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13 I raieas ila opoMa
Refúgios extremos de desgraçados

Pôde sor considerada triumphante a
idéa do mais segura o officaz pro-tecção ás creanças desamparadas

A ILLUSÃO DA RIQUEZA NA MISÉRIA
?ft? 1? í?!?**^» «.'P-enilores da.fe. pilhados nos terrenos baldios, sio casulos, - Sim. eu tinha, em Madurei™, a mlnlinue nioUl onde aa recolhem, como lagartas,reata, mas nilo tive dinheiro para pagar b

?"".!LumaDC).-* «ni.recursos, nuc lhes »s-i nlii.-jiieJ. liu ganhava, como coriiilicir.i,..... ypfQ 
_

ii 7 A**".'" 3"" «'pieoiiores ua s-;x-
pa'l;ao «a Coateiurlo, nlfenianrto.se plttn.rssramente soh o amt do céo, de«nt« doitnl do mar, florescem hortos verdoengos,
piscam anlmalejos paclticos, osleiitnm->emi««**í*n -fl ii-idni.

Certo, sobro as minas «briosas da Mem-n!ih ou Balivioni», do CarUiago ou »-ompéa,
Umhrin nicdraiain jilaulas, que não orama-» loureiros do Olyinpo, imiglrnm bois cs-
tr.inhos a eilirpc do Appis, gemeram tles-
ditas nem sempre lllustica como as de Ma-

viessesegurem a pobrera de uma enseba sob te- i ÜOÇOOOj Aconselímrnin-nie <iue
çlo, para o repouso nocturno, e ainda hon-'aqui. Vim.
tem, na maldade dc um desses leitos dc' - K como consegue manter-se V
supnllçlo, um vencido da sorte ugonisavnt •¦- Lavo alguma roupa, quando apparcce.solitário, jJlas como bastnuto: corno, frutas, peixes;An longo tia antiga montanha russa nus I DAo-mo uo Mercado. Siio os restos,fiintav.i o rumoroso recinto tio (larmio uas ¦ Mas, nfio tinido mnis do quarenta au-diversões, estabelecendo n mais doloroso i no:,, o podendo viver niuito, a nossa aniijin
contraste com * lembrança dos sorris"wm^mi^

.t.v;i£cfo3 pliataaraphtias das ruínas da exposição, representando: Mariaetneia dn Conceição, janto às folhas de zinco; deis jumentos pastando,mais abundar, fe ItOrta local

Vi-
e ti

..n, mas aquelles escombros ficavam a dis-
tau.-i.is enormes dos centros populosos, não
:o amontoavam a entrada dc f,ra;idcs ei-
dade iiimore.jantcs dc vida.'lambem haò ha semelhança entre os dc:-
linn*. daquellas minas de velhas civilisa-
pões e ar, dos nossos modernos esplendores,
pois as antigas, acabam, catalogadas pela
iirchcõloigiá ,uos museus da sciencia e tia
site, e as contemporâneas, referidas nesta
noticia, iicni sempro chegam aos hiostrua-
rio-, con fusos do belchior.

Kncarantlo-so ns cousas eom n piedade
ipie as angustias do nosso tempo devem iu-
spirar ás almas clirislãs, não sc podo dei-
xar dc reconhecer unia triste utilidade n
essas rninas que, deixadas cm abandono,
servem do lar ;;ns quc não no tom, abri-
gam os desgraçados quc a miséria ntlin-
giu.

Or. canos que serviram paru o desmuite
Iiydraulico do morro do Caslello, bojo cm-

" TM ¦! —¦ m—W

nnilas festas, dns alegrias quo explodiram
qticllcs sitio3, em tlias niio distantes, sm
Sem, agora, improvisadas cnin o mutorli
das rninas, ns bahitaeões provisórias doi
niiscravcis. Não são, como" cm outras zonas
cnsinholas construidas eom folhas do zinco,
mas folhas de zinco, duas ou Ires, quo le-
yantadas sobro p solo c repousando sobre
o parcdlõ" ruinoso, constituem residências
ou moradias. Muita vez, tlcrriba-os o ven-
to, c os seus moradores, não podendo man-
tel-aa sob as rajadas, ficam-so sobra a ter-
ra, sem nenhum simulacro dc teclo.

Visitando, boje, essa cidade da miséria,
conversamos com duas das mulheres nuc
n babilam. A primeira' Maria Viccncin da
Conceição, branca, embora, pelo mão trntn.
pareço cabocla, tendo uns quarenta an-
nos, veiu, ba dias do Madnroira.

— Não tinha casa cm Mndurcira ? Não
trabalhava '.' Como veiu para aqui ? —- per-
(juntámos.

ntensllica-se a campanha
eleitoral na Inglaterra

, é mm m m» ¦ -

AsquHh esfsca forieisenfe a po-
Vtim inferna de Mac

Donaiti
* m m m * • - •

Em VVolverhampton, dous indivi=
duos, saltando no estribo do

automóvel de Mac Donald,
convidam=no a defender

a Inglaterra!
LHNDBE5, 17 (Hadio-Havas) — O ex-pri-

meiro ministro Asnuith pronunciou, hontem,
cm Pnlslcy, a sua eircumscripção eleitoral,
um discurso em qne atacou violentamente a
nrloi.>><i'*no "ui1 " Sr. Mac Donald tem dado

Í5SBSS'"**•—*•***—*** 

á politiea interna da
BK8S^i^8SÍE8B 

"Srã-Oretanha.

jjBBapB Wk Ú orador declarou,
..tWÊB&V. :"7^wRB orem, quc não podia

eiiar dc reconhecer,
uauto & poliitca cx-

orna, a melhoria quo
i actual chefe do go-•orno imprimiu ás
•clarões entre a Grã-
irêl.'a'rih'á o a Franca.

LONDRES, 17 (IJ.'.) — Telegrnmnias
•ecebidos do Wolver-'inmpton dizem que,
iiiniido o primeiro
uinistro Sr. Mnc Do-
iaid percorria 

' as
-uas «essa cidade,
•ndo se acha de pas-

!>-ujgjgHjH|«g|^H 
«agem, fazendo pro-•SfMjggBjgWBM paganda elei t o r a 1,'™"^'^mmm'' (]0U3 indivíduos , agi-

Ur. Asquitn tando a bandeira im-
pcrial britanniea

(Union Jaclt), saltaram ao estribo do auto-
movei 6 disseram no chefe do governo:"Defenda esta bandeira. Não se preoc-
cnpe com a Hussia."'

Os desconhecidos permaneceram no carro,
acenando a báhtlcirií solire a cabeça do
Sr. M.-ie, Donald, atú que a policia chegou,
fazeutio-os descer tio automóvel. ^
*•'¦•¦  ' » i<a<n*" ¦¦¦ -

Emfim, livre o deputado
Molinari!

O TRIBUNAL DE HONRA DECIDE
QUE NÃO HA MAIS MOTIVO

PARA DUELLOS
BUENOS AIRES, 17. (A. A.) --O Tribunal

(Io llonrn, convidado para esse fim, acaba
ile solucionar o iiicidcnts verificado ria dias
nitro os deputados Leónidãs Aiimcliiislegui
fDieso Míiliinari, achhiidò que não lia ra-
zão p.ira que os niesriios se. batam ern duelo.

DEVIDO ÂS EMOÇÕES EXPER1-
MENTADAS NO PROCESSO DE

LOEB E LE0P0LD

| nãn pndorá, nem deverá, nintiter-so por mui-
lo leiniin ''."sso rcglmcn.

• K', ün pretendo voltar para Madureira
quando arranjar ai„tim dinheiro,• 

Quer um emprego '.'
- Nãn. Eu mui agüento o trabalho. Não

) Icrho mais forças.
<'ausou-no.s, naturalmente, impressão me-

nos agradável, gerando supposlçôes monos
fraternaes, essa tlrmo resposta negativa.

- Quer íecolhsr-.in n um asylo? Num
as.-.l.) vucii trabalhará, mns trabalhará dc

I aonforinldnde com o seu estado, a juiz» me-
[ dlco, Quer V
j —- (jiicro. Se o senhor arranja, eu quero.
Veja.

Ji, snergnendo a saia, mostrava na perna.
em baixo, na região do tornozello, umn pul-I seira de chagas.

Desviando o olhar dessas feridas, divisa-
i mus nutra Maria da Conceição, uma preta,

lambem íiinr.i.
- Dõrmõ aqui '.'

A's vezes durmo aqui. Outras vezes
in praça Maná.

Ila niuito tempo?
- Ila poucos dias V
 Mas você não trabalha ? Kslá doente?•'alia-lho serviço V

K* quc cu lavo. r. os meus freguezes fo-
ain. quasi todos, paia Petropolis. Mas ain-
.i tenho uns. Vim aqui lavar a roupa
elles,

13 indicava, ao seu lado. cheia d'ngua, uma
it:i tia capacidade tio um balde.
Ksses refúgios 'do miseráveis, sesundo os

ntormes ali colhido?, são policiado:-, com sc-
eritlado á noile, cvlthndo-so a mistura «lc
exos. Quando n ordem niio corre perigo o

moralidade pareço garantida, n indicia, n
:¦:: iriplo diTT policiados, asyla-:.o sob um
I.rigo scmclhnnlo ao tlcllcs, embora tcuhu

teclo fiso.
Mns lia, tambem, nsiicctos bucólicos n

degrar poeticamente essas minas r,cm o
iresligin dos séculos. Em alguns logares,
uinenlos pastam com tranquillidadc.. Ks-
íarsos, cm tulbs, creseem. agrupados, pés
lc milho, verdejain mamoeiros, cocoricam
(allinbas c, em semi-circnlo, cm tinas c ati
etn vasos do louça, como so enfeitassem uma
festa, vicejam iialnieirnziuhas.

Hn duas casinhas feitas cuidadosamente
com or. remanescentes do material lia Expr»
siçáo o surgem, como altivas moradias il..-
ricos, entre repolhos c couves, dentro tias
iiii'1-alhas ile lahoas do pequenas hortas.

U, assim, na vizinhança dc uma embaixa-
da, coniparando-sc a seres menos felizes,
poiiein algumas creaturas humildes gosãr a
illusão da riqueza no tempo da miséria.

«MU

0 que nos diz o juiz Mello Mattos'I lyoínos Im.ip o nnsejo de ouvir o Sr. Jul/.lios Menores. Dr. Mello Mnttos, sobre o pai-pltanle assumpto tle sun competência e c-
1'iM'ialldaile: n protecçAo dos menores. Uma
noticia llio agradável colhemos em nossa ra-

nidn palestra <| u d
melhor i tiua o pu
itleo fique de tudo
inteirado pelas pro-
.irias palavras tln
iue! lc magistrnil'.',

>|lis silo estas:
• ti problema da

nieudlcldnüe lnfant'1
ícata nossn clvlll«a-
llssium cidade con-'inúa sem ioliiçàe, I
ipczar dn lei ile prn- í
ccçio a assistência',
ms incnnres, pnr fa!-1

i do estabelecimento".n tiur possam sr:
recolhidas aa c-rean-•:>¦• exploradas por
irus paes ou por ou-
ms ombnslclros. lí'

inibossirol fazer a »p-
prehensSo tle t£o iu-
felizes crcaturinlias.
.sem dispor <le abrigo

minha idéa de crear a

a ii m—**—*****»*

EXTRANHO!
Sentiu-se um tremor no centro da cidade
Uma parte da rua São José alarmada com

o facto, sem explicação
l ni facto estranho, por muitos neutldo c l

pór ninguém explicado, aUrmou, boje, um!
Irecho da ma São .losé. precisamente íquel-
lc que flp* ctiiro ás rua» do Carmo e Ml-
«ci-ícordla.

Bra p.-hs 1' horas da nisuliE. Centro dr j.'iiinmerclo Intenso, do occup.tçSes variai.!
quer publicas, quer domestica--, lmpoaslvci

oi estabelecer com precisão rigorosa, entra J
gente tão atare.fada, o tnupo, *.,-. .i-i.-iih, em!

mos nn rua S. Ao'\ uo trecho am «jnaatloH!»•
•rum, boje, pelas onsa horas do dia, ««M
•'iiiinão iiiiVj, • mesmo, por alguns ergu-a*
dos, uurr.-ii<ii'i'.. ,

0 que constava no Observato-
rio Nacional

('.'rocnrAmos falar ai Dr. Alíx da Le*»**
dirtvlor liiit-rino (!•> Oluerrntorlo Kacloapj,

Ur.. ilelto Mattos

:':-ra elUs. Dahl"Casa Maternal- - Por que não serão recolhidas á Caía
lc Preservação nu á Kscola lõ dc Novembr".'

— Não só porque os respectivos reunia-
fiièutoa não o permiltem, iiols é prohibldca iiitfi-niiçini ncllca dc. nicunres cmn cdaiL;

mmmanmmtm/m».

Está soffrendo das faculdades
meníaes o juiz Caverly

CHICAGO, 17 (U. 1'.) — O juiz Caverly,
que julgou o processo dos millionarios Loch
e Leopold, assassinos do joven Hohert
Frank, foi internado numa casa dc saude,
por estar soffrendo dc um cnfraquecinicn-
lo nervoso.

Os médicos nffirmam qno a doença do
juiz Caverly d devida ás grandes emoções
do processo em que funccionou.

mmm

Desmente=se a concentração de
tropas russas na fronteira

da Bessarabia
MOSCOU, 17_ (Havas) —¦ A Agencia Rosta 1 nai"\será iimarcalidatlé.

Inferior n sete nnnos, cnmo lambem porque
esses estabelecimentos não dispõem <lc pes-soai, nem do recursos adequados nó trata-:
incuto do quo elles necessitam. Os próprios
Institutos particulares, a quc cu poderia re-
cniTcr, não recebem creanças dc Iodas ns jcd.idcs: alguns só acolhem'ns tle li nlò 121
annos, outros ns dc 5 n.10; mas, tie 5 annos!
chaixo nenhum'as nõinitle, tom excepção i
da Casa dos lixposlos, a qual por especial
favor a mim, que muilo lhe agradeço, ac-1
ri liou algumas, uão podendo mais l'azel-oj
por falia dc nccommodaçõos. Ora, comi,;
pabe, u maior parla das creanças encontra-
das em companhia do mendigos estão ni
primeira infância. Os encargos da assistch-
cia infnnlíl, tpie o governo tomon a :i. .i;'-.
í:»o -pesadíssimos: nem sei sc cllo poder?,
dcsoiiípcnlinl-os cm fnco dn tremenda cr.se i
finniiccira, cnm que está lutando. 1'açamos
vntos paru quo mantenha o quo creon, cl . ...
cõiiscrvo no orçamento as BÚbvcuçõcs com mimilos o segundos, em que tnl pTiçnomeno
uno auxilia ns iustitülçõcá tlesso" gctiero. s,';L.Te",,jc,J''*. fodós, porím, o perceberam
iinaglne a calamidade tpie será a suppressão j;.,-, verbas clcstinndus .': iniiimícm-ão A>; tar
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I .
Parte dn ma S. José onde. (ot sentido e «bato

declarn quc não tini o miiiimo fundamento
os boatos dc quc o governo dos Soviets esta-
vn fazendo concentrar tropas na fronteira
da Bessarabia, já lendo mesmo o Sr. Trols-
ky ido áquella região para passar em revis-
ta as forças.

A Hosta accrescenta quo o commissario da
Guerra está actualmcnto cm goso dc férias
no Caucaso.

¦ -mmm. ¦
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FALLECE, NO MARANHÃO. UM
VETERANO DO PARAGÜÁY

S. LUIZ, 17. (A. A.) — Fallcccu ¦ o tenente
1'edro Bento, veterano das campanhas do
1 araguay.

DE TERRÍVEIS conseqüências
0 TREMOR DE TERRA NA

GUATEMALA
Milhares de pessoas, cm Amati=

tia, ficaram sem abrigo
S. SALVADOR, 17 (A. A.) — Noticias

vindas de Guatemala informam quc,
em conseqüência dos uítimos tremores de
terra, que tiveram como centro o tlcparln-
monto de Amatitlan, metade das casas fi-
cou em condições dc completa ruina, tondo
sido abandonadas pelos respectivos mora-
dores, elcvandd-so a muitos milhares as
pessoas que so acham sem abrigo.

O INSPECTOR GERAL DE
FAZENDA FOI DIS-

PENSADO
Tor titulo de 1G desta mez, boje publicado

no "Diário Official", foi dispensado do lo-
gar de inspector geral dc Fazenda, cm com-
missão, o conferento da Alfândega do Rio de
Janeiro, Josó Vieira dc Rczendo Silva.

mom

Celebrando o glorioso
padroeiro dos médicos

Celebrando a glória, e. as virtudes do pa-
clrocirò dos médicos, ò graudo S. Lucas,
amanhã, IU, ás 8 horas, D. .loaquim Mame-
de, bispo ile Sebaste. rosará uma missa sole-
nino na egreja da Penitencia. Haverá com-
munhão gerál. 'mom*

.-usas:... Xão creio quc o Sr, presidenle lin
Hcpublica ntlOpto tão iiliqua medida eco-
mímica. Urgéj porem, qué a iniciativa parti-
calar .secunde a dò governo. Km todos os
paizes a ncçuo official neste sentido ,': rc-
slricta; a maior parte dns institutos de. as-
líislcncia infantil ou juvenil ;;:io de inicia-
1.1 vn privada. 15' verdade quo nos paizes cs-
Iraugciros o espirito associativo o n dedicar
ção pela creança estão desenvolvidos extra-
ordinariamente; mas já é tempo tio uos nl-
çiirmos á altura delies e os imitarmos, como
u fazemos em tiinlas oulc.-is cnus.-is dispen-
s.-neis. A iniciativa privada intelligentp; cs-
clarecida o pertinaz o pròdígioia,;faz verda-
deiras maravilhas; para exemplos do seu
poder basta citar a Santa Casa da Miscricor-
tlia, o Oispciisario da Irmã Paula e o Asylo
da Velhice Desamparada, sem falar em taii-
tas outra3 victorias da caridade. Ponhamos
mãos á obra com amor, coragem e tenacida-
de, quc triümpharemos, c a "Casa Jlatci-

ivrtls e demais cni|)rc-
Qual o seu plano para execução desse ; Macios julgarain que um fardo havia se dos-

ideal ". | prendido do_ alio, caindo ao chão. O tiu-Uma subscripção publica, por intcrinc-1 leiro do primeiro desses auxiliares
dio dn imprensa, a cuja propaganda potlero-1-iwln sUperficiô da mesa. Todos abi
su c cfficaz venho recorrendo; collcctas en-|ram q_.tremor, sem, entretanto, ouv'
tro estabelecimentos bancários, iudustriacs e

ilistinclnintinlo, tanto i|u« so vcrfflcarám
L6(tas; ÇOilscqucncias; ligeiras embora.

IV: iiiii tícinor súbito, exquisiío, quo fezsnciitlir ob prédios e. èmbnlánçár os movo.1-.
Os linleiros collocados nas bancas commcr-C.e.es, de_ superfície inclinada, rolaram ali

Ia borda inferior, onde um nrrcbitnie, nola-
; do nos moveis dessa especioj impediu n quê-1 ila dos pequenos reservatórios dc tinia. Km
; innu p.-iisún, os pratos tilinlnrnili, no cin-
lado rápido dc uns com os oulro?, ou sai--. taram das mãos dos quo os sustinhaxil.'.Vão foram poucas ns pessoas que senti- conhecem e ,j.'iram isso. descrevendo todas, dc modo irloit- ' :-¦•'» revelados,

ilicõ, os ef fcilos do extrhnho facto. Oula cii
iq-,:.il pousava, a principio, rjiie se tratava doalsimi necidenté, isolado, oceorrido dentro
j do .próprio prcdlo. Depois, com os comnicn-
I tarios trocados, ú que soiiheram que a causa,
| ainda occitlta do facio, produzira os riies-mos symptomas cm todos os que se acha-vam naqucllas imincdiaçõos.

A.sslm, no prédio u. 13, loja dn conímer-
cio por atacado, da firma Gonçalves Vian-na ,C- Cia., o guarda 

"

.-» quem pediríamos um ("."'larocíiiH-nfo do
hcnoihciiò. S. S. não eslava c o assislciuo
uo uos attcndc.u niio podia d.-ir cxpllçáçõis,
ttjcjiilinÇilto, na ausência de. ecivi i.uperi.1-

•. A' primeira iiWpecção cçicntifica cio la-
to, vislo tlieiiricaineiite, 'bem sc j>idc o
ÍmiIo tcnliilo relacionar com ns ultimas rc-
ícay, so allcnlarnios quo uo momento, prç-
isatiiciilú no inislaiilo cm que o ihar atii-avai

¦ i- terra dous largos trechos dc muralha,
ni Copacabana, ns scismògrapliòs ilo pbser.i
álorio registaram o abalo, cmn «:ua ond»
spcciiil <•• diffòreiito tios nl>alos ..wianiieàü.

I oveuicutcs das causas ipie o.s scismologo-:
itlcntificanun. Não ticbori-i

ainda, á hora .em qun ixr--
unas os assistentes dti Observatório, os

negativos dos sciismographos; razão por qço
sc não sabia, então, se a mesma cousn r,o
livra hoje, islo c, sa algum trecho do. IittOf
ral fie feria deslocado.

v—mom» ¦• ——

A EGREJA PERDEU 0 DECAI
BISPSS BRASILEIROS

roíun
senti

rc ni

Deimttiu=se o ministro da Guerra
da Esthonia

REVAI>, 17 (Havas)—O ministro da Guer-
ra pediu demissão

mmm1»mmm»»**M*m

ciunmerciacs, o entro os particulares; festas
benefícios. Parn realisação desse program-ja pensão de propriedade ila Sra. Maria !•

ma conto com distinctisslínas senlioras c ; hei Leal. Kssa senhora quasi não percebera
acceito a collaboração dc todas ás pessoas o fado, niiiniadã, eomo se achava, cm at-
dc boa vontade: eu próprio estou resolvido | tender a seus hospedes. 'Mas 

o c-ozinliein,
a esmolar de porta em poria pelas ruas da de cujas mãos saltaram os pratos, lhe con-

tampiiio>igiini. ° |..V inoile (lfi Dom Eiíu.irclo
Xo '." andar do niesmo prédio, funcelbna í)llÜl*tO C SHVll

cidade, liara salvar da miséria o dá perdi-
ção os petiiieninos mendigos; Aliás, já recebi
para execução dessa idéa donativos na im-
portancia de 10:2308, avuliaiido enlrc elles
um do 5:0005000 feilo pcln Light.
n——m»mmm*in%m^i*mM*m»m»»«*»'i»i" m»in»'ii».^

A SALVAÇÃO...
(DESENHO DE HAUL.)

ENTRE ESCOLARES DO V
DISTRICT0S

E 2o

Demonstração de cultura physí=
ca no campo do Botafogo

Realisar-se-á, depois de amanhã, no cam-
po do Botafogo F. C, n rua General Se-
veriano, a demonstração dc cultura physi-
ca de escolares do primeiro c segundo dis-
Iricfos, promovida pela Directoria Geral tle
Inslrucção Publica, quo não foi realisada
domingo ultimo, conforme estava annuncia-
da, devido ao máo tempo.

Nesta prova de cultura pbysica, que terá
inicio ás 9 boras da manhã, será cantado
pela primeira vez o Ilymuo da Confratcr-
nisação Americana, musica do maestro
Francisco Braga • letra do Dr. Goulart de
Andrade.

••— .•! íiiois severa economia se tnipr
ciirlciii-se óérbas supérflua*, rcduzarihisc.
Pátria!

::.' SüppriÍTi<W.i-,sa
cuslcios pcífticnos,

•'.inios môtfcstas,
: c-slurd. suína u

-- Dá licença para nm aparte?, ri boa justiça comec* por casa^

tou o que acabava dc sueceder.
A* hora em <;uc mn redactor da d NOITI'..

foi ao local, levado por insistentes ãppeliriu
e pedidos de informações, 'leio teicjilionc,

Ido pessoas nífliclas, a referida •senhora sc
: achava á porta da rua, procurando qualquerI esclarecimento para ti-iihqúillisàr seu espiri-
: lo, pur isso quo a primeira idéa, vinda á

sim mento, foi a de que ti tremor era uma'ameaça 
de dcsabaiiiciilo ela cisa.

No prédio n, "20, uni restaurante, foi sen-
lido o mesmo effeilo. O carroceiro Antônio
Nunes, quo ali fazia uma refeição, verificou
o abalo no solo e nas paredes.

!N'o escriptorio do leiloeiro, no n. 18. fn-
Íamos ao seu proprietário; Este nos disse
quo o tremor fazia lembrar os effeitos da
explosão de dynaiiiitc no mar, fundo, qunn-do empregada para inalar peixe. Não ,s« ouve
estampido, sentindo-se, «penas, o abalo;

Nos ns. 9 c 11, sc encontram os dépo-
silos da casa de moverá da firma Cunha ,í

I Pinlo, cujos proprietários o empregados se
I achavam á poria, quando nil chegámos. Dis-
scrálii-nos qua o tremor foi um tanto pro-

| loTigado, çauisaiído-lhcs exlrãnlicza não terem
| ouvido qualquer barulho tm rumor. Nãn só
i os; moveis, mas alé o elevador tia sua casa
I foram sacudidos violentamente;
1 Como esses, Iodos os demais moradores

do trecho cm questão dá rua São Jpsc,-.-çx~
perimcntarani as mesmas sensações, intpiie-
tando-lhes o descobrimento da causa. Como
muitos attribuissern o motivo ,i qualquer

I trabalho Cxccutádo bos reslos da encosta do
morro do Castello, .que, como todos imliem.
fica ali próximo, resolvemos ir até áquella
ciiçóslii,'çnibora-soiibesseiiitis, e todos afrii--
nia vam, quc l.-ics obra se acham paralysnr

I das. Snbiiiioíi :, pcq-leua ladeira do Caslello.
i pulniüiiandú-a, vagarosamente, álé ao seu
I fim, onde se abre mfi dcÇpeiibádc.irò, f.ii
| cuja base sc amontoam os csépmbrds du nn-' ligo o tradicional morro, cim tleniolição.

Xeiihnm signal dc trabalho ali se notava.
Xão eslava uingiicm. Não: unia pessoa .-ili
se achava. Eni uma pequena elevação, ainda
existente, na parte fronteira, de difficil ac-
cesso, um cavalheiro, já edoso, pacatamente
sentado, assestava um binóculo, procüráiiilo
devassar os horizontes. Náqiiellc posto dé
observação, a vista só linha, para se deli-
ciar, o mar, á distancia, e mais próxima-
mente, o interior das casas da rua da Misc-
rieòrdia, as quaes dão fundos para tal si-
tio...

