e roupas
broncas pnr.': prnb-irn*.,

Dr .'a-Ah-A A' *¦•¦__.._ CIUUIMIUO.Ui, 4.-U-C0 _*_._,__.(. (j|i„|cn privada.
Hospital Evangélico. 1'lionc Villa 2261.

-dn libra.terra iiiilul, parn c.mUuiiir i.
que scu antecessor vinha executando no
governo do listado.

Passa o Dr. Mel.-*- a apreciar n -doação
:lo I)r. Cosln Rego quanto aos homens que•, ambição c o despeito amaram, mal distar-•.íidns, cm defensores da llepublica o do bem
publico, tornando-se c-in anniquilladorcs do
rcgimen. Kncontraram. por.m, — uccresccn-
ta o orador — para felicidade d» nação, :i
reacção dos verdadeiros defensores do bem
publico, entre os quaes o Sr. Costa Hcgo, que,.ciando sem desfnllccimentos peln innnuten-

• no da ordem constitucional, cumpriram to-
dos o scu dever de patrióticos c." mais uma
vez, a llepublica trinmphou. Desse trium-
pho nobremente partilhou o homenageado,
parque como auxillador do governo federal,
soube evitar, pela energia, o golpe quc n
conspiração premeditara vibrar em cada uni-
«lado da Federação, cercando de elementos
dc resistência dos necessários c possíveis at-
tentados A tranquillidndc dn família ala-
goànn e levando o concurso para o rcstabclc-
cimento da ordem e da |cl no solo scrglpa-
no.

Affirmou que. se outros aclos do governode Alagoas não o recommcndasscm á grati-dáo; bastaria a visão cautelosa e segura coii
quc enfrentou o trágico momento para daro maior realce á sua orientação administra-ti va.

Terminou o Dr. Freitas Meiro _ sua oração
por erguer a taça em um brinde ao governa-dor, que agradeceu, proferindo o seguintediscurso:"Posso dizer que vim n Penedo, cm pri-meiro logar, para ver, para observar, paraiiusciillar, para ouvir, porque é uste o meutlesejo cm relação a todas ns partes do ter-vitorio do nosso Estado. Vim a Penedo, emsegundo logar, para vos pedir desculpas dcnao ter vindo ha mais tempo. iRealmente, que falta maior poderia eu terruiiimcltirio, rn que fui representante donosso bstnilo durante nove unnos na Cama-1ni, quo pela ficção constitucional deve ex- •
firlmir mnis directamente a vontade do po-vo; que maior falia poderia eu ter com-meltido do;que ignorar, do que não sentir novosso contacto as manifestações da. vossa
grandeza c do vosso progresso? !**iiltcncio-mo desse erro e estou muito feliz com o fa-cto de me haverdes dado esta graciosa op-
portunidade para a minha penitencio.

! fcíta reunião, estas luzes, estas flores, es-ta sociedade vossa, tudo me fala da heces-«idade que tenho, como administrador a•praso fixo deste Estado, de vos conhecer.
Vos sois a verdadeira vanguarda da nossaorganisação de Estado autônomo, .porque foi• somente Penedo, onde se ergue a vossa len-diria cidade, que se assentou um dos maisantigos alicerces da fundação do linisil.Foi olhando os vossos horizontes, dev.issan-do oi vossos territórios, por toda essu ex-tensa margem do São Francico, que o colo-

nisador portuguez teve a primeira idín do
, modo ceino haveria de penetrar pelo paiz,o essa penetração continuaria por ahi além

pela Bahia, por Minas Geraes, rio acima, até
ãs suas.cabeceiras, se não fosse.o anteparo
dn natureza ú alma de audácia do homem,
erguendo pnra qucbral-a o obstáculo da ca-
tadupn: a cachoeira dc Paula Affonso, des-
la primeira investida do colonisador guar-dasles a vossa capacidade para as boas rea-
Iissçõos.

Vói sois o maior núcleo industrial do Es-
tado de Alagoas, c, po* isso mesmo, não
deixara nunca de appnrecor, cada vez mais
viva, cada vez mais digna rio attencão, ..
grandeza de vosso terra. Foi daqui que pnr-titi verdadeiramente n formação do Estado,
0 a prova é que não morrestes, e que sobre-viveis, emquanto as velhas fundações do nor-
te, algumas até aurcoladas pelos episódios
mais brilhantes da guerra hollandcza, são
hoje logares decadentes. Por ahi sc infere
o valor de vossa tempera de trabalhadores.¦Agrndeço-vos, ainda que honvesseis eleito
vosso interprete nessa reunião, o meu illus-
tl*e amigo, Sr. deputado Freitas Meiro, queexerce solire mim ha multo tempo a sedu-
.ção dos homens intelligentcs. Nelle admiro
as qualidades de sou perfeito equilíbrio de
homem dc Estado e não exaggero, porquemesmo agora não sou, no posto que me con-
fiou o povo do Alagoas, mnis do que o^calouro" delle, que por este mesmo cargo
Já passou numa fulgurante intensidade. Pelo
feltio dessa mágica s.ducyã. do homem in-
.elllgente, posso dizor-vos quc n demora em
Vos conhecer pessoalmente não me apartou
por completo de vosso convívio, estava con-
vicio de nuc, realmente, convivendo com
clle, en não fazia mais do que vos rever a
Vós próprios, nessa encarnaçãò de vossas'
qualidades, Sc grande jA era a sympathia
«jue me ligava a esse espirito de eleição,
multo mnior so tornou, no momento em que,no nttribulado inicio de meu governo, neces-
sitei defender mais do que a minha áutorida-
de, n qualidade própria do principio da au-
torldade, nesso momento, encontrei no Sr.
deputado Freitas Meiro o amigo leal, certo
e proiiipto dc todas as horas, deixando-me

. -in Maceió perfeitamente Iranquillo quanto
ã segurança de vossa cidade, ameaçada de
nnui invasão tnntas vezes prevista e outras
tantas annuncindas, a acção do Dr, Froitas
Meiro neste lance sc tornou tão saliente,
qne não trepido cm dizer quo, naqiiclle in-
stante, elle foi, no quc sc relacionara com
_ segurança do sul do Estado, o verdadeiro
?ovcrnador dc Alagoas. Preoccupado com o
problema da ordem, que continua a nos nh-

,.sorver do norte ao sul do pai*, não deixo dc
ter uma certa magua, sabendo, como sei,
*|iie o deputado Freitas Mclro estA de pnrtida
para o Itio. |

Levo de vossa cidade e dc vossa sociedade

08 CAMPEÕES QiyiHPlÜOS |Um pouco da vida i_i.oi.Uva-
(lo Jael-Non Ncliol.z, o

vencedor do.s líOO
metros

(COMMUNICADO í-olí FD.NK OBTTY)
.•NOVA YOHKi i.tomii.o (U. I'.) — rm»

victoria, ...n a qu.il us jogos Olynipkoi nrtôIf'1'i.hii mIo cninputiis, nn uuiuis du pontodu vista nurle-Niiiurlauiio, foi a dc Jiielisun
.' _*eh.-.!»i **B*llW "'"•lidlii" d.i Unlvcr.íilii*do ile Mhsoi.ri »- agora do New VurU Al.i.c*

lio Uuh, im prova do 'JUU molrot. Dopoli' <las Olimpíadas do Autiivrpla, cm quo ullc
ivpreseiitoii us ICstadns Unidos, mui mio con*-e. uin disi.iirfuir*. (-. iicrcillloii.se qu. Scliol.iinh.i de num ve» pnra .ompru iiliaudonad.i
ns pugnas desportivas. l'il. inoprlo assim
julguvu c duranto um biim par de unnos
pouco so pr.o-1-upnu «om os nconleclmoiilül¦ da pista. No ullimo inverno, por.m, cor-
lendo pelas cores du seu club. Sclinlx Irei*
mm e apresentou-se nus Jogos inlcruos.
Abi, venceit o c.iiiipi.nniitd mctropoillnno'¦ dn 70 Jurdas. mas foi hutlilo por l.orcn Mm*
clilion e "llots" Levei*. Não houve critico
desportivo que, vendo essa proVn do Schols,
se lomlii-iissi; ilo scu nome pura glorias dus
Jogos iilyinpicus,

Com a approximaçãn da temporada dos jo*
gos no ar livre, no emtnnto. Schuli, quc 11*
nha pouco em quc oecupar seu tempo, co-
iii-çi.ii a treinar cuidadosamente. Um dia.
os meios desportivo» ficaram surprchcudidns )eJ.ni o saber quo ello fizera cem metros em
dc. segundos c Ires quintos.

Quando sc coinrçunini ns provas elimina-
lorin:, para us Ul.vmpiadas, Sehnlz surpre*
hendeu multo, vencendo os cem metros, bu-
tendo Murchlson e Fi-unk lliisscy.

Vieram, cnlão, os Jogos dc Cnmhrldgo, qur
reuniram n nula dos corredores do paiz.
sendo Jackson Scholz, com vinte e sete un*
nos de eriudi. o m.iis velho delles.!

Coube-lho, no cmtauto, a victoria. Nos
duzentos metros huteu o reerd olympico,
egual. nu o iccniil mmidiiil c passou-o.

. >_n prova de cem metros chegou cm segundo
; lugar, depois dc Chet llowcn e ganhou ga*> IJiardamcnte n corrida dc duzentos metros.

O successo dc Scholz ocpicurcceu todos os
outros cm Cnmhridge e fez delle talvez a
primeira figura do nosso team cm Paris,
sendo apontado nos meios americanos como
o provável vencedor das corridas dc cem u
duzentos metros.

Em cem metros, no Stadium de Colombcs.
I clle teve que competir com o formidável in-

glcz judeu Ahrabams, quc o bateu, drixau-
do-n em segundo logar. Cabia a .laclison fa-
zer o possivel pari*, não sc dclxnrAater na
prova de duzentos metros, dlsl:iiieí!rein quc
elle demnnstra.ii ser o homem muls veloz,
jamais nppiirccido.

O scu triumiiho foi cnlão ri-mplelo. Não

"—*— i.^fw-fi—_r—m

lt****TJi**'-ir,-T_rr-*>_s-im*.*¦*»**___ smvaxm*mmw*ia**mt**m

f.»fl Gn_ rn ^BN EOgra55_H^mu^jernií—mt***'

O scu trlumtiho foi então rcmplelo. __ao
loi ti tn ti victoria fncil a quc clle ganhou na-
quclln dia quente de verão, bastando saber
que uo scu Indo, quasi homhro a homhro,
correm Charles PaddocU. Mas, venecu-o,
fazendo um tolal dc quinze ponlos com
quc contribuíra para a coliiinna da Ame-
rica. lendo t.imbein satisfação dc mostrar-se
a Ahrabams. quc. dcslti feita, chegou por
ultimo.

