
faliu» XIV

DIKXCTOR

Irineu Marinho
W-to**-*' ¦**" ******

_p«_> •" v _*v________p
_T—5^ Q° *¦'*' <; ¦** a J_—___H

Itio rtc .l-imMro — Sabbado, 18 <1p Oiilulu-n fle 1.02-1
'V '*

OIn_r_km II I _f
____J -- — --—¦ — - — ¦H(WW>>

eiRKNTC

Antônio leal da Costa

Í 

************* _jr«ni- --|------- **-*—*****,****

w**t*^****^^*****—***m*^*mmm*^*'

.

ASSIC.NA I TUAS
Por 12 inrsf-i  -38|non
Per ti meies  lajuou

üirmsr» avuhe, ICrt rdí — Ir.Urier, 5C0 riis

—IT

Redacção, Largo da Carioca, 14 sobrado — Officinas, Rua do Carmo, 29 a 35

TELEPIIONES: KEDACÇAO, ckntbai. 523. 5285 e òijstyÀl. - GERENCIA, cksiiiai. 4918 - OFFICINAS, NottTB 7R52 * 7284

JIIIU U do blldb yld-lluú dl luí Ido praittow-~~ MÍTICA FRANCEZA ?

ASSIGNATUIUS
l»er 13 meies  MÉOÓi
Por 6 meies  18I0'J«

flamero avulso, IOO réis — Interior, 200 fttíi

difiquemos em harmonia com as suas bellezas
naturaes e com os nossos destinos

palavra de um urbanista e a decretada rua entre São
Clemente e Voluntários da Pátria

O Dr. Souza I.eím A mn apaixonado dns
i.-.ir, naturnes eln Hio o uni critico im-
,..i,,'l eln*, iin.ii.les falllns de mui nichl-
«ura. Quando S. S. desce acaso n Ave-

-i.i. nfio Im como dclol-o nu uunl.vsc deste
linqucllo edificio. A\s vezes, nti>, pnrecc

.i icrudo, Sc ei Municipal fosse dc estu.ao
. e|uizeru vcndol-o ou queimai-o, por nfio
der endireitar-lho n lamentável escadaria,
ni reparar-lhe mitros defeitos; c, sc certos
if,,*ins pudessem ir pelos ares como um
stelio dc curtas, liia muilo que os teria so-

das Inundações, quo tanto iiffligcm miiicllc
trecho de IJotnfogo.

Com n elcscnvolvimcnto <|iio tis obras da
I.ngAa Rodrigo de Freitas estão dando aos
bairros ela (lavra o I.cblon, ,'¦ evidente que as
duas vias — S. Clemente c Voluntários —,
amlias estreitas, não bastarão ao trafego; em
futuro iminiiientc. Devido a essa mesma exi-
guiiladc, in Miln, n.a dcllns responde lis con-
diçóes requeridas pela alta importância da
íuneção que ll.es cabe, dc principal caminhe»
do centro para aquelles bairros, ns mais
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tiniu photograpHía da parte da cidade, na qual se vá a enseada e?e Botafogo
c. a zona, onde vac ser cariada uma auenida c limitada em parta pela rua Vo-
luntarios e pela da Si Clemente. Ao lado, um esboço em cujo'traçado uppa-
n-cem as duas grandes artérias e sc assignala a projectada, representando
fl.t enires os pontos extremos da transversal que o Dt.,. Souza Leão, sob na-

rios aspectos,, ttsha prç/criunl

tino, ante* do remate,-o De. fie-m-cn Lcao,
ne não eoi-prehonde est. Ip do fábricas na
rt-iiia, nem construç-çáo monótona de
«abali com janellns cm nreios, c consenti-
ie-nto da Prefeitura.

Cem» esta idéa das c-igenclas do espirito
_ nelle profissional bem comprchcnsivcl c

SM res-alta a impressão epie agora S. S.
re ensejo de nos transmitiu* a propósito

abertura ela avenida, -e-pte o Sr., prefeito
de flpprovar cuti-e ns ruas de íi. Clc-

nte n Voluntários da Pátria, para nora
emnmnicação da Praia de Botafogo com a
Ijrganta de ilumaytá.