Tivemos naturalmente n maior ciiriòsi-
dade eni saber de ulgucrh dc rcspousabiliila-
de scienlifica o quer que fosse a respoiio
do abalo quc alarmou tantos cariocas. Ili-
rõlizmcnle, ningiiem se deixou impressionai*
pela noticia do phcnòmeho, noticia que ai-
gmís até não quizeráni accèitar como ver-
dadeira. Poderia lá ser isso'? A terra Ire-
mer no Rio o só numa rua? Taes perguntas
ficaram, lambem, sem resposta da uossa
parte, O facto è que muitos ca,ríocas, pelo

'¦» mm-¦ yy?''':'¦¦:¦'P$$lM
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!Sa melancolia do seu retiro, itnma rn»
iiiuiqüilln da Tijuca. íallcceu, honlem, ii.» 9*
lioras da noite, o venerando vcltiintto «jan
era o decano dos liispo3 brasileiros. Dom
Kiluardo Duarte c Silva, Conde da Siti':».

iA sua c-itreíra, «pia
foi ama de» mais brU
lliantes e fee.nnçb-,
ãssigúaiadis no eba-íi
nacioaal, lu.icion.-B «
Hisigius prelado ert
sua pidãíde natal, Vh-
rianopoíis, então ÍIm-
liirro; no Colleiirio Ani-
Paires Lazaristós, ão
ondo *ait.i iií.ra eontj-
ntinr os sins «Stüd«*
no SerniBario ttv. Sã»
José, desla capilal, a
lerrai-o-ü-o! tin R*"'-»
nia, rio Collciçio Viu
Amerí-caiio; em qtie
recebeu .'ts ordens ?»—
cci'do-tiies em 13 Ao
setembro ã<: ISíl.

Rògrêssantlo á p^»
trin como c-ipsllão dm.
corvela "Javaiy'', foi,
láncccasivataçritc, c<h

>:uYrii-jui-* *! euá ps-
lia, bispo''titular (ie. ròchln nativa; «lüégt»
lenniii. decano dos da Capcila Imperial,

üiaiiòs brasileiros vlsitátior tia Onieím
Carmclitana Fiumiiiçn-

se, bispo de Goyaz, onde substituiu Oom Joa-
quim Areoverde o bispo dc tTbt»aba, \-u$\
diocese, creou.

Bnlre as dislinccScs ipi* «'Uestam tte sem
serviços ;á Egreja, contava; o venerando vre-
Itfilo á conimciula dn Ordisni de Cliristo; a
cruz peitoral a o livre .paniifical;_offorcc.idoi
por S.un Sánlidncle o Papa, á.
bispo titulai' do IciMiio. c
Sanla Sé, tendo, támbeui, íiicrccido a norn-a
tle ser um tios coiiduelorés da "Rosa de Ou-
• o", inaniliiila pelo chefe da Egreja ã liber-
iiidora dos cscrávòis.

l*oi pois, unia cilálínein intclraincnle
coiisiigrada á Egreja; desde a infância, es?»
quc começou cliciá tle esperança.lein- il do .1»-
neiro de 1852, cm Santa Catharina, e tcrmi-
nou entre bênçãos, a 16 de outubro do 192-1,
no Hio dc Janeiro.

Dum Eduardo, de quem, ainda lia pouco.
recordáramos a suave figura, ua galeria ü«'
decanos do sonho e do trabalho, era tio da
Dom Duarte Costa, bispo tlesBotuealu , o vi-
gario Geral do llio dc Janeiro

0 corpo do venerando pr

lio/n
arte.
r„ l>

Eduardo Dn-
Silva, primei-
tpo de /.'"

dignidade da
dê Conde, d a

'.dado saiu, com
grande acompanhamento, as quatro hora* d..
Inrtlò da Matriii de Nossa Senhora da Con-
ceiçáó; hn rua Conde <kH'niii!'im,.*iara o cc-
initòrio de S. Francisco Xavier.

0 rei Victor Manoel em viagem
para Turim

ROMA'; 17; (Hávas) — De Pisa, commu.nl-
carn «uo o vei Victoi' Manoel pnrlin para

menos todos aqucllcdcoai quem uos avÍstft.-Tu,rim,"
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í_*c<j 3 e Novidades
« proltelo -jm lornn otirljtAtorlo ;> «a*

mi un comml.-fio da (Intnçaidn Câmara
.(•• lodoi o» proJO-tm rm t.*.n-lt** ii..*|u.I*i.
enin loiiilallva « que, ílreetn ou ludiu.iu*
mento, remota ou iinni-dMtnin.M' .-Hi-ín..--."
I. au dlmlnti.i a despe: a nu »i n.olt.i. cõiiv
tltne nm symploma dn _po.«j •• como-Ui
deve sar dle examinado o lido. Aímiio»
âitu-ill. projecto ivdueiil» a Bícâo oo pml».
IcaUlailv» .. UKW fnneçHo du rtpanlar wj
iiíiíc..'»¦, da uommliiAi. de flnniiçoi, ü
critério no Parlamento i o reinollo uni pa*
rcccrct» d_< commli.Sci. fina praxe» caie»
In Ida ile algum tempo l'a*a ca» entregou a
rret.Ulcf.clr> da coiumlíiao ile llnaii.-;., u»
Câmara, ao Itaüer. Como; prcildeiilOr o
leader mantrm o controle absoluto ilo» Ira-
li.lhrts, dltlrlbulndo-oi como qii.r ou ato-
{.'ando-ns uni ttgredo» da ps.Ia ims pa*
íiels udlavcls, como entende. Pre.ldciue. o
I'.mler (llrl|;,t o orhitt.t os rolaloro», «rll-
culaudo pi parceiros mim;»y_t_nin:único «¦* i •. •H*-:"'**-."».-:
que
o p
provcias»
menlnr
receros
.•oroo
rr-fnl
flaslona. i r.tr-,nj.;ciros.

Aquelle projecto entreitnrla tortos, rti.\v
absolutamente" todos oi oulro» proleetoa
fW transito .': pii.ta da rnimnlviao dc fl-
linncaa, l.-tabrleceiulo a diclatlnra, contra-
rlando o Inslincto do Kglmcn, chegaríamos,
<?« facl.O» a nina sinvpllficinfio alarmante.
JEJicrevcmoa alarmante» iwiur, .o hoj. o
.e-ji.latlvo fi rMunw em approvn'/ pare-
crês amaiihf» aa cuns foncçfica constllu-
rlònaea podòríni si*r exercida* na sn» \>ie-
nitudc*, jv.r força de progrcssoi necessária-
ni.nt- r.all.adno. Por is.o mesmo, lendo a
commiãsfio do policia eiii/efiic no vala da
maioria, som parecer. * idí», 4 tempo do!»
¦merecer um perpetuo adlsni;,ilo.

3 "SHENANDOAH" EM LÜTâ | CUIDADO COM OS ESPERTOS !
CC*. m\m TEMPESTADE!

Besta-felro, 17 g OnÍnbro,dè- íog*
¦^0»%meemmm-i«*miim*m**Mimtniimm«

iéría perecido afogado 2

Uma rec.m..ico_«S_o urgoafo Ho NJo se **£££• *> l**
director Kernl cios TelegraphosNeii-um. incidente sc verificou

¦»/-¦¦»••_ *•*" "" "0" I 11(1)1 I TH* '« l|'|M'-*i l|UB IIWIVUIIIUP PVIM IW9"¦Jallforula), 17. IV, Va poBMbHIaaoo' aílojnndo falsnni-nto a quo-
. n_i.l_ cidade, d» San ' lidado «le ineniai-irpi ilnquolln roparllçflt.,

cador Praga

Chegou no cmiheclmunto da lllrectnrla
•lus» Toiearnrilioi. qua indivíduos i,.iii res*

<*., PIIi\N(_I8C0i (C .. 
. ,

Vuilcl». ie.(alildas „• .- .......... .. ¦••¦•   . .-,. - -
..ii'.. Obl.po, dliem ter sido mvI.uiIo n dlrl» Wm leUo cxlgem-lni d. caracter dollctuoio

vel (imcnciiiu •¦Siu-iií.o.lonhM, A* 10 1|'J «'¦ publico anXa cniillal, ion ameaça de
herói di noite de liontem, navegando cmn » ;»»*<. ontroga do;cqrre_iponjlouçloiilnoxliwnlo,* ' i*m, ,i ilinlo dv "fuatna", procuramvelocidade dr de* milhai pnr hora, devido u
Imle vento de |in'>.i.

O "Shcunmloali" enviou um radio o eu*
lajftn naval rudlo-lelograplilco, dlitemln ijue
ie nelisva em lutu cmn Imiosa tetupi*Made
de ciaroentfi milhas do velocidade, c-ti.% Aa
interiores,

Á14 íi. 11 li»i*„s r, .*> liAvia n»'iihum Indicia
de perturbação n bordo do dlrlilvel.

_~.»i»
;..:..;..;^;»;„i»X~!»*W~:-!*

O ti» lil lie
oxtnrqulr <|iinnlliis uos Incauto

.'ede-noa o director uocil dose diiparta-
mento admliilstriitlvi] rccominOlidúinoi niio
scjuiii obiohilumeiità nltcndidus oi Hiijipos-
los cmpimudris nem nqucllcl ruip* embora
o icjatn» ittlo bbicn'oiu n prolilblçfiu oxprai'
aa sobre lal mauinpto, devendo us victimas
recorrer Immedlãtamonlo A ucç/lo policial.,. , ,», ¦ *-> *n»m ¦'

\'6>. iltimij do ciisii, us noivos, nntoa dc
in.11,11'11' ,i sim ,'o'in!.;i, devoli visitar * CO-

MÒDKLO da

No.dlalMvl'M!_r'í.e',rtnm,rÍli'mmsm
.<!.'. hoie. 1'raia nao rcinni»*'*1» ",••—„,-.„

nuo lomou, Imm-ili. lamente,
chi» «iuc llte competiam.

i .•,". inconulclOBallimp lalildOi vy-'-1 a' n 1T> M O i*\ O tT* C !) 
'.-\ 

•>,».».
lenarlo roínme oa aeui eiforwt-.om ap- | IJ Ü. W fl U K _tí_ b T ... I «NHA
ar oi paroceres. Ai pequenaa dlver-un. •> , M , ... ^«c ^«ue ainda licitam i c_ Ia parn V (VlGílOt* jlirO ,".' u.ítlOr Olferta vtk *_«¦$ »• «»_P

,le onde a ond.. ilinacem «.¦¦¦ P»* •• -r.o-.fi «IIPM 1-7. Rua 7 Selembro, IS7-J-; f». _&jfj_tVJ£
, aeonteeeii ha pouco c< ai n |i.i*."* ....,,.,.,.,.., •..¦..•.¦.•..•......_•..¦..'..•..:..•..:-:..•.;."T, ^mBr m»mf_-_,tr
ando o íxerclçio da medicina por pro. ¦;;•*• .*¦*. • ¦ ¦**, ''•.*^t*^,*, ,'• ^l*****^ 
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EDSPÈ1-IHAR
CASA GONTHIER

45 ItUA LUIZ DR CAM-ir.S 47

Empresta o VALOR REAL

•ó

O duqt ilos Abbruzzos cm
Catar...!

HOMA 17. (Havas) - Procedente da So-
malja, chegou n (Vilania o Duque dos Ab-
broMoi.

motti

_»'.Í É-Jfe
A loclcdado elíitanle devo **l-

altar a — Guãnibira — na ma
. „ liiNiiosri l,*i:i;illnv.Hi, rara ver c»*

Vi '"'' Pode. sem pu£ur «xageros,•ní véillr-ae com os mesmos fino»"¦ tecidos e n mesma dlstincçãò da»
casas de luao. l\. Carioca, 6*1.

mmm

A melhor ca**n de ferrace.», louças, evys-
taes c artigo., para presente.

II. S. J0ST5' 118
EM FIIEXTE AO HOTEL AVENIDA

mmm-

COURAÇA

(jinm nuer flfne ciwniln? a nensa leiriala-
|ío municipal, cootrailirtf-rl*. Irreeulir ei**m muitos pontos, injii.t., «conhece* desd*,
!o£n, as vantagens do v.to parrlal. Ünhl a
torreirte .úi so formou cn> torno da «ua ap-
¦provação pclo Senado, Apontam-se como
motivos esicuclacs da sun utilidade as leis
-•Tçameutarias, Inçadati dc parccllas <,uo es
ínntillsam uo todo. Podendo o --«-efeito ve-
ta. nliiumas dessas parcellãa, no seu e»te«»
der damnoíiai, o toda pérraanacerfi magnl-
.lco, evll*f«l6-.e as prarogaçües c.nio as
rlcstc «nno. O veto 4. lei oivainantaria es»
triboa-r-e na «-tistencia do d.taUtes que o
executivo repognon

Em estudos o estabelteimtnto
do serviço aéreo enfre ot Es«

tados Unidos e a America
Centrai

WASHINGTON, 17. (Havaí). ~ O estabe-
locimento d« nm serviço postal aerco ontre
seis republicas da America Ontral c os Es-
tados Unido* está em estudos, devendo se-
(,'uir hrtveincnte para aqnelles puizes va-
rios funecionariLS novlr-americanos. cncai1-
rosados de dar parecer sobro as posslbüld.v
de.t de oxcmiçiío do projecio. Só depois do
regresso destes fiir.ccíonarioi ser.lo tomadas

,\ melhor pasta dcnttfrioln porttigiioza
ÚNICOS AGENTES o Deposltarloa: 1'KltKI.
RA, PRISTA Hi CIA., Hua General Cnin.iin
n. IüO. Tel. N. «(üi.

, , ¦ ^ei i

Examinado dcjte modo» par nm único pelo soverno, dcchõ»'3 definitiva-, sobro o
eiço.

n>
CASA LAMARQLE

Senlço rápido o econômico
Transportes e Baftagcns.

Av. P.lo llranco. 14 - lei. N <*:.__
de

mmm

aspecto, o veto iitr.ial pare.e bom reme*
dio. Mas, tio fando, a soa voUçilo repre-
senta apenas nm assomo dlctatorial, qnc vi-
riu ampliar o pwlcr ]k excessivamente am-
tilo do erteentivo. B' sabido que a ousai to-
falidado dos -projecio.. de lei ofrcreeldos
ao eitame do le-'itlaftvi>-^nr--.5o—stuíestôes-
ostensivas, eomo cs or{a:nenloj, on suo
sus-festôes tácitas do esecutivo. !.o uiiise-
Tiio Municipal lia mesmo o processo oa*
iadicacôea. O.', detalhes, as parcellas, os
íjou-^os ortigús autônomo», encaixados naa
leis, por intermédio òe c.emnâa_ epie lc-
*;ram vencer, constituem as iniciativas <JOs
i.itondentej. São e«aas iniciativas qne iu-
t-iramodam e c-iic inspiram o v.to parcial.
í;oui o víto parcial, os prefeitos, eacolman*
dò os seca írniecto-;. reduziria o lí?!slati-
¦va ao papel snhalienio dc approvar os pro-
,',*.ííos dt. oua preferencia.. Q_ regimen, tal h-pigr»; chocòu-se violentamente com um p»
còmo;vem-ser.<lo praticado eatre.nós, vae ai- j i-achonue liydraullco, e.tistente nn estsçãt

O novo mal de todos os dias!
OS MÃOS GÊNEROS CONTINUAM

PRODUZINDO INTOXICAÇÃO
AUMENTAR

Mr.is quatro pessoas foram soecorridas pc-
Ia Assistência, por se sentirem atacadas dc
intoxicação alir,i.ntui', o mal que, din a din.
vae recrudescendo, nesla capital. São «s se-
Kiiintes: Manoel do Frella». rie 32 anno.'.. tra*
halhador, residente .'i rua S. Clemente n"
147; Aurélio Fontes, de 24 nnnos, emprega-
do do commercio. morador íi rua do I.a-
vrndio n.° 05! Juditb Generosa, dc ló an-
nos, residente ;', rua Capitão Lima, n." M.
casa IV; c Álvaro de Almeida Santos, de IS
nnnos, empregado do commercio, morador
i run Emílio Vnloi'. n.° ,'i". casa 1.

Morreu o antigo architecto-con-
struetor Caravelio

Depois de prolongada enfermidade, que
« tini,, resistiu, cercado dos ea»'l"»>",*¦•.,¦ 9f
fnmilia e Innunieros ..ttn;jo^. tallcce». Iioj«.
í:, If) horns dn Mianliil. o Sr. Nicoláo ca-

estrada Rlo-Petropolis e aa
inieiativaa do Automóvel

Club do Brasil

Expressiva contrlbulpo dos
çhouflcurs c dos propric»

tarios dc automóveis
Pela segunda VM reuniu., e, liontcni. •

cotnml.sau eucarreaadrt de *mm9k&S£
tlvoi nar» a lenn naçfio da I. .trada l«0»| e-
Boifí. peita a,.,.... ...io i«1«*.»»*-ví ';; :

tem apeéicnlavain dias .» bnlbanlo reai»
do de 1401000*000. Para a lemilW COtniÇOj
vio ii ser publicados os lioinei dus diverana
,,ní)c°a.V..rdo cm o re.olvido enlre o» di-
rcctnres do Automóvel,Cubada ynltto.aoi
Cbnuffeuri, sciài» envlndni ll«tas A lide a*
Unlfio bctii comu u Iodas M^araMi, ai*im!««
ou. possam us "e laufíeiiri" conlrlbulr cada
um .«na importância de lOíOfK) rrccbemb
em irocn um dlalliiellvo quu collocado em

, ca I, c rroTemonstrarA publlcatnento ¦ijm
cooneraçilo. Ana proprietários de carros

i nar leularea foram enviadas circularei re*»
I lindo n eoopernçno ds todoi.com o Impor-
landa da SOü cadu um, quantia esla quu po-
dcrA ser bondosnmeiile «iilregue nas B»f«t>es
onde filo os carros guardados ou na iodo do
Club da rua do Passeio n. Ot). de 11 «» 1
horas du noile. .. ___

Vem a propósito Informar o publico ept
para a boa execução das obras acha-M -im-
podido n transito pela serra de Petropolis
nt. final tcrmlmicSn dos serviços

M BENIMCIO DUMA CiRANIHi
OBRA

A "(nWiifà' lyrica-dansan-
santo de domingo próximo

A Caia doi Arli»!»».. Wtnpsthlfla • Um,.
inerllV nal»ul.»*» ••*' *fJí,M| l>,"í"?;'e • •'»•
lia no domínio nroxlmo, no iiUa •.¦,),„

da Aiiocaelo ifoi ..mpreiodoidoComm.rtii
uma linda 

"mntlníiN eom ora prpiranmi
y"|co o um ch».ilnni»nt». Começar-, . f„u

li 3 hun» da tarde, com a eaecuçao da t,.

r.FiícVili laiarii Setederi Purclni - "leu
» V.i Wtl - Min». <>'!« Valia P|,

tí] I* Wsloor. barytpno) - Sr. Pwderleo
•!• leirí.ei l.»1'llfioi I.ula üiiimartei •-. '!•«».
AÍ» ™Mm Maria Antnnlellu Rlholroj
í" or0omo. «*- "Schlavo" (Chi-dl Pin!
,'SfcLi ~ ffnw. I<«clna A. Soolroí Meyerlit,r
^UfHcínâ" OParadlio) - Sr. (.obeita
Marioi Chopin - Harearn\_ em so inen.r-
Mmo?'0.iMl.li ti»» Se»»,?!*»'* »•»«¦; -
¦VI Yilt neur aux o scaim" (a p.dhln -.

Mme lt.cC A. Soelro; tílordano - ;<A«. , |
iw »,! (»man»V- Sr-.JfaAiitt

i

t
¦"<

MariorcSnwii-il."aTvjplao 
- Mm» Mari,

Thomsa — "Amloto" (BrlmlUI, cato)

ravollo, nnllao c concelíundlsilmo
ehinto nesla cidade. ,-..iliiriil da Itália, mas tendo para anui
.ludo com um anuo apenas de edatle.,0
saudoso oxtlncto dcdlcou-so, em sua moci-"dade. 

á hiãrcunoria artística, cm que lo«rpu
Buccessos. por seu teiniierumcnto prlvílcr
«indo. Mais tarde, dcdlcou-so a;^ prof Is sio
!le arcbiteclò-constructor, «iuc ainda no_«
exercia; tendo n «ttestar o se-.i refinado ros-
lo. iitniinieras construcçfies n*is mentores
hairrns desta capital. Ha olguni annos,
constituirá a firmu Caravelio, Sano & (»,
do -iuc* iiíuda fa.-.ia parte c a que deu gran-

°ÒrSr. 
Nicoláo Caravelio deixa viuva, tres

filhos e cinco uot"s c era sogro do br. re-
Ilclano Mnisonnotto.

O onlerrnmcnto <lo estiiuadlsslmo com-,
mcrcinlllu iL*alir.ar-se-i'i iinianliii, pela ma- j
nhá. no cemitério dn Ordem do Curnio, üa j
nual era irmão ^ruduado, saindo o çorp.O
rio palacctc A rua Barão de Cotealpò, 34, cm | lta
Villa Isabel, antiga rcsldencln da tainiha
orn cnlulnda, e a que têm concorrido desdn

¦n iiinmneias pessoas de todas as classes

Doze pessoas feridas num
desastre de trem na Ar-

gentina
BUENOS A1RI.S, 17. (A. A.. •— Na mn-

druüada de boje. nm coinhoio tlectrieo que
fe dividia para *s,a capital, procedente do

i*ançaodo -.ínílh-s fins.
Allc;.".-se, .•.:. verr-, com justos motivos, |

rjüc n Iníislativn não corresponde As neces-j
siiladcs ria administrado. Assim sendo 0|
caminha mio ,.;rA a anmtllaçiio daquelle po-
der, in.is a-M.C'. a sua reforma; Scudo n so-,.
jifi-.inia popular a base de regimen, o que
n torna mister í o fortalecimento dns suas
deliberações; O v_to parcial, senv duvida
.•(líinna, coctrarla esse ponto dc vista. 0|
Conselho Municipal não ha dc ser sempre
c_ opparílho de defeitos agora apontados, i

í) serviço úa edbcnrSo t*. propaganda shni-
firia <io Depar-..-!i!ier.ío Nacional de Saude
Publica i! composlo do pessoal dc reparti-
ções supprimidas com as ultimas remodela-
çtif?, e tem, como se sabêí o missão de dlf-
fundir os ensinamentos e conselhos inclis-
tiensaveis á hysienc individual e colléctiva.
fc', em verdade, porque mnlto novo, um
eeii-iço iiind,.* rcuco conhecido do publico i
mesmo cíc»3 legisladores, i'.' talvez pnr Hr.n
mesmo que clle está njora condéinuado •",
alceapparecer, :.e bem (".ic os seus gastos sc-
iam relativamente pequenos. O rriiilí pòrdni,
c que n e-slincção vc;n apenas ferir <n fun-
ocionarins dé l).i!xh categoria, «.ue todos os
outro:: terão dc licur em disponibilidade,
Nessas condições taivea fosse niitis aconse
lliavel, i:;n vcí dessa sappressüOj a do olèva-
lüor do eilificlo da Saiule Publica, que con-
nome verbas incriveis com constantes rapa-
ro'3 e,
<is funce

:I0
Jc Retiro.

A collisão foi trcniínda. ficando o com-
bolo c o parachoques muito dnmnificados.
Doze pessoas ficaram gravemente feridas no
-inistro.

*_. >¦'*¦<¦»"¦*""•¦¦—¦"¦*¦¦*¦¦**-¦¦— '¦' ****

MULHER CONTRA MULHER
Ambas lutavam pelo amor dó mesmo lio-

mem: um-*, a esposa, via nelle apenas nes-
Cida snc;.-*.! para galgar 'is mais alias posições;
outra, a cs-iíoiva e mãe de seu filho, tinha
nelle o amparo e futuro dc iiiitocciiie crean-
ça. E assim, mulher contra mulher, empre*
cavam todos os 'ardis c processos para ven-
cer. n...__ luta tremenda; surgiu uma ma-
ráviihosa producção, com a fascinante Bctty
Cómpüòn, qua o PAItlSlENSIi vne cxhibir
nn prosima semana, distribuída pclo "Prog.
Matarazzo".'».—.„._—  . mmm

'•¦*__«(*_»•**

TOSSES o GRIPPES_ .TOLUOL-SOEL
Formula do Prof. Sarmento llarata, da

Fac. de Medicina dc P. Alegre.
Dep. Araújo Freitas & Cia. c Itodolpho

Hess A Cia. — Hio.

Hoje, sein f»nlta, visito A
Capital (_natri3) ou A Capital
(casa contrai) os dous gran*
des • modernos eataboloci-
mentos, onde quem deseja
vestir bem, gastando pouco,
encontra um sortimento ver»
dadeiramente parisiense.

ír Frederico Nascimento Filho. |
nriuilH dessa liaria será servido dos nl.*„

do A vrar o cbí. voltando depois aa puioii
.Munias à feda mos salAs» d» Assotiat-»
,tóf I m..rc?a«ló» do Commercio. ond. b.ver*
&,af SSííl "a «jawban.l"' do Datalhia
Naval,

rerin inniiincias pi
sociaes. -_6«S_"

a Saxidc
da.-nia!hc>P

rocias
MODELOS DE PARIS

Nova» Ct)I_ec-"õ«ft <1« Vestidos para
Baile, Tlieatro « Visitas. Elegantes
Vestido» pnra Luto. Ultimo» Mmie

ÍS5
DOENÇAS DO UTERO:

Falta de Regras • Re-
gn» Eacastaa- Regras
F_xcfxar.M-Co_icaa Ute-
rinaa • SuapeneAo • Corri-
mente* e deiaaia Do-
caças do Utero * do*
Ovmrio*.

O MELHOR REMÉDIO

Para todo* eaaea «n.
commodoa, que fazem
a* senhoras soffrer tan-
to, o melhor remédio é"A Saudo da Mulher"
porque é um remédio
do cr.o interno, de gran.
de energia que nctua di-
reetaniento sobro a pro-
pri* sede das doenças.

rWWm
umÈÊ

Não pense.»
iliiuira com vantagens LINDC

MOVEIS

Le Mobilier
41, Rua Uruguayana

A visla pelos MENORES PRE-
COS c parcclladainente com JUROS
BANCÁRIOS.

Xão lia mais aceidentes no
ramal (lc Diamantina

COÍ.-NTHO (Minns), 17 (Serviço especial
A NOI.T-) — No ramal dc Diamantina,

onde os atrasos . descarrilamentos de trens
eram tão constantes, não mais se verificam
factos semelhantes a esses, hoje, uraças i.
providencias do actual engenheiro residente,
Dr. Victor de Prcilas.

, , ¦ mmmm— ;- ¦
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Não quiz dizer onde foi
atropelada!

E" sexagenuria, viuva, e sc chama Maria
Pifdfoni, a senhora que recebeu, á tardo,
soecorros no posto central du Assistência,
por apresentar nm ferimento nn cabeça, cm
conseqüência de um ntropelomcnto de que
loi vitima cm logar que se negou a dizer.

...oois dc medicada, a senhora Prcdiord
recolheu-se ao aposento que o.cupu uo Glc-
riu Hotel.
... , ¦ ^ai» « ' ****•

O homem que tem cabeça
só usa chapéos da "A Capi-
tal"

v"*2^*
rrer,ideCosinha!

CASACOLOMBD

—•?«»¦

, XteS SSS! toa* 
Çhapéo^ngeri^ 

fina, Bolsas j u^^
nccionnr sempre qne dclle se necessita... !e NoVKlaucB. fcLi.bAINt.iA_»', rua Sao | »...'. 1-4/t -_j. i <J semanário

Dr. Ea.tellití. Lihá-VJas urlnarlast (vens-
i'«us c cirúrgicas; iÇaios a. Labor. S. José St.