Corrida»
niVEUSAS - O Joclioy npronilU Onsln*ví! ">°í?-i 'I"0 »e liMpoülu do Sii.d Kxnoill.dns, JA lem rnnt.nliiilus para domlngu ns

jiioiiliirliis da Vnlo Ciliilro Aeronlano ollyiiiii.nlii,
¦-(•Joclic.v patrício Cláudio Ferreira dlrl*lllnl na pio.lim, rciinlAo. nl.iii de oulros, os¦mroilielro.i Paullsluno, Albonix, Corlnga o

in_i7i ,,.<'ro Pí-I*"»-1*- «l-ie JA ostã rcstahc-oçiiio ila (|u_-|b, m„, i.vou com o endlahrn-ln Piuiclio. dirigira, na corrida de domln*
K.°f0 j^j-«•>!.»»'«!¦. 

Penolopc, Adversário, c
-- Noiva, Moiiuniento o Mouro, que tra-'••illiiirnm loile, hoje. uo .lochey.C b, t".

dló' !j.n&°a." ,,"'l'^'r,° *10 *W«W '•>-
S..7r».Ao_ '"'0 c1on!''n'. ° J0f,|*cy DomlncoR
III,.cli Sfíe'Ç,,u .,ol*lt;r ¦ "'ontarla hdc

ili.'!). M0 0rando l'rcn,1° Montevl-
ile7d?riífííejí.**0 Jook.c-y <*»rmello Fernan-
»fí». iffflr"* nn nro*lrai* corrida, os anl*
1nísÃÍ!,,uru' n"'"10' ™P»n' Me,rop"le
...."irTir-V.»a,,ln***«*» ;i**« correm no parco "Can-
Cké H n,:,-1:."'., ••*•' ".IC*r0**' **M**I»d0 O JO-
i nsi ¦Jucrol. O. llnrroso .Iiiiilor; Adversa-
M»;*l,C'm ,,"P,,'S***Í "Wl™. Octaelllo
__iS__í2_S_;**R_!P0-n-» Uy «"orrcir*: llynialnla,(füsIh o I oxo, c (íapataz. Jordão Cornes.
elí^n!!",t,"i,r''b"lh0" f?r,,?' hoJf' »•> J»-«".....liib, sob o montn de Armando Hosa.
i.T ,»«»P"»»o.. liojc. pela manhã, quandorabiilhava. voltou dc 

'repente 
da 

'setTn' 
rios1.450 meros parn os 1.750 metros. O ladquo o pilotava, somente soff.eu o sustopois "cavallo não conseguiu pular a cerca

ftavili,^
I>rã7l,-<l',|l•l¦!.;l^|¦•," f"r,_** ho"t,,n*. •¦ «unle, noirado -lunilnonsc, Tuiian c Oaruni. l-o*nhatnln o primeiro. ' 

' B

(,..,7 _,ei»r.° M),c ,.1l,,àhc'n, Rujopou forte, hon-tem. a tarde, n distancio da prova quc vaecorrer domingo, f.vrapurii, qui o esperou nnsetta dos I.8O0 meiro., chegou junto còmo ernek no poste final. J-- llcgente e Paulistano, Juntos, traba-
mclr!!" eS^lVli»9^ 

a ("S,a"Cla ',C 1,60ft
— Mlini Ali. montada por Armando Rosa,o levery, ,,„,- M;;Conceição, tiraram hojjpro\a na mesma dislancla, ganhando MimlAII, no bom tempo de 105".•— llipon, montado por Lcvv Ferreira.trabalhou forte bojo n distancia dc t.450niclrus, em 104". Teria sido o cavallo to-cniio n ________*

CABO FME
• • • ~m%> • *" •*•*

ms e Juvenal. II. .erv.u: Sehsstlão, Zcnn,
Mattos, Abrru Kdgar e Antonlnlio.

<l CONUUIISO OB PALPITES OU AN A-
11. .UA — Cnm 01 resultados verificudos nns
Jogos dc domingo, .ficou sendo esta n cias-
slflcnção dos concorrcirtcs ao concurso dc
palpites (iiianahü-ii! 1", Augusto Teixeira.
com $'i pontos, H scores; 3% Domingos liar*
reira, com dl ponto-. 0 scores; ,'*•-. .lurandyr
Soares, com 03 ponlos, & scores; José Serra,
com il;i pontos, 4 teores; Clarimunslo Silva,
com 02 pontos, 4 scores 1 l.lviro lloinano, com
112 pontos, I scores; Cnrlos Clrardln, com 60
pontos, 4 scores; Luiz Ferreira, 6.1 pontos, 2
scores; Américo Loureiro, .._ pontos, .
scores; Carlos Soares, 61 pontos, il sco*
rei; .terna.do llrasll, 64 ponlos, 2 scores;
Armando Mattos, 63 pontos, 3 scores: Mario
Malta, 62 pontos, 5 «cores; Muno. I Fcrn.ui*
drs, 62 poirtos, .1 scores; A. Heitrão, 52 pou-
los, 3 scores; Eduardo fiandeira, 52 pontos.
0 score; Alberto Sarmento, 40 pontos, 3 sen-
res; lllldchrando Menezes, 45 pontos, 2 sco-
res; Salvador Macedo, 44 pontos, 0 ¦.coro;
Theodomlro Vaz, 42 ponlos, 0 score; .loa*
quim Abreu, 41 pontos, 4 scores,

Escotismo
NO SPOIIT CI.UI» .MANGUEIRA — A dl-

rociaria ct-mmnulcn aos Srs. associados quo
acaba tlc___> r fundada a secção dc escotis-
mo 110 ciun, podendo, desde ji inscrever
seus filhos, irmãos e parentes. Para infor*
inações, dlrigir-sc an Sr. Carlos Santos. 1"
thesoureiro, todos os dias, na sede social.

Rowlng
Í.Í_.'iSífÜB Í>K NATAÇÃO E REGATAS NO
PRÓXIMO MEETINÜ NAUTKXJ — Hcuil-
Mindo-se 110 próximo domingo, .1 ultima rc-
gutu itestn IciiipoiMdii. promovida pcl» lulcr-
nacional, u Club de Niiliiçào e Regatas, fre-
lou a barca "Guanabara", quc, eom dc.tlno11 iiutcnla de ilotafogo, partira do (..es do
Pliuroux, As 10 1,2 horas du manhã, Icvun-
do a bordo os a 1. o.imlos e suas famílias,
rcprescntunles do imprensa, de clubs e nt-
t-.i-.iu._-cs desportiva; Poro maior r.-iiluc a
Directoria do Club "Jagunço" controlou ò
nfumudo jnzz-lund do II. Naval, quc anl-
jii.i-i. as ilau.us a bordo dn "Guanabara".
Korum designadas as seguintes cnnnni_s.es:
Direeção geral: Dr. Oclavio Ferreira dc Mel-
lo; Parla: Gastão C_b.i i- Agostinho S.im-

i paio dc SA; Imprensa c rcprcuciilaçôc.: Dr.
| Mello «ar.ílo Filho, A. A. Pcre» Cll, Nel-

sou S. Pereira . Waldemar Mirandella; Ho-
cepçilò: Ciiiiniml-. Hr_gança Duarte, Ltida-
no do Figuêiivilo Rodrigues, Francisco dn
.Silvn Ijige. l.iiiiiilrllne Pinheira lAlvcs, llcl*
miro Xavier. Osw.ildo Mirandella". Fritz Ile-
psold, Oscar Dupral, Armando Soares. José
(In Silvn Furtes, Kninclsco II, l.inh*ii*c>, Os*

MiSBAB
'l.einni*se Aiiuuihài
O. il.nl.I_ Pinto do c.uv..lli... As m, mi

matriz dc SiinfAniin; D. IIusIIMmi Uu -n
Lopes, .',. IO, nn murl. dv íi, Joi.| M.inn.l
llodri, ii *. Fmilcs, A. Ui .Ih.i* ii.iiin*. |-'i-ii-ü.,
Al 0; Dr. Mntirirlu Silva, A« IU, o A. IO i;'J.
nn egrejn dn S, Francisco dc Pnuln; dela. *
uo AvorM, As !>, na uiulrl/. Ae Snnlu llli,.;
D. Muil.i Nogueira Araújo, As 0, un mutila
dc S. Chrlstuviloi D. I.ucl.i Vieira Vlanuii,
An 0, na mntrlz do Sncrnmriito; Antônio d.i
r.idni 1'li-s, As 0 I '.', un citrcj.i do Süiihoi.
du lioiiiflm.
RNTKRnOS

Foram sepnltnilos hoje:
No cemitério do S. Francisco Xaviers —•

Maria Puiilu dn Carmo, llospila) dc S, Prãll*
cisco do Assis; Jorgo Llnlliuu. Hospital 'Io
S. Sebastião; Alice, füliu de Joaquim Pe«
niiii Ilins, ma D. Anna Ncry 187; Pedro, fl«
Um do Maunol IlU-urdo Medeiros, rua S. Ju-
iiuarlo 2111, casa II; Thereza Maria dc Jesus.
nia Frei Caneca 17; Amélia de Lourdcn, II*
lha du Maria Augusta Teixeira, rua do 6o-
nado 20ii; Maria, filha do Manoel Affonso,
run Ferreira Pontes sn.; Cucllda, filha d<_
João Pacheco, Hospital dc S. Sebastião; Aumt
Francisco do Jesus, rua Gonzaga Rastos 172;
Francisco Pereira llraga. ma Dr. José H.v-*
giuo 711; Mnximliio Nogueira, rua Grneril
Argollo 2(1, vusii V: Ccclllo Mnrnucs da Ho-
cha, Hospital da Pollcln Militar: Paulo, flll.is
do Joaquim Miiriauo Gomes, necrotério dn
Instituto Medico Legal; Euclydcs Cândido de
Arnujn, Hospital do S. Sebastião.

No cemilerio n".* S, João lliiptlsta: — Air .t
Valladão Caltu-Prela, rua Senador Verguolni
11. 111; Antônio Gomes, rua General Scvo*
rimio 81; José Augusto Ferreira da Costa,
rua Conde de Lcopoldlnn 41; Angelina Car*
valliò Fonseca, run Evarislo da Veiga 14.
Eugênio Vcüoso dc Castro, rua liarão dc C'_'<_
iiitlbn 55; A!hòr)0, filho dc llcllnrmindo Au-
guslo, rua Nnsclmonlo Silva 44; Custodio,
filho dc Custodio iloilrlgitcs Tavares. r.*m
Mni(|iic_ de S. Vicente 430; Carlos, filho da
Antônio Lourcnço, run ldallna 11; Aiitmiii»
Cândida dc Jesus, nm dn Gamboa 110; Maria,
filha dc .losé dos Heis. run Rodrigues de
Freitas 39; Ainelin Martins, rua HumnytA
>i, 2,".!), cnsa I.