O Dr. Sou/a Leão, em principio, considera
iq-nclla providência acertada e feliz. Mas,

melhor é reproduzir-lhe todas as palavras
conceitos, qnn muito ensinam o lisonjeam
bom gosto, além de corresponderem a uma

Ihf.o acertada elas nossas eousas:
Entre S. Clemente c Voluntários me-

leia nma área extensa, crue. está reclamando
aa nova rua, no nicsino sentido elas duas,

possibilite o aproveitamento de ter-
aos, hoje, oecupados por fundos ele quin-

laes, ein geral destiluidos de interesse, á
lorça do serem mutiladas, cm nessas cslrci-
as, as antigas chácaras qne lhes deram ori-
[em. Dess'arte, sem epie haja a lamentar o
lacrificio de bonitos parques, augmeuta-se

50 °\° a capacidade de povoamento da zo-
i, vantagem muito considerável para as

.ndas do fisco, portanto, theoricamente, ao
aenos, para os próprios moradores.

bonitos o altrnei—es, e da Itinerário para o
>rado do Jockcy-JClrih, bello padrão do rc-

lotes dovem medir dezenas de metros dc tes-
tndn: us casas, nunca menos de quinze, ele
frenle. cnm vasto recuei da via publica c bom
locadas, no meio dc seu parquo. São condi-
ções a prcestabelecer cmn audiência do ar-
cbitcclo pnizaglsta ela Prefeitura, Alò aqui,
bem vemos qne esta qucslâo tem escapado
ás cogitaç;i')CS ela nossa niili,laile; uãn sii li
Avenida Atlântica ficou estragada, á min-
gun sequer dc uma regulamentação iielcqua-
da, como, nindn no moiiicnlo presente e
num local da importância ela Avenida Os-
walilo Cruz, se estão construindo, á revelia
de qiiniqucr crilerio, casas dc certo vulto,
um lotes que apenas as podem conter; uma»,
no alinhamento, outras ligeiramente recua-
dns: agarradas; esta parallcla á rua, nqucl-
Ia de csgnclltn, quasi Iodas agarradas entre
si, numa desordem o insensatez nefastas a
todas.

Náo se veja nestas palavras o habito
imputado nos brasileiros de deprimirem o
quo 6 seu, por mero vicio. Não, os erros aqui
apontados são rcaes e podem ser explicados
até pela nossa formação histórica. _' que?
só recentemente,' têm apparccido forlunns
grandes, entre nós. Até ba pouco, ns raras
fortunas brasileiras não logravam educar
mais do duas ou tres gerações. Paiz dc im-
migrantes quo começara a prosperar... Eis
o quadro, debuxado em quatro traços suffi-
cientes, porém, para nos mostrarem por que
somos uma gente quo ainda prescindo estoi-
camente do confortável e do bello, no seu
viver. Corollario: a nossa educação aluda
está por sc fazer..,

Dahi, seguramente, a desorleutação que esta
cidade revela no seu precipitado remodela-
mento, aem discernir o bom do máo, arra-
sando colunas e aterrando enseadas, per-
mittindo o parccllamcnto infinilcsiin.il dos
térreos ribeirinhos aos principaes logradou-
ros, para que nesses lotes miniisculos sc eri-
jam casinhas, lilliputianas, ao bclprazcr de
fantasias desregradas;* a traçar os novos
bairros, segundo uma concepção acanhada e
pueril! negligenciando problemas sérios,
como o do centro commereial, ondo se con-
stxoem grandes edificios de alto custo, cm
viellas (pae muito brevo lhes tolherão o ac-
cesso; abandonando os lindos morros, que
são o sen encanto; á lazeira das' chonpanas
de latas, as quaes logo operam a ractnmor-
pbose da cousa encantadora em cousa rc-
pugnante. Mas, iriamos muito longo so pre-
tendêssemos apontar o que vao do errado
por ahi além; voltemos â nova rua elo Bo-
tafogo.

0 embaixador Conty será
aposentado - informam-'

nos de Londres
Exclarecimcntos de S. Ex.