Drs. Motira Brasil e. Gabriel de, An-
dro.de ~ oculistas — Uruguayann' U.

_z José 7.20, r,ol>.
tintura ideal pura
cabello et harba. Nas

perfumarias, plnirmaclas e droiiarias.
mtt»

elegante que os leiloros de
i elite não dispensam, vem esta semana com

iim esplendido texto, e repleto de dcsiíhos
íãllcHórias o cliargca, modas e frivòlidiides,
sports, cincmatosniphia, tudo r,ob um aspe-
to jjraphlcó delicado e artístico.

Dr. Edgar Abrantes. Tratam-Tubc-xmioso
uclo Pneuinothorax. Largo Carioca, 18, S às 4.

DENTRO DE UM CANO
pelo
Dr. Rej
nboras.

^.__.

-m***-
DE, OSCAB, OLAKK - C"n!ca niidicai
ll. llepublica do Pcrv* 3S, das 3 em deanto.

Da aae morrea, afinal, o mendigo
^°_ ArÇ.S|°l».^riu" £'!" A's" primeiras horaii da tarde, no necro-
. 18, I às 3, !_•*?, 4" e (_-», %KÜ An ,nsti„lt0 Medico I-Vttat, pclo Dr.

ilcrbprt Antunes, medico da Saude l*ul>!icu,
íoi feita n verificação do obllo nn dúsflra-
cado mcndljjo losú t*erclra da Silva, qui,
encontrado ajjonisando, como noticiámos,
nos terrenos de Santa Luzia, foi morrer na
7a enfermaria da Santa Casa. O Dr. fiei-
hert Antunes atlestou como "causa-mortls"
tnherculose pulmonar. O corpo do infeliz
foi' depois, inliumado no cemitério da Sio
Frwncisco Xavier,

Dr. Manoel de Abreu gSSSffi
pia profunda e intensiva (8 M A 20(1 kv.).
Evarislo da Vcif/a, 20. C. •!._.

«"¦**•**

0 deífinvoívfmtnto da tlüniea
ophtalmologica da Sairta

Cata
Inauguração das novas in«

stallações
O Ur. ÁÍoysio de Castro, director da Fa-

euldadc de Mediciita, convidou o Sr. minis-1
tro da .Justiça puta assistir « inauguração
das novas installaçnes da clinica ophtnlmo-
•lógica da Sauta Casa, ali mantida pilo mes-
mo instituto dc ensino a dlrigidu pelo pro-
(fessor Dr. Abreu Fialho.

•Esse aeto, cunforme ücott assentado, rea-
5isar-sc-á na próxima sc*iuuda-fcira, 19 do
covrente, com a presença de professores,
•endêmicos, administrações d.a<iuclle hos-
pitai c outros convidados.

«na» 

E' um erro comprar cami-
sas e gravatas som vêr o bel-
lissimo sortimento da "A Ca-
pitai". Tanto na Matriz como
na Casa Central, existe uma
variedade como não lia çgua)
no Rio.

UM IRRACIONAL
Aggrediu, a pedrada, uma crean*

ça de seis annos.
Não bastam, piira on indivíduos icápàzcs

de certos crimes, as penalidades do Código,
Seria preciso um castigo excepcional c cor-
respondente á maldade que clles represen-
Inin e ás pessiriias qualidades de qne sao
portadores. L'm desses dcsnliuados o, sem
duvida, João Antônio dos Santos, que, sem
motivos, afitírediu, com uma pedrada, o me-
nino Oswaldo Tavares dá Silva, de seis an-
nos de'edade, apenas, filho de Manoel Ta-
cures da Silva e morador á rua Passos uu-
mero '.í'.!. O covarde criminoso foi preso e
recolhido ao xadrez do !_,')•• districto, e a
victima. depois de receber os soecorros da
Assistência, foi levada u tratamento na
.¦asa de seus paes. •mmm

0 abrigo Thereza de Jesus
commemora, amanhã, o seu

4o anniversario
•Commcmorando o 4° anniversario de sua

inauRiiração, o 'Abrigo Tliereza de .lesus, rea-
lisará cm sua sede social A rua lbitnrunn 53,
depois do amanhã, domingo, ás 2 lioras da
tarde, n sua festa aiinual.

,.Vs ^ horas será feita a extracção da tom-
bola cm beneficio da Instituição.

O sorteio s« fani por meio dan machinas
"1'ichct" dii Companhia dc Loterias Nacio-
naes, generosnmento cedidas peln sua dire-
ctoria. lísse neto scrA presidido pelo inspe-
clor geral dos Cluhs d<. Sorleio, Dr. Betisoiie
C.nrrèa, que néeedeu ao convite da directoria
dii Abrigo nesse sentido, não obstante a
concessão feita pelo Ministério da fazenda,
de isentar de qualquer fiscalisaçâo essa
loinbola.
., mfmwm ,.,,._.. _. 

Horquina
mellior tônico para or, cabellos. Formula

do lixino.
Dr. Werneck tachado

' venda nas principaes casas de Perfuma-
rias c Drogarias.

»—«item i ¦ 
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"GUARDA-M0VEIS"
(Sob ü palrociniu du intluat u\\ Leandro Martins!

Chamados : Ourive., 41. T. N. 1500
-A-mntttommmm

Ôím au costas

Prisão oe Ventre

faíH^MAÇHESIA%»»** Silva ÂRAUJO

Kl» ha asii» «elbor da
a_*« o Matinemo Sloaa
Sente-M alltto rarul» • la-
«lubliatetiBíiite. B **!-•
sempre in_o para dAre»

Rii.iiiuaSicu. t*_-
«raljis,Sciailr». Kn-
ion.!» e onl.ni, V»
n.*!i.!'i)!i*i»fterprecf*»
triplo.

*'..síle-eí e» twiM
as ptiarBíeíbi».

~+~m_#Qatm

EU TIZ A IIAI.I.A ESTA MANHA COM
ÜMA G1U.1'TTE. E VOCâ?

—-- ¦.«-¦«¦$?..BSs»—#¦

II.™ IttrfA nni/Á E/cnicn'Ò8 dc Pediatrialim avio ao.o __ pcl0 pro(. w. Birki
Irad. do Dr. Martlnho da Rocha Junior.
Livraria Leite Ribeiro e Livr. Alves — Rio

ülma grande festa intima no Or*
feão Português

Reina enorme entliusiasmo entre os so-
cios do Orfeão Português, pela festa de do-
mingo próximo, <iue começará ãs 6 horas
da tarde c terminar A ás 9 da noite.

Uma esplendida "jaza-band" foi contra-
tada especialmente para abrilhantar aa dan-
sas, que,' a julgar pelas passadas festas da
benemérita sociedade, ae prolongarão, sem-
pre animadas e com o cunho dc dlstincçãò
que preside ás suas reuniões. 1'or deferen-
cin á commissãò "Pró-Orfeão de Omdci-
xa", haverá, úu !) horas um pequeno inler-
vallo, no qual ue leiloarão os objectos que
sobraram da ultima lesta, onde se eviden-
ciou a dedicação do Orfeão Poiljiguès pc-
Ias agremiaçô.!', iirfeoniçns, iiusiliainlo-as,
sempre que ií ncVe.nsurio, Apezar. de certos
dc que todos os convidados pela commis-
lão de Coiídeisa acorreriam gostosamente
a novo festival, para fim idêntico, mas de-
vido n ücr exibia a quantidade do objectos
íi pôr em leilão, ainda que valiosos, resol-
veu a commissãò pedit ao Orfeão PorluguCa
para, aproveitando uma lesta intima, ter-
minar o leilão dos objectos .juí restaram,
ao qua dé bom grado a directoria ncquies-
cen. Assim sendo, os convites serão restri-
ctos, não servindo os distribuídos para a
festa passada, tendo a commissãò recebido
alguns, que distribuirá a sen critério, po-
dendo deste modo os cotideisetises e seus
nmigos, assistindo a uma festa familiar do
Orfeão Português', continuarem a festa em
líõn hora iniciada em beneficio da escola de
desenho industrial e do Orfeão Cdhdclxch'
se ,tão abnegadamente dirigidos polo gran-
de educador benemérito dc Condèisa; que í
O seu direclor regente, Dr. João Antunes.

A ELEGÂNCIA ASS.ST.K80 ÁS
CREAjjgAS POBRES

0 grande chá dansante do Auto*
movei Club

Amanhã, sabbado, 13 do comitê, realisar-
se-á nos salões do Automóvel ('luli do lira-
sil um chiV-duosnnte, etn beneficio das cie-
ancas pobies dos bairros mais necessitados
da cidade.

A referida festn de caridade está sendo
organisuda por um grupo de senhoritas da
iioi.su mellior sociedade, constituída da
Missãn da Crua, e que são as seguintes: l.u-
clii Magalhães, presidente; Evángclinn Tusso
Fragoso; Ameia Menezes, Maria Helena
Custodio Coelho, Gilda de Carvalho e Odctte
(iaspnroni.

Vinte c uma senhoritas servirão as mesas
de chá.

Soffreu um ferimento no bra-
ço direito

O desenhista Oscar Barbosa, cie ;i5 annos.
domiciliado ú rua Sabino _Í5; apanhado por
nm iiuto na Praça da Hcpublica, recebeu um
ferimento uo braço direito, pclo que teve
os soecorros da Assistência.«».»-_-

'** -!áff/ áft^_-Js^SS-r\
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AZEVEDO & BRAIMCO
ALFAIATES DA A.'.Tl.A!-.DADK

H. Conçalves Dias, (14, Io andar. Fone C. 1212.

Roupas1
para Banho de Mar!

CASACOtOHBO
»«L-

Dr Osborno— Instituto de Itadiologin du
Or.'Manoel de Abreu. Hvarlsto Veiga '20. C. 442.

-K4MIÍ.

Em viagem para o Ria
BELÉM, 17 (Serviço especial da A N*OI-

TE) — A bordo do "ltapuliy" seguiu parn
essa capital, o Sr. Antônio Carvalho, sócio
cie casas commerciucs dahi o dc Peruam-
buco.
¦— ¦' ¦ — ¦ ¦*¦*< _0t4&SW>m) mmmmm .¦¦¦¦¦ .-— ¦

Os Soviets também cogitam de
sua frota aérea

MOSCOU, 17 (Ü.'l>.) — O exilo sonsa-
cional do vôo do dirigivé! "/.. R. íi" foi
muito apreciado pela imprensa soyietistii,
que po?. em relevo it importância dos d.lrl-
['iveis como armu de guerra. O "lzyestia"
ieinbni, em cdiluriãl, ao Ministério da ('mer-
rn a necessidade em (|ue eslá o exercito rus-
so da prover-se dc elemento', que possam
afastar o perigo da predominância do ar por
ipattlqucr das grandes nações ciiropéas.

mm»-

ALFAIATARIA PARIS
Ternos de côr, dc lã, sob medida, por 1S0?,

2005 e __0..OOO
Pereira Filho & Cia.

RUA URU-i-lAYANA N 32
mmm > ¦

E* no Io andar onde V. Ex. vae encontrar
mim sellceçáo de fina Lingerie por preços
de grande vantagem. Itun Sete de Setembro
n. 155, sobrado.
mm ¦¦!¦!¦¦,., „-, ,. i ^m*m_Xto__Wm-m — .-m ,¦¦-¦¦>.¦¦"Para Todos..."

I**slá ningnifico o numero desta semana
repleto dc boa literatura e de excellcntt* re-
pòrtngcm. Diversas jiuginas são dedicadas a
Anatole 1'riincc, e etn cada uma ha vários
retratos do mestre, e interessiint.es nota» so-
bre a sna vida. Não deixaremos de iissignnlar
ainda os uttriictivos da parte cinematogra-
pliica. abundante e bem cuidada.

mmm

"0 Malho"
Com unia cxcellente reportagem photegra-

phien. que não deixa escapar nenhum fneto
de importância, circula, amanhã, mais um
numero do velho semanário carioca. O mo-
vlmèntõ sportivn, a actuaiidade polilica e
mundana, todos os acontecimentos dignos dc
nota tem 0 seu registo nesta numero,

da

Todos
querem

CiSÂ COUWRP

CUIDADO COM OS OLHOS
EXAMES ÒRÀTtUTOS DA VISTA PAKA AP-

TUCACAO EXACTA I»AS LENTES A
USAR, POlt MEDICO OCtll.ISTA

Rua da Quitanda, esquina dn Iluu ISucnos
Aires - A ÓPTICA

¦>——¦—-¦-.,— ¦, m-m_^00tm , ¦ ¦ , _,,

NOVIDADE» KM MODFA09,
FÔRMAS E CORES

a começar de Sfll
'Ilua.s Ouvidor, 10S/107.

Carioca, 38.
Urufiuayana, 0 e 3\
Cnmcrino, 171/1(6.
Estacio de S4, Cf».

«m Nictheroy: '_'_¦'._
Hua da Conceição, ...

___^_.. ¦ «a» ~

Furtou um terno o, por isso, fi)
preso

O Investigador cm serviço na delegaciai >_.;
2« di.tricto capturou, pela manha, o matrr-
duo de nacionalidade bòllándexa utraarto
Scrvim. aceusado como autor do furl.. c;
um terno dc casetnira pertencente ao mern.
nico Alberto Zavarclla, Italiano, domiciliada
cm Santa Cru2. .

Scrvicm, á tarde, foi removido para _
delegacia do 27* districto, cm cuja clrcum-

cripçfui praticou o delicto.
.. ^^m__^»^-mmmm

A VERDADE E'ESTA:
O PO' DE ARROZ

LADY
contfiidA, a ser ò mellior c a náii

ser o mais caro
PEni-UMARIA LOPES

Praça Tiradentes ns. 36 e 38 e Eaa
91 — RIO

_n,m , _¦

PRESO MESMO NA HORA...
Um leiteiro autuado quando mis--

turava água no ieite
Chama-se Domingos Dias Brasileiro. Bo*

nito nome. t! dc profissão t* leiteiro, magnifi»
co meio dc vida, principalmente quando sa
pôde vender agun colorida a ianto u (m^a*
lo por litro. Unia vez por outra, çnlretanto,
ii cousa não corre bem e vae o negocia pelo
avessa, embora o negocio de distribuir ic:-
te viciado aqui seja mais folgado que ein
qualquer outra cidade, lira sileiro, porém,
acordou hoje dc má sorte c, na hora dc
temperar seu liquiduzinho para vender, na
rua Santa Cniz ii. 2, nppareccu-lhc o Dr.
Hòriiclò ,Salema ("lar.jáo ltlbciru, acompanha-
do do guarda fiscal Adriano Marcondes
Lessa, n. 103. O resto j.i. _. sabe. Uni ra-
lissimo flagrante c um leiteiro criminoso
de tantos, que, agora,- vau pagar .peln qa'i
fe?., depois de cansado, enjoado (lc infrln:

! gir leis e regulamentos, sem aborrecimentos
I maiores...

, t<Bw - *

| VENDEM-SE es*n Anda-
rahy dous prédios novos, cie
esquina, próprios para ne-'. gocio e moradia, á rua Ba-

jrão São Francisco, 1601162.
Preço SO contos. Trata-se à
Rua S. Pedro, 132, sobra-
do. Pho.ta 1-3. 3259.

QUERIA SEá^OttSSSÜRIO ft
-.'IlUQB-g? _ -•

E foi preso e meti.do no mira
Subia a poliria do 2t° districto que o ia-

dividüò I.uiz Oõuzagn lürvor; residente á rua
S. Clemente TfíS, niidavii na -iia cirçiunseri*
pjâo .fiiigindo-se cómniissnrío e coínnicllçn.-
do toda a sorte de violência contra os fc»s
desiitfoctos. Ainda ha poucos dias elle «Ç
logar denominado Tres Vendas ordenou a

I putrulha ali de ronda <ino; cüpániassò uni pp-
ln-e Homem, o mesmo pretendendo f,'i_**r>
pela manhã, na Poulc das Taboas, precis»-
mente qüuuS.do siirgirani os còmml.ssario?
Ualiiu c Uarreira( que o prenderam cm fia-
grante.

l.avnr, que conta 25 annos dc edade e. i
solteiro, foi.inundado apresentar-se á I" dt'
legacia auxiliar, afim dc ser "pretuptush*
sodo".
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Caiu do bonde e feriu a cabeça
I'oi no largo de Santa líitn tjne ;i senho-

rita Sylvia Kigueira de Mello, de 3U annos
de «dado, iiioniiidra .'i riiu Yplraiign .17, caiu
de lim bonde, íerimlo-se ua cabeça.

A Assistência niedicdú-ii.
«»•«_?¦ *——'--——¦¦¦'—'¦ ¦' ' »' -y-tw^* ¦ ¦ — ¦¦ i t

¦ éy^^^° tIMPAHETAtS

"Selecia"
A edição desta semana da "Sclcetu", a en-

irar em circulação «manhã, trãs A capa o
ultimo retrato do conhecido artista ciuc-
nialograpliico ,latli Holl e publica, no tos-
to. ao lado dc gravuras nitidas c interes-
•antes, curiosos informes sobre a arte do
silencio.

"Fon=Fon"
Com uma interessante capa desenhada por

Hansi, apparecè, amanliã, mais um opti-
mo numero de "Kon-Koti", o querido maga-
zine a que o publico bniGilciro jã se ba-
bituou n ler, semanalmente. Além das col-
Inborações, em prosa c Verso, que lho vn-
lorisam as paginas, "I-ón-l""on" publica,
nesta sun bem cuidada edição, urna desen-
volvida reportagem grnphica focalisando as-
..umplos dc palpitante actuaiidade,

| DR. PIMENTA DE MELLO;
V Ourives, 5 — .terças, rjuinfas e saliba--

Affonso Ponnü, O;
1 ás 3 horan.

A dos, ele. 1 ;.s R horas. /
* segundas e sextas, do

mmm
Manteiga "Tupy^:;mit^S:
Onico deposito i

' mei
Ouvidor, íi'.!.r,->

"REVISTA DA SEMANA»
Esta verdadeiramente éiicah-.v.»ior •> "l1/

mero de amanhã, da "Revista da Semana,'
Interessantíssimos artigos sobre os tu"'*
variados assumptos urniiin ns paginas ""_
antigo e luxuoso semanário dc tantus irn*
diçúes cm todas as rciilas cultas do pãl?.*-":
morte do grande Anatole Trance, a mon*
parisiense e as festns da semana ultiina,*cn-
Ire cilas o elegante baile do Automóvel Çlu»,
illustram lindamente o presente numero il«
conhecido hebdomadário, não esquecidos,
ò.üt.òsim, os brilhantes trabalhos li-terar."'
que:tornam simplesmente deliciosa a leitu"
ra da "Ilcvistii da Semana",
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A Bahia está em condi-
ções de abastecer esta
capital e o Estado de
São Paulo de eereaes.

frutas e legumes!
¦u *****-m ******) *****

lAIfliclos vários centros tle
população de Minas

Para que .11. t-atendum a Ju?/. ile I'órn
un meili(la« de «omliaif i careMia
adopladas eni Í5< Ilo Horizonte

.ríflJSDB FrtRA (Mina.*). J7 1 Serviço «•¦:-melai du A NOITE) ... St-gulu par.. UelloJi,.ii.f,iite o Dr. Kdiurdo »!* Mctiej.cs lfllhu,
(ircildenrl-i t!» (.'ainnra Municipal, Consto<-, .• .v. ¦ s, vae entnndcr.je' com t> goVcrnodo Estado, no *;:t-li .•>'.. de .ereiii tornadas cx-
lensívíis .1 e.«l'.i citlailé 'mi providencias ..ü
toinádaa para cdnibntei; a enrestin.

A popttlaçúo, c..|iern .que njnni icmodeln-
da', ie feiras lliVeti ai*iti e«:iitiml •:.-.. nilqul-
rlndo-.ie os gencroR' nas mesmas vendidos
«in própria xú-pc.rlittcndencfft, de alimenta-
fão, ücm interm.vliurio «le esporle alguma
I.n appello ila população de Mor*

ro r»raii«U' ao» (governo» dc

OS JCMUBr
WS HOBS

Teráo
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^Ls-y/VQp-ULTIMriJ INfOKMAÇOy
A M*mWPItVft3 p- MINUCIOSAS
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caracter nacional os
âineraes, amanhã, de

jjgjoje [rance
Verdadeira romaria tem visitado

o corpo do illustre escriptor

M8«S» o~cc~rel.ro do mes.
?!!$tó^^ Ire de "Le Lys Kou«e", na opN
n#»riiMVi% Pi -.*....  ..»  ...... "__.__ __ _. __ __ *¦¦* ¦

IdbToda a reportagem
DA

——***mm*m ****•*-**•***•

«A NOITE"

O priicnil M.un , Bnrrfllo o geilfl com*mundndo* r-logiinloH i.«l<» pre»!»dente du Keptddim
drtí.w,?,,inb,.rrt !la-P"«™ d\r\r,u no chefedo I)eportamcnto «io Pesson I dn Guerra o sc I,..111.19 nvit.o: .

. "Oeclaro.vos 
que mn v summa.-ncnic» gr.v• ii"VHW,m nomo •**- E»n>«- Sr. prcsldínld"

? ht,"1;11"'," íencrnl ,loao de lim-, .Meu.nn unrroUi pelo cnlml ,!.•..«impenhu «n.-, dou
;Ur'.'i j1,'1.! ' '•',";' '"/• Incumbido nn extremonono ao lirasil, ondo, uiloptando nic.litl.is decaioclcr militar, dns quutu decorreram, cut**-

0 NOVO INSPECTOR DE [Preparava-se para liojej o crime da rua da Relação
FAZENDA INTERINO novo movimento sedlclo

AproSISelaèão - ***«*&
doserviiiodeinspeceão

fandeja «ln ul o* Janolro, Sr. J. V. Ra.
<i« iifinou i,„jo ,, j- cacripturarlu do '1'hesou.
¦ •- ... „tni». Augusto 1'miifiiet. parn reinou*
"•Im.J "•i"'.r!!".¦•"¦¦¦*"• •'•''¦> «spcdlõnto «Ih• .cparilç.,,1 d,, liispccsfto .!? 1'a/end,».t- 'a -itMit-iij.ç.-in, cm caracter provisório.
.':,..."mo »!»'• dosntollo scn-lço cn! &£&&'••¦ ilicsour» Naconal, c«.mo sc'4iir,iMd

deratlvq. h essa iiiiih obra peln ííunl o rc|i.erai Jlrnna uarrolo se Impou aluda umn vo/"im.."?.!.. .. '!"'' !it'us> «llfínt-s eonclda.li.os, c" "" ítlllía ilu seus

indicio de mun proxiiun remodolaçüo e-í üt.'-!.__" .¦"'•"¦'¦fn da iusp;.fç;"„| do /¦'.iW,„|<-.

adquiriu mnis um titulo .«nobres camaradas.
.S.'.o. por Citt.nl, credores tln francos lou-vores ns officiaes nuc, sul» «. sou dluno com.mando, prostnram serviços nn dofesa dn o

^:^,0*",!,,c. A CAMARA EM SESSÃOIIOlI.tKLVlvSra.MKH, 17, nt:.ili.».|f:iv.,'!).•-¦ O Congresso do Partido llodlcnl o II.i.Ií.mIl^oelallstn. reunido nesta cidade, enviou ú viu-».i Anntol*.. Franco, um t<*lc-*rammn do peno."'.'*.!,.*.,*., faliecimento d,» m-nnilo escrlnlor.

Foi proso, quando se achava re-
unido, o comitê revolu-

cionàrio
.-.Ha41??- '7' -"»«¦»)..- loram em niiuic*.'• i.e 011/c ,is p.-l»t>.ii ,!,> niembrm «Ia com-n»tf,.n executiva d,. |*Jrii.l-. Naelonaí, <-f-i',\undH hontem, ptls policia,um d,»s dciidtt.1. o Sr, Prucopto Preltas M
a0l,u.°t0, r,!"* m''*'l*1'**\ "'««o 1"' hiv"a.'lo
a*. .1/"••''•<«¦ '¦'¦ «nador • a> .1.11,1.11,1,1.,.dss da «i.o tfo-in cm virlitilo du tnanilnlo.i^iat» i,>inA,l.is lo-das ,.s precauções psraevitar qualquer pcrlurbsçflu dn ordem. Atía 1.1 una inirii, porím. continuava a reinar•,,i";L'i:,..,ut,í«"ci" ••••¦•> -»iNitz.LISBOA. 17. (U. P.» _ Cinflrmo o meu
li-S5umT" "0»rfm «"bro • |,ri,5,, cm

Vt»TOI'.SF 4 Ittlllí/*{<s i.'iV4t !_¦%' *.i ¦_'_." "m. com""* '«"volaclonnrio radl-
i«w.rw«Jírl,'**-Ç'*" UNAL DO *,]• "• momenlo em qne ce achava ronnldoOKÇAMEMO DA MARINHA :".Tu.,,• de,,bfr".r *">•"« » mKnto aíb:Poi uma sessão -cheia de oradores a de ,.[?;"„'"• ¦,cv'** »•¦¦¦•¦••? ¦""¦J*-. »o comlií

CONCEDIDO <? 1'I.DIDO DE PRI.S«.0 WtRVEiNTIVA CONTRA OCARiVGISTA IMMIKIKO
. 0V [••'•, ->'inlo» Nctto, Jui/ dn a* Preteriai.iiiul.iiil, f.,| concedido o podido do nrliloprovunllvn, qua ll.,. (,-,, „ Ur, Tamulilo do...ui/,i. ilclostulo «lu iü- dislriclo, contra .tos*iiaiiins 1'iiihciro, o l)iifbaro'o cnvnrdo mata-ti...' do Infortiniatlo l.cl|'l.im Gonçalves Uns-los, fnelo do quc tu.s occupAmos dolalltnda.inunto.

e^MilINIOAOOS
^\\iriVimVmtm'^***^^

1 Chapéos I
Modelos próprios e as
ultimas novidades, na

min • ,!., ,.;„.,„ ,-. ,-,. ...... ,.,, , .,, ,„,.i" ,, ' •«,*¦¦>. '," í*n*'l«'Havns). - Km 'slgual ',']'*' *•<* wiwrai Ue Inicio. «I.„.s uru.lorcs ¦"K5i,_"r_H ^,¦l-•_,•7,¦¦ *, niarii.iu.iro».
dn èlosladM. nomInhft tento como ,,..•." í° '"''. n_to :'"'.'''"'"'''l" •«•? Analnlo lT..u- ' : " " elp«loi fiinchre tle I). LMunrtJo ^iTZrl-i 1 V<H" pr,"''!|, dc '<¦¦¦¦*"'* «
ram, n juízo duWv 

''»,',,,', 
, ,T» f'"'. ? 'V"' '"J1'' ' ••""••'•' suspendeu n su.» I f, S"v"f. "lí*1»1:!'" «'« «".vas. hontem ff* Jaí-S*0?.n" . Projcctada rovòlucflo;*¦¦.•»¦'->•'*» toinniiind.iiUO. 

| m-ssiJo «lo hnje. f.illcc ,1... snlicllnndn ,,uc, r,„ s„„ hnmetia* '"•l*cando..ir a.dn» .Sr*. I.opos de Oliveira;
IA forçii imviil oue onerou nn nvin. '. ' A,,1,S' ''• '''' ''•' - «• cn¦•••,, •'-, '\natnle •_•'.*" ¦'"*¦•' Inserido eni neta um voto de !j?Yíl..lfro"0' ""''l50 Mi,tia'1 Abr,'u' «Cll<,n-
I ÍMo.nWc da I.'..,.,.l. 1; . ti* ' ","•'•• i.i.mi-rii..!... !,,».,t...... .'. larde. cm '"•(" r„.*'0"ra « » «nador 1'rocoplo Preltoai Eatc- ,.,.. . ,UCP"»»*.« — !>li.*«i aulomovcl. dc Tou.*.. para esta capitai, 1,1 •.'."•'»i:.<l.» o rcqiierlnicnlo, a Mesa decla. [?! .ol,° devlt,° » «0*,ar Immunldados parla-«in ucgao lli- j-rur.-ir» uu <;Jm. diiriiiitü lodu ,1 .,...!,• vclndo :>.'l,,s ll;tif.,.s n-}}_.i**sncliii-.sc i>* l.ouici.mtcus du Cnmnrn. '""¦¦•"*'•-

<l»'liii'i;i I inata reprçscntallvna das letras francesas. O sr.*.:,,:, : ,„ .,,. ..n.i... «» soverno r«in »»>nii.,» -».. ..........•._. .......