No cemilerio d» Penitencia: — Oscar Car*
doso Ferreira, HoRiiital dn Penitencia.

— SerA inhumndo amanhã:
No cemilerio de S. Francisco Xavier: -¦*>

Hirton, filho dc Antonio llantlsta. suindn o>
enterro, As «J horas, da rua Vidal de Negrci.
ros n. 4.
._. .«im* l.i. 111 .

JÓIAS DE OCCASIAO !
Príra ndquírir Jóias. Relógios c objectos

para presentes, Centenas dc pcisons Invadcin
a Joalheria Thesouro do Castello, A R. l'ru-

0 c IA comprimi tudo peln meti.guii.vanai
Cominiinlcani-nos os proprietários de umn

onça recentemente trazida dos sertões de
Goyaz, divisa eom Matto Grosso, que .1 mes-
mn so acha em expinsiçào 110 arraial dn Pe-
nhn, 110 parque dc diversões. Esse animal,
segundo iifflrmani, <• considerado n maior
onva conhecida uaqucllas regiões do flrnsll.

<..*»*..X..;..;..;..;..;..*_.X..-..;..;..;..;..j..;..;..;..;-v*:*v*!*v-:**l*

; m, PIMENTA DE MELLO |
'f Ourives, 5 — terças, quintas c sablia-.*.
A dos. tln 1 õs 5 horas. Affonso Penna, 49.v
í segundas c sextas, dc 1 ãs 3 horas. 2

-mm—-
"PADRASTO"

Empolgante romance dc Ch de Hcrnanl
por 3.0U(I

Nns Livrarias Francisco Alves, Braz Laaria,
Odeon, Azeredo e no deposito i rua do

Carmo *'5-l°

PRÉDIO
LVC10 DE MEISDOISÇA. 30

Vende-se este moderno c bello
predio, amanhã, em leilão, pelo lei*;
lociro JÚLIO, ás 4 horas, ein frente
an mesmo. Acha-se vago. Pódc scr
visto a qualquer hora.

Tuisi
S-SÜ-d

1I
1

DR. PEDRO CARNEIRO - ?«*«'•*«.muis. internas. (.011*.. as I horas. S. José, 10

ESCRIPTORIO
LEILÃO

MOBILIÁRIO
Vendem-se hcllos e modernos moveis parn

escriptorio, completamente novos, com bu-
reaus, sccrelái-ins, mesas com tampo dc
crystal, balcões, vitrines, estantes, cadeiras
giratórias, cadeiras singelas, escrivaninhas,
cofre, miichiiia de escrever l.einington, mi-
gnogrupho lidisoli, arcliivos de aço, plafon-
nlers, lustres, slores, etc, etc. SerA tudo
vendido 110 correr do martello, pclo leiloei-
ro JÚLIO. A run da Quitundu 11. 11, 1" e 2"
andares. Pôde ser yisilàilp a qualquer hora.

Vide Catalogo, amaiihã, piiblicudo no"Jornal do Commercio".

Japonez muito
encorpado (para
roupa de ho-
mem). Metro. . 353000

.Vendas por atacado e a varejo

ia im I mm
Rua Uruguayana 158 e 160

Esquina da rua da Alfândega
TELEPHONE NORTE 1244

I *•**._-» F

MEYER
Vende-se, subbado, em icilúo, pela

maior offcrta, o terreno á rua Clau-
dina, junto ao n. 88, medindo llx'14,
em leilão, pelo leiloeiro JÚLIO, saii*
bado, tis 4 noras, no local.

¦ mn* .
Kcsiillado das eleições em

Silva .Jardim
Do nosso cdrrêsiiondente cm Silva Jardim,

Minas, com data dc Kl:"Nas eleições estaduaes rcalisadas honlcin
nesta localidade, obtiveram votos: para pre-
sidente do listado, o Dr. Kcrnandd de Mciüo
Vianna, 50, e para senador estadual, o Dr.

í Alfredo Tcisciru Baeta Neves, .•.-."
. tmm 

OURO E JÓIAS
Compra-se a 8$ e 12$. Prata moeda 50 "\"

e IDO "|", brilhanlcs 2, ,1, 4, c 5 contos o
quilate, cordões, correntes dc ouro quebra-
das e jóias coni brilhantes, salvas, ca_tiçac_
do prata. Pagamos mais 80 "|" qui.* outros
compradores Of ferias garantidas, Thesouro
do Castello. Uruguayana I), perto da Carioca. . mn* < -

1 rei
Vcnde*Bc o bom predio á rua do

S. Luiz Gonzaga n. 336, com arma»
zem, sobrado, em leilão, amanhã.
17, ás 4 1|2 horas, pelo leiloeiro
JULIO.
a mnis grata de Iodas i-s recordações e não
peço a Deus senão que me conceda as gra-
ças de estender a todo o povo de Penedo —
e eu pediria licença para dizer — a todo
povo dc S. Francisco a mesma intensidade
de sympathia quc me liga ao Dr. Freitas
Mello c que constitue, certamente, o laço
indestructivel dc nossa amizade, da minha,
da vossa. A esta amizade ergo a minha
taça."

O brinde de honra ao Sr. presidente dn
Republica foi erguido pelo coronel José Me-
nozes.

Participaram do banquete, além do Dr.
Costa Rogo e dos membros de sua comitiva
os Srs. Freitas Mello, Francisco Silva, José
Menezes, Eduardo Pereira, o Itovmo. bispo
do Penedo, .lacy Cavalcante, liruani Vieira,
João Hamalho, Dermeval Menezes, conego
Baptista, Norherto de Moraes, .lonas Salles,
Júlio Cosia, I.conidas Gaspar dc Mello, Ar-
gemiro Cavalcante, padre Lobo, Manoel Bra-
ga, Miguel Vieira, Cícero Silva, Francisco
Laranjeiras Arthur Freitas, Alfredo Pcixo-
to, José Silva. Antonio Peixoto, Antonio Gon-
.alves, Virgílio Catnnhcdc, Olympio Ávila,
Álvaro Fraga, José da Costa Braga Filho,
Lctouicl Barreiros, Aphrisio Ribeiro, VIrgi-
lio Silva, João Lessa, Agripino Barbosa, An-
relio Phidias, Bomulo Sampaio, Edmundo
I.opes, padre Falcão Tavares Sobrinho, Aris-
tides Moraes, Abelardo Brandão, José Lc-
mos Lessa, Eustaehio Lopes, Jonas Batinga,
Alfredo Freitas, Joaquim Freitas, Amancio
Filho e Affonso Freitas.

Após o banquete, tiveram inicio, no salão
dc honra do thcatro, animadas dansas, que
sc prolongaram até altas horas.
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Mobiliários e in-
sta II ações de
Escriptorios

para :
Profissionaes
Residências
Companhias
Commercio

Bancos
J. PALEItMO & C.
•Jll - SETE DE
SETEMBRO - '.'11

-llilMil m «'¦* —¦« *-  ¦¦¦¦__._—»

^__H-M-a_MBH_M«-nR!0MHBBH_HB_i

AMOR VENCIDO
Lindo romance dc Hugo Wast por _,$000.

A* venda nas Livrarias FRANCISCO AL*
VES, BRAZ LAURIA. ODEON, AZEVEDO e
no deposito A rua do Carmo, 35, 1",

A S. I. M. S._. tle Limeira,
vac ter bibliotheca

Os directores da Sociedade Italiana dc
Mutuo Soeeorro, dn cidade paulista de Li-
meira, deliberaram dotar essa agremiação I
com uma pequena bibliotheca, cuja inuu-
guração serA fcltn dentro cm breve.mn*

DUAS POR DIA
Uma ao almoço outra ao jantar, é a dose

indicada nas enfermidades do estômago, fi*
gado c intestinosj prisão do*ventre é a causa
de innumcrus doenças, livre-se tomando PI-
LULAS VIRTUOSAS, Pihilns dc Papaihn e
Podophylina. Vidro 2.500. Rua do ltosario 172——— ¦ mem* D R. GODOY JSgãggi
Câmara, 19, das _ ii_ 4.

Desapropriação
Nova edição do livro do Dr. Solidonio Lei*'

te, augmentada, posta de accordo com o Co* i
digo Civil c seguida da iurisprudencia em or* •
lem alphabetjca, 10..000. na livraria J. Leite, i

rua Tobias Barreto (quasi canto de Viscou* 1
dc do Rio Branco.

i...T i.'"le (:'•':,,¦'0- diriqiúo por C. Roxo.iiniialbou n mesma distancia cm 102".— -•Poquery o Palmas, 'mitos, 
percorre-rnm boje, no .1. Club, a dlstonein de 1.600metros.

•— Palmclln, montada por C. Roxo, deubojo umn partida da setta dos 700 metros,a vontade, em .fi".Tribuna, que não eslá Inscripta paradomingo, trabalhou hoje no Prado Flunii-iiense, bem tocada.O cavallo Vale Cuatro passou aos cui-dados do cnlralnciir Aggéo de Souza.
i"~ V01.,a 'l"0 scr''- -Instavõ Roxo o jo-cKoy dc Paraguaya, na Taça dos Prodiictos,(.aso se confirme esta noticia, não vira dal auliceii o profissional Rumon Rojas.Cliiasi todos os animaes Inscriptos

pura a reunião de domingo trabalharamforte hoje, no Jockcy-Cliib.
. -" ° cavallo Monumento, após ós cote-
jos, tem puxado das paletas. Indagando,soubemos que o referido paralheiro tem talliabito c, assim, correrá domingo.

Football
OS SCORES DO TtmNO - Os clubs daAmca c da Liga Metropolitana, que se vãoencontrar domingo nro:;imo, ofilivernm osseguintes scores íms matelies do turno:Banpru 3i Flamengo 2, Hcllcnico 6 x Ura-sil i, ['luminensd 5 x America 2, Andara-by . .*; MncUciizié 1. Villa Isabel 1 x Cario-e.*i 0, S. 1'au'o e Bio 2 x Progresso 0, Es-

pcrnt.cn 2 x Confiança 2. Ron')s,ü'c.esso 2 xAmericano 1, Engènlin d. Dentro 4 x Ra-mos 0, Evoíe.l 3 v Modesto •>
UM INTEIIESTADUAI. DÉ COLLEÒlÀES~- Prqvc.inenlo de Juiz de Fora chegar,amanhã, din 17. :i está caplliil, a embai .aila«Icspni-livã do Collegio Oriiinberv, que vemno Collegio Banllstii; oml.*> serã bosnediida."j r,-itii-se dc uni-i partida nmistoia dcropt-Iiall, nu qual os do [lio esperam tirardesforra. Na mim ulliniii excursão, >-s fio Ba-

ptista IA foram bem recebidos, acolhidos, e
lainbcm vencidos, pela contagem de 5 x 3,
que nao exprime o (pie foi o jogo. O cn-contro será ct'fc;*tuado sabbado, As ll ho-ras, un campo do Sport Club Mangueira, sitoa rua Dc-ciiibaigiidor Isidro n. 92.
%>0 GHANDIOSO FESTIVAL DO SILVA Mil-NOI.I. A. ('.. — E', finnlinente, no próximodomingo, li), que, no campo du AvcnidliFrancisco lVrçalho, rcalisar-se-A, o esperadofestival do futiiroso Silva Manoel A. C, queenvidou todos os esforços parn que sua fes-la alcance o maior exito possivel.O p-ogr.nmiiiti. organisado com todo o cs-mero, ficou constituído das seguintes provas:1" prova, As 11 lioras:

•Silva Manoel A. C. x S. C. Diniz, emdisputa da laça "Sò vale quem tem", offcr-
tadn pclo Di*. ,1. M. do Silva Santos.