I.iiNIMlKS. I«, ll*. |>. , .- O jornal "The
Tiii.i'*," pulilica uni tclcgrnmmn do Paris,
elizeiidn que entro ns diversas alienações pnr
quo vac passar brevemente a representação

Resolvendo

'»r.-.eio ao JO—ic*.-i—ur», nc.ici paurao ao rc- ¦ tniogo.
ünumento de uma grando cidade. -', pojs.l Ella precisa ter secção transversal do typo
unia medida acertada o feliz cuja execução,
no emtanto, precisa ser meditada para que
todo exito possivel seja alcançado. Espe-
remos que o traçado du nova artéria obedeça
a uma concepção digna dn idéa, do local, da'
opporlunidaele. O recente regulamento de
obras corrobora essa esperança, pois, apczar
dos senões já apontados pela critica que sus-
citou, o ele muitos outros quo o tempo ha
de demonstrar, visto não ser, como devera,
elaborado por especialista, representa, tc-da-
via, um louvável esforço, um grande^ passo
dado avante, em relação ao antigo e ridículo
código de posturas.

E' mister rasgal-a ampla, dcsoppriinida de
casaria próxima e eci-rnda; bem orientada,
tirando o partido que se lhe impõe, da so-
bci-ba perspectiva que o Corcovado ali offe-
rece, num scutido, c o Pão ele Assucar, nou-
tro: sujeitar as edificações márgiriacs a ou-
tros moldes que uão o das casinhas espre-
midas cm lotes de 10 metros c de cujas ja-
ncllas se possa bisnagar o transeunte, no
Carnaval. Cumpre renunciar ao execrável
modelo da Avenida Atlântica, tão dc_ nossos
gostos, se pretendemos fazer elo Rio uma
cidade decente. Uma-rua dc tal importância
não pódc ser a residência do toda a gente,
ela clientela das casinhas a prestações...
Grave erro será pretender epie, como a Ave-
niila Uio Branco, fique cila Jloda edificada

da Avenida Beira-Mar, com arborisação cen*
trai, conformo requer a vista panorâmica,
quo seria um crime nao aproveitar. Deve
ser orientada de lal sorte quo lbe sirvam
do remate, nos dous sentidos, iis mais bel-
Ias pesrspMtivas do que o Rio so orgulha,
isto é, o Corcovado e o Pão de Assucar, vis
tos dali. Ainda quo para isso fosse necessa-
rio um esforço maior, estaria cllo largamcn-
to Justificado; mas, felizmente, não o é.
Basta tomar como ponto elo partida do olxo
da futura Avenida, o augulo iuicial, lado
impar, dc Voluntários da Pátria c collimar
o angulo correspondente da rua Conde dc
Irajá, em S. Clemente, na juneção com o lar*
go dos Leões. E* idéa que so impõe pelo
simples enunciado."

i *****

Supérfluo encarecer o que vão ganhar os Ida noite para o dia. Ha que esperar deter*
ssuidores daquelles imiteis quintaes, des-1 minados candidatos, bastante ricos_ para

que so lhes proporciono uma freuto de I supportarcm os ouus de uma residência con-
«a. A abertura desta, com a sua galeria do fortavel, é dizer, casa espaçosa, dentro de

otos, pôde solucionar ainda o problema' um jardim proporcionado. Nestes termos, os

ANATOLE FRANCE
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Foi permittido a Joseph Caillaux
tomar parte nos funeraes do

eminente escriptor
PARIS, 18, (U. P.) — O jornal "Quoti-

dien", noticia boje, que o ex-primeiro mi-
uistro Sr. Joseph Caillaux, que era amigo
intimo do grande escriptor Anatolu Franco,
foi autorisado a vir a Paris, pela primeira
vez, depois do sua condcmnnção, ufiin de
tomar parte nos funeraes do illustre homem
do letras.