Casa Fonseca
cn lu Ministério «In ARrlcullurn, fa.cndo um _ ocr'*" '¦'""¦'"t"-«.-... ___,. embaixador do lln.sii. Ur, Souza Unulas, cn-

rmVi..1 iJ / Srntns 1'clü regresso u a-ut i'.*ou "'" 'olfíramnia de pezainca ii viuva :— *•«•"-•«.» enuena no mimo pnr quo vem
S*mí--i«ili_ Üf° ,¦?•'*'¦* .'iue operou 110 ci- ''.r-,n,Ç*;. expressando .1 tristeza «In Inlcllc . _*«"«¦". aclualmçnli., ¦(crl.los ,.s negócios «les-
fn.«,i,H .n ' 1!.CP"--,.*C**. composta do «unlldndç latin., com o dcsapparcciiuohlo , 

**,' l»>*»t". Alui.Iiii a uifta Infinidade du con-
Mi «c , ^•'¦•¦,'•'¦':•', '- dos contra-lòrpedül-1de Analolo. tratos celebrados sem os requisitos Icimcs,!
Jl ,.C-C'[ °„ A.?,t0 •¦¦Qko", *,eri ma- ° cntafalco do grande escriptor dessppn- {!,imal01rln1 '¦'¦'¦¦•¦¦¦ aravosos para o erário ini-ldn, amanha, •».-, ü ||2. na egroj» da Candeia* "•'<> enlre flores c coroas, vcnilo-sc enlre uu-; "% '  '....-., ¦....„,,ii,u„ .---ver aprcsu.il.nlu. em 3'Uísciissío, au orçamento du Airicultura,emendas para evitar esses abusos. K.iomi-obr *'crl»a «lesse dcparlamcnio de:

Vejam as nossas exposições de
confecções finíssimas e de
agasalhos para o theatro

Armarinho — Novidades
A Caixa de Pensões dos Op» ¦7'Gonç- Dias °Vnmm n
rarios da I. N. quer augmen-

tar os juros

¦ *****

ndministriição. justificando sensíveis cortes, O Sr. «Jlrector da Desíesi Publica resnlcm «Isuinns. que, por serem demasiadas, ven remetter a Inspeclori^utícrnl «iôs"an-

" Minas tt «I.i l'ni:lo : ' ' I SL_U*iV.t " "'l';'1'1,'*'' •" *<•"¦• comparecerão os ,rus a que lho enviou 
'-, 

Acnilemia l*rance*
ilOfinO OflANHR (Mrriaá), t? (Serviço navios' 

° nCS u «"••'•••'Soes dos tres (••'>•aspceial da .. NOITIi) -"ÓJ /«eneros afi- .^OcBsnisadn a visitação publica ao cadáver,
snenti. Ir,., nõlndaineiilc o ir,*- !'.;i-',*, -. <••. ' O rni-ul.. .1... .*....*.* .. lormou-se logo um immcnsn cordão de po*
rin hn s. i" • «ií. orV ,V. m T.llfníu i!f«i n ^"í'.0" l,a--IÍ8*a» ««• MMÍ»«». que descjnvnm ver. pela ullima
(rthdcs cl .".:..•"¦•.• *m. seu" urevJ ¦" 

P°"|U Cro98i- ' V"v *' ^,i'S,-, de An:1,"lc* taSwiH ""^'".T'?? ?m "na '""•' "-10 "" """ """" c,n'!"*" B"™»r,
líÍ,aâSÍ5,%? í&fe Pedr/K/i-a^ A° " ° 

?'•• «"»" I l-eníb^íLín^^^^,,,^ n^©^ ,JS»* ÍSa^ezp.d.cnta. o orador £_&£ Ün'^ ft MS d^Sr.K I

?S S 
'íWtt^ffiíS-fiíaíS 3?"S-™ 

e.,Cne,"C 
C"r,m,:, V-««ySà »;Â.tísNí.H,fe PO - d governo decidiu «^|^»S5"!«^ - amm VZ - 'c^SSa*

•esta localidade'"' 
° u'"*"'r',m,,"*l'' ,!n *,da '•|»ovi*Ae,íjnn-!-;* 

ts /• . „ rcalisnraniiinhii.com extraordinária so- 0^."4l"f"l?_.d-' Marinha. pho 2' do n,t. 273. dn vlgenle lei ,i-m-t' [)h rkVlnR,0,;5LNJ,~, ''""'"f1, lf.l,r" Ismnidade. os funeraes de Anatolc franca 'S ,*.e« jir' ío.r;"-' approvados os projectos,' pesa. sob n allegação de qu a instlluicãn
À Camara d.! OlivelM faz um «rror- ia^blÃÍ-^õtóTnSi"'' ^^ ''" ,0r" •*-*'¦}•**> ""• «?"*-'« nationnl. Assistirão o ^Jj"5™'*™- «•.-»"!»¦*. d" utilidade despende 150'HIOlft animacs1 wn^o pa,iZn-

rin .'nni n. ..«-««...^!,!Lv_. r.issn inJ.\ií.. '.Vi t ',s; w."" ,'-p""*e.' *'n'si,'''n"í **" H«Pub Icá, Sr. Doumergucj o l>-*-'->ea a Sociedade União Operaria Aniazo-tto de pensões ãs familias ,|e seus associai
. -,, , m . 

",,? cotnmt!rcl-",-e» S|itSf'Íi 'l0 l»!i-r!'t'«''"-, "oi" presidente do conselho, Sr. Ilcrriol; os mem- •' f •"<¦• autorlsando a abrir, pelo Ministério dos e a laxa dc 12 •V^ciSfoMe-dê
UL1U11A (Minha). 17 (Servi,,, especial 1 Ó.hvZ,v^n?.^f !'S•?"?."".,,a,rlo,ic'?s hro% <io «ovcrno. «-" *-«"1»» diplomático e as ,<!a ,r",e,r«''«. ? credito de 19 175:3275200. sup- receita, nâo produz » wnS7íüffieÍeSteia-A XOrrií) Os -¦operários"' locaes- levaram nl ,,?í, "n ¦" *,a J*n1,!*!ir*'' •¦•¦ Proclainaçn.» da nut«irl«.ludcs locaes. plementar á verba IO-, "Soldos. etapas o  *** 

' *s""":'1"*'-- i
a .'Itcln acfi.I um coinicio ile .•,.•.••:.•¦ st-, uon- ,„!,- ¦ " " ^""'lonal, „ «p.c «iitiso,, mn- TOflIS. 17. tf. P.) - O |)r Ouillaume. :-.-":-'>«'<---«C«»cs dc praças de pret ,— I — Pes- t*********** es ««hmuím ..tra . enresíla da vfdií e „ elevai «tda v", ':n^."^r-'s:'"' }' " mfl1"" l"™-™- " *-"- iue examinou ., cérebro de Anatol.!|™S ' ?00 

~ " ~ E,*-P«s. «tc.-.do orçamento ds MOÜOraÇOOS O HOmOaÇOOS H3
maior doa preços de lori.w os gênero-: m»¦V!.;í!ifc„?.lJ.V,,r'"''. a-»*»!»».'"como';«_¦ iltaci|>.llnn-'e-'o declarou ser 11 niesmn maravilhoso e nc- •9f:,v.

\olt011 * CommissJo nnn fui- r-r>.h.,l,,er.ssi mercado; ' •'.'¦''•"•'' dõs nossos soldados. Os officiaes sa-
A Camái-a Municipal, .It-âivl-m.ln nos ne- lt™, Í\u""e "c!"' s"" '.lt',li'•'V'"' « amor ....

íido; do bperi,Hnil«..' ctVíMu' em v.felr.io com : irib«í"íSeíhb«í Zel 
'""»'"'¦ríf«,"re- 'l'"1

o_ ataçadfsas o varcjiiila,. d;« pi,.,,. :,tiI:, dc |"2^-<J."5 \°Tf.v?ng.l^. C.MC'1,SnS e"U1a..
«crem as mercadorias vendidas por menor! ' " »*'/-'.-idf. tenentc-co.rtmel.
preço. ''¦ ——

jtWra estudar, no Rio, os meios A SCqUiSÍÇãO (JO gabinete ÚBde baratear * vida em Sâo João I ^, • . , _ ..d'Ei.Rey i electroterapia do Dr. Álvaro
S>. MAO D EL-iyEY (Minas), 13 fServiço I

Mpjcial da A XOITí.) - Seguiu pnpi ahi •
* delegado da Caniara Municipal, afim dee-tudar, «np Rio, o melhor meio do bara- | .,.. „„_._, **r»-*~*fcam«nto_da vida. aqui. f-nzendo parte dessa I UM PROJECTO, NA CAMARA, DA1\.
SSS&\ Uns :-o!'e:"rMA%-n:.-;r^ I °° 300!000-S PA«A ESSE FIM
entende.*» com .» II.-. bitiphe Pinheiro Mi- I > Ass'-íni-!!0 Pela maiorai il„, médicos da

Alvim

cresce iituti"lísliut :-,lmirado com » extraordinário *-'mçndn, o projeelo providenciando sobre o
ilcsfiivolvimeiit.. do cérebro dc \ni.t<»!c. Nt...* : !,r<-enc.iinienlo das vagas de ..sente fiscal do

vi unir-, egual. l-*so •.•xplil.. ,» gcnli) >n-
'ii.p.irnvfi do illusti-c escriptor.",*****

chado. O òpirai-iü.Iij esp -ra impaciente ,. i'-anima, ficou sobre a messa dessa casn do
rt-sultadt» ilc_.e traballm | Congresso o seguinte,projecto:
th "*' Congresso Nacional decreta:»s exceilentt-s '(.oiidi^õea em que ae: Art. I" -• Pica ô governo autorisado a
,' encontra a Bahia i a(1'-1,inr °, «abinetc tle electroterapia perten-

*m; 17 (A. A.) ~- O "Diário de No-fâ^o''' •UV;"'0 '"'"" V'U ^^ "*
commentando o embarque tie | A,t. ¦>¦¦ ** q n.esino gabinete ficará sob a-rior, re-

tlcias".

te^:^^r/:^
*» r'•.*:.»._!•:-.!¦--(,,:.• .. , ri.il-.ia esti actuiil- ftDAMnc ^?e^^v
meule em"con'jjçõis 1I5 ..
e de S. i'anlo, 

" 
piiiicn '•

qnáfflldòde ..¦ tirrA:- !':.«
írnlus _ Y,,:-*.:,.,. ....

-lle.ro do'e •. portar c,

Novos cargos e augmento dej^^S
imposíosj...

CHEGOU A'm DO COFR1. DOSDEPÓSITOS PÚBLICOS
boi apresentado, hoje, á Caniara, o sc

GRANDE TEMPESTADE
CÁE SOBRE JUIZ DE

FORA
IUIZ Üli rúIlA (Xliuns). li (Serviço cs-

imposto de consumo.
PrbscgüJM, findas as votações, com e pa-lavra o mesmo orador do expediente, qnereiterou suns occusnções aos serviços doMinistruio da Agricultura.
E lcrantou-.se .1 scssiio.

EMPUNHANDO UMA
PISTOLA
—'¦ **********

Foi preso, á tarde, o
criminoso

.Va Estrada Ilcii dc Sania Cruz foi sur-

30:000$ para a conclusão das
obras da Casa dos Artistas

Pelo Sr. prefeito foi aberto, hoje, o cre-
dito especial dc 30:000$ pnra nnxiüar .1
conclusão das obras do Hospital da Casa
dos Artistas.1 ma» ,

Nada fez, hoje, a C. M. G. do
Senado

A Commissão dc Marinha e Guerra do ..... .._
SeiMilt», reunida, hoje. fez distribuição dc prehcndido c prtT.o, á tarde" Joàõ^THndadL
papeis c não assignou nenhum parecer. , vulgo "sapateiro"', t|ue no viadueto da esta-

ção de Quintino Bncayuva tentou contra a
existência de João du Costa Pinto, conforme
noticiámos em outro logar desta edição.

Levado para a delegacia do 20" districto,
ahi Trindade contou que se feriu Pinto foinccidentalmenta e isso porque quando fezdisparos com a sua pistola no viadueto «ni-niava-o os intuitos de «fastar o próprio Pin-to e Magalhães que brigavam.
Trindade, depois de prestar as suas declara-

ções, foi recolhido ao xadrez, pròsegüindò,« noite, o inquérito aberto.***** 

****** »-

Êu.tite projícío;"O Congresso Kaclonai decreta: I
Art. I- — O Oifre dos Deposito-, Pulil!-'

ços, a ijae se refere o i!e..-eto 11. _,.3.B: rir.3» fi--.ma:*.;>* de (S9S, te«í um Ihcsoursiro,
qae lar» parle do, t-itadcn du pessoal ,|;J r,c-l.:.I)-tlur.a -i„ Districlo Ifederal e ilcicmp'e-1uli-ira as lus.c-t.-». et: :,;,^,-, u „*,«£*, ,|0 [,-,.,, •

nls).
1.1 ¦— lloiiteni, á tarde, caiu

..uin grande icuipesliitle,
i|.ie causou grnndes esllagos em diversas
hortas e pomares _• cm varias casas, tp.c-
Iirinilo vidros e deslocando telhas.

O temporal durou cerca de meia hora, ten-
do causado maiores .lumnos no bairro Ma-
uoel Honorio. ******

!.iicu ti,
:mp rn t';

sourci.1,0 :;e|':'.;
icieveii1.-.' a,, i•ria .-.ereçpçito ,|,.:, réspeclivos vensUuèiitóS", ..tliesoureiro .,-> t.otre fivá •'•eniiiparádo aosfieis do thesoureiro, da Recebedoria do Dis-tneto federal.

_ O 1'Kespiireirò do Cofre doa Depósitos Pu-liücos prestará fiança de 2l)-0fi0«, em «po-Jicea da •Divida Pública mi dinheiro. Nossen» impedimento., dèsIgitàrA pessoa quedeva subatituil-o, sob sua responstiljiildit-
«ie -e da fintiça um deposito, pc-rceliemlo' osubstituto a grntificavàa a quc não terAdireito , O.fthesoóreiijãi, quando afastado rioCargo, por qualquer iTmlivo. A designaçãodevera .nor. approvada -.elo director'du lie-ccncuoria...
. A'?--••"?•,"~ ??15?r-*0'- sujeitos ao sello pro-porçlonal da tabeliã A, para.graplio 1", ti. 2»rio decreto n. M.)i.'!f), de i« dc setembro delili-O; o «7u.1l contiiíün-ri a ser inutilisndo
lo.lo juiz ou autoridade competente, ao sub-screvçr o «seto, — oa precatórios ou ordens
icnira levantamento' da quantias ou valorei,ru Cofre dos Depósitos Públicos; — passai*--.
50 a ser de 5 *\». o premio dos respectivos»<,posltos,.n,qne-se refere-o decreto nume-«o -.840, de ID do-março de 189S, modífi-"doípo)a*-Iei-.n. 3.97*0, «le 31 de dezembrode 1Ü19.

Art. .Io
contrario.

********

Para o calçamento a "tnae
adam" da antiga rua

D. Polyxena
calçamento a

 1 ,: .

iü Parlei nnldo (Juiiilelli., antiga I» u_r.lei.lti I qui. ns i.róprietiirio.s co

Falleccu um fazendeiro
mineiro

JUIZ DE FoIlA (Minas), 17 íServfço espe-
ciai da A NOITE) - Na Santa Casa local,falleccu o Sr. Antônio Alves Vieira, fazen-dc.ro cm Piranha", nesta cidade.

1 ****

Quiz passar par estrangeiros

li.I.elccida ú riin I). Pedro 210, despiichn- IKIBUIVAI. DO JURY
ilo pelo niniazcui de cargas tia Leopoidina j .Conforme noticiámos, hoje. não houve ses-n.iilway, duas linrricas dc nriefnetos dc fo- .\ao .n.° tribunal popular. Pnra amanhã, olha de Flandres con. a declaração de estran- "r' I'-díard Costa, juiz presidente, designou
geiros, c pnr ter sido verificado que toda a ° Julgamento do réo Armando Henrique dcmeremluriu «i do fabrico do Districto Fe- Almeida, aeeusado de homicídio

o requer.menlo

Quando Médicos
estão em accordo

Um faclo que causa grande sa«
tisfacção é que, na profusão e confu-

{ são de medicamentos, a profissão
Marinha í rnec**ca está em accordo em usar e

Por netos de hoje «io s.. ministro da Ma-! f-ecommendai. a Emulsão de Scôtt
rlnha foram exonerados ns capitães de corvela Jorge Düdswortli Martins, dc immc-,dinlf) do cruzador "Ilnlila"; Cuilhernieillcvjicii, dc comiunndante do cbnli-à-t.brpçVl
deiro "Marnnl.no"; Luiz lit-zcrra Cavãlcuii-li, «lo imincdinto do cruzador "Uarroso";
Albino da Silva Maia, reformado, dc ndjun-t° da 3* secção da e.itiocta inspectoria deMarinha, c Encas César Hnmos, de com-
mandante do contra-torpedeiro "Paraná", co 1" tenente Enrico de Figueiredo Costa, dcimmediato da Essola do Aprendizes Mnri-nheiros do listado do Parn, o foram nomea-.dos: os capitães dc correta Gnillicrino lli-!
ckem, para director das escolas profissio-

| naes: Jorge Dodsüvoríh Martins, para com-
I mandante do toiit.ra-toi-pedeiro '.'.Paraná"¦;")

Luiz liczerni Cavalcante para conímaridante'
do contra-torpedeiro "Mararibáõ", c Affon-so Pereira Camargo, pnrn ajudante de or- '
dens do commandante cm chefe da esquadra
brasileira.

sempre que se.ia necessano
fortalecer o organismo hu-
mano. As palavras "tônico e
reconstituinte" applicam-se
cabal e plenamente a afamada

EMULSÃO DE SC0TT

deral, foi a referida firma multada pelo Sr,ti.redor de Fazenda, em 500$(l()0*****
Faliecimento era Minas

Revogam-se as disposlçóas em

A SESSAOJ)Q SENADO
Chega o primeiro orçamento
No expediente da uessãò tle hoje, tln Se-lindo, toi lido o efficio da Camara. remei-lendo-o orçamento tio Interior, o primeiroque chega iquelln-Casa ilo-.Congressò. Nãohouve quem falasse, não houve 

'numero 
pn-ta as votações, ehcérramlo-se n discussãona proposição que autorina n abrir o cre-«to da 38:256370o, pelo Ministério da F„-

r..roite(l>ar0 
PaS*r á !''-?htel'aS(- • Company,

******

O. S,-. prefeito ntiloiiso.l
nlne-nilain" belúinii.o-io 1!., ,,,:, O,-. A,

H. IVI.vxenn, desde
tue ns propi-ielnrlo.s coiilrihiiain ànlccipu-

tlamci.le tom us respectivas quiitns.
. ***** »-. ,.„¦ __

Um deposito de material da mina
Luipaardvley destruído

pelo fogo
LONDRES, 17 (Havas) — Telegrapham de

Jctiiaiineshiirgo, na África do Sul:"Violentíssimo incêndio destruiu o dt*
1'usito de mnlcriài da mina Luipaardvlei.
Os prejuizos são avaliados em 30.000 li-
hras esterlinas.

Km.cnnséquenola dn sinistro ficaram sem
trabalho J .'500 operários « ha receios de
quc a mina fique Impedida de funccionnr
durante alguns mezes."

Morreram repentinamente
Na rua Dr. Fraga «|n e no Morro do Sal-

gueirò, morreram repentinamente, A tardo,
o menino Benigno, filho do Antônio Passos
e Ilafaela Uosa, de 23 annos, viuva, parda,respectivamente.

Os cadáveres com guia da policia do IT"
districto, foram removidos para o necrotério
do Instituto Medico Legal.

*****

Curioso e interessante signal
observado no céo de

Santa Maria
i K&EiRE,' 17 (Serviço especial ria

li -NOITE.) — Pesi,oii3 residentes 11» cidnde•Ç bania Maria, chegadas a esta capitai, di-umem quo tiveram oppnrl.inidade da obser-"ar ali, n« noite de sabbado ultimo, nm in--oreusante e curioso signal, no ctio, e.n fór-um do uma longa e recla linha luminosa,oe cor alvissima.
A fai.*-a brilhante foi vista também . ao"J-spontar da aurora, cou6orvando**e no eáo,ens*rvavel-a'olho-n_; alò o momento do solDs.ccr-,

Acredita-se que a crise polifica
alterna só terminará com a

dissolução do Reichstag
LONDKKS, 17. (Havas), —- O correspon.

dente do "Ili.íly Tèlegíapli"? eu. lierliu. nn-
íitincia ser voz gernl nos círculos poliliens
aücuii.es quc as recentes doiibernçõos do
gabinete do llnich vèiu crear uma situação
que só terminará com ;¦ dissolução do Hei-
chstag. *******

OS VALES^OURO
O Banco do Brasil cotou o dollar ã vista

a 93 e a praso a 85870.
Esse banco fornecia os vales-ouro para a

Alfândega, na Hbertura, a 4S891 c subiu
logo depeis essa taxa para 43015 papel, por
Ií ouro. *****
Suicida-se com um tiro na cabe-

ça um coilegiai bahiano
. BELMONTE (Bahia), 17 (Serviço espe-

ciai da A NOITE) — Suicidou-se nesta lo-
ealidade, dando um tiro na cabeça, um pc-
queno collegiál. Parece que a razáo deter-
minante desse tresloucado gesto foi haver
a mãe do infeliz menor ameaçado castigai-
o, por ter ello se apoderado de um cauarío
dum vizinho..

MAR DK HESPANHA (Minas). 17 (Servi-rc, especial dn A NOITE) — Kallceen nestacidade, tendo-sé sepultado com grande acom-
pa.ihamcnto, o joven Jcsò Pacheco, dc 17
annos de edade, üll.o di» Sr. Luiz GonçalvesPacheco,

Oosnvn •> c.Ntinclo dc muitas relações nasociedade local c era membro da Liga Ca-llH.l.cn Jesus, Maria, Josü.

O CAÍwJ_TlO 
*~~

5 29|32Í6l|10
«"ram hoje pouco promett»doras as «on-atções da mercado de cambio, por isso «jueos seus trabalhos foram iniciados com uinmovimento activri de procura e quasi seu,letras particulares ófferecidas; Desprovidoassim da coberturas, o mercado decl.írou-selrouxo e regulou com as taxas em declinio.
Os snqiies foram iniciados n (I li 16 d., comdinheiro n (i !;8 d, para o particular, üésòen

pouco depois o bancário a (! 1J32 d„ 3 31132;n 5 Iú|10 e o -!9j3*. d., cnm dinheiro a S ?,i\?:2d, iiarn o particular.
Vários bancos, nessa occaslito, Inclusive o

do Brasu, cotaram ainda o -bancário a 8 d„
mas, em condições noniinacs.

O dollar eeguloü i vista, de |$S70 a9Ç100 e a praso, de 8-"»'S00 a 85970,
Saques pórícabogrammai
A" vistn: — Londres, 3 2713. a S íltOlsParis. 8i7'_> „ 8485; Itália, 5398; Nova Yorli,

?!252 «'9-5150; llespanha, 1*5230; Suissa.l&.aO; Gclglca. 5434; Hollanda. 35540; Dina-marca. 1S5S0; Buenos Aires, papel, 83330;
J!no!vv.".d.eo' a?m'> 'Upi'"- i]^-°: Noruega.!,>a.S0; Mnrco-rcndn, SíilõO a L>¥170.

Ifornin affisndns officinlihciile as seguiu-
les taxas:

A !)() d|v.: — Londres, 5 15118 » <l 1116:Paruii Ç470 n 5177; .Vova Vòrli, SÇ300 n
o5!l/0;

A' vistn: -- Londres, 5 718 a íl* Paris,
$470 a f-lSO; Itnlia, iji-jSl a $.101.1. PovLiifS.il.
$348 n Ç3G0; Nova Vorit, 85870 a DílOU; I-(es-
punha, 1.5200 a 15230; Suissa, 157(11. rt 187(10;Buenos Aires, papel, 85320 n ,'ISiOO; ouro.i$i).'IO n 7670O; Montevldeó, 75850 a 85200;Japão. "18104 a 35500; Suécia, 25392 ¦¦ 2$40O|
Noruega, 15270 n 15280- Hollanda.'38430 a.''•¦j.iSO; Dinamarca, 15570; Canadá. 85950;
Chile. 15030 (peso-ouro); Syria, 0477; Bt.1-
gica, 5-130 a 8440; Rumanía, S054 a 8060;Slovaquia, S271 a 5274; Allemanha, 7S001»
por trilhão de marcos; 251,.0 „ 2^150 pnrmarco da renda; Áustria, $135 por t„n co.rôas; cafi, S4i'2 - S4S0 por franco; sobèra-
Suo! 

' " $-! lil'1'ai""a^'. -J.S30C\a

O mercado de cambio funccionou duran-le u tartie, melhor inspirado, Com effeitorevclpu-se mais accessive), com os banco.,saindo a 5 33J..2e 6. d. e só comprando
para futuro a 6 1Í8 d.'Em seguida, tornou-se geral a taxa de 6 d.,subindo o bancário a fi 1|32 e fechando omercado regularmente estável a B i;i6 d.mas, com 03 bancos comprando so pára íti-turo.

Fará a aceusação do Ministério Publico ol)r. Sabola de Medeiros, promotor em exer-c.cit». A defesa do réo será feita pelos Drs.Costa Pinto e Romeiro Netto.

0 almirante liespanhol Macaz,
enfermo

Os réos que vão sersumma-
riados amanhã

Nas __varas crimlnnes serão summarlados,
anianhn, os seguintes rios «pie neilas esln»
sendo processndoi.