2" próvii. As 12,50:'Combinado Snntn Thereza x Minerva F. C,taça "Cczar Cordeiro", òffo.ln de um asso-ciado do Silva Manoel A. C.
il" prova, As 2,30:
Combinado Manteiga x Ilarroso F. C, cm

dispuin da laça "Firmino Fontes", òffeíc.i-
da pela firma Firmino Fontes d. Irmãos.

4" pi-ov.a (Honra), ás 4 horas:'Nesta prova cm que será dlsputad.i umariquíssima taça, offertadu pela commissão
órgnnisiidora, enfrciitar-se-ão, os dous anil-
gos riviies no campo da luta, Jornal do Com-
mereio F. C. x A Noite F. C. que empre-
garão todos os esforços para, no final da
itiln, possuírem os louros da victoria.

OS BAHHÀNOS NO '_« OAMU-EONATO
BRASILEIRO DK FOOTBALL — Lemos nu"A Tarde", de S. Salvador, edição de » do
ululante: "A Liga Bahiana do Desportes
Terrestres, estA sinceramente empenhada na
organisação do scratch que defendendo a
Baliia, vae concorrer ao '_" campeonato bra-
sileiro de football. O scu interesse, louva-
vel, justo c digno, consiste no exito que o
nosso Eslado. deve obter ncss«! importante
eertamen, conseguindo o successo quc de fa-
cto merece. Para isso, hasta apenas quo os
nossos pláycrs se compenetrem do dever de
honra que lhes assiste de defender o nome
da Bahia. s

'Nesse sentido, poÍ6, é que appcllamos páraa disciplina e a boa vontade dos mesmos,
afim de, numa acção conjunta e cf.icienle,
auxiliarem a entidade terrestre, começando
por comparecei* no primeiro treino dc- hoje,
ás 15 e 30, no stadium, A Graça.

Os Jogadores officialineiito escalados são
os seguintes: ' .

Scratch A — Agnaldo — Sampaio — Pe-
dro — Miranda — Sãos — (iregorio — Ar-
mindo — Petiot — Popó — Manteiga —
Lacerda.

Scratch B — Gustavo — Cláudio — Santl-
nho — Badaró — Odilon — Francisco —
Piiiim.-i — (Asterio — Cabelli — Barriéri -—
Sandoval.•Reservas: Budctli, Gandra, Garcia, Gama,
Ariri, Saracura, Ruy I, Vivi, Joaquim _ Vel-
luso. .

Os jogadores que faltarem ficam sujeitos
á pena da lei.

iScrVírA de juiz o Sr. Alexandre Main Fi-
Ibo, sendo representante o Sr. Horacio Oli-
veira."

RAMOS F. C. **=- Para o match official
de domingo contra o Engenho de Dentro
A. C, a direeção sportiva do Ramos F. C.
escalou os seguintes tcams, cujos playcrs
nma dorna deverão comparecer, na sede, á
Rua Joéliey Club, 42; As 11 1|2 horas: Wal-
demiro: Luiz e Gonçalves; Oriovaldo, Ade-
mar e Nascimento; Raul, Álvaro, Lili. Hero-
thides c Leone. Reservas: Izaias, CJouza,
Ca'o e os demais inseri ptos- A's 2 ho-."r
Américo; (.anejo e Barbozaj Boffr., Olde-
niur, Galdino; Guerra, Pinto, Oreet.-s, Quei-

mar Graça, .lento Reed, Rudolf Uerg, David
Peixoto (iiillindo, Pliiiin de Abreu e Silva.
Fluriaii» Ávila dc Sn, Augusto Lopes IJcr-
iiiichi, Armando Machado e Moncyr Dobbs
dc Mello; llufiet: Adamastor dc Alimuln
Ilocba; I.iiiiclni dos remadores: Adriano
Marchcslni c Joaquim dos Santos Crespo,
Massagista: Salvador Parras. O ingresso dou
sih*íos será feito mediante a nprcsonlaçãò
do recibo n.__ 10 . dn carteira dc idciiljiluiloj
enju exhibiçãó será indispeii.-a-.vl.' Secreta-
riu do Club de Natação o Regatas fará eu-
.rega dii6 carteiras de identidade, boje, c,
sabbado próximo, das 8 As 10 horas da imite.

A RI;l*RI*.Si**NIUC..O I-ilRN.UIBl.r.AN .
NO CAMPEONATO DE REMADOR — Afim
ile rep.e.M-nlnr o Estado dc Pernambuco, no
próximo Campeonato do Remador, acha-se,
ba dias nesta capital, o roíver recifensu.
José Mario Leilão, cujas "p.-rtiiivuanccs" cm
scu i__tado b tn o habilitam para essa ini-
Itorlantu prova, o qual sc fez Acompanhar
do industrial pernambucano Sr. Samuel
Dias, director d.-> valente Club Náutico Ca-
pibe.ibe, dc Recife.

BiisHetbali
LVSSIM E' QUE DlC\rE SBl — Em data de

13 do convntc, a directoria do C. II. Fia-
líiengo, endereçou ao Fluínincnso F..*"C., o
seguinte offieio; "Exmo. Sr. presidvnla dó
Fluminense Fooiball C!nb. — Saudações —
Tenho a honra dc levar ao conhecimento dc
V. Kx., que tendi) de se realisar, á.niiiihâ',
11 do corrente, um jogo dc biisket-báU; eu-
Ire us equipes dessa valorosa entidade o os
quadros correspondentes dente club, os
amadores do Club dc it.gatas do FlBiifcngo,
léin o desejo dc, em prova da grande ad-
miração que nutrem por seus confrades, li*i-
colores, prcsliindo-lbcs devida c justa lio-
incnagem, ir recébcl-os ilo sabir du sédc des-
sa entidade c tiazcl-os alé o campo dc )>.;,•
lieI-bali do (üub de Regatas do Klunièiigii.

Além dos motivos vulgares dc ncccssurm
cordialidade sporllva esta dii-ccfóriu _i!iitc-s•-
altamente jubilosa cm acquicsecr essa ma-
nifcstução espontânea dc seus liu.skci.balj-
playcrs pclo faclo de cila se dirigir a quem,
como os amadores do Fluminense Football
C!ub, por tantas e tão expressivas razões
sc tornaram iiltalUJiite dignos dessa attitu-
de dos flamengos. Aproveito o ensejo para
reiterar a V. Ex. os protestos dc estima
pessoal e disti-reta consideração, (a) Dr.
Borges Sampaio, 1" secretario".

Volley.ball
O S. C. BRASIL PREPARA-SE — EstA

marcado para depois de amanhã, sabbado 1.
do corrente, As 4 1|2 horas da tarde, no
campo da Praia Vermelha, um rigoroso trei-
no para a formação dos quadros que repre-,
sentarão o Sport Club Brasil, no cuinpco-
nuto de Vollcy-biill, que a "Amca" voe iniciar
no próximo dia 24 do corrente. Para esie
ensaio, o capitão do Brusil, escalou os Joga-
dores abaixo, que deverão comparecer no
cuiiipo do club, us horas e diu acima cita-
dos: Jucá, Evericio, Arruda, Aristides; Gon-
.alves, Samuel, Taquara, Pcou, Hraune. Car-
valho, Moura, Octavio, 'Espinola, Gastão,
Américo, P. Paulo, Marino Fioru Prudente
« Hélio. O comparecimento destes jogado-
res ao treino acima è indispensável, sem o
que não. serão escalados para o. primeiro
encontro official, (juc se cffcctuarã cm 24
do corrente, contra o valoroso Club de Re-
catas do Flamengo.

dc dor, preços Ac oulras casas. Relógios
Orno ra a .á"*. Cruzes com lindos brilhanlcs
.i 200*. Lindos solitários desde 300.. -Bichas
com lindos brilhantes n 250.. Relógios de
ouro pulso a 7"-**. Alllnnçiis, pnr 15.. I)-S«
portadores 18.. Garçonês S^Oili).

Jacarepaguá
PREDIO

Bello c moderno predio, A nia Dr. Ber»
nardlno n. 75, construído cm terreno ds
14x109, com 5 quartos. .'I snlns; _.•.-. Grande
'-Ornar com cerca do 300 arvores frutíferas.
Será vendido pelo leiloeiro JULIO, segunda-
feira, 20 rio corrente, As ã lioras, no local,
onde será vendido a retalho toda o bello
mobiliário quc o guarnece.

ir-cuns-se, amanhã, a Cruzada
Espiritualista

.•'ni sua sédc, A rim do Rosário n. 133.
I" andar, n Cruzada Espiritualista realisa»
..a, amanhã, sob npresidencia do Dr. Fio*¦cntino do Rego. nma sessão era quc o pre-
;.hdor Gustavo Macedo disscrtnrA sobre os

(.-gos do Evangelho e os cegos da alma.
•tmm*

PREDIO
PRAIA DE BOTAFOGO, 400

Vcmic-nc este magnífico predio-.- dons pavimento!., com jardim á
rente, grande; quintal c com bastan*

le*. r.rconimodacõcs, cm leilão, ter*
ra-fcira, 21, ús í horas, pelo lcíloeirin
JULIO.

SYPHILIS

CITROBI
DO

Instituto Brasileiro de Micro-
biologia

INDOLOR — ATÒXÍCO — TOLERÂNCIA
PEr.FEITA

CASA DE SAÚDE ESTEL-
LITA LINS

AVISO
Convidam-se os Srs. aecinnlstas <|ne ainda

não assignaratn os estatutos e a lista ds
súbscriplorcs a cómpiirccerani _s 2 horas da
tarde do dia 19 do corrente (clorhingó) 4
Casa dc Sauili! (Av. 28 de Sct. !l'_4), afim ile
satisfazerem esta exigência legal.

O DIRECTOR

ARTIGOS DE SPORT
Tapetes e oleados•mmM'**

Malas c moveis de Vimc

¦ tm* ¦

Jockey-Club
A Directoria do Jockey-Club, secundando

com multa sympatkLa a reaolução do um
grupo de sócios, a todos eommnnica que
abrirá oa Balões da Sociedade na noite dc
25 do corrente para um baile em homena-
gem á Exmu. Sra. Linncu de Paula Ma-
chado.

Os sócios effectivos e temporários «cora-
panhados de suas Exmas. familian terão in-
gresso apresentando os primeiros os Bens
distinetiros e 03 segundos o cartão do sc-.
gundo Bemestrc.

Rio, 11, de outubro de 1924.
ÁLVARO DE SOUZA MACEDO,

Secretario..
tmm

MOVEIS
LEILÃO

S. Salvador n. 71
O JULIO, leiloeiro, participa á sua

distineta freguezia, quc, amanhã,
sexta-feira, dia 17, ás 5 horas, ven*
derá cm leilão o mobiliário que
guarnece aquclla residência, de um
scu presado amigo. O catalogo d*
tudo quanto _e venderá será publi*cado, amanhã, no "Jornal do Com*
mereio".

Os Tres Mosqueteiros
Nova edição do popular romance de Ale-

xnndrc Dumas, pelo modesto preç-, de ..$000.
A' venda nas livrarias FR AN/ISCO AL-

VES, BRAZ LAURIA, ODEON. AZEVEDO e
no deposito, rim do Carmo, 35—l".

"A Equitativa" realisou,
hontem, mais um

sorteio
Mais um dos seus sorteios trimensaes reali-

sou, hontem, a companhia dc seguros dc vida"A Equitativa". A extracçâo, feita na pre-
sença de grande numero dc pessoas, correu
na, maior regularidade, tendo saldo prêmios
para mutualistas residentes em differcntcs
pontos do paiz. cada um no valor de cinco
contos dc reis.

Depois rio sorteio, os directores da A Kqul-
tativa offcroceram aos presentes uma taça
dc champagne. trocondo-sc então diversos
brindes.

COMMHNIf.Al.flS
Dr. Maurício Silva

Íi 

Marcilio Falcão, Amadeu Silva Fi*
liio c senhora, Ida Fi Silva, Maria Eu-
genia F. Silva, Edmundo _.., Silva o
Oswaldo Falcão e senhora convidam

os demais parentes c amigos para assistir
a missa dc 7" din pelo repouso eterno da
seu adorado MAURÍCIO, filho, irmão.1
cunhado e primo, diib sc r.alisaríi amanha,
17 do corrente, As 10 horas, no altar-mór da
egreja dc S. Francisco dc Paula. ;

Angelina Carvalho Fonseca
YJ.YA

José Pinheiro da Fonseca c familia,
viuva Curvalho e filha, Luiz Oswal*
do de Carvalho e familia c Dr.

. Dario de Mendonça c familia participam
o fallccimento rie :suo santa esposa, fi-
lha e irmã e conyidam para o enterro,
nuc sairá amanhã, 17 do corrente, da rua
Evarislo da Veiga, 1-I, para o cemitério (io
S. João Baptistn. Desde já sc i.oiir(-*,-;a._.
summamcntc gratos.
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UA PUNIÇÃO AO DI-
REITO DE VIVER

Ha generos alimenti-
cios em abundância

Bastaria uma semana dc
transporte ferroviário

para melhorar a si-
tuaçsl»

O tstudo das causas que, cm nosso pala,• sobretudo cm nossa capital, elevam o custo
dos generos alimentícios dc primeira neces-
sldade acima dos valores quo representariam
o reflexo dn crise unlvers.il decorrente dn
guerra, ainda não logrou ilcfiiill-ns de nioiln
positivo. Procura-se, em geral, allríbulr
tal excesso de preços a uma causa uiilcn,
quando, talvez as causas sejam varias, ul-
ternando-se em certos .períodos, cuiiihln.iii-
do-se em outras épocas.

O açambarcasnento, a diminuição da pró-ducçio devido a phcuoiucnos motoorologl-
ços, pragas damninhas ou desvio de traba-
Ihadores para outras culturas, u ,, carência
ue meios de transporte, além dn desvalorl-
sação da moeda, figuram, com freqüência',
•otre as razões allcgarius para explicar .1
carestia que nos opprime.

. A sua aggravaçüo vertiginosa, „o presentemomento, estava sendo attrihuldn. como as-signelamos, A diminuição da producção, queso dizia haver declinado a ponto dc quasi não
existir.

Stsn duvida, pela acção das geadas, daschuvas excessivas ou das longas seccas, tal-vez pela falta de braços, diminuiu, cm cer-
tas zonas, a producção, mas os fnclos pare-com demonstrai que, ainda assim, a nossa
lavoura produziu o necessário para o farto |abastecimento do mercado nacional, sendo n
causa actual do cncarcclmchto, não a falto
do gêneros, mas a de meios dc transporte.

Com effeito, em sun reunião do .13 do cor-rente, estudando o problema attincnto ã cn-
pitai paulista, a Associação Coimncrclal rieS. Paulo, em face do dados colhidos cm cai-«Iadoso inquérito, chegou a conclusões queautorisam a crença de ser a fallo dc trans-
portes a rarão dn carestia dos artigos ali-mentidos.

Apurou-se, nesse Inquérito de commer*ciantcs. oue existem, naquellc Estado, -p-ir

Concerto ilalina Pinheiro
Pinheiro Permite e Palmyra

Passo»
D1..1 ¦ > .iut.M-.i-. patrícias, o ,1c haslanlc rc*

nome, vão |iroporclotinr, cm {trovo, duns hn-
ias dc cmoçílu de arto ao publico dc NI-
dheiny, .' daqui do itio, inu. por niiill-ns
bem valo a iiciiii 11 liiivi">siii poellca il.i

I Guanabara, 'irnln-so das cantoras Alnliiu,
' Cinl,. in. 1'crrono e Pnluivrn Passos, cujo
I concerto eslá marcado ptirii :iti do corronte.

un Thcalro Municipal iliinuello ddadr, •¦ foi
! organisado pelo a|)pliiiiiiid,i macslru com.
posllor i-niiimeiuhiilor (i, (ihinucttl. Além
desse precioso elemento contam ns distin-
ctai cantoras com outros dc multa vulla
e que hão de concorrer tiimlicm pnra o cxl*
to do festival, que "'• feito em hoinenagcm
.10 Sr, presidente do [Jatado ,1o Rio. já con-
viria,1o paia esto Ilm pela Sra. Alnilinin PI-
uhelro Ferrou,-, tou apreciada pela sua vo/
iiitircnda pdn nosso Inslitulo, o aperfeiçoa
«Ia cm cursos particulares,

A primeira viagem do pia-
nisla Kosarinshy'

Chegado ha

GUARDA NOOTURNA DE 10- [São, apenas, andarilhos

poucos «lias, acim-so entiu.  ...,.„.,.....nos o plnnlsla-coocertlstu, .!o;é Kóiarlusky, documento percorro .
polonez de nacionalidade, c do mie. E' essa! i|uencl«, apreciando-a primeira ii.iií

Pi \
W-'<1 

'

! ii-Jllf '

k':W J

José

lll que esse ai-tlstii fnz i
América do Sul, quitantos o tão falUOSOl

lcm admirado ulti-

Novos aspectos do systema
penitenoiario o as nocee-

sidades dosse serviço
no Brasil

As uuggestdcs e os com-
meiitarios dc uni re-

Ia (orlo
Do I...I.. iipp.iriiiniiiinl.-, «gora que so es-ni.ia a 1.1..nun do nosso lyitoina peuitcii-

d.irio, são os conceito» de ordem Jurídicai" un -.ii,!i;.-siõi". i" L-omiiienliirlos com quc •>
Sr. Dr, W.ililriii.ii' Loureiro abre o seu iv-
Intorio apresentado no Sr. ministro .i.i .lu-
tlça, ...lo-.- „s aspectos ailmiiiMriitlvo* de
sèti exerddo do cargo dc direetor rio Cata
ilo Corrccçflo, De começo, o l>r. Waldcmar
l.oiirolro define o crime, fazendo seu cs-
tudo comparado >'• luz dns antigas c uinilcr-
mis doutrinas, accresconlando iioiitns do
dsla próprios e de iiii|)ni'tnm-la, nela chi-
jcia dus còndiisõti. Das predisposições lie*'editaria* á (Icsegiialdiide rcimnmlca mut.-ll ¦

os fndores dn deliu-
os t.uito quanto pos-

TAFOQO

slvel iiiii i-claturiu comporta, sem sacrlfi
elo da matoris e sem excessos,
um verdadeiro equilíbrio,

A incriucaçio dos miserável* Infantes

Foi empossada a sun di*
rectoria

Com a presença do delegado do 7* dis-
,ildo. tomaram posse, honlem, a noite, de
ioiii cargos, os novos directores du guardo
iiiiduriia dc Botafogo, Srs. Drs. Sylvlo Mnl-
in iiobollo, Adlalmo Aguiar Alves Perolrn
o i.... • Diogo Miilcli.",' ,l.i Cunha.

Apôs o neto, aquella autoridade levou a
illreetorlii no quartel da «uarila, onde estu
estava fnrmnili). sob o commnudo dc seu
Mipi-rliitviidinle, Sr. llniil do Itorja Heis. A
impressão recebida abi pelos novos dlro-
dores foi a melhor possível.

piamente, como Uray-I nelle cotejada através de uma estatística
lowsky, Borov s It y, | nue, realmente, provoca » attenção dos 110-

deres publlcus, pelo caracter patrióticoGodowsky e, ngoii,,
o iioshii querido Mie-
cio, pnrn nâo citar-
inos outros, Esse que
vae em breve pela
primeira vez se mos-
trar no publico exi-
gente do Rio, tem o
seu curso de liistiu-
i-i;ão musical pelo

progranima dc 1018
do Conservatório Na-
í tonai ,1c Petrogrado,
orgulluindo-se, e com
razão, da ter sido
discípulo do liisign.-
professor Ossowsíiy,
c de ler obtido notas! ilo Brasil.

caracter
que reveste * necessidade de um» ussislen-
dn mnis amplii nos meninos pol.it- . du
parte do Estado.