Na 1*: Lueintio Augusto Rodrigues, -Tost-
• Joaquim Pereira c Cypriano C. Quintãnlihã;
: i.a 2»: Lui-, Guimarães c Nicolino Panzio;

n.i 3': Jonquinn llnrroso de Sá, .Io:,,; .lonquim
Barbosa, José Corrêa dc Mello, Carlos Albcr-
to Bustamnnte Silva c Manoel Magalhães;
nn 4": Adriano Isac dn Costa Ferreira Dins,
Francisco de Souza Antão e Antônio Lyra;
na 5': Irineu Silva e José Francisco Souza
Freitas e na /•: Constando José dos Santos
a Gdesio S. Nunes. *****
Designação na marinha
O Sr. ministro da Marinha, designou t.capitão de corveta refotirindo Albino'du Sil-

va Maia, para servir cm cbmmisefiò cu.io
nrchivista <la secretaria do Conselho do Al-

MADIUD, lfi (Havas) -- O almirante Ma- --__]______. ^.^^^ci'., presidente do dlrcctorio tluninle a nu- S.m,!,-.-!, _uW' 
~*~2

ii primo .ie Hivera,.acim-se(Faiiecimento de uma joven nor
piirinotivo de doença. . «

inçin ilu generecolhido ao leito tc-ategrense
Foi dispensado de servir nal porto alegre, i. ("serviço especial da

missão naval norte- Ií\.?-9At-5L~ K.]h'cea*."esi}- cipimi,«sc_
americana

0_,SlV nJ'ni'i*ro da Marinha, communieouao ciiefe da missão naval norte-americana,ler resolvido dispensar do serviço da mesmao capitai» tenenta Affonso Pereira Camargo.

nhorita Sarah .Mentia Barreto, filha do ge-' iiernl reformado João Manoel Mcnna Bar-reto.

__ ******* - 
O ALGODÃO

Continuava o mercado de altrorião aenslveluiento fro.no. con. os preço» em declíniocana voe mnis accentttado. Hoie, nova-hA."-.>.« aceusaram as cotações, leiulo regulado¦pnra os sertões os limites de 618 a 07; natraas àrjineiras sortes dc 59$ a 04$; pura 03medianos os de 5 75 a SOS, e pnra os pau-listas os d. 605 a (I..S por 10 kilos.
O movimento vériticado foi ai.Imadissl.mo. Entraram 3.688 fardos a saíram «4Í,send o "atook" de 10.276 ditos.

•"'  ' '' '—•*'¦ **** • 

i Fo!a s&isi pursia e j

Ivirlü^s 

aiimentieias I

Fjjjjjf
E TOLERADA PILAS

A' VOGA
Contimia recebendo de Paris novas eel>
lecções de Vestidos, Chapéus, Tecldoa e

Guaruições.
Grande variedade de alpaean, «írepes,
mousselinos, liuòns, ttiilcs e fantasias dos

mais nfanuidds fabricantes francezes

pregos mínimos:
167, RUA OUVÍDORÍ

0 CAFÉ REGULOU FIRME
Cotou-se o typo 7 a 505300
•Embora sob i impressão do uma btiisa¦ s 17 -í 30 pontos nas opções do fechaíen.to nnterior da bolsa de Nova Vork, o nosso*mercado dc enfe

Inauguração de luz electrica no
districto mineiro de Arcos

a f9WÀk (Minas). 17 (Serviço especial
da A "SOITI'.) — Inaugura-se hoje a nova In-stallaçao do Itl.se electrien, no districlo dcArcos, preparando u empresa cf.iicessitii.a_
ria, Joviiio Rocha A C, Limitada', grandesfestas para commcmornr o fneto.•Daqui seguirão, em trens especlnes, va-
rias fnmiliaa pnra assistir A inauguração.-—_-_--_w>t **, _,

'0 
para Deitislas

Garantidos: 9AK. 23K. 22K. 18|L
Gramma: 7S6 7S3 6S8 516

Srcçâo de afinação de metaes praelasaa
VIANNA, IRMÃO & C. KU\™;D»* l\

(Antiga Espirito Sante) , '

os-so»,
. , . ... ¦¦•¦"•" o funccionou; hoie.lM-,'.i.,ie lmiw, ecni oi possuidores exigen,les. A procura para novos negócios não' foigrande,., mas havia sempre compradores iu-teressndos em lidquirir o generõ', tle sorteque loram rçguláres as vendas effectnadnsnn tuboa.
rnsflanP0SSUÍtl0r,e3.,**<"'cl'lri*r''im ° •¦"¦¦<* deS05..00 por arrobado typo 7, fechando-se nanlierturo para exportação 0.732 saccas, como mercado firme o em attitude de alta. Asultima» entrada* foram de 15.368 saccas.sendo....14.223 pela Leopoidina, 1.141 pelaCentral e.4 por cabotagem.

Os embarr*ues foram de 10.S74 saccas, sen-do 1.000 parn os Estados Unidos, 8.070 pa-ra a I.urop.i e "JCit pnra o Rio da Prata.
O "5lo.li". hoje, era'da 232.038 saccai.O movimento a termo, n,i Lolen, rc.

guiou activo, com ns opções.eni alta. As ven-dns realisadas .i praso fòrani de 27.000 sãc-cas.
Cotou-se para outubro a 515100; para no-vembro a 5059DO"; para clczeriibrò a 50585O:

para janeiro a 515; pnra fevereiro a 515100 T - ¦ , *-.•*.-,*. -.c, para março a 618.200, compradores. Loteria (la Capital FetleralO mercado de café regulou durante o dia 33664. . , .  *-0-00fl50fll,
bastante movimentado, tendo sido negocia-15fi34*> u.h,k,,i..i.idas mais 7.039 saccas, no total da 13.771 | 1034.' . .'.'.".'.'/'.

fechou firme a inalterado.. - ~ '"''*-w 
8319.' ?. >' 

* ".'.'.'.'

O TEMPO
*•¦*.***au***».¦*»*•*** .* ¦ *****

Temperatura d© hoje: máxima,
22°,4.5 mínima, I6".4

Boletimda Directoriade Meteorologia
Previsões para o periodo de C horas

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

'.!>. Federal e Nictheroyi — Tempo — bomeoin nebulosidade variável.
•Tamperutiirn — noile ligeiramente mnisfria:. ligeira ascensão do din, com máximaenlre 25»0 c 27"0.
Ventos — normaes.
listado do llio: — Tempo — littoral, sfr-ra, oeste o centro: bom; leste: instável Dns-sando' a bom.
Temperatura — noite ainda fria; ligeiraascensão dc tlia.
Tendência geral do tampo após C horastia tardo de amanhã: Bom.'Estados do Sul: — Tempo bom em todosos Estados, salvo no Rio Grande do Sul; ou-rie de bom, passnrú .1 instável ja juicHo .1eliuvãs.
Tem'-í.ratura —- em ascensão; salvo no itioG. do Sul, onde declina rii no fim do periodoVentos — de norte n lcsL-, rondando pnra'su) no l!:o Oím-hIo.
Synòpse do tempo oceorrido:******

AMANHA
| 100 CONTOS DA CAPITAL

Terça-feira — 200 contos di»
m§ GRANDE

patal — 500 contos da Caeftaif"' COMPREM NA FELIZ
CASA ALMIRANTE
a casa que mais sorti vende. Attenáo

pedidos pnra o interior
Avenida Rio Branco, 187

J. BELLÜCI0
l-i*mwiX*Mi!*'mimmim:'Tm-w-w

ílIHilHlfS
Apesar de tudo aindn è a nossa casa querende mnis barato: O maior sortimento, os

mais vnrindns padrões:
9 — LARGO DA CARIOCA — 9

•Souza Laptisla & C.
¦•'•MlimMi-lis.tt^

MWRBIOrl

5:0005-000
3:0(HI.*0(I"
2:O0llS(líl

para opernçíies de
OUVIDOS- iVARIZ-GARGANTA

PROFESSOS JOÃO MARINHO
Calhédrnticò da Faculdade de Medicina
DR. CASTILHO MARCONDES

,'í- Assislciíle da Faculdade de Medicina
| AVENIDA MEM DE SA 335
if End. Tel;;. Sancir - Tel. Norte 1092-1093

Os casos de cirurgia são atíendido» de
10 íis 12, salvo os urgentes, quo serão ¦
qualquer hora.

¦ •*¦*•*** **m**um ¦wmwwiin-ijtJin-i

Jr. Humberto Gotuzzo doeu«--',i -»¦
íiÕpÕÕÍI_%p O iutest.no», 7 Setembro, 109?flT»'IS.



Dclpliim (íun^alvcs Bustos
• Mm ia (..iruliiiii V.iIi-mIi- ll.i-.lo. ¦¦ fl-

?f#tha. Mim.. 1'ruilei Vnlonlf ¦• filho •<
I Neslur V» Imite e familiu agradecem u

Ai Indus 1.4 m-ii. miii|!.u .. iiareulei mu*' >*
nlgriamin rUIlnl-n». quer |i.*.*..uíuknti>,
quer |iur curta*, e telrgniinii.i.i, e lu-in .iv
lim » «liMii.ii» initui'..**.. 1I1-.M ..|.ii.ii •>
iitnilt» a>|Ut'lii-< que uri.tniiiiiilii.r.iiii tu rei»
lo*. niurUta dc uru lilulalraili. ospuin, par,
Et-nic* t> eutiha.l.i

UP.t.PIIIM (lONÇALVUS HAST0S
• rmiviihim n» *••*»% refeildni amigos e p».
rvnlfa ¦• umíxIIi a nu-.»., dn iollmn nia que
ni.i.iiiaiM ir#.ir iinii-nl.il. lulibadn. 1 li dn rnr.
reiite. nn egirj.t .1.- .Sanlo Anlniiin dus |*o-
t.ies, ii rua dns Im,-.'..!..*., .-..nin du nu. do
Scn.i.l... nl K íiurni. pelo qun a,-.,:,, ja h>
fiinfrii.ini .¦¦tfii.ilfruli.».

üdcílc Paracampos da Rocha
Lima

A tfOITK—¦ Soxta-folriii

H. CAMPOS
TELEPHQHE
fÍORTÍ?ft

17 do Outubro do t»2>iV
mmmnmm mnm»mM

fwm*wm* mm '**+*"'* ,^vme•m**r'*'^*••*%''l™'^"¦1'*v**Km'''m"''''m*ir"i,**

M—BKBa-aWBJJff*»»-'¦lt'1''-' 1'm^lli. f

tSpu 

ripnko. onflcnlirlro A.U-Utio ila
floriu. I.una, .- lilii.i*., mim irtniioi,
l'r„in-lM|i.lnh.-. Itellinliii. Uiiuinelailn,
OitHlii «• Mnrlii .lc 1,0111 drs, ciinhudos,

.•nriiueis iloAn t.lbrralo i< .Wivenriu liurrolo,
lira, Abdcniigo, Olglerdes Mi.llc/. I.i.-it.
Ili.rlsi.ili.i dn Ijiirliu Lin... o sua siigru Sr*
vrrn Nngurirn du Itorlin l.lmn ü muil pa«
rrnles, ugrnilcccm, iiciilinrniloi, a l-.dns qua
•iriii.ip.iiihiiriim i\ ull.i.111 miiii.ih. .1 .sua ca*
Ii.isii, inür, Irmã, milhada ..- num o convi-
ilnni os ti.ii.iiir*. e unilgus para astilllr .1
missn dr •rlimo dia. .is H hous do dia '29
do rnin-ule (scgundii-fciia prOKlllin). ua
cgrrjn ilu Imniiiculiid.i f.uncclçiio, na praia
de llolnfogo.

João José Procopio Rodrigues

tCiiiilhcrmc 

IMnic II ..Irlgiivs, ctpiis.i.
filho e neta. Arlhur .lacttitlio llndrl-
ditei, esposa e lilhos. lilisa lluilrlgucl
liamos, filho 1 netos. Idaliu.i ('aróll-

un Ilndiigurs c demais parentes, penhor..-
dns, ngrnilecem 1 iodos q..c iicoinpnnharain
,is restos niorlucs do seu intidnsn irmão.
runliad.i c lln JOÃO JOSI-r PHOCOPK) lio-,
IjlilGOJ.S. e de novo convidam muis paren* I
ler. e ninlgos para assistir n missa dc 7".
(lia que, rm suffraulo de sun alma, mau-
tlam rolebrni nmanii», subbndo. 13 du cor-,
rt-iitc. 6s IO horas, ua egrejn on Vóneravel
Ordem > do N. S. do Monte do Carmo,
antecipando seus ngradecimentos ,1 todos 1
que comparecerem n este piedoso acto.

Capitão dc mar e guerra Gentil'
de Alencar

Í 

Mario tapes dc Alencar, senhora o ;
filhos; João do Alencar, Antonictln dc i
Alencar e. Mnrinttitn Pereira .l.i Silva i
Alencar, filhos, noras e netos do ca- '.

•pilüi. ile mar e guerra GENTIL DE ALUN-!
CAR. convidam oa parentes e amigos pura!
a missa que poi descanço de sua alma fa-1
r.cm celebrar na cgte.j.i ria Candelária, ama-
lihí, snbliado, 18 do corrente, ,-i:; 10 horas. ;
Por esse neto da piedade ebi-istà 11 Iodos rs
ç. i.ícs<.-ir,i de nnlcmâii agi-ailccidos. j

MjP_U_Kr_rUV , - J / _'i.* __r_SMiA»OMn&- A/Y ÍÈ I im _r

,0 "Quarentào
„ , JA CHBCÍ'. . ' prn'llh'.osn piiMliiil.i. qu

*;» t?

JA mmOV NOVA. KEMJR8SA {m ^
sua*.«- - '¦"*•• ''^sMiiSr-';'^' - *.,

IM.i dcbcll.ulu u carestia do milho, um projudlcnr ,M BUlWl plrtllUçOíl.KILO áHS"' llcproisiilnnlo geral 1
MAURÍCIO TROJMAN ¦

KVA fiAO )<m, 71 ~- I» andar *-* Sala 8 - TeUptir Coníwl 1110
ALFAFA d« Murcia. loffltimo — Kilo 9S800

Só tiltende-so podidos de um ..Ho para elmi.
f!omellem«e encomin«ndni, nurr p.-ln Correio, quer pur .••irada» de rerrn

Oespesui de iloipnclim nor conln ilo comprauqr.

A entrega de uma condeco-a-
ção a um official da nosso

Armada
ncnllsoif-ie, hnnlem. nu Pnlnelu Ardil*..

lilirnpol do llln de Jaucir.i u rerlinoni-i u
ònlrean 1I.1 õónilMonicflti Uu Ortloin d.- s>,
Orotforlo. n inniinn, elniie militar, no %f,
nlinlrnnto Antnnio Alce» rcrrelra da Sllv».
..iu* i„. BRmcInilii eom esse titulo por S. s,
o P.iiu Pin Nl.

Poi n enlroiw, S. Rjs. Tlevina. o Sr. »r.
I cclilipn-füBiljnelor, lí. hilmíllflo l.«me, mt,
i inllontoti n vnlor da .:rnt*a puni 1 fiei», nn-
1 mente eoneoüida, p"r is->n quv, dcs»« nr.lei,,

exMriu cliteo comlecorntloi, .Im (-.¦-,,.

PRÓXIMO AO
LARGO dsS. FRAUCISCO

entrou 
ioOOOOCOSCOCOOOOXXOOOOCOOOOOOOO j 1|'i,H- ^"Kui-npa^ dous nn Urasil, senil« »- ipiiiiiflra 

tlmlii ao fieneral Medeiros,
O Sr. 11l.11ir.1utc Ferrelrn «la Silva, (p)e 4

0 i-lu-lc tia riumuilssàii dd lliulles do llr.isi|
com <> Prrü. voltou hoje nn sni posto, cm.
I.íiivnndo nu |«n|iiet«J 

"Manaoi1

.§.

mi

"'•<..,

José Cortez Loureiro
(JOCA)

trai tecido cm Jui: dc fora)

Í 

Francisco Cardoso Loureiro e seu
filho, Francisco Loureiro (ausente).
Convidam os seu*? parente:, o amigos
parn .i*..iis'.ir nmnnhã, sahliado, 18 do

corrente, fa f) horas, na Cfjrcjn dn Lapa dos
(jãrtnelitns (largo .i.i Lapa), .. missa do 7:>
dia, ipic fazem celebrar por alma do sen
Biiuilòao filho e irínâb JOSÉ CDilTlO: I.OF*
IxEIHO, fallccido no dia 11 do corrente me/.

Coronel Antônio Emilio Ro*
drigúes

ÍOarlota 

liandcha Rodrigues, filhos
ê demais parentes fazem celebrar ama-
nhã, 18 do corrente, ás í) 1)2 horas,
na egreja de N. S. do Parto, a missa

âe 30o dia, em suffragio de sua nlma. A's
pessoas que comparecerem a esse acto de
religião, desde j-i agradecem.

D. Maria Luiza de Noronha
S* ANNlVEnSARIO

ÍSeus 

filhos, genro, noras e netos
mandam rezar uma missa por alnu
da querida finada, amanhã, sabbado,
18 do corrente, ás 8 I(_ horas, na

egreja ela Conceição e Doa Morlc (rua do
Hosario esquina da Avenida).

Antônio Vieira de Araújo Vianna
A viuva manda celebrar uma mis-

na de 1* nniiivcrsarin do falleeimento
de ue.) extremado esposo, amanliã, IS
d.i corrente, us S 1!2 hora-;, nn egreja

rio Divino Salvador, Piedade. Convida os
seus parentes e amigos para assistir osíe
acto religioso, antecipando agradecimentos.

Dra. Evarista de Sá Peixoto
fi- M1C7.

ÍA 

familia da Ora. EVAUISTA DP,
SÃ PEIXOTO manda resnr unia missa
om iiilcncão de sua alma, segunda-
feira próxima, às í) horas, na egreja de

S. Pranciscn r!e i1.*.!!^.
- * - 1 - -1 - — 1 ¦ ¦ 1 1 m ¦ n 1 í,

Eurico Duarte Pinto
G* ANNIVBRSAKIO

ÍSua 

viuva fará rc/ar urna missa em
snffragib de sua alma, amanhã, sab-
bado, 18 do corrente, ás 8 1|2 horas,
na egreja do Sagrado Coração, em Pe-

tropolis.

V. Ex. vae casar ?.
Pnl» rnlão »lslte o» GRANDES AU**
MA7.I.N3 I»0 PALÁCIO DAS NOI-
VAS, caia especlaliita em comple-
in emoTici pir» nolraa o noivo»,
rinlislmii • rarladaa roupa*
•rancii, em icds, opaline. Unge*
rlt bordada» • mio. Completo aor-
tlasente para cima • mesa • lecclo

completa d* tapeçarias.
<iriedid» em «lorota, abat-joor*.
Itorea, cortinas, brlie-hls», *tc,

Nos Grandes Armazéns
do Palácio das Noivas

RUA UBUGÜAYANÂ
83, 85 e 87

Canto de Buenos Aires
Telephone-Norte 2875

RIO <fc>

01 te

ociooooocooco.

t

JOÍAS PELO CUSTO
DESCONTO DE 10, 20 c 30 o/--

Por motivo de bateo
APROVEITEM! ÚLTIMOS DIAS!

VKJ-tM ESTi'3 PREÇOS
Collarcn ouro dc lei 1!$
Pulseiras ¦ralalil-'. ultima moda, a.. 11:000
Correntes folheadas a ouro  3S
Anneis de ouro para creança, desdo 103
Brincos dc ouro, desde ., IOS

Brincos La fían-onne. .  SS
Pais. platinetc, ultima moda  11$" escrava», folheadas a ouro,, 4$" identidade, ouro de lei. desde 1-'S
Ttelosio pulseira, ouro dc Ici 7-1$
Collares de prata de lei......  l$SO0
Caixa com Hosario  C$000
o tudo mais com Brandes abatimento».

JOALHERIA LÚCIO & RAMOS
41 -URUGUAYANA-41

ENTRE OUVIDOR E 7 I)E SETEMBRO—— - mn*

V»
exj

¦mmmi*
5OOCOCCOO0

Eo Digo
6 Todos Dizem
Que nós vendemos

mais Barato ?,3

bHoH Mlltili
__¦ ¦ il ¦» m*i *•-• ' ¦

46 Rua da Carioca 46
SEDAS

Crepe Radium, metro ,., JoSflOO
Crepe Groufft-e 8cda, metro 238900
Palha seda grossa, metro. 123300

TRICOLINES
Os mais lindos padrões
metro  7Í800

Artigo Fiuo, metro  «Ç70l>

ARTIGOS MESA
Atoalhado Branco, larg.

COMPREM
CABOS ARMADOS

MOTORES
FIOS E CABOS

ELECTRICOS
DECIIARLEROI,

Voríe 2S98 AVENIÜA.45I

t Ernesto José Cerqueira
Amanhã, 6* anniversario do leu

faileelrnenlo, sun família faz celebrar
uma missa, L» 9 112 hora», na matriz
da Lagoa.

^-M-H_M-ES9E6nD£-B_Mfl_k3_ny^
" ¦ ..... . ,? mtn*—  •

I Casa Suoena j
Alexandrina Marfins

rellsberto Augusto Martin», filho», gan-

foi 
* nora», profandamènti penhorados pe-

as significativas demonstrações á» ami»a-
le que lhas dispensaram ea demais paren-
lè». e amigo», no trame amarso por «tue aea-
bam tle passar, ni impossibilidade de a to-
dos, pessoalmente, apresentarem os seus
¦(•radecimenlos, o f.uem por este melo, re-
¦ovando, mali nma ret, os seus mais vi-
vas protestos de reconhecimento. Rio da
•Janeiro, 16 de entubro de tí)24.
_-¦¦¦_ _¦ ¦ i. „fc_-___fc______________J______.. 1 n [ 1

Devoção de N. S. do Cabo da
Boa Esperança

Na Bfreja da Veneravel e Archleplseonal
Ordem 8« de N. S. do Monte do Carmo,
eelebrnr-se-â. no pronlmo domingo, l!) do
eorrente.ft festividade de N .S. do Cubo .(a
Boa Esperança, precedida de nm Iridno que
leve inicio hontem, às 7 horas da larde,
feita n expensas dí um fervoroso devolo.

A missa solcmne leri Inicio Ás 11 ho-
raa, oceupando a tribuna aaKrn.b, ao Kvan-
gelho, o Illustre flomrnissario da Vcnernvcl
Urdem. Monsenhor t)r. Fernando UaiiRel de
Mello, brlThnnlc ornamento do púlpito lira-
lllciro.

A orchestra, sob a rcgctieio do distineto
maestro Padre Antônio Itnmunldn da Silva.
esceufarâ seleeto proitramnia rle eonsngra-
dos compoiilores de niusrcn sacra.

Em KPiitiiiln A festividade, SUrA conduzida,
prncWaionalment» a imagem da Sanla, da
Egreja para o sen nicho A rua do Carmo;

Convidnin*se os devotos da Homenageado
e n» rslholicos dn capital n dar em realce
n estas snlemnid.ides. com » sua assistência.

ftio de .Tanclro. 17 dc oulubrn de 1024 tei
hontem. num honde, do Ho-

'tel Avenida aíó Gloria, uma
pasta preta, eom diversos papeis. Pede-se
entregar a mesma na Casa t.ohner, Avenl-
*a Hio Rrnnco. 133. Oratifica-se hc.tn.
BfTMnrillo do Campo» — Uocn. nervosas e
syphitis. Carioca, 13, 2". 4" e 6" as 2 h.

FLORES NATURAES
•— O» menores preços —

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

outros tecidos.
Exposição no 1* andar

80' ATE' AO FIM DO MEZ.

asa Sucena
Avenida Rio Branco, 76 a 86

~.—<*>»—>"
Experimente o

Arsenovita
O mais prodigioso tônico

SALA DE FRENTE.Í5S:
ma, rua Assembléa '21 — 1".

O Cofre WJiKERVA
destaca-se entre os seus congêneres por urna
appiirençii. que ilosde logo inspira confiança.
E' snn iiunlidadc e o seu preço que o faz
vender. Cosa .IOHN* ROGEH Quitanda, 1.10
e 1RS RIO

Pirdid-tê,.

Coroas

mumi
Dr. FRANCISCO J3IRAS f oakganta

Professor de clinica de ¦> NAKIZ
na Faculdade do Mio. [ OUVIDOS

Cirurgia — Pliysiólhcrapia da especialidade:
It. S. ,Iosú f.l - .1 ás 0 li. - T. C. -tl'i-i5

BOA GONÇAIVM DIAS. S3
CASA JARDIM- - - _. T«l c. tm

Dr. Jorge de Moraes ^vf ÍH
Aires, ES, .1 as 6. R. Aprasivel 8G.fi M.3253.•mn*-

SORVETEIROS sú tomo sor-
*-'çs nos co*

* pinhos da fabrica Mathcus, tiua D, Julia, CO.

Palácio Glub
Í^Hojc e todas ás jioitcs'das 11 ri 1 hora

d
2)

3)

Do

pela
Grande Orchestra

do Prof. Hary Kosarin
PROGRAMMA: .. ,

American Legion 1) Tosca — I-anta-
Marck. sle.

Poct c Paysan 6) Salut d-Amonr.Ouvcrture. '
By and By 6) Per lctztc. -
Waltz. Walt-í.

1 hora em deante: SUMPTÚOSÒ
CABAItET

VARIADO E ATfRAENTE

PROGRAMMA ARTÍSTICO

pelo 5.790
Itccebcn soccorrns no posto central de As-

sistencia o molomta Octavio Cru/, dc 21
annos, residente á rua Visconde de Santa
Isabel 102, por ter sido atropelado pclõ autu
ã.7!.(), no cruzanicnto das ruas Constituição j
o Tobias Barreto. KcrJdo no joelho csinjcr- 

'

do, Cruz, depois de medicado retirou-so pnra
a snn residência, nclla ficando em trata-
mento.
• —¦ mmm ¦

E' muito barato!
Camisas zcphir

Cachorro perdido
Fugiu da Praia dc Botafogo ll.H, um cão

marrou, coniplelnn.cnle pclludo, focinlio
coni|irido e de regular tamanho. Gratificá-sò
a quem entrcgul-o.

mn* .-—

levigon»
TÔNICO SEM ÁLCOOL — Formula dó Or.

Rocha Va;:. — Amargo Estomacal. Abre o
appcli.tc. Poderoso cstimulauto. Tônico dos
nervos e ecrebro.

ASTHMA, BRONCHITE
ASTHMAT1CA

Os necessos agudos cedem promplamente,
n cxnecloração c facilitada c a calma sobre-
vem com o Pó Indiano de Giffom, (Vide c
modo de usar no rotulo). Para os casos
chronicos, Gottas Indianas de Olffoni. Nas
boas pharmacias e drogarias. Deposito: —
Drogaria Giffoni, rua Io do Março n. ti
Lie. D. N. S. P-. ii. 33, de 2fi—í—19CHJ e nu*,
mero 189. de 16—9—911.

QUEREIS SER BELLA?
t/saõ o preparado scientifico de belleza

JUVALINI*. Nas pcrfuriiúriàs e na rua Bue-
nos Aires, 131, sobrado

Reduza sua
conta de luz
O Lamparina elcctrl-
q ca. Eleganto e eco-

nomica. Consumo
O 30 Rs., por noite.
{* CASA BRAOA

i £j Rua 7 de Setembro,
107 e Gonçalves

ÍM Dia», 89

100:000$ OOO
AMANHÃ

CASA GUIMARÃES
ROSÁRIO, ;i
RS-

Jóias de oceasião
Vendem-se, trocam-se, compram-se c con-

ccrtahí-se, co.n grandes abatimentos
Run Kamalho OrtiR-ào fi, ex-Trav. 8. Francisco

— A TURMALINA —

9$500
10$000
11$500
12$800

(JCXXXXXDCCCOCOOOOXXOCXDC^

S ESI AS Um "chaiiífeur" atr°pe!ad°
Palha de seda, lar-

gura &0|c. metro 9$000
Seda lavavel, lar-

gura 100 c, me-
tro 10$000

Crepe Georgette,
larg. 100 c|.,me-
tro 12$0u0

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

Crepe da China,
larg. 100C, me-
tro 16$000

Foulard de seda,
larg. 100jc, me-
tro 18$000

Taffetá de seda,
larg. 1001o., me-
tro 18$000

Crepe Marrocain,
larg. 100|c, me-
tro 22S000

Lamé fantasia me-
tro 20$000

Crepe Satin, lar-
gura 100|c, me-
tro 32$000

Crepon de seda,
largura 1 0 0'c,
metro 24$000

Marrocain fanta-
sia, larg. 100jc.
metro 24$000

Crepe Broche lar-
gura 100|c, me-
tro 24$000

Marrocain Broche,
largura 1 0 0[c,
metro 28$000

Charmeuse de
L y o n, largura
100ic, metro. . 35$000

Rendas de s e d a,
largura 1 0 0'c,
metro 36$000

1,60, mclro.
Atoalhado Branco 1[2 li*

nho, lista côr, metro. ..

ARTIGOS CAMA
Mo9quiteiro Bordado, ensnl
Guarnirão Filo Bordado, 5
peças

MEIAS

3S900

8?70ü

683000

981000

10$300
TODA de seda, haguelte

ajour, 6 Barato, par. . .

Barato de Verdade
GA8A MINERVA

•mn*-

ti

Camisas peito li-
nho 10$0CQ

Ceroulas zephir. 7$500
Pyjamas gola fus-
tão 15Ç000

Pyjamas gola fus-
tão 16$000

Pyjamas gola fus-
tão  17^000

Pyjamas gola fus- j
tão 18$600

Camisas football . 6$500" ¦ . 8$500
Suspensorios !

Guyot legitimos 6$500
Saldamos muitos artigos,
para não entrar em balan-
ço. Confrontem os nossos
preços, verifiquem a ver-

dade, e não se deixem
illudir! !...

Artigos para cama e mesa
Meias para senhora

CASA BANCARIA
Eduardo Porto & C.

RUA CANDELÁRIA, U
Administração do bens, compra e venda di

títulos, saques e cobranças
DESCONTOS A TAXAS BANCARIAS

'tesxoVra- 
)'* 

" P™« fho de 6 »«»
lão de che- ( 8 % a praso fixo de 12 metti
ques.
„,..-,.¦._,..,_¦.,,¦¦.,., | M#»i mmmmmmm**mmmmmmm»

immmnmtnn B3g_B»__a-_-gB_?*~ _ "M
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Espnp ío ira
RUA DA CARIOCA, 52

Epoiig®
Superior qualida-

de o todas as co-
res (enfestada)
Metro  2$500

Vendas por atacado e a varejo

oa CASA. PACHECO
Rua Uruguayana 158 e 160

Esquina da rua da Alfândega
TELEPHONE NORTE 1244

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

ilnvido, medo, i.ur.ffercnça, tristeza, angus-
lia, manias, sustos, ataques, etc. estômago »
Inlestlnós Emprego locai e geral de radia-
ções ullra-vibletas de Bacti c da suggcsloi)
l)i'los inclliodos mais modernos. Dr. Cntilij
C.uz. ll. S Jósi «I. íí ás 5. _*_!; Wi C,

£$m*m»mmmmm8^mitfmmmumQi
H ©ÊfíílWnM regras 

'àodolorosas,
e irregulares? Tome Cápsulas .Scvcnkra.il
(Apiol, Sablna, Arruda). App. D. X. S. P.i
o. 91. A'.. venda:'iRir.Uritgunyaiia ii, fll. _SSíKvV

e áutopianos. Peçam catolo-
gos a It. Ferreira & C; lln.,
S. Fr. Xavier. !I88. T. V. 33G3.
(irandes prãsc

LEITE MALTADO H0RLICKyS : |
Preserva a creança das doen-

ças da infância.

Dr. Ernani F. Alves c!rurs'a §cral'doenças da*, se
nhoras; It. S. José, 19, ãs 4 e 30. Tel. N. 7183.
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Casa Haríonv
convida a sua distineta clicníela D
uma visita, para ver as ultimas no*
vidades de Paris, recebidas polo"Avon".
RUA URUGUAYANA, 43

¦ mn* —¦ - .i ¦ ii ¦—mi

J rlcdncle. JJ f.
Só vendemos boas marcas fü %(liiíilidudes tírirnhtictus. / \\

Quem não viu os novos modelos Buiclt
não sabe qútil ú o maior suecesso da

industria automobilístico cm

Pianos

, *X*HMi»l»_lf:

I
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Fabrica <Ss Í5u„rda-0h„vas
Sombrinhas dn muda o bengalas. Con*

certos c reformas,
CltBpcus para homens c meninat.

ARAÚJO & COSTA
ESTACIO. DE SA' 3 5

12 Rua Uruguayana 12
(Única Casa só de Meias du

Capital)

^__K_»__tfai_i**ií_8^ a c0 LCg„

DOEXCAS DAS Síi.MIORAS
Oesappaiuccin com o uso da IDATIMOLINB,

app; pelo D, N. S. p. sob o n. 1023. Naí
pliormacias e drogarias e na rua Buenos Al«res, 131, sob.

VíCísífiasSo pos* sim coispso
éardsaeo.

Pela nianliã o embiircadigb Caslmiro Cor»
ria, que contava .1'.! unnos dõ edade, qunnd9pulava de um:, chata entra os armazéns 17
o 18, accommettido de um colapso cardiae»"ilu « fallecer. O cadáver, com guia da»
autoridades polidaen do 2o districlo foi r««•uoyi.io 

para o necrotério do Instituto Medi*
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Vaiem annos, lio.fei
O», Srs. Dr. Mauocl Anriio: .los* Pruetuo-

10 Pcnltn, nego-imitei D, '{lim Oon-ulvoti
Mmencs, esposu do Sr. Manoel ll, Xlim-iii'*-
mpllflo Delfim Vinhaei l'l_s, fiincolonarlo
municipal,-*- Fai «nnoi, hoje, o Sr. tenente
Kpbralm dc 01lvuir.it nosso collega de im-
prensa,*—- "•'•*« annos, hnntem, • sonhorlta Phl-
lometis Dutra 1'ernnmlcs, filha do Sr, Au-
tonio Dulrn -•crnnmlc-, proprietário na ilha
«Io Governador. Mínima, como . chniniiiln
na intimidade, receb-u na cns.i paterna ns
«tir.içns e fcllcltm-i... du tuas Innumcras -imi.
eulnbas.—— l'r.t annos. aninnliS, u Dr, Antenor
Freitas, advogado no nosso litro.
CASAMENTOS

Heallv-f-e, iinianbi, o enlaço matrlmnninl
do commetclanta nesla niai*», Sr, Augusto
Porlo. com a senhorita Laurlnda ila Onnccl-
cio, filha da Sra. Maria da Conceição o eu-
teada do industrial Sr. Antônio da Silva
Mala. Serio padrinhos o Sr. Auielmo dn
Rocha • a Sra, nosa da Conceição.
FESTAS
mmmm — i mm

O Sr. f.uii Noronha, negociante nesta pra-
4a, abre, hoje, os salões dn sua residência
para receber, numa "aolrée" dansante, as
pessoas de suaa rclaçfies, na Just» commemo-
ração da passagem dn nnniversario unlallcio
de Mine. Anrcllna Noronha, sun esposa.

¦—— O Dr. Alves da Cunha, clinico nesta
capital, rcune, amanliã, o.s uiniguinhns do
seu filho Fernando Carlos, quo faz annos,
mima alegre "mntlnic" Infantil.

— O bnlle que o .lockcy-C.lub marcou
para o dia HO do corrente, è unia promessa
de novidade sobre quantos sc celebraram
nesta estação. IV que u 'directoria daquclli.
Instituição, como n commissão promotora
composta Ae senhoras da alta sociedade e di
alguns sócios, resolveram, entre outras cou
ea;, na fineza dc scu hom gosto u espirito
proceder a uma ornamentação «lc flores «I
ninita originalidade c arlc, porquanto cadi
•..ila será decorada de nma só côr, obedece,
do o conjunto das flores que lhe firmam
tom a desenhos ou contornos ali agora lio
>ns em festos ou bailes dessa natureza
Alíin disto. í digna «le registo h clrcumstnn
cia «le jti terem sido contratadas cinco dn
nifilhore-i orchcstrns do Hio, o de se terei
reservado pnra a grande noite Innumcr.i
surpresas aoa sócios cffcetivos c t cm pon
rios o As suas Exmas. fninilia-i, quo todo
mi terão entrada, aquelles com n dislincti
vo, o este» cora o cartão do segundo sc-
nieslrc.
CONFERÊNCIAS

A senhora Maria Eugenia Celso, como ha
dia3 noticiamos, vae rcalisar ua próxima
sexta-feira, As 4 Ij3 horas, no Instituto Na*
cional dc Musica, uma conferência que terá
nor thema "A fanlasla na vida moderna''
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,:om rccltãüvõs dc versos humorísticos dc
ícu livro inedito "Fantasias".

VIAJANTES

Acompanhado dc sua Euma. familia, é cr*.-1
perado línianhúi pelo vapor "Ceará", o cli-'
nico pernambucano Dr. .loão. Mnyrinck, que
vem a esta capital em visita ao scu sogro
Dr. Gonçalves da Rocha. cx-«lrpulado pele,
mesmo listado c niafiirlrado aposentado. jPara o Recife seguiu, hoje, n bordo ¦
do "Manãos", o capitalista Sr. S ini o 111
Sacrtag.

Pelo "Ceará" rcgrcsa.1, amanhã, a
esta capita), vindo ria Bahia, o Dr. Joaquim
de Assis Hibciro, ex-director «ln Centrai, que
('•ii áqnella Estado em comniissãó «io „»-
Verno.
mMriktos

f_j£iSfop
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"SENHORITA FUTILIDADE"- a encantadora u.-
},,edia do victorioso escripto*-

FAÜE.O DE MAGALHÃES
constitue no momento o maior suecesso do theatro brasileiro^

CM

i

Ne Sanatório Guanab-.a, foi snbmcttid.-*
* delicada intervenção eirurgic-i pelo Dr. Pc-
dro Paulo de Cnn-lho, ochando-se cm opti-
mas condições, n senhorítn Maria Canncn,"íWhs 

do Dr. .1. V. Parcto .lunior c neta «Io
ier.-dor Miguel dc Carvalha
tVTO

No cemitério de S. Francisco Xavier se-
iniltou-sc, boje, D. l.udovin» Capclla Soares,
avó das professoras munteipaes DD. Maria
t.achylla Carneiro Lavoura, Juditli Gomes
Carneiro c Irene Carneiro Lima. O feretro
paiu da casa n. 2,1 «la rua Mourão do Valle.

f
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Às u limas modas
Tecidos finos das casas Roíiicr, Ko-bamil.

Blánéhint o Fcrlcr ne Paris MODELOS Dh.
VESTIDOS c chapéus, das cnsns Delia, Alice
Noel, I>essenct!i o Antoinette, do Paris.

Alta Moda em confecção c enfeite cnm
PELLES DB 8ERPENTES K LAGARTOS em
l*"*áp-tI3i vestidos, cinto.-,, bolsas, luvas, car-
'einis, sapatos c objectos de adorno, pelos
ultimos figurinos, .i. A. Lima Cia. LTD.
Hua Sete de Setembro, 42, sob. Rio.

—iam-

DE

A' LA GARÇ0Í.P8E
Saião Morui-.l, especialidade em cortes «Ie

èàn-ltos á ln garçonne e A inglcza, gnbinclç-
especiaes para senhoras, creanças c man 1 cure.
Hoaurin, 132, próximo á Avenida. Tel. N. »3ü.

" 
EM TODAS ÁT^mÃN-FEÍÍTACÔES DA

VIDA A BELLEZA E* NECESSÁRIA Con-
suite hoie mesmo MADAME CAMPOS. Di-
rkorn dn ACADEMIA SCIENTII-1CA DE
BELLEZA.

Rna 7 de Setembro. 166 - R!" _,„
Massagem ESTHETICA, MEDICA. HYCIE*

NICA o lo.lor, os tratamentos de Belleza.
Eriri ieciniente dòscnvolviiiienlo c redn-

<ção tios seios, «Io ventre e unrl.iecimciito
.ias carnes, eorrecçâo das fónniis, etc.

Tintura «los cabeilos em Iodas ns eflrcs
com a duração tle 2 annos. Lavagem de rn-
becas com seceagem electrica Corte de cu-
bellos. Ondulação Mareei e forçada. Reco-
loração dos cabeilos liiaucor, sem os pintar,
cura da cal vice cm todos os casos e cm to-
das as edades.

Afinamento das sobrancelhas para sem-
pre. Manicurc. Pcdicurc.

Se tem pollos, use o Dcpillatono Electrico
Radical qut: os tira para sempre. A AÇADE-
MIA SC1ENTIFICA DE BELLEZA trouxe 110
Rin 400 produetos de Belleza. premiados
com o Orand Pri.**. Expçrimental-os fi
usai-os sempre. Catalogo grátis. Resposta
mediante sello. *<_i

. "¦.¦'¦ mmm ¦ ——'

Missa era aGção de graças
Os amigos c admiradores do Dr. Pedro

Ernesto mandam rc2ar 110 próximo domin-
eo, 10 do corrente, âs 10 1|2 horas, tio ai-
lar de N. S. da Victoria, na egreja de Sno
Francisco dc Paula, uma missa em acçno
de eraças pelo restabelecimento da memiiíi
Yolanila. dilecta filho daquelle Illustre ci-
rurgião.

ACIDEZ NO ESTÔMAGO?
tosvie:

Lei*e de magnesia Phillips
^a)l^ll.-T_-^_.¦J.^W»-»^'^-•-a,•**^¦•,^^^^

im_w__i_&_é*~tm-^^ jtor
dansas, canto etc.

PAUL J. CMRISTOPH CO.
OUVIDOR, 98

RIO

-w___<WB«_,í-_WW^^^^ O 
PO' INFANTIL

' .1 ideal das mães
Agentes: lnfimlc ,t Cia. Rua Chile. 27.

sobrado

OI
Operas,

L»ItlM131KAS
KMtrwii»*»", nn Joio Caetano
l'"i |, ,11 f|ll" 11 «',,íii|iiii , ., j ,,inl"i |, <",.rainha, 11,1,1 1. , ,,<< prufcrliln ><i» -ciilar* cB'|ui com n "RcusnliJin", i|ua hiuiteui, unsu 11 iiiircl.ii*, rum ua f,i_-» ojicr.-l.i, ,|«,,i,ni roíiliechl», .im de 1*1 fiini.i «• rrprv*tcnlaiii, pur eseo cnnliui-' nrlUll.o (|ti" .-nio

l'»r uma novldail*, aljm tin <|ii** a i>'*,':i, cnm
cu draiidliifo p,.111.1, d,< LumliarniV, ,< mui

llllih nin-,-.-.!, multo Iln! 'im, ilt< M,r,., (,,,¦,•
Ia, ¦¦'!..u!,i «ginnr.. IV verdaiíoi "Scurtnl/iw",
mr o ficam.nio monluda pela e< mivmlilnl.oii'liiiil„.(:,tr.-inli,, cnnsllliilii, |i-'s- Iniini »•
wtia Wciuentns Inlcriirrtntlvp-, c-apecluculo
A. v.-*..I*> iibüflluln, n uniu' v ilefinillvo oh*
lliln nn mi leinpumlj n» e-t-S. l'.-dro-, nli-
nada ¦.* Iirllhnnti* ivuroeniac.lo cun I Incn
l.ldelbii, •*i",*,ii''iu" c-ir logltliuns titula», cn-
ivi'..'.l >n «-"'ii'! nm!'!?!* i< cninn m*tr!^, ns
mngulfleos cômicos Orslnl, Marl c Itnbevio
IIiMcciiny, <• ns arUstii*' cantorra Anuiu Co*
Hbiy r l.ui/ Ahrntt*, uflo |ircvl'am de unv.is
provas ikiim sv. flrniiircm no «•••m*t*lt«» do
puliiilvi, |NiiMtie «in '"'.•,i'nl»/,i". loi*rar.iiii
.1 11,,ii,ir ii;ip,iriiiiiii!,i,li- dn Icmpnradu para.1 riin*|iiKti,r. O piilillrn .1ppl.111.liu caloro-
«mente, repelidas veies, trerliu vario, c to-
d„«, ,,s lutei pivli-s."l.a belle Helena", nn Ij-rlco

Novo i'S|K<claculo iIcimiiis, liontem, a com-
panhia fmncc.a de npcrctns, uo Lyrico. com

I a vcíIm e bem nccclia sempre producção da' Offgnbaeh, poema ,1c l!.ilvv,v c Mcllhnc "I.n
h.ll. Ilrlenu". Pnl uni novo incvsso nrlis-
liro pjii .1 s.vinpalhlca companhia,

NOTICIAS
, A e»tf.;.-i ,i.i Carrido

Estría, hoje. nn Carlos finmes, a compa*
nhia Carrido. «pie vem com seu elenco heiri
luclliorado, A peca dc npresvnlaçAn é "Ilha
¦'(ii .•itnore.»", de Prclrj .lunior, cin (juc fará

1 protiifionlsla Al,Ia Ciar rido.
A temporada fronccita

"M.imV*. Hc Nllnucbe" «< a opcreln de bn-
ic, un Lyrico. com M.IIi*. Syril na prnla-
Rnniãtn. A r.^itn í dc nsslfjnatura, cimo,•iliás, a dc amanhã, r*itc scrii com .1 rçprc*
seiilitçâ.i da "A filha do Liiiibor-mii-".
A fcsln de anianliu, no Palácio

n.'ii!i-*.i-sc. amanha, no Palácio, a fc«-.ta da |
Sra. Ilo riba Ulvar. artlstn liistinctn c jirl-'
iiu-lrn «•'(•incntii feminino da companhia AL

, ves d.i Cunha. Vem ã si-ciiti cm primeira :<
peça dc .luli,-, Dantas "0 repostolro verde",
havendo nindn u.-n neto vurhulò cm qüc lo- \
niiirá parte, entre outros, Catnllo Cearense. !
Uma revluta italiana

A companhia Loinhardo-Caramba estrea-
r.i, Icrça-fclra, uma Rnindc rcvic.tn "Strac*
«'inarln*'. Vamos dar. ,1 titulo du curiosidade,
os títulos dns quadros (la "Strac.*lnii!*ia",
que são: Io aclo: 1, La lavem* dcitll Strac-
clonli II. Domcstcchc; III. La transfórmãzlo-
nc; IV — L'opotcosl dcsli Straccl. 2* acto:
V — La plccinlni: VI — Instituto di hei-
le*»a: VII — Ln opcrctt-3 moderna; VIII —
I/Album delia Moda: IX — II destino
(sketch): XI — li parco Inulcse: XII ¦— 11
comerlno dc!i'artista: XIII il Illstornntc;
XIV -- La Ccltoln; XV -- l.a clrcnla.lone.•:• aclo: — XVI — L.i Xott,-; XV'i -- I.-i
Lima; XVIII —- II yagonc-rlstorantc dclle N'.i-
ziono; XiV — L'lipotcosc dei Lavoro.
As attracçiics «Io íris

Ò Clno-flicatro-Iris, alím i!c bellas filas.
cr.li', dando nnmeros dc x-nriedádos cxccllcn-

s no seu palco. Nas sessões de II c d da
tarde o 0 da noite. cxhHwni-se a-rora ali, os
cantores lyricos "I.cs Urbana", u cantora c
dansárhin Lnlsa Saltm, a troupe nnierlcann c
cycllslns Rilly Cnrdo e os conilcos brasilei-
;os Aif. Alliii.tiieivruc e Jeca Tatu'. |
Pcstival Aracy Cortes j

Aracy Cortes, elemento df* «lest.i«iua dá!
companhia do S. .los,*. faz nua lesta no
próximo dia 22. Soríi cm duas sessões. Alem

-das representações da engraçada revista da
parceria Biltcncotírt-Xlcnezes. "Olha o
Ouedcs". haverá números variados o novos.

VARIAS
I D,« Campos, recebemos de Leopoldo FrAcs,
| um iclcitrnhimn «Io despedidas.

 IIojo, (ieiiois dos espectaculôs, ba
iisscmbiéa jícrnl no Centro dos A.-tores.

Amanhã, :',s t lioras da tarde, liavcríi
assembléa da Uiiiâo dns Coristas.

ESPECTACULÔS
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EMPRESAjPASCHOAL SFGRETQf

''•filBATRO-CABIiOS GOMES -- A's 9 h.
ILHA DCS AMORES.- „ „..

ITHEATRO CARLOS GOMES-A*b 1 ?', «*!>"*« |
La. bambola delia praterià
THEATRO S. JOGÊ — A'h 7 % c - *i

i:i___j___OLHA O GUEDES'
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TBBúfir ssus artlsss a ptb.cs
Ghama aaitençaa de v. Ex.. epada que
verifique a ralM. tts vantagens
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nnr 129B00
J6WV00
1(19(100
19Ü0Ü0

¦» 9Í3(M)
•* )0|0(M)
-.' lysuort
-• 118500

7Í000
.. 1«|0(M.

M"'ni -1«» p*»rn «nin liasucll- njour.' niiiMin flniBilmoi
iiiulliit fiiilR-lmri toilii «Ia* hsmIii
linj-iiiMln liortinüfli
imiiit. l'ort<-t*
Anuiu linguolto iijour
Atiuiii Inin»•Mi* liortlmln. 
h«'m IiUK-ielti'.

" " mi-utíit fiu «U* EicoBitifli -iiiiliiu nni'~imu..
IIoIhh» cm «'«uio, «nii:-» fino — Noviilmlc» dc.tlc ....aiuii.
II.iIhíik cm tt-«!fl, »rli(í<» fim» — Noviilndcs «l«'s*ie  {MW.ui.i-

K-pcciiilidntlcs om luva., leques, porfumarini e «rÜBO» j*u» pre-
?iCi-l-!• ¦

Gonçalves Dias, 75
CEM'UAI, 2R93
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ÁGUA PU RG ATI VA
DE

SIR JAMES MURRAY
EGUAI. ÁS ÁGUAS DAS AFAMADAS FONTES EüROPÉAS

a
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Theatro João Caetano (ex-S. Pedro)
EMPEESA PASCHOAL SEGEETO

GRANDE COMPANHIA ITALIANA DE OPERETAS LOM-
BARDO-CARAMBA

HOJE — A's 8 3/4 - HOJE
a opereta dc Cario Lombardo

BILa Bambo!a Hella Praiana
Amanhã — A?s 3 3/4 — Amanhã

A opereta de SVfàrio Costa

SCUQNIZZA

DOMINGO — Dous espectaculôs]
EM MATINÉE

La Bambola
ri© Ia Praterià
A'S 8 •"/., A' NOITE

SCUGNIZZA
Segunda-feira — SERATA 0'OI.ORE, «» teno-- Mar** —• MME.

POWIPADOUR 0 Aon& trechos do opera: — "Iiecondita avmonia"
•ia TOSCA; "ta donna é mobile...", do RIGOLETTO.

Terça-feira — STRACCINARIA — revista de grande e_pectaculo,
na qual so exhibem 500 costumes, figurinos de CARAMBA.~^swo____ma_M________wt___w_^^

>^<i j,»» —*m*m4—m4am»x%m

I
ROA ASSEMB
BISCOUT03 E DOCES

SVSJríE.ROS
Cccilio Tito, com fiiliri.n dos afnmnjos Bis-

coudis e tloccr. mineiros, á nui Scr'_!pc, 79,
avisa nos aprecindores «juc lem inslallndb á
porta «Ia conhecida ''I.eiteria Uol" (lliin Góii-
Çiilvos Dias), um varejo dos deliciosos hiscou-
los dc ararula, dc ovos, broinlias dc milho c
dos excellentes pães dc (pieijo.

! Empresa Theatral José Loureiro!

RESTAURANTE ALEXANDRE
Refeições a 1$800

60 coupons.
com direito a

RUA

S8I5000
nianleinn. Reli, e sobremesa

/ DE SKTl*MliUO 174
— ?—aaop» ;

ALUGA-SE
ESPLENDIDO AUMAZEM

No melhor ponlo. como é o n 134 dii rua
magnífico nrmazcin
iei'feitii-neh|e hy-jic-
iifeilo, chão o pare-
médimlb 7á metros

de cumpi-imenlu ,.• !) moti-ós ,lc- largura uu
sejam 075 metros nuiulfados Trata-se ne es-
crijilorlo da run Cnriocri iv, ib.

niáelmelo, aluga-se um
de construcção recente,
nico. com excellente pé
des imperiíicahill.sRilas.;

BRINQUEDOS
Castro & Wiilíieiuar 

"rruça I.i de Novembro i-
-ot-*»-

mmmki~mim___m&Mm>
E' tanta a satisfação (pie dão OS

MOVEIS «In

-»—«<**•>--
LEILÃO DB PENHORES

Em .3 de Outubro de I9'_4 "Casa Gonlhicr"
iiua Luiz de Camões 40-1/

GVNESTOL-ü-SBiíiw
Soberano contra os Incoimnodos
da Mulher - Coliccs, irregularlr

dH-les. nervosismo, etc.

fiei-'-,-** com MEDALH* ÜÊ OURO
o. E.pOíú-o Ccnlenaiio

Lie ^ - 0-MB"

que quiTii os adquire raras vc-
zcs se desfaz (IçilÒB. c quanil»
vendidos «m leiltlo, não só
chamam grdiuíè

CONCORRÊNCIA
come muitas vezes são «elididos poi

PREÇOS SliPEHFORES
aos (|iic tenham 'ido

COMPRADOS na

RED-STAR

THEATRO
REPUBLICA

ás 7 3|4 c 9 3)4

PIPAROTE
Ultima» raprcHcn-

taçôei*

^HÊÃTRO LYRICO
GRANDE COMPANHIA FRANCEZA DE

OPERETAS

Hoje — ás 8 3Á — Hoje
10' recita de assignatura
...

PALÁCIO
THEATRO

ás 8 3|l
Papá Lebon-

nard
Ultima representa-
ção. Amanlu". —
Festo nrtiutiea de
BERTHA IHVAR.