O álcool, a syphilis e a prostituição, a
nicrctriz como vector quotidiano «le conhe-
ddos inales c seu acantotuiincnto, «ão ou-
tros pontos dc analyso, de critica c do re-
filiação, feitos com serenidade e Incisiva
expressão. Do direito do punir no direito A
viria, a hospltnlIsaçSo e u cura, rgiiülmcn-
lo mereceram cxplomição do Sr Dr. Wuldc-
mar Loureiro, .pie desde delegado de poílcine dopois como juiz se aprofundou na cri-
mlnologla, estudando os mitos dc sua ve-
pressão mais adaptáveis aos nossos recursos
econômicos e ao estado de perfeição social

Sempre em foco e problema de
immigrição e celonisiçio

A propósito dii entrevisto, quo solire o as-
itimptó hontem publicámos, escreveu-nos o
Sr. Ené.is Puiru a seguinte carta:"Desejando um pequeno reparo, nu cnti-e-
vista que concedi uo popular vespertino n
A NOITE, sobre o problema da immlgraçno

• coloulsaçãn, peço-vos a publicação desta.
...Lie eolonisaçiio, penso quo realisa li,

nicthoilleiimeiito A um proiilema nacional a
resoiver-so ainda. Tnl como 6 feita, 4 Inefli-
cai como povoamento do solo, porque t.<>
re limita a fornecer braços aos fazendeiros,

antes com j rio modo transitório. Este processo foi o
ciiiprcgiido desde que o governo se viu
obrigado a substituir o escravo pelo traba-
ihador livre. NAo vendendo o fazendeiro o
leu terreno, nio é possivcl ao colono fixar*
se. Kit» é o mal que eu pretendo comba-
ter, organlsando o serviço que se encarregue
,1o selcccionat', nos paizes de emigração,
iuiniiias honestas e validas, para locaü-
sál-as aqui, nos subúrbios de nossas cida-
des. An invés de ittstinctlvamente, foi es-
cripto restritivamente, ocessfonaudo isso
uma adulteração no sentido do periodo.Muito grato pela publicação desta. Subsore-
vo-me Crdo., Atto. — ICnéas Paiva."

i mtm ¦

Kozarinsliu distinetos, por isso

TIHãdcs dc arroz, feijão e milho siifficicn
tes liara abastecer, com segurança, por seis! Kíev e
mezes, o seu consumo, sendo, todavia, insi- i
«nifienntc os "stocks" da capital, por faltauc transporte.

Só na Noroeste, onde a safra toi grande Ie está toda por exportar, existem, segundoos cálculos, mais de 300.00(1 saccos de ar-ioz beneficiados, dos «pines, cerca rie 30.000
.ii", foram despachados, mns ficaram nas cs-!taçoes, expostos ns intempéries, sob o risco !dc se deteriorarem. O arroz de Igtiupe, ilns izonas Central, allu MogiaíiU e rumai deiíybagi, com o que está em viagem e eom jas sobras das safras das outras zonas, per-'fazem mais de 100.000 saccos, tendo ainda |entrado no Esta.)., arroz rio Pará, Peruam* '
hui-o, Bahia e Rio Grande rio Su).

Grandes quantidades rie feijão esperamembarque nas estações ria Noroeste, existiu-
do, lambem, nas dn alta Sorocnbann, con-
sideraveis partidas desses gêneros, sendo
quc ió em Pnlmitni, por falia de vagões,estão apodrecendo cerca rie -l.ofli) saccos de
feijão, Tanibcm as estações de Iparysu"', Ou-riiihos, Salto Grande, Chavaiitcs; Bernárdl-
no rie Campos, Assis. Cândido Motla, Sape-rol, (Juatá, Cardoso dc Almeida, Sairia Linn.
Regente 1-eijó e Presidente Prudente

f-ião abarrotadas de feijão e milho, que cs-oerani transporte. Entraram, ainda, no mer-

que é nliimno Inurca-
rio daquelle soberbo Conservatório',

0 joven artista polonez dará, uo que pre-tende, dois ou tres concertos no Itio, con-
certos esses quc serão opportuiinmente
nuncinilos, E' de esperar que o nosso hos-
Xieric artista cm-nntra-nn itio uni-ejtito-cgiial.
iquellc iilcuuçudo em Petrogrado, Moscou,

Odcssa, c em toda n região rio Cau
cnso, onde sempre interpretou com enthu-
sinsico agrário das vastas assistências de
músicos nnelonnes,

. «c«»- .—— .

A Servidão Penal Ingleza, com seus an-1
tecedentes e suas vantagens moraes, com
uma exposição de factos e de exemplos
completam a introducçáo, que, finalmente,
apresenta o augmento dc trabalho e de pro-an- riucção naquellc presidio, que, este nnno.
chegou n dar no Estado um lucro liquido de¦quasi-quinze-voiirtos- ;

Na parte própria, vém dl.seriinin.idos os
novos serviços creados, inclusive a escriptu-
ração, que, nüora, é feita pelos processos
modernos, sem auxilio extraordinário nem
recursos novos ulém dc um.i boa orienta-,
ção.

AMAPÍHÃ
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LOTERIA
§ai?*a Galarliia

Inteiro 15S
Décimo 1$5

Proxlmns tai
dus de seus lu-
xuosus c om
fortnveis pn-

(lUetcs

^Q^^k^v.^vTj^H

As boas compras fa-
zem-se nas boas casas

E a melhor C&sa para comprar
ROUPAS BRANCAS;

TOUPAS PARA CAMA E~~MESA;

SEDAS modernas; ,
VESTIDOS finos;

CHAPÉOS de alta
moda

ê a

Notre Dame de Paris
PORQUE

tem os maiores e melho-
res sortimentos e veqde
pelos menores preços.
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Nenhum escoteiro chileno
eslá rcnllsamlo "raid"

ao Rio
A Associação da Escoteiros Catliollcos do

Hrasli, por seu eommissario Internacional,
recebeu o officio UO, do I* do outubro d"
11)21, da Asociuclón ''Üny-Scouls" do Chjlp,
cm que communica não haver escoteiros chi-
Iclio:. iil.-eilllo II "l".,l(l" lln Cllllu SO Brasil. 0
,|iie os Srs, Luís llerniiiulcz Oro u Carlos
Kohler Frltz. apezar do se dl/orem escutei*
ros, sfio, apenas, míros andarilhos, o eomo
Ini estfio fazendo esto "rnld", sem trazerem
mensagem alfliiiiia dos escoteiros chilenos
parn os «lo Brasil. ^_

POMADA
RENY

Contra
SARDA8, PANNOS, E8-
PINHAS, RUGAS, CRA-

VOS e MANCHAS DA
PELLE

INPALLIVEL
m*m

0 fascista Uarbieilini suspenso
de toda a actividade syndi=

cal política
ROMA, lí IV. P.) — O directorio cen-

Irai do partido fascista decidiu suspender
o Sr. Barhlclllni de toda actividade syndi-
cal política e convidou os fascistas dc Pln-
reata a manterem a mais estricta disci-
plina.
itiSabonete do Lar" E' O

MELHOR

A Inglaterra quer que a Liga das
Nações discuta, já, a quês--

tão do Irak
GENEBRA, 16 (D.P.) — O governo bri-

lanoico solicitou á Liga das Naçfies * con-
vocação dc uma reunião especial do Çonse-
lho, afim de scr discutida a questão de Irak
entre a Grfi-Rretanlia e n Turquia.

S PULSEIRAS DASOtYMPIAT

I)"RliTRÀTÕ DO PROFESSOR Al.,
FRÍiDO GOAlüS NA SUA

SALA DE AULAS

Victoriosa, a inicinliva dns nora
malistas em homenagem au

saudoso educador
Dcurjosas dc renderam umu homeosgora

do caracter |icrmancnlo A memória do láj,,
dosa educador hrnsllclro, professor Alf,.,|,
fíniiics, ."iIiiiiiii.i*. «l.i Escola Nun,ml rmohc,
i.iiu dirigii se, nor uiiin coiutnlsfãu, un t>nr,
pn iliicontc, pedindo sun ópInlAo, so esta»
ou uáo dc nccflnlu cm «pa- l'„sso appusti, „,.sala de triibalhn cm «ine hnhiliiiiliiii-ntc |,^.,eioiiavii aqftollo llluslra pedagoga seu rt,
Iralo, e duiido-lhe ainda o uniuu de :.ii.,

I Alfredo Gomes;
Nesse sontlrio, foi expedida aos profei».

res a seguinle circulari
: "Srs. 

professores — Os aluinnos d» rs.
j cola Normal, o csiicdalnienlo os dlsciptfloi
, do professor Dr. Alfredo Qomes, projetista
I homenagear n sua meinorlii, dando o oonie', do saudoso mestre á snln em que habitual*

mento leccionava, rnllocnmlo ali, lambem
o seu retrato, « requoreram a respectiva

i permissão. Solicitamos, sc couconjues qus
, a maiiifcslaçáo é justii e merecida, voss»
; nssignaturn, amparando o coronnilo o rs-
| querlmcnto. A uniiunlssio; li.-»:: ., do Ki.'' 

jilrito Santo, Ermelimln Frnmo de Si, Ms>
! ria Brasília Leme Lopes, Muria Leopoldlut

de Lima Brandão, Almcdorlna Santos (Ji. Silva, Ueraidina Melrn, Lnl/.i Moraes :,;¦
| dim, Helena de Froitas, Csrmen Sardtslu,'Luís Sodré, Alarde Torres da Silva. Anto-
! nietta Costa Nunes, Audrellna !(•»..¦ d*
, Silva, Cecília Mendes Pereira, Gorln» dl
[A. Moutinho, Cyara PerdigJo, lleloxgi

Laura Portclla, Anua Garcia, Miria Joil
Novaes, Maria Addina lioller e Celestí, Ur».
ga Bart-ellos."

Iiiimcdintamente apoiaram emg «ttltade
de veneração das normalislas pela lucmo-
ria do Dr. Alfredo Comes, os seguintes jv«*
fessores, que, assim, a cila .-idlierirnra:

Cathedriitlcos — Pedro Barreto Galvfe,
Teixeira da Rocha, Amélia Goudluo, .larpt,"
L. Iliirlieu, Xhomnz Dcliphino, Hemcterit,
Santos, Barbosa Viniitui. liricio Fillio, Arai-
lia Hddel Mendes dn Silva, Carlos Wcrnecli
Alfredo nidiarri, Evahgellun Augustu Fob-
telln, Bolierto Nunes Linrisay, Armind.i Bas.
tos Soares Rodrigues, Gentil Feijó, Mnjii
Clii»-a Câmara M. Lopes, Aramis do Mal toi,
Enicstina" Ferreira dos Sanlos, Leoncio Cor-
réu, Hugolino Ayres de Albuquerque; do-
centos — Plínio Olyntlio, Gcrgo mer, Ju-
lio César dc Mello o Souza, M.-uio Alel.vo.'
Alair Accyoli Antunes, Mnrccllo Ilrandii..
•I. Tavares Filho, Mnrio Paulo dc Brito,
Francisco Mendes da Silva, Maria Antoniet-

DAS, °* brincos "ã La Garçon ne", ns Ves
tidos moderao» para verão, • oi chapéos lin-
diasimos que expomos, constituem o maior
suecesso da moda para o conjunto da toi-
lette feminina.

REAL MODA, URUGUAYANA, 80

Per--•iirio paulista, feijão e millio dò Pará;
niiiiihui-o e Bahia.

A entraria no mercado ela capiial paulis-ta dos prodnctos desses Estados e rio Itio
Ciando do Sul determinaram a diminuição«los preços do nrrózi-djo feijão e rio milho, sen-
do opinião rios negociantes reunidos ua As-
sodação Comineririal de S. Paulo, que se
se lograsse assegurar, por umn semnnn,
apenas por uma semana, o transporte fer-
roviai-.to riesses gêneros, os seus preços rii-
niinuiriam sensivelmente, ereando uma si-
tuação rie desafogo paru S. Paulo c paraa Capital Federal.

Considere-se quc os comiiicrcinutes pnu-lislns buscara in os seus cálculos apenas nos
produclos existentes em seu Estudo, c ver-
se-iL alargàndo-se o exume pnrn ns oulrns
regiões que. fornecem o merendo carioca,
quc atravessamos tuna situação dc peno-ria cniquanlo apodrecem os gêneros qucdeviam alimentar-nos, sô porque não é pos-sivcl assegurar, por uma seiiinnu, trans-
porto ferroviário a esses produclos indis-
pensaveis á subsistência!

¦ ¦ <•»¦ ¦— .
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Tem Caspa? Use lOi
-.1 !•»•!.

s Loção pcrfumadii

Exposição de um trabalho duma I
pintora barbacenense

BARiBACKNA, (Minas); Ki. (Serviço espe-
ciai da A NOITE) — Tem sido muiio admi-
rado iv:ria população local o quadro intitu-I
lado "App.iriçãq tle .lesos á irmã Appoli- i
nca", executado pela pintora bnrbncciiense, ;1'etrinn Coutinho e exposto em unia das vi-
liines ria casa "Ao I" Haraleiro".

ari si a
A Água do Colônia preferida

(I «Gelria»
Sairá â 22 do corrente mez
para Bahia, Recife, Las Pai-

mas, Lisboa, Leixões, Vigo, Sou-
thampton, Cherburgo e

Amsterdam.
Atraca no cáes do porto de

Recife

0 Flandria
Sairá a 20, também do corren-

'Kté mez, para: SantOS, Montevi-[v,

Elixir de inhame u?.uh',^^01'"11""

Um milhão de francos para a iri=
staliação de um instituto

de radio, em Paris
fAIUS, Ili (U. P.J — A conimissão. de

finanças ria Cantam votou n iiberliirn rie um
credito de uni milhão rie francos pnra n iir-
staliação dc um inslitulo rie índio.

¦ ¦*«»¦ ¦

UNHO
directamente da Inhi-icn no frcguèx só

DA1ISS FRÉF®

0 Partido Pspüíar ds Paios ho-
menages o presidente mineiro

recem-eleito
PATOS. (Mirtns), 16, (Serviço especial da

A NOITE) — O 'Partido Popular, desta lo-
calidarie, após ás eleições do din 12, esteve
reunido exlraordmiiria,nente. em hônieiia-

í Rem ao Dr. Mello Vianna, (pie tinha sitio
siiffragiido nas urnas, para presidente rio
Estudo, pur grande numero (le eleitores'.

V—<««c-~—

KÃO PERCAM TEUPO —
Se quereis boas meias tie pura sida parasenhoras e liiiiileiis, Ijnrulissiimis, ides na
grande liquiilnção riu r. Ci. Ciildwell, 320! -Ba
—*" ^.«!JQt>^__

déo e Buenos Aires.
Para passagens e mais informações comj

os ngcntts geraes:
Sociedade Anonyma Wiartinelli

106 - Avenida Rio Branco - 1081

SaCCO<i ''a'a ilfílla 'luen,e' fojrrados ou
não. Artigo garantido. Casa Her-

inanny. II. Gonçalves Dins, 51.
¦ «tm >"0 Brasil Musical'

ESTRANHO INCIDENTE NO THEA*
TRO REAL DA DINAMARCA

-- ... . m* » *m* *. —

| Emquanto o povo applaude o
rei, os ministros se mantêm
vostensivamente sentados!
LONDRES, Iti (U. P.) - A Exchange Tc-

j legraph Conipuiiy recebeu um telegrumma
j rie Copenhugue, referindo um estranho ia-
dilentc, oceorrido hontem á noite no theatro

I Iteal, por oceasião da festa dc gala com-
| liiemorativa do jtibileu.

Segundo o despacho da Exchange, quando
lo.rci Cliristiiino entrou no theatro, o pu-' blico levantou-se, cantando o hymno na-
jeioiinl, emquanto os ministros de Estado.

(pie sc adiavam presentes, ficaram osten-
sivaniente sentados.

LA REINE ""Sm
A RAINHA DAS AÍ5UAS DE COLÔNIA

Perfumaria Mascolte — P. Tiradentes 18 e 20
» «Wt». ' ¦

0 70" anniversario da A. B. de
Senhoras de Caridade

IBATIIA, 1(5, (A. A.) — Commemorou 70
.¦.niio» de existência, a Associação Bahiana
de Senhoras de Caridade.

...  "¦ -

Haverá, no anno vindouro, em
Florença, um Congresso

Fascista
ROMA, IS (U. P.) — Um grande conse-

lho fascista, em sua reunião dc honlem, á
noite, decidiu convocar o-congresso do pa"*-lido para uma reunião em Florença, no dia
24 do maio do anno próximo.¦ imtm 
TIIREDAIII ÍICC Moderno tratamento
lUDCnUULVWk pdo pneumo-thorax 'íltie Arnioiiri
tlicrapcutico. Magníficos resultados nos casos
indicados. Drs. Basto Netto, 7 Sei. 75, 4 ás 7,
o Carvalho Cardoso, Assembíéa 98, 3 ás 7.

mtm
0 alcaide de Vieenza offerece
um sarcophago christão a Ga-

briel D'Annunzio

queira «ie Amazonas. .1. fiuza. Evangriini,
Alvares do A. Cruz, Müricta Marques de S4.
Francisco Venanclo Filho, llaul d'Avii»
Goulart, Carlos Chumbellmid, Agliberto Xs-
vier, Hosa Gomes rie Araújo e Souza, Dul-
cidin Pereira, Jlczcrra de Menezes, Maria (L
Gloria Horta Unrbosa, Maria Pereira 'lo
Souzn, T. N. Peceguelro do Amaral, M. V.
do Azevedo Júnior, Annihnl do Souza, Os-
waldn Oricó, Osório Duque Estrada, Enrico
llorgongino, Nestor Victor, Bocha Pombo.
Francisco A. Dias de Abreu, Maria Amélia
Xavier, Corrcgio dc Castro, Pàlniyra Cou-
lo Maggioli Mí.-ia, Lúcia Joviand, Edgard S.
rio Mendonça, Lafayette Rodrigues Pereira,
Carlos Silva, Alice Guimarães lloclia, Ne-
rêo Sampaio, Julio Nogueira, Alfredo lia!
thazar da Silveira, Ida Marradas, ,1. B. do
.Mello e Souza, M. Calmou, Odilon Portiniio.
ntliclo de Souzn Heis, Dngmnr Medella do
Souza, Mario Rezende, Pedro do Couto, Oo-

A. Morales rie Ios Itios Fi-
lho, Morado M.iisonncte. A, Pereira Caldas,
S.ml Gusmão. Anloiiio Ferreira rie Abreu,
Luiza Ruas. Epiphnnio rie. Oliveira Santos,
Francisco Figueira rie Mello, Emeritn Ari-
mis dc Mnttis, Francisco dc Souza Limn,
Guilherme Santos. Theohnldo Itecito, Ser-
Kio Teixeira do Macedo, Christiano Franco.
Antônio de Souza Moreira, Jpão Francisco
do Lacerda Coutinho, Ezilda A. Casal Sil-
va. Enclyries Roxo, Sylvin Comes Ferreira
Adhemar Gosta, Haja Gabaglia, Honorio il(
Souza Sylvcstre.

De posse dessas assignaturns, os alum-
nos fizera, então, uni requerimento ao (li-

BRESCIA, 16 (U.P.) — Communicam de
Gardonne que o alcaide de Vieenza offerecc"!
ao poctu Gabriel d'Annunzio um sarcophago
christão, encontrado em recentes exeavaçoes , , ,. ,feitas perto dn egreja do São Felippe e um j n-clor da Escola Normal, nos seguintes t-
fragmento do "I^ião de São Marco", Ja Liga ! nlí's; , ...
rie Cumbrav. As abaixo assignadas tem a honra dc

D'Annunzio, agradecendo os donativos, pro. j P^sar ás mãos de V. S. o documento junto,
nietteu escrever uma tragédia para ser rc-ll)cl° W" sc verifica quc a irié.i rie !
presentada pela primeira vez no Thcalro
Olympico de Vieenza.

1 *•» 

HONTEM
18756 —50 CONTOS!
VENDIDOS NA FELIZ CASA:

Monopólio da Foliei
AMANHÃ IOO COntOS

14, Sachet 14 — Habilitae-vos

nagenr a memória do professor Dr.
tio Gomes, dauilo o seu nonio ã sala
que habitualmente leccionava e coilocar.il''
também, ali, o sen retraio, foi julgada ili-
Siia de approvação pelos Srs, professores cr-
theriraticos e pelos docentes ria E. Normal-
tonianrio-se desla fôrma a eco rela elos nn
mesmo sentir, mestres e nluimios, unanime
e inconteste manifestação rio inslituto. Ho-
ganios a V. S.. oulrosim, qne, para se rea-
lisar a homenagem, no que depende ria ad-
niinislração riesta escola, .su digne cncaiiri
nhar esse documento da melhor maneira.
Snnrtc e Fraternidade. A comnilssão:¦Branca rio Espirito Santo. Maria Brasil Ia
me Lopes, Maria Leopoldina L. Brandão,
medorina Santos ria Silva, dc."

1 1*>» 

Al-

K-
! Reunindo num só volume os seus dous
I exemplares, correspondentes ao mez de se-
; lembro, a apreciada revisto "Brasil Musi-
.cal," acaba do publicar um lindo numero.

j trazendo, nu capa, uma boa pliotograpliin
dn cantora Gildn (tolhi Rizzn, que (-remi, na'ultima temporada, u protagonista da ope-
ra "O controlador de diamantes".

¦ «—» .-

O MAIS ADHFiRENTR
O MELHOR PO' DE ARROZ

-«««Sn-

Av. Kio Branco, D 4.1°. Tel. C.
mtm

1902

Pincéis para barba, ,° n,,li,,,( e '!'e"« u.»wa» piuu uuiuu, n,or.sortimento.
Casa Ilermunny, rua Gonçalves Dias, 51.

? mtt¦ 
Diminue, em Nova York, o pre=

ço da gazolina
NOVA YORK, lü (U.P.) — Á gazolina con-

timia a soffrer grande baixa de preço nesta
praça. As vendas- a retalho estão se fa-
zendo a quatorze centavos por guião.