'flISlíllãHllà

a importância que rende
cada CONTO DE RÉIS depo-
sitado em uma CONTA LI-
MITADA a 4 % ao anno no

IU-É:*A ISfi. _&1
—am0t*&mmmjit*0mmmmmf»aS*mmmmÊ_mm04*

Camisas Usas. . . 23$80<9
©amísas listadas . 24$800
Cueciss listadas. . léêsOC.

yjamas
Percal suisso.
Crsposi. . . .
ZephSr inglez.

le iiiiii! City
ei Hcv York

1
m

iztik lu
DENISIi. Mlle. .Icnriy Syríll

Amanha
„, MOR

FILHA DO XiVUÜOR-

RIO DE JANEIRO

0 mm das Umerlcas
FUNDADO EM 1812

ABentcs: Infante R. Chile 27. sob.

STORES —
modelos de Paris
liléa, '21 - 1°.

& C
—rt*3m—. ¦ ¦ ¦ —— "
LINGERIE PINA —

— New York Iv Assem-

69 — GONCAl.VKP DIAS - TI
82 - LüíUGUAVÀNA - S'_

wi|--_KH_»-Mr_«^ «̂«et-»—..-——————— --
— Coceira, sarna, eeze-
mn. iiléeras, frieirus.

To-§ABÃ0 NEGRO
suor fetidoi na Me.dlêliis Natural, i rua
bias liarrclo, M.

Sfl W_ ti.Hl

¦—- - «¦*-»---'»»-»^__^<rítlPi---'< _¦—¦¦—---— ., i.

R€8fílS«lSl CÍ4SÃ TITO
Í($M Wt_

a;i!io-lii8âií. M

'•mmm_

OCCAS-ÃO única
Jóias c objectos p* presentes com desconto de

10. 20 e 30 ojo
(I _. rtuj Ramalho Ortl.So - fi

(T5ji-T.bvc.so do S. ..rnncisco). Tel. iJd"
'frocam-se .ioiai velhas, compram-se

certàm-so

e. servem-no
«le Sá.

earo: As roupas bran-
cas dn A' Elite Cario-
ca, custhm-lhê menos

melhor '-88, Avenida Mem

N; S. DA PENHA. Infat-
livel nos males «lo figa-
«lo. estômago o ictcricla.

— Trata-
mento oDOENÇAS VENEREAS

_iÔ ulTi*-.violeta. Dr. ^>rD^a^.e^assistente da Fac. de Mcd. Das 0 às U e
das 4 ás 0. Tel. C. 8884. S. Josi, .id.

LOTERIA FIS
AMANHÃ

lO0:O0O$O0O
Por 8S000

SEGUNDA-FEIRA

2 O : O O O $ O O O
for 1S6I)IÍ

Os bilhetes para essnt loterias
achnm-se i- venda A rua t* Ae
Março. 110.

Jóias! Jóias! Jóias!...
Desconto *** 10 e 20 o|o

A REF EMPTORA
! Rua 1* .rga - 44
] Aproveitem ! CÍíinios dias! Últimos dia»!

Correntes folheada:; a ouro. deade .. 3$
i Anneis lolheados a «juro, desde IS
i Brincof' tle. ouro «lc lei W
I Anneis com brilhantes!!.. TOS
i Relógios pnra homens '"-'*>
| Allianças dc ouro de lei.. 1"!>
i Caixa com rosário '>?

(,'ollari'n dc prata de lei..,. 1S80»
í'«ls fantasia, desde 1S5P«

¦*•»_-

mM ü.pfiauaiii
*sa* Cònípanliiá Ai niiiladós Cias-
ClSS sicòf Murin Olenewo
\ÍM -'0-e "" Scxla-felm — Hoi«
ü_íp Grande espcctaculo — AV
fJwO ?I hora» e 30 minutos.
KtfJi* I-ollronns 5Í - Cnm:trotC3 t
mm bhiffnoires 205
Mü GIUI-L UOOM - Oincr í
W> souncr dansants todas a^
iJk noites. PAN-AMERICAN

1'ince-tíc*'. oiiiilos e lorgnous dos mc-
lltores fnbricnntes. liem montada offi-
eiiia pnr» concertos. Trnbitllio ra]i|«lo e
perfeito. Grnnde sortimento de artigos
para pliotograpllin.

TITO, SALLES «fe COMP.
TltAVESSA DE SAO KKANCiSCO, 7

sueco
sueco

15$000
19$500
21$890

1$200
1$700

RÜIòles linho
Puros linho

AíoaShados
Adciinascado com

1,60 met  7$100
Xadrez com 1,50
sneí  5$800

ALCUFfS . PREÇOS DE
RECLAIVIE

mi
i«â

—um»

II.HA DO GOVERNADOR - Aluga-se um
(juai-ló na rreguer.in. Tnitai com o Sr. João
Duarte ICxternato 1'edro II.

*timm—
VENDE-SE beila colcha, por 1 -000?, pro-
pri» pnra casamento rico: tratai na run
"•'ernande*. Guimarães _'. I.otafogo.

i U-BôO-***-
PERDEU-SE quarta-feira, lá. tuna barrett.

dt om-o em forma de mela lua, com uma po*
rola ao lado c i-phlra ooeeo\-, no liaje-.
cto do Theatro Lyrico ao Çme Pula s Pede-
se « quem a encontrou o obs-oulo dc ctilic-
VA-% k Pral» do Bota/ogo. 260,

•••e--

%_9i
' 

BIIHc-le. sem «glo. Rua do Ouvidor n. 94,
. Pagam todos os premios da-Loleria l-cdcrul.

1'o-tc de venda de ostampillia.

CAMPESTRE
Amanhã, no almoço: pciMida do forno n

i vegetariana, cabrito com arroz do forno, tri-! 
pas à moda do Porlo. Ourives, 117. Tel.
Norte 3666.

mmm —
Al.UGA-SE um sobrado grande, com sele
cnirimodós. Avenida Passos T2. Trata-;

i baixo, Casa das Linliiis..

OZENA
COMO OESINFECTANTK NASAL

Dioxoá,en'ànma.

_m___ms____r!
Ilía" I

3*A<íVETE DE GRANDE LUXO
Pará o Rio dn Prata em 24 tle outubro;.

Para a Europa eni íl de novembro
Viagem Rio-Lislioa em 10 dias

Cia. 1'rnne. de Navegação

SUD-ATLAXTIQITE
Avenida Uio Ilranco n. 11 e 13 —• Tel.

Norte C207

N-jaS-FH!

TeíLao de penhores
Amanliã. IS de Outubro -- .losé Cahen

Iiua Siha .lardim, 7

PERDEU-SE
Pcde-sc a pessoa «íue. encontrou uma boi-

sa de couro contendo seis chaves, no tra-
jecto dn Avenida Hio Branco,

Gabinete Medico Syphbo!
Arnús

Syphilis, cura garantida pela eliminação
das'toxinas, e renovação do sangue, sem In-
.jecção. Consultas c tratamentos das 8 ás 10
bs. para os pobres, e de 10 ás 18 lis. pngns.
Rna dn Carioca, 40, _" andar. Tel. C. '221.

•mmm.
rua Visconde

c cm 1 de Inhaúma até o cáes dos Mineiro-., a
fineza de entregar lia redacçao da A NOirt.

Caminhai. " Studebakcr"
Para entrega dc mercadorias, vende-se,

tratar com Valle, Av. llio Ilranco, ISO..

Tel. N. 2280

80 Gonçalves Bias
-mr<u<tf}mj<-m..

DUCHAS — BANHOS DE MAR
Applicam-s. duchas «¦ banhos dc luz. Alu»

giihi-sc «niarlus pára banhos dc mar. Rua Ra-
nio de hlnmengo 16, Tel. 3'i(il B, Mm-,

MOLÉSTIAS DAS CREANÇAS
Dr. K-.-.I.S de Mendonça, consultas das 0 á_

10 horas. Gralis. Rua M. de Sapuçaby .'Iti.
cs<[. da run Sr. dc MaUozinhos,

-^.-«tfg-ptptw*--* -.

Pi\L*ACETE EM
BOTAFOGO

Vcnilc-se a cap]cndi(!ò palacélc ja
rua Condo dc Iro já n. 111, eom mo
bijiario cxistenlc, ou sem moMliii,
para iainiiia «!<; tratamento. Centro
dc granile terreno. O prédio pode
sei- visitado das 13 ás 17 hora-; tra»
Ia-se no mesmo.¦t—mmm-

Pr. Monteiro de Castro
Participa aos scus amigos e «"lieutot* s

transferencia do seu consultório parn a RUA
DOS OURIVES, CT--1 umliir (elevador) onde
attende ás segundas, «ptartas e Sest.iSj dus .
ás ü horus.

,*

""-»* '"
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Feriu dous homens e fugiu
Uma das victimas cm estacio

gravo
Aa autoridades do W" dislriclo, era In*«jutrlto qua hoje Instauraram, v"o «punira acena de san|*ue que oceurreu liohlom. nnoite, n» parlo da c*tnçi"iu ile Quintino Ilo.cayuva,
A policia, que, a principio, nada snbiu,veiu j ler sciencia do faclo, dopols, por umfifflchi nue Ibe enviou o injenlo iln CentraldoUrnsll naquella estatuo,•No local esteve um nosso companheiro, oijii.il coQiefiuhi npiirnr que nflo se Irntnvu

ui um conlllttlo, ciimo quarlnin fazer crer,mas sim de uma Icntaliva de mort' hem
caracleriiada,

lE' o caso qu» entra o sapateiro JoãoIrlmlada, domiciliado a rua Ooya», n_-•1'jella estacio, e Joio I(oilri<*iio« ds Cmvalho, morador a estrada dn Freguezia ui •
içero 88, em Inhaúma. esii.Ha uma qutáo, por causa «Ia venda d» um prrtllu.lissa pendência, entreianto, parcela queiria reso!ve.-»sa da moiln violento, e iss i
todos julgavam» pelo temperamento Impul»slvo dos dous desaffectoi.'Mini, infeliimeute, aconteceu.

I'ela imite da hontem, saltaram da uni
trera em Quintino Docayuva Joio Kodr;*
iiues de Carvallin e o siu amigo Joaquim
da Cosia Pinto, residente i ma C--v.ii dii»!
mero 752.

Ao passaram pela ponte aérea da refe-rida estacio, surgiu-lhes, empunhando un. i
pislola, o sapateiro João Trimlade que, sem•llecr palavra, começou a fazer disparos,
pretendendo aliciar Carvalho.

Joaquim da Custa Pinto, medindo o pc- 
'¦

rigo a que estava exposto; procurou evita- [íus-ia sou aniljo atlingido por algum pro-
jeclll, sendo, nessa oceasião, ferido no ab-,
ilohicn.

Nesse Instante, Carvalho qula fugir, ma-, i
Trindade, dando novamente ao gatilho, fe- ,liu-o levemente.

Estabeleceu-se, autuo, confusüo Immeii-1
•a eutrs as pessoas qua transpunham a jpassagem, na qual se desenrolava a vio* 

'
lenta sccna de sanguo.

Toi, ent.o, chamada a Assistência do!
Meyer, afim de prestar soecorros aos dous jferidos, seudo quo Costa Piato, em estado I
multo grave, estava caldo, a coníorcer-sc;
om dores horríveis.

Da Assistência do Meyer, foi Costa Pin'."'
removido para a Santa Casa, onde ts acha |internado e em ertado gravíssimo. Ahi, nii
!•"¦ enfermaria, procura idos o-vil-o, o quiK.so tornava difficil, pi-lo >cu estado melin-]

assassinio do cirur-
giãó-dentista Olavo

Cunha
Sciis fimeraes, Iiojo, o ns

providencias dn policin
Nn cemitério do Mnruhy, em Nlclheroy,

fui sepultado esln iiiaiilifl o innllogrnilo moco
Olavo Cunho, argrrillilii dr surpresa pelnliidhiilii,, DmiiiugiiH il«- Oliveira, 11.1 nolu-
de qunrla»felra, «jiimiilii se dirigia pnrn n
mui residência peta run Visconde de Unho?
ruliy, vindo h fftlleecr, honlem, pela mnuli*,
im hospital da Slio Jofio llaplisin. npi» •-
ínlorveiiffín cirúrgico que sofreu, liifollzmoii»
te saro resnllndo,

O» fiuteracs do linlltoso elnirglüo dentista
estiveram hiislanlo concorridos, tendo um
grande acompanhamento il« pessoas dns i---
l.içòes da família ilu extliiclo, veiidó-sa c-m-
tro os presentes o secretario de 1'lnaiiciis do
r.stnilo du lliifcc outras pessoas dc destaque
social.

Sobre o cai.tãn marluario foram deposita»
ilu-, nndn-. coroas «le flores nnlurnce,

O Di. Olavo Cunha, de nccflrdo cnm o lan
do do exa mo cndnverlco, frito polo Dr, Vi,
riillo Vieira, medico legisla dn Policia Flu-
mlncnso, falloi-ou cm conseqüência <lo ira-

Iclur,, dn eraneo, Inleressnndo n artéria inc-
Iningis, com liemorrliaglã consecutiva.

A*, sulorlduiles da 1' clrcumserlpcfio c-m-
I tlnunni na*, diligencias desde » hora ein qu.-íoceorreu a harbaro cri»"' encetadas para ca?
I ptnrnr o perigoso assassino. No seu encalço
rstiu vnrios nientrs do corpo de segurança,I jesperando a policia poder prcadrl-o d.-ní
dt pom-ii tcnijii).

tótc-G**-:
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OS CAMPEÕES OLYMPICOS
L-iinvo Xiir.ui.oiiiniortUhlo.

In do piHln do quü lin
me m or Iu

(COMMUNICADO l'0li IHANK OBTTY)
1'AAVO Nfll.MI

NOVA voiiK, lolomhro. (""¦ I». — Um"• Igiira donilnnnlo lobraia.ti n !oil.'is n*. ui*Irn» 110 ii, ¦!.,,'. 1 iijílinçAn provocada pelas seu-¦nçoojj diários das ülympladas ••- num IHu-ra fria, modesta, vIcliTrlosn em primeira Io*:í.ir em iiuaiio prova, dlfflceis Paavo Nm-ml 6 o maior atlilclii do pista do que so te-nha nollela, ss se lomar 0111 consideração areslsjonclu, a inlapiiiliilidaiio «• a sutierlo»ridmli! dn sun escola Oe umn milha n sei--o mela, Nurinl correu iodas ai prova» 1 11.0ini nunca vencido, nem mesmo seriameuto.'lincaçadi' por qualiiuer ilu*, seus comiictl-iiirc-*, l.liegou piiiii.iin na \nu\-e ile mi] o
quliihenliis uiolros. primeiro no team <i-Ires mil nu tio» « prlniolro nn de ri-v. mi

i metros, o que representa um "•¦cenrri"
; r.i todas as Olynipladas modcrnns. 111 'iiii-im riiil.iiiiluz lie!».-, iilimn dieta ile pioprelo 11 poiso secco. Heíio ordlnnriainoiilopoi)-. ca água c quando e>iá em treino 11 vediiz aomais que pude. A sua superioridade sobre u' seu patrício Wllllo lütoia ' demonstrado uo; faclo de haver corrido com elle todas nsIdlslnnclas, baténdo.u e-u todas i*llss. Itllolnvenceu a corrida do dez mil metro», u dc

; ire» mil e chegou em segundo logar n.is nu*
, !r.is dua.-, couqulstnndo trinta e cinco pou-'tos para o seu pnls, ICllu queria, por'111, lia*er Niiimi. Correram Juntos a prova de cin*

,-n mil metros, Nurnii acabava do ganhar 11
corrida dc 1500 metros <* cr.i do crer quo nr
còssitasse um lon-üi repouso. Solicltadri par,,concorrei*, uin recusa e vença,

Na prova de da mil metros, Niiit;í real! -
sou uma corrida assombrosa • dentro do
pouco tempo deixou o seu competidor inati
próximo a uma distancia do quinhentas j.ir-das. i; esse competidor era nada uimius 1!"i|ue o seu velocíssimo patrício Willie tllto»Ia, o que v.ie nvullur ainda m.ils o suti n---
(nvcl trlumpliK, Ninmi h uma verdadeira

MUSICA
O U" ii ullimo <'«i,nvi fi»

meeh
pedido, de lioutom

(/<!

[hSPCRTSj!CflNrlEfi un t
J«~"*'»w«-ni

ÜNEI

pn-

icliliiinciiin.1 de correr t
quena estatura, forte
robusto. Nunca deu
depois de um foniiií]
abandona o campo snrrlríeni'. sem
como .ilguem «pir estivem simplesi'

nada mais. E' ile y.e-n:'n>, porém, muito
noutras de fadiga "

¦ vel esforço na pist:,.
11rf.1i'

ute ii

droso. Mesmo assim. Costa Pl.it 1 iiissí: uão
conhecer o homem que o ferira e que ape-
nas procurava acalninl-o, quando recebei

la.;o que o proslrorn.bal

Cõuccssiònufiii**. purn u lii*ubit:
SILVA, MASCAKENITAS **i CI_-

ííua «Ia Quitanda, 150
Tclophnncs: Norlc ÍI7T.!-:i7_5* ~ 

BELLOSEGUIU VAíí.x
HORIZONTE

Trindade, o accusado, após o crime, fu-1 MAR DE l|ICSPAN'll.\ (.Minas),
giu, logrando escapur-se. 1 especial dn A .SOlilv' - Seguiu

Não sabem as autoridades do '.O* districto Horlzonte.vonde vae-tratar de. as
onde elle se escondeu, estando encarregado | mleresse deste niuntclpio, o Dr.
da prendei-o um investigador.

-me»."Bosiderm .55
mera, presidente da Camara

melhor pó

!T (Serviço
para Beiio

lumptos de
Hnvas Ca-

O
•«••So-

da moc..",

Rotlsscfie Progresso
PREÇOS RAZOÁVEIS

U I.ARGO S. FRANCISCO
me»

ii

PRCSEGUE, NOS ESTADOS ÜK5-
DOS, 0 PROCESSO BE

FIRPQ
0 conego Chase reitera suas

accusacôes ao pugilista
aríjentifiG

NOVA VORK, 17 iV. P.) — Perante o
commissario Sr. Hitchcoclt, foi reencetada,
liontem. a nudiçncin dò caso Firpo. O co-
tie.-jo Chase, autor da deiitincia contra o pu-
ííilistii àrgcrilino, a quem aceusa de fajier
declarações falsas sob juramento, depOz ex-
leiisamente, confessando ter falado nos
amigos de Firpo, aconselhaiido-os pratica-mente a reconimeudar a Firpo que deixas-
se o paiz, pois provavelmente seria conde-
tiníado a cinco annos de prisão.

CLUBS
Apparece:

NAS

rio arroz.
Nas boas csssr

.._-.«»,M»_-.

á amanhã
PRINCIPAIS LIVRARIAS

(Estudo critico da Constituição)
por CASTRO NUNES

l.lvro premiado pelo Inst.tuio doa Adropadoa|á Rua Sachet n

passear numa ales llorida.
O fiiilande. assumi roso é, porém, nm

irande estudioso do apoii que pratica. Sabe
perfcllamente aquillo de que e ctipn» a rc»
,;nla a sua marcha coin uma precisão ante-
•natlca, como s« carre:iif.so cninslgo um Ins-
triimento Infalllvel, fiurante a prova, nin-
guem domina melhor o adversário e sua at*
lençâo reparte-se mlrasulosaniente com o'
concorrentes mais Jortis.—pclos-fiuaes—me--
ds lemnre o esforço nua tem de fazer, tsso
s» verificou quando o americano Rny Ws-
ison ti-ntou iiatel-o. Na primeira metade
do caminho, Nurmi acompanhou-ò calma-
mente, como f- uâo lhe estivesse ilsndo ne-
nhuinn attenção, Do mslo para o fim, **o-
rem. deu dous pontos mais As psrnas
i'el-o com tal velocidade que o representán*
te do lüinols A. C. desistiu de toda velleida-
d» de refftiil-o. . mttm . 

MAIS UM PRÊMIO DE
IdOOOOSOOO

O bilhete a. 14.17C premiado com 100 «.a-
tos na l.oterin do Rio Grande extraída trás-
iinte-honism, e cujo pagamento foi effeetua-
do hontem, foi vendido no

CESITRO LOHRIG0

Tmisfcrldo, a pcilídu, do lioutom par
amnnltíl, vao r*nllsnr»so com o previsto oxl*
tn o terceiro e iiliuno concerto dò funioio
Mleclo, que terfl, sem (liividn, unia oonciir»
1,-11,-1,1 digna da mu* alio» morltoa ártlitlooií
e m.ilri animada pela ulrciiinilnncla de effc-
«•liiiir-sa cm "nulliit*e", o quo pcrniitle o
facilita a proienja dn eramle numero •*••
admlnidorcs il-« musica <|ue 11A0 «aem A daí»
le mar, estão liiibltuiiilos aos uspeotaculoa (to
dia, O ;.i-.i..'.i.iniiii.i foi orgãnliado do accor-
do com n gentimcnlo a prurorouclás do pu*
hlleu já que consta dj SUn i,rjunil,i pxrtc *
soniila om ré menor, mi. ili do Ueelhoven,
cum o sen nlloam, udujiio • allêgrellii, couto ,
oppnrecu nn uiliiun um unctiiriio dv Chu» ¦
|,lii, ao Indo 1I.1 fnnlnsla np. 411, .M'111 (lista <
hn um numera estranho de iliisei, c iiulru )
da llrahins, Mns, o melhor <• lianscrevorinos ,
o programuia Inlrgraliiiente, e lal como ser., '

j executado aiiianhA, ús ' horas da tanle, m ,
! salão dn liiílitiitu:

_ Varlatloiis et fu.ue iur un lliim» d- |
Ilande! -- ltrahms,

II — Sonate cn rs mlneur. Op. 91, n.' •'' — Ueelhoven. ..lleíro — Adailo — Alie-
.retto. , .

1 III -. fiaspard de Ia Nnlt — M. Havei. On-
¦llua — Le fillherl — Scarbo ••- Nocturnò,- >*!i si bemol mlneur, Panlasls op, 40 -•

¦ Chopln,
A festa arlistica Emmn

Guimarães
No sitlle nobre do I-lumlneníe V. C„ re_*

!lia-se amanha, As 0 horas da noite, a fe*!.i
arlistica oruanisaila pela profa.iora limiu.i

1 Oilimárfies, cujo programma teri o deiemno-' uho «ie iiulrns nomes o cslA assim formado:
1- p»ite —• I.ls/i — Maseppe, piofessor"

Sim. Ii. Eutteriiu flevilaqua: Clinmltiade ••
; ítxvana; Sr. Ijnnclo Guimarães: Kreisler ~
I Caprice Vlcnnois, Sr. Cello Nogueira; *.
, lliinsliy KnrViíkow —> Sur les ooliiiie.s du
1 Gíoígici b) llabey ¦ - 'les vens, senhin-ilH

Etiiinn fiul mu rã cs; ai Schumxnii — Vraumo*
. rei: In Poppci — Tnrantella, professor Sr.

Nerrtiin do 1'aduaj itosslni —• Cavatlua do
1'igarn, professor Sr. Nascimento Filho.

2' parlo — Mnyerliov —• Ih.beit il Dlavolo.
Sr. lanado (iiiimnrflea; Tiiittòurlii — Chi-

Corridas
IJTVttllSAS — I'o«m rellredoi do "«n-

(raineur "V. Sehnelder • entresu-".» V»'!"
lo I\osi, os parcllielros Bragaoe» • L» C_I«
"-•

•— Chegou d» ."orlo Alegro, ondo açtnoti
com destaque, • foi entregue aos cuidsilo'i
do "eniralneur" .Ios* da Carvalho, « cgua
Sincera.

—— .Nio correr* domingo, • «gno Snn*-
pot. _ Acompanhado á* 

'••nlralueur*; Fi*ai).
-.•iteo Bento de Oliveira, chegou da S. Pau»
Io, o cavallo Flumlnenia. O flliio da Bota»
logo, qua foi _ Mo6v» para dlspular um
,;rande prêmio, n.o conseguiu correr por ter
lido unu reteneilo de urinas.

-'— JC «juasi crrla « ausência da Cacique
b Moatrndor, no Granil» 1'rcinlo -lonloy Club
du Moutovluío.—••• Ümbarcoii, hontem, A nolla, psra a
l-aullcéa, o halili Joeliey Pablo Zabala, que,

Iim quo cniisla, ilIrlglrA Baslng, ali no pro-
Mino d imiiiifl. . ,o c.f._!Jo AjTuorí, apromptoa, boje.

! .o Jookey Club, eob a monta da Armando
i llòu, inarcAtnlo raguisr tempo.

—— Monumento tirou hoJ«, ao laoimu
p:*sdo, egcellonta prova, mareando 40", para
ns ultimo* 700 metros. Tombam Sfeuro,

! aprõmptou, boja. ua wasma pIsU. m*i**an-
Ido 0$" para os 1.4-0 metros. Ambos foram

rígido» paio jooltey patrieio Lydie de

.MISSAS

He

_B
pm

_&''
Ueiam-Ji mnaniia:
Anlonio d» Paduij Pirei, , As S i-j, ,,e.ríln do Boniflmi l>. Mrglnln Auguü, vv\

relloi, As !». nn malrl** de s. Jmí; m„.,
nlmr Anlora do «Ima, a* !> i.a, n.i ,Sr,,,
dn Parloj D. Mari» Brandão doa Sninois;,.
va. ãs 0, nn e|fr-.l.l dn I.a ps dns MprcMoci,
foüo JnuÒ Procoplo lioilrmues. /,-, jj J
etíreia do Csni'»; D. Anna Paul Mniilu» 1.
Kl; 

'l>, 
Maria dn» Novo- Ferreira, -s 9 j,.