Vae ser ratificado o aecordo en=
i tre a Hungria e a Rússia

-BUDAPEST, Ili, (U. P.) - O primeiro
minislro, Sr lietlileni declarou, hoje, na: Afi.semlriéa Nacional que vne siihmettei á
çoiísidéração ilo Pu riu mento a ratificação de

1 uni aceorilo enlre a lluiigrin e á Rússia.
rrmémtr- •

Todas as mães rli-cve",\ [c, ¦¦?.. v.UuU uu ...»v» Cera Dr. Lust
I tra a riôr de dentes.

ções, 2$()()t).

cin casa a
osn, con-

Tubo pnra 10 appiica*
Exigir esta innrca.

QUER FICAR FORTE?
TOME O

ARSÊNICO IODADO COMPOSTO

0 "Lutetia" em viagem para a
a

Em viagem pnrn Uoidéos e portos Inter-
j medinrios de escala, chegou ao porto desta
capital, As primeiras horns dn manhã, o

| trnnsiillniitico francez "Lutetia". procedeu-

Son^itÜfV 
'^mmm -• ; tooía' io^f llItoSó^íg "loutot

E nas boas pharmacias.

Luvas para fricções.
rua Gonçalves Dias, 54.

Artigo superior.
Cnsn Hcrmnnny,

Vendem areia por preço supe-
rior ao determinado pela

Prefeitura?
Escreveu-nos um operado das obrus ela

lagoa Rodrigo de Freitas, solicitanrio-nos
que chamemos a attenção das autoridades
eonioetcntes para o facto seguinte: os for-
necedores de areia, nos trabalhos cio ca-
nal da Gávea, podem, segundo determina
a Prefeitura, vender areia a 12$ o metro,
no máximo, mas, como não ho fiscalisação,
ús vezes vendem por 15 e mesmo até por
20SOOO.

'Não sabemos se são verdadeiras as affir-
inações do signutario da tnissivn que rece-
bemos,_ porém, attendendo ao pedido ipia
nos foi feito, trazemol-ns para aqui, na cs-

riico riu Suiirie, que pròccdcti á visila re-
gulüihèntur, trouxe regular numero de pas-sngeiros para o Itio e. conduz muilos em
Irausito paru u Europa.

'SÍOVKM

Café Orozeiro
O PREFERIDO

0 "Ré Vitiorio" conduz muitos
immigrantes

Ao amanhecer rie hoje, lançou ferros na
Guniiahnrn o paquete italiano "Ré Vittorio",
proccrienle rie Gênova e escalas de costu-
me. A unidade mercante ilatiana. que trans-
portou muilos passageiros parn esta capi-
lal, foi atracar ao cães, depois rie tlescm-
baruçado pela Saúde, que verificou serem
bons. as suns condições snuitnrins. O "Ité
Vittorio" znrpou, ú tarde, com destino aos
portos pliilinos, eonriuzinilo crescido nume

perança de. que seja o caso averiguado por Iro de passageiros, a maioria immigianlcs
quem dc direito. italianos, que vão pnra a Argentina.

TAPETES E QLEADOS
para mesas, corredores c salas. Cortinas,

storós e capachos
O melhor sortimento — Preços redozlrine
CASA RAUL CAMPOS

EX-SEGURA CAMPOS
RUA 7 SETEMBRO, 84

Moveis de vime, malas, artigos de
viagem c sporls

LOTERIA DE MINAS
18.000 bilhetes

80 % EM PRÊMIOS

Amanhã

r/

PH joven água de Colo-
nin, oncoulrn-sc nn
Perfumaria Lnpcnne
Run do Theatro, !>•mtm ¦-

Intercâmbio directo de produ*
ctos italianos e chilenos

SANTIAGO. 16 (A. A.) - A Companhia
de Navegação Italiana estabeleceu uinn li-
nin, dc vnpo>'es para os portos chilenos, ini-
ciando assim o intercâmbio directo de pro-
duelos entre n Ilnlia e o Chile.

¦ ¦—» ¦

Loteria do Estada do Rio
AMANHA

30:0O0$O00
Inteiro 28100 — Terço SOO réis
SEXTA-FEIRA. 24 do corrente

50:0O0$O00
Inteiro 4.?fil)0 — Quintos 800 réis

VENDE-SE EM TODA PAUTE

IJINIfi
Inteiros 30$000

Vigésimos 1$500
VENDA EM TODA A PARTE

A assembíéa nacional grega vota
uma moção de confiança

ao governo
A.THENAS, HilU. P.) — A Assembíéa

.'nciôiinl em sun sessão de hontein appro-
nu u-iia niofão de confiança a favor rio

;ovcrii() chefiado pelo Sr. ¦Miclialíicololou.s
uor 201 votos ccmtca 92»

)

Devido a uma duvida no paga-
mento, o dinheiro veiu para

os pobres da A NOITE
Um rupãz do commercio, »egando-se a fã-

zer o pagamento do concerto de uma capaá alfaiataria "A Moda", da avenida Rio
Branco, só o fez, entretanto, com a inter-
venção da policia, que a isso o obrigou. E'
por essa razão que os proprietários daquelleestabelecimento, não querendo guardar emtinixa um dinheiro —. 40S000 — de tal orl-
gem, destinaram-uo a um fim de caridade,
enviando por isso a referiria quantia paraser distribuída entre os pobres da A NOITE" " >*•»

Uma cerimonia civico militar,!
em Bello Horizonte i

^.+-m~ !

A entrega de cadernetas no Tiro
de Guerra 622

Com toda solcmnidadc, serão entregues as ¦
cadernetas da turma dc 1923 do Tiro 622rie Bello Horizonte. "'

O acto, que será realisado no Theatro Mu- '
nicipal, no dia 19 do corrente, ás 2 horas'
da tarde, e que constará de duas partc3,sessão solemne dentro do edifício e jura-mento, desfile e entrega rias cadernetas, á
porta do prédio, terá assistência seleeta,
pois a directoria do Tiro está providen- ,ciando paru que ao mesmo compareçam o I
alto governo do Estado, autoridades muni- |cipaes, civis, militares c religiosas, as asso-ciacões da capitai c grande numero de fa- ,milins. i

Ambas as partes da solcnnnidade, abri- |Ilimitadas pela banda rie musica do õ" bata- ]ilião, serão dirigidas polo 1" tenente JoséMaria 'llosenburg, presidente rio Tiro, nomesmo tempo orador offieial da turma de
A' festividade comparecerão os reservislns

rio Gymiiiisio e da Escola' de Agronomia,
que receberão também as cadernetas.

Tratando-se de um acto publico, o thca-
tro será 1'nyiqueado ao . povo.

Terça-feira 1

LUU»UUUflutfi--;-:r i
JOGAM 13 MIL BILHETES É

We)

Loteria do. Rio Grani
Vende-se em toda parte

' EU FIZ A BARBA ESTA MANHÃ COM
UMA GILLETTE E VOCÊ?

m*m

Petróleo "EUNICE"
Dá vigor e brilho ao cnhplln

De
M; Buenovigor e brilho ao cabello. Fino perfume.nr

DOENÇAS 00 ESTÔMAGO SSgi
SAS. RAIOS X. Dr. Renato de Souza Lopes,
prot. raculdade. It. S. José 39. Voi. Pátria 33¦ «»— «- 1

Resultado das eleições esta»
duaes realisadas em

Lima Duarte
LIMA DUARTE, .10 (Serviço especial daA NOITE) — Foram muito concorridas aseleições aqui realisadas, no domingo ulti-mo, para presidente deste Estado e preen-dnmento de uma vaga existente no Senadomineiro. Os candidatos indicados ao suf-'ragio do eleitorado, Drs. Mello Vianna e

\lfrcdo Baeta das Neves, respectivamente,
obtiveram 509 e 510 votos.

0 festival de domingo, em bene-
ficio da Caixa Escolar Vis-

conde de Cayrú
._.... ___, m m ..,_,..___

A NOITE facultará entrada gra=
tis, no Jardim Zoológico, ás

creanças
O festival em beneficio dn Caixa EscolarVisconde de Cnyrii, a realisar-se no .Ln-

riim Zoológico, rioniiiigo (iroximo, rie 1 úsli horas da tarde, obedecerá nó seguinte lio-i-ario; ás 12 1|2 horas, chegada dn baliria riaesçoln Quinze; á 1 hora, gynítmsíièa sueca
Pela Escola Cayrú; ás 2 horns, chegada riabanda da Policia Militar; ás !! horas, exer-cieios, pelos escoteiros do Instituto Fer-reira Vianna; ás 3 1|2 horas, funeção ao atlivre pela "troupe" "Tutu", com o concur-so do athleta M. Ciceres; das a ás 5 112horas, matches de football, sob a direcçãodo club "Faseio"; ás 5 horas, exlracção dar.ombola".

De 1 hora em diante funeeionarão os ha-lanços, ciirroussel, aranha que fala burra-cas de sortes, barracas servidas por senho-ntas, para a venda de flores, doces sorvetes, refrescos, etc.
As creanças nté 10 annos, portadora*um exemplai- nosso de sabbado, entrara

gratuitamente no Zoológico nesse dia

ws

leiI
w

0 ERIMEJEJALENÇA
Esclarecimentos dados pe-lo próprio irmão da

victima
Agora, com o decorrer de poucos dias so-nre o emocionante crime que agitou i'1"*mnmente, a população de Vãíença, chega-ram-nos informações seguras, que* bem es*clnrecem o que foi -aqucll,. terrível scenaoo sangue.
O Sr Michcl yhbrudi. o próprio irmão doassassinado, veiu n redacção ela A NOITE,relntiiiirio-nos o crime como èffectiviimenlcse desenrolou-'. Disse-nos o Sr. Yabrndi ep"'seu irmão .losé tivera lia mezes uma forte( esintelligoncia com seu cunhado Tiifil; Had-(inti. por questões rie negócios. Encontrai)"rio-se cllcs, .sabbado ultimo, defronto dacasa co m me rei ai de Alexandre, irmão d°tiifili, travaram luh, córpòr.iV. Alexandre,nm pouco a distancia -- relata o Sr. Mi-("hei — (lesciirregoii n sua annn com o fimile amedi-oiital-ns, mas feri,, ., ninhos os In*.ndores, sendo que n Tüfilt apt-nas iig po es-

qnerrio.
O Sr. Michcl afiança, entretanto, quc o

matador ele seu irmão não foi Alexandre a
sim Tufile.

serviço oostai pura IPerunha
interrompido ha quinze dias l
De-Peçanha; Estado dc Mina?, recebeinoJ¦slc tcleiíranima:"Pedimos 

providencias ao Correio Geral, ei
verviço desta zona, q„e se neha interrómiii-í 'lo lin quinze riius, causando fhcalculavoiide orejuizos. _Saudações. _ Francisco Fcriinn*

l,-Õn,i0cl°VI0 M«salhães, Joaquim 13'cnificii cLonstaiitino Freitas."