Páielioãl li»in!'i, As -»: U. ilenrlqml, ^
lia Soares Praganu, aa .»,1|3- ou «*„reja i,
S, Pranclaco da 'aulni Jpflo^Jojí d*. \h,n
As !>, na matrla tUt Ungenho Novo; ri. Atbtt.
I

min;
¦Ina Gomes il» l.ima, -*• P. nn matri» iltSi.»
• mm- O. Mnrietta Bastos Cascmlro, '11'irlr de s. Geraldo, em Olurlu;

.liiiín
As fil^, na c|.,
Ilerininia Vil;,,

ia luiiiris ue S. GeraUlo. em Olaria • D
nii ereirn do Limn, As -*: '-'ião S
na egrojn do Kosorloi e;
\u do N. •¦• do Pnrtoi 1).
(,'amorlm, ãs -'I 1 "-'. nn mnln.
Stella de. Oliveira, as '.', na malrl.
ria.
ENTERROS •

Fórum sepultado! fiej»!
No eemlterlo de S. /«»•!*•* Iivlft <

«larmana Balblna do -anuo, he,:-, de, ),„
lnes 4: Flvira Sampaio, rua (.oi-jntl "«,,
¦Vives 135: Baatrla Moreira Caldai, em k't j
saúda do l)r. Pedro Ernesto: laali, .ilha <•« I
Alberto de Carvalho, avenida Salvador 'I

.ouia, mi os níoutaíá n* aroslm* rauallo. 1 SA MS* ™3®&&^^*S^$%
1 —- fllcardo Araújo, apromjrtou, hoje, em I rua Mourau do-Vnlle -*. Ednardo DurUa

I nplimai eoiidlçõcs. 4» «nimaM Borea. e va (Br.), rua Conde da Bo nfira ilU 1 ,.„
Iio.-racha. Os ultímoa 7U* metroa, d* am- ç o .losé Con-fca, lospj tal a 

|*JabaiHb
; bo», foram feitos «ra 48 1*". „ • 1 Humberto, filho de VM»l}m 

J 
".ir.)!,,»

-- !Uc-rdo Crua, tirou, haja, a» Prado | <m«. "'«¦1l".';k.1 ^Si''Tj,AJ:Í';RfrPlumlniBia, a prova íinsl do. potros Bario torio do fiisii lto .^''^^a";«»*¦'•/ Wi
e Paraeatu'. agradando ba.tanto a arranoa- da Jos*, da;01lv* ra- fiahlo, m^T'?,« ?«: dii final deste ultlmòi '->-'••'.»!"' A1"-»*-i¦ '• "»_«! u^nf A< S~

s«.!Trllão, tambsm aproraato». _oJ», n» 1 Sebastião; Manoel Roí rlgiiea
musma pist-, em optlmas eonílçôei. O pen- taiCasa da Misericnidia. 
.'.ionlsta do "entraincur" llorsein 1'erar.zo è, | No cemitério «le S. Joio HapUiU *. fa \
em S. Francisco Xavier, cònsitrerado uíua : loisa, filha dOrDr^ l-.io.* ' *'-*"* Corte
dss fere»* dn pareô e:n que eeli InscrlptO j Visconde d- !•/fueiredo Si, Orlando
psra a reunião de domingo. _, »;« ¦<-'•!'"'• l™mam SlS"i k '

-•- Ayméo, I.ofiloa a CanadJ, eot* a dl- «lha.de,* onoel SA de OHvelni, nia Sscito
leccio todos do "petll" J.icliey Braulio Cru*ira Cabral 'lO/^caso .-Ir-Almciliid^AJe-apír,
liinic*-.', colcjiram. hoje, nn mesmo prado. Monges, rua General beveriniio llnj,|

rt£a.ni \«hi..

.•mu bnss disposições. Aymío e Causd;'i
semente estresrío em noss.is pistas.

Salvatus o Pap>*rus trabalharam,

bre

ho*
nois, i.r. Cello Nogiielraí P. Tosti ~ Pourlj*, no Prado Humiueuse, em proparo
un baiser, professor Sr. Nascimento Pilho• u. reuniío de ÜG do corrente.
Chopin — I* bailada, professora Sra. Dona —— Aeropbso, sob a inonta f 9. Roso,
Eugenia Beviláqua: Wcber •- Der Freis*' ípromptou, hoje, em optimas condiçoea.
chutz, senhorita Eninia Guimarles. i Quero), também tirou excellente pro-

Ao piano, as eenh-iritas !'raiHa Beichert,, va na distaueia do p-reo em qca vae correi*
Rachel Nogueira e D. Julieta Meneses.

•m***> —~--

A Martyr
. lomingo.

-—- Sonhador apromptoa ksfa, aa distas-
i cia da 9.."0 metro», eor:endo multo no f j»
I «-!•—— Sipoa traisttst forU, HOitnado-se

bem disposto.
¦  Palia**!* ' tiros anellent* prara na

E' o romance, da um* «reatura linda, a uma : '«sUncia da 1.600 metro». . 
historia verdadeira, cccorriiia eni Tours nu FootbftU
anno da 1S87 • deli» o grande romancista -• : _ „...„ _;'_*.__¦;  «.--. .-,,
Jnles Marv - fe» a sua grande obra -fca Po- i -O "GASO 

CARIOCA" — UMA MaAnA-
charde" — « dessa ohra roagníflca a "PA- i ÇAO DA h. M. D. F. — Recebemos hoir,
1'Hi"" fea um bellissimo film, A MARTYR—IP«r« PJ^Ucayao, nesta eecrao, a seguinte

dividido em capítulos qu* o Cinema Odeon' "<>''•_ officinl, datada de hontem
vae apresentar o primeiro na próxima se-

Felix, Hospital Nncionul de Alienados; Ant,
tico, filho "de -ioM- dò Souza, rua 4 ,!-. 5,,
lembro 122; Rufiuo Dominguei:, ma At*ti,
duetn 17(j: .losó Pereira dos Santos, necr".;.
rio do Instituto Medico Legnl.

— SerA ioliumado «raanhS:
No cemiterio Ha S, !Jrancisco 1!» PeBÜÍíj

ela — Adriano Pereira Soares, cujo foieiti
ralfA, às ü horas, dn rua dos Orjiteiroj íj,

 «mon» ¦¦¦ •¦..—-—mimi

g-nda-felra.

I Últimos dias
DA

"Tendo-se tornado publica a altitude da
j Cenfedíraçío Brasilsiri de Desporto», com

relação ao chamado "caso carioca", a ve-
rificado a directoria da I.ija Melropollana
qu* a rua aeçto ussse easo não «* bem ce-
nhacida .deseja, por esta meio, rlivulgal-a.

: para perfeito cocnaaltneato de quantos, por:todos os meio*, ea fim interessado por ella. |

-*i$Í?St~*

Proí. Âustregesüo 7*^S£
A's ü horas

Rua I
211, J

Telep. C. 1005.
I — __... _...- _. ¦>—_<r<»^__—o-,,¦——_.,_.i ..¦_..¦

| RAIOS X E ULTRA-VIOLETAS
- Tratamento hiodõrno e indòlor dos ceze*
| mns, ulccras, fiirunculos e doençiis da pelle.
Photographias (raios X) em domicilio. Dr. Da*
inasceno de Carvallin. S. Josó 31). 'í'. C. 5282.

-*-*¦*¦.¦/_ r»f•"*»*--"«--

__«•••

Mm\à mais 109 COUTOS

Liquidação
Annual

PLANO POPULAR
mie»

Q®mí <x*S[**S

Foi eleito vereáílòi- dc Mar
dc Hespanha

,. MR DE HESPANHA (Minas), 17 (Servi-hoje, pela Radio ¦Sociçdo.-1{0 especial dn A NOITE, — Poi eleito verei-da noite, o seguinta pro-j(ior |)a,.a n camara deste município o tenente!
Adhemar Martins.

8RBâB.âi_:9 MâE
CASftYORK

I-I.rfl*''/*,«««ilo *•""-*'' -oiii operação pelo Dr."-,"'-u'-* Lcònídio Ribeiro, rua S. Josí' .' -- 1* and. Tel. C. 3633'.
.--.„._—„__. —-,.,,_ >-.«4r.t». •*.—,-.- -_-_.-.--.--

e ~ je- jr-t a*- -ro' m ac _•_¦ ac-t _: _•__ -S3
Antes tle comprar, veja os preços da casa

Orlando Range!-83* Assembléa, 85

JERSEY E MESAS
varie-Preços dn fabrica n varejo, grande

iladc. Largo da Carioca. 12-sobrádò;
-.-.^¦-._.,. ... ,,„., , itfgfé^f^m^mmm _._-.,¦_,sobs a cetaçáe dos fsfuios do

graside empresfÈnso aitèitiSb
NOVA ÍORK, 17 (U. PO — Os títulos

-: - oiiiprcsliinò allemão de oilpcentos mi-
ihões dii marcos miro estão sendo cotados
ua 1'oImi dcsla cidade :i dous pontos c 3|4
acima cl,i preço da emissão.

PAUIS. 17 (U. P.) — Consta ds fonte
atitorisada que a parte (me corresponde á
Pratica do empréstimo allemão de oitocen-
tos milhões de marcos ouro, foi totalmente
collocada, faltando apenas resolver se a
taxa de cambio será a da libra esterlina ou
a do dollar, para o pagamento dos ti-
tulos.

ARTIGOS DE SPORT
ROUPAS PAIÍA BANUO

CALÇADOS FINOS ... uitimo. modem,
CASASP0RTSlfiHI!reH.n^23

O QUE E*.DIGA-SE:

NEVAL
V O MELHOR P6 PE ARROZ

Gasino Theatro Ftaix
MUSIC-HALL

HOJE—Estréa da celebre chan-
teuse á diction

PAULETTE 00RIAN
CHEGADA 0A EUROPA

Todas as noites
VARIADO PROGRAMMA

Será irradiado,
de, ás 8 li', hora:
sra mina:"Canções Populares Brasileiras" para solo
a caros de vozes femininas. Coro de àlumnas
do Collegio Bcnnct, ensaiadas o dirigidas
nelo professor Albuquerque da Costa, do In-
stítúto Nacional de Muscin do Rio de Jnnei-
ro. Solista, a Sra Mnthilde de Andrade Bail-
ly. Ao piano, n professor Luciano Gallel do
Instituto Nacional tle Musica do Rio de Ja-
neiro.

Primeira parte: — 1 — "Mignòne": Mi-
nue!Io da opera "O Coiitratador dè Diamah-
tes". Qüurtetto da Radio Sociedade. - —
"Gavião dc- Pena.lio". Côi-o n duos voíes.
— Eslraíriò do drama histórico de Affonso
Ariiiõs: "O Coniratador de Diamantes", mu-
siea de scenn do maestro Francisco Braga.

Os números seguintes são cançnC3 popula-
res brasileiras, conservadas com sua fôrma e
letra originaes. e "harmònisadas" pelo pro-
fessor Lucinnó Gallel. ü — "O Luar do Ser-
tãu" Solo e curo a duas vozes. —¦ Letra
o musica do CattiUo Cearense, 4 —¦ "Ai
que coração". Solo e coro n duas vozes. Mo-
dinlia brasileira Rccolhidp ua cidade de
Montes Claros, listado de Minas. 5 — "Mo-I
rena, morena"... Sido e eôro a duas vozes, j
Madlnlia brasileira Recolhida :io listado do
Paraná, li —¦ "Tutu Marnmbá" Solo e coro
n duas vozes. Velha canção de berço. Can* |
ladii dò Norte ao Sul do Brasil. 7 — "Ser
laiièja", Çôro a duas vozes. Canção serta-
lic.ih do Norte do Brasil.

Segunda parte: — 1 — "Denierss-inan":
fantasia original. Solo de Sax.op.hone', Sr.
Lildarip Teixeira '2 — Calullo Cearense:"Cabocla de Cüx.ingá". Cantada ao violão,
pelo úiilor. 3 — "Siiint-Sáens": Romahüà,
Op. 51. Solo de saxopbonè Sr. Ladario Tei-
noira 4 — Calullo Cearense: "O hymno do
sabiá". Poesia. Pelo autor ft — "Popp":
Miizurliã de bravura. Solo de saxóphònc, Sr,
Ladario Teixeira, li - "Popy": Valse pou-
dréc. Qnnrtelto d:< Radio Sociedade. 7 ~~
liphcinèridcs Brasileiras do barão do Rio
Branco. 8 — llyinno Nacional. Hora do
Observatório Nacional' !) -• Lição de telc*
graphia.

Nns inlervnllos de imislcn serão transmit*
tidas notas de sciencia e literatura. A men-
sngein triinshilltidn -na aula du teleüraphla,
será publicada na revisla "Radio".

¦-"•"-(••fl*»

Aiuiemar Martins. me» >
i tàmWLmmWmWmmmMàmWmMaOm i3° ~- -00

I' 

^'Saaímitm i_M--__--_B_B__a__H_H^ 150 x ibo
¦ 200 a 150

HP P ¦ 250 s 1501 erça-íeira |r"m

JOGAM 13 MIL BILHETES I 
"10

Loteria do Rio Grande!
Vende-se em toda parte B

-¦ ¦ ' 1 —imm- •

TOALHAS
mesa bainha aberta

• 'ai«• MletnititpÊJItXi9 • .w;*.*-A*-Uü-Wta
-í-I-1* •*¦"-» »'f Jfj*.•?*-••"••-*¦•,».¦- •'••*• »'

«••*.•• ••H*V%pntt\oeeJtfi,*X!tí!tX

tti9l*leTm\v*enme Kl* • •• * • â_S»JKS_.*í_U

65501»
63500

11*500
14S50O
175500

LENQ0ES
cretone bainha ajour
_ 130 solteiro ,
x HO solteiro
s 140 solteiro
ii uo 

x 100 casal .,.*<
.1 IfiO casal ...».
x 1S0 easai ......

.«.¦'•-««•.«.•ia*».-» *_n*.«_ri 9Í5.0
10$ó«0
I2Í80Ü
14*0110
14*500
15S800
15*800

TOALHAS para ROSTO

ii» das Água» de Colônia
è a Rainha.

Perfumaria Lapenti*
Rua do Theatro, !)•wot*-.

li i

6.1. G Meias de pura
seda de Lyon
As mais duráveis

EXIJAM A MARCA
IMPRESSA

CADA UM DOS CANDI-
DATOS OBTEVE 1.922

VOTOS
MAR DE HESPANHA (Minas), 17 (Servi-

ço especial da A NOITE) — Nas eleições des-
te município', realisadas no dia 12 ultimo, os
Drs Mello Vianna, Baeta das Neves e Pedro
Nicaiieio Netto obtiveram 1922 votos para
presidente do Estado, senador e deputado
estaduaes, respectivamente.

me»Praia de Botafogo
N.400

Cores fantasia 3 por
Typo franeez 3 por .3
Kncorpadas 3 por .,.*«
Polpudas fortes 3 por .
Grossas grandes 3 por
Muito grandes 3 por .
Typo alagoana 3 por ..

FR0NHAS

•_aj"*i_*e-
•^fj-wr**

le tjü*;*

'.•;5"aa.-»>i
i'f_*t*:««*rH

>•»...••_

•,-__-*!»¦*.*¦;¦ •.*,*¦

78000
853Ü0
8**500
9.1800

10$50ll
121800
13*800

Cretone
045 x 035 .,.:*,..„.......
050 is 035
OfiO is 040
060 ü, 040 com njour
055 s 055 com ajour no centro
070 s 070 com ajour no centro .070 . 070 com njour e festonet
060 x 060 multo bordada 

•/•¦».

a a*

iç-oo
2*200
SS400
3*600"¦SOO
6S500
78500
0*800

)70 - 070 muito bordada ..........] 10*80!)
Assembléa, 22 a 26

Iras passa •__ o coniralo dc drrcn-'
(iaiuciiio.da iojn ii rua S. Pedro ir. 33,
com Iodas as divisões, cm leilão, em
um s«> lote, pelo leiloeiro JÚLIO Os
moveis e tttcnsiüos existentes serão
vendidos retalhadamenlc.

Pyorrhéea, tratamento garantido com o¦' especifico PYOL. appr pela S.
P. — Manoel Duarte, Gonç. Rias. 84, en-
Irada Rosai-lo 3", ."*' o sahliados.

-^—m/TC^fr» a in ¦¦—.-.  ... ¦ ,„M.„.

Um
Levou um couce no rosto

Quando se approxininvà de uni cavallo de
propriedade de seu pae, Sr. Rodolpho Gar-
nier Boyde, o menor Heràldo Cordeiro I3oy-
dc, com tres annos, residente A,estrada Ma-
techa] Rangel 240, recebeu um coice no ros*
to do lado direito, pelo que teve os soccòr-
tos da Assistência do Meyer, e a policia do
23* districto registou o faclo,

rem des.arníado por bandi-
dos mexicanos

MÉXICO, 17 (U. P.) - Uma quadrilha de
cem iKiiidiílus fez descarrilar um trem de
passageiros que se dirluia a esta cidade pro-cedèhle dé Laredo Texas.

Os malfeitores roub.1r.-111 tudo quanto lc-vnvain de valor os passageiros.
Em conseqüência do descarrilamento, mor-

rer.im quatro pessoas, ficando muitas ou Iras•feridas.

Vende-se este magnífico
predio, em leilão, terça-
feira, ás 4 horas pelo lei-
loeiro JÚLIO.

AMANHÃ \ O O CONTOS
HAB1LITAE-VOS NO:CAMPEÃO LOTERICO

38 Rua Sachet 38

O Sr. Hymans vae estudar a
questão de Mossul

BRUXELLAS. 17 (U. P.) - O Sr. Hymans,ministro das Relações da Bélgica e actual
presidente do Conselho da Liga, convocouum» reunião do mesmo Conselho para o pro-ximo me. de novembro em dia que aindanão foi definitivamente fixado, afim de exa-minar a questão de Mossul, em «jue tio par-tes os governos da Grã-Bretanha a da Tur-
quia.
- ' '¦  ' 'mm*,

1 Assim, declara qua nto sfio - verdadeiras
- as noticias tra* alguns jornoai tira publica- '
; do, de «jua a Liga "vas recorrer ao poder j! judiciário" a multo menos ainda a dc que j• "a I.iga desistiu da sua acção em juiao". 

'
I A verdade é «pio a acção já foi proposta ,
i e í» aelia, nctualmente, bo período da «li- 

'
: laçfo probatória. Antes mesmo da cessação
Ida filiação da Liga Metropolitana, já a
ConíoderaçSo Brasileira de Desportos fora

j chamada a Juizo o disso tsve sciencia jtidi»
1 ciai a associação qua usurpou os direitos
ida Liga.
I A Liga Metropolitana, qua nüo mereceu
j.f.stiça na solução desportiva do caso,
: .«guarda, convencida dos seus direitos, o
Inronunciamento dp poder judiciário., — A1 directoria."

! O A NOITE P. G. NUM FESTIVAL-Meali-
I i-ando-sc, domingo próximo, no campo do
I .Tornai do Commercio F. C, sito ú avenida
j Francisco Bicalho (Praia Formosa), um fes-

livnl promovido pelo Silva Manoel A. C, c
sendo a prova de honra entre o A Noite F.
G. (campeão da Liga Graphica) e o valo-

I roso conjunto do Jornal do Commercio 1*.
C, « director sportivo do A Noite F. C.
peda e comparecimento dos Srs. Jogadores
abaixo, ás 2 1|3 horas, no referido campo:
Carlos, Camillo, Leré, Argemiro, Hélio, Mo-
ret, I-ao Liszt, Jayma, Fausto, Jarbas, Blan-eo a Mario.
¦'&<?£%? AMEMIGANO P. «. X BOMSDC-
_t,S_') r-. C. —¦ Realisa-sa no próximo do-mingo, 19, o asperado encontro dos dousclubs acima, valhos rivaes do gramado.Da ura lado, encontramos o veteranoBomsuccesso, "leader" dos clubs da tabel-Ia da serie B, da 1* divisão da Mctropoli-tana. «*rua estando apenas um ponto naIrent» do segundo collocado, empregará to-dos os seus esforços para uão ser abatido
pelo adversário; a, do outro, o velho Ame-ricano F. C, «jue disposto a uma revan-cha do torno, apresenta uma equipe trei-nada. além de melhorada com elementosde valor, disposto a resistir ao club deCaballero.

O campo, que será* . do S. C. Mangue!»ra, sito a rua Desembargador I.idro, porcerto «erA pequeno para conter os "torci-
das', que comparecerão para assistir •uma luta gigantesca.

Os teams serão os seguintes:
Americano V C. ~ Mendes; Moreira

(cap. e Jayme; Eüclydes, Nes., F,ené, Man-duca. Cícero, Martins, Miranda e PeixotoBomsuccesso l-.^C. - Ary; Alvarenga 
*e

Padrinho; Jorge, Eurico e Olavo; Ernesto,Caballero, Nico, Lúcio e Mancqulnho.
O director de sports do Americano F. Cavisa aos Srs. Jogodores qua devem estarna sede social ts 12 horas, para, uniformi-sados, seguirem para o campo.-- Aviso do Bomsuccesso F. C. •— Parao Jogo com o Americano F. C, no campodo- &. C. iMangueira, á ma Desembargador

Izidro, o Bomsuccesso F. C. resolveu fre-tar um bonde especial, que sairá do pontodos bondes de Bomsuccesso ás 11 45, custaurio a passagem de ida e volta IS200.
Para acquisição das mesmas, devem osSrs. associados procurar o. Sr. Manoel Viei-ra, "• 

secretario, na sede social.

Drjinf»-
etsntr. <ls
«¦Üi piflcr
«ntiscpli-

co e. mi.
crobieid».

Ideal d»
projfli**l> -
"»ia tio»
Uor.pitat.-i,
Hotéis, hn*
Kradouro*
públicos »'lesidfn-

cias.
Grandei
E.vport.-
dores i

SILVA, MASCAKENTIAS <•' Cis.
Rua da Quitanda, 150

»

Telephone Norto 378-1-37-
—•_.—tem •~-~~y~9mmmtl&Í~**~" -!¦—«¦¦-.**¦-.¦-¦--¦».—^ -»-

Tomou posse a nova directoria
da G. N. do 2.T districto

O Dr. Manoel Machado Sobrinho, delep-
do do 23° districto, acompanhado dn resnr-
ctivo escrivão, capitão Álvaro Meira, èu
!>nsse, hontem, ã noite, ' nova directoria l,¦"iiinrda Noctlirna, do sen districto, a n:'ficou assim orgánisada: Presidente, coreud
Aliilip Guimarães Uobles; secretario, ínüi
].*ernnn'de_ de Aquino, s lJiccsourciro, Manca
Pereira dos Santos.

Ao acto estiveram presentes o intervenl
da guarda, 'l)r. Oclavio Matto3 Mendes, t
eommandahte, capitão Oicar de Albaiacr*
que; o o ajudante, Justino dt Carvalho,

réran s-.-?iw.
tzjmaMm&ÈA

O MAIS ADHERENTE
O MELHOR PO' DE ARROZ
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EU FIZ A BARBA ESTA .MANHA CC)'.

UMA GILLETTE. E VOCÊ '
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aKtíiíE-y *~-
Se quercis boas meias dc pura aisenhoras e homens, bariiüssiiiias,
grnnde liquidação da r. G. Culdwell,

Grande confiicío, em Hagen, por
oceasião de um comicio

pacifista
BERLIM. 17 (ti. V.) — Cominunicaiii deHagen nue numerosas pessoas que tomaram

parte em um "hieeling" pacifista eiilriirahi
em violento confliclo o trocaram soecos c
béngaladns quando falava o gcucrul vonSclioenaich.

A policia dispersou os manifestantes evi*tando pnr esse meio quo usasse da palavrao general franeez Verrau.v.

AMANHÃ
ÍOO CONTOS

iqüo da Felicidade
.SM-SACH,.14

Vende-se este soberfio e mag-lfle-
palacete para familia de fino trai,"'
mento, era leilão, amimliã, sabbado,as 4 1|2 horas, pelo leiloeiro JÚLIO," "'" ~"  _ .__n^-fyi_-_T ,1, in, ----.

DE SEDi- em toda* cor..
ECHARPES. ele. PreçM
tlu Fabrica; Gonçalves üm,

l",—l" andar. Tel. C. 3907.
JERSEY

posse dos mns ad

Estava prescripto o crime e e
réo foi posto em liberdade

Em 191", foi processado pelo crime de es-tellionalo. Sebastião Ferreira, que foi con»demnndo ' 
pena- dc um anno e dous me.esde prisão cellulnr, em 192a. Agora, depoisde confirmada o sentença, pela Corte dc Ap-

pellnçiio. foi o accusado preso Baseadodecreto 4.780, Sebastião Ferreira
advogado; Dr. Alvarenga Xc-tto
3"; Camara da Côrie d
iniritilda n pena
ler tido o crime considerado coiim c-onlinua-do, c, uma vez diminuída a |nos de um anno, se decretasse a prescripçãoPoi relator do feito ò desembargador SouzaGomes, que fez o relatório de accordo como pedido do Dr. Alvarenga Netto.i-otos, foi julgado procedenteto. inandnndó-se pôr o réo

no
por seu

requereu íi
Áppellação; fosse di-a que fora c.ondeinnndoi visto

como continua-
pena para me-

Posto

BasketbaQ
-NO "CÊNICO A. C. -R*_-i,,ndo.Se,
hoje, o jogo official «ora e Bana*". ¦ dir.»cçap sportiva do Hellenlco solicitai o corana-recirnento de todo» oa jogadore» aa fiara daCentral ás 6.S0 em ponto.

Bor

nossa redacção, acompanhado dontigcr -i o pusüista italiano Ceei
que, hoje devia enfrentai- oilacli; Corbett. Galhardo, <„,e e.slí, com a inflodirei fa traclnrada, declarou-nos cs ar inpossibilitado de jogar hoje, tendo o seu "n -,
o^í,;me3ntltad° 

3°S I)r°nl0tor" d? «^

ein
en "ma-
GnlhhrdcJ

nosso patrício

mimem!
capitai gaáehsPORTO ALEGRE, 17, (À n- Real.

s-?*wf.ti Medeiros, presidente do Eslad*
«o ofticial o altas personalidades dn soeied».
nrV-Jli,^*5!.- í0'em»- do Dr. Octavio Rocia,
A?*W? i*-0 intenden-- desta capital; ma.!**
novo, ,„ 

'"?,' 
?° d9 -f-e-intendente, e dal

Sg troeando-se, por essa trccz-Jii,saudações dc defereneia a amizade.
aivl-i^,0 q^ ¦ff'-*i* « esta sol-mnMi.1*
Ôrtí.?« B°i0r* Bo''se3 tle M-deiro», o Dt,Oçt vio Rocha, a seu antecedente, o Sr. -'-te iilonlaury.

MOVEIS
Bello Leilão

O JÚLIO participa á sua amávelIregue/ia que o mobiliaiio a ser ven»ilido cm leilão, na segunda-feira, 20,u- J horas, no seu armazém, á AvRio Branco 133, é todo de gosto ©
. completamente novo. O armazémte o requerimen- estará em exposição no sabbado dem liberdade, 'noile e domingo.

GrippafiÉpiii

SO' PARA HOMENS
ruSSo Cra-ml?.a.'*'»*.-i,v*!-t?9' cintos.e.nLíi-f

R1ALTO,
artigos, só nn CHAri'LARÍ'Ã' È~CÃMÍSARÜj

que vendo por todo o preço15, R. ANDRADAS, 15

Pczar cm Mar de Hespanha
pela morte ile uma pro-fèssòra,

MAR DE HESPANHA
:ia] di

faícliSfn0 nesí.a l--«l.dade"ã"nc:ticla *™«rt^',l-S.tal 
de Cascadura, aUi

?? «Pecla, d„ A' NOlW^usou gndi

«¦ rV*v%^
:

ia pirs
ides m
1201 ¦*>

O porío, pela manhã
Cliegnram: de Buenos Aires, o vapor it"'liano "Fedcrica", com vários gencrosi de

Ielotas, o vapor nacional "Tabatingn",M~
.\m10s b'*-1"-1,0-, o de Santos, o hiate nacional

Pliaroux", com vários genero;!.

JHv. Ligação"!?

Hoinccopalhia-Preserva o cnra-Vidro :*?«*-- 1
«- , .-„*-¦* FARIA ei Cia. -*»¦ José, (5 - E nas bons pharmacia» me»