IO exemplo de São Lucas
Brilhante, esta manhã, a festa do padroeiro dos medicos

Tlcallsou-se boje, pela manhã, conforme
liaviamòs annunciado, n festa do evangelis-
Ia São Lucas, patrono dn classe medica, cc-
lebrando a missa o Esmo. Hcvmo. D. Joa-
kjuini Mameele, bispo do Sebasto de Laodicéa,
icolytado pelo revmo. padre Fernan Pi-
¦iiTipiro, apreciado orador sacro do clero cea*

Lucas, medico o pintor, discípulo do após-
tolo das gentes: São Paulo. Salientou que
São Lucas era não só versado nas sciencias
humanas, como ainda, o principalmente, nas
sciencias divinas, pois cultivando a mediei-
na não so esquecia, e ató mais 60 esforçava
em praticar as virtudes christãs. Cita as pa-

das eousas desle mundo, pois os homens
nâo passam de viajantes terrenos em ca-mi-
nho para a eternidade; e "sacrificio", por-
quo a missão medica é, por cxcellencia, a
missão do sacrificio e, dahi o constituir um
verdadeiro sacerdócio."

:A' mesa cucharistica receberam a Jesus

I _-.-r*_-||^-|^-[^y^_j^jjj^^^j-^

Grupo do médicos qua assistiram d missa, feito especialmente para a A NOITE

renso e aqui de passagem, e servindo do sa-
«liristães os medicos. Dns. Ferreira Pontes e
Acoacio de Araujo.

¦ Egreja da Penitencia se achava cheia dc"¦'•¦trios o dos mais representativos clc-
méritos da classe medica do Rio de Janeiro,
', ompanhados de suas famílias. D. Joaquim
Marriede, ao Evangelho, fez, cm inspiradas
í<«*avras, o uanecrico dq evangclhista Sãc»

lavras de São Paulo sobre São Lucas, (iuan
do o enviou a evangelhisar os gregos, onaltc-
ceudo as suas qualidades moraes e intclle-
ctuaes. Por fim, aponta á consideração o á
imitação dos medicos catbolicos as suas
principaes virtudes, que adornavam o espi-
rito c o coração do patrono da classe me-
dica, São Lucas, e que 6ão: pobreza e sa-
crifiçio. "Pobreza"- pelo desprendimento.

Sacramentado, grande ,numero de medicos
presentes, demonstrando assim a sua fé na
Hóstia Sacrosanta, que constitua o Corpo
do próprio Deus. Durante a cerimonia fez-
so ouvir uma cxcellente orehestra, acompa-
nhada do bellas vozes femininas, c depois
effectuou-sc uma pequena refeição, offereci-
da pela Sociedade Medica de São Lucas, or-
ganisndora desta festa ao seu patrono,
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Foi firmado entendimento
entre os governos fede-

ral e paulista
_ ., ¦ __¦ **-*m. *

Projecto na Gamara esta-
llClCCCIltlo llJSpOKÍ«i'-('S
juiru a nova orienta--

ção da politica
econômica

S. PAULO, 18 (A. A.) — ü "Estado ne
S. 1'aulo" publica linje a seguinte nota:"Sabemos, 

por intermédio da nossa sue*
cursal.no Hio. que foi firmado entendi-
mento entre os governos federal e esta-
iíiiiiI, rrlativanipiito it questão do café.

Pnr esse accôrdo, o governo federal
transferirá no dc S. Paulo todo o apparc-
Ihaiiienlii da defesa do café, crendo por
lei.

Assim, os armazéns reguladores serão
adquiridos jiclo governo de S. Paulo, a
cujo cargo passará todo o serviço da de-
fesa iln nosso principal produeto.

Km conseqüência elessa nova orientação
seni extineto o Instituto ele Defesa do
Café, quo funcclona nessa capital, c que
lambem foi crendo por lei.

Dentro do breves dias será apresentado
na Câmara dos Deputados mu projecto de
lei estabelecendo disposições para essa
nova orientação ela polilica econômica,
não tendo scgulmento o projecto ultima-
mente, apresentado nn coinítii—ião de fi-
nançai, peio deputado Antônio Carlos*-.

Uma ossada
a ie ii di café p se íansí™em flores!

Embaixador Alexandre Contg
diplomática da França, cffceliiar-so a no-
menção de novo embaixador no Hio ele Ja-
neiro o ministro nlcnipntcncinrio em Buc-
nos Aires, devido a aposentadoria elos Srs.
Conty -i, -SJaur.íe,

A informação, ejua temos nesse telegrnm*
mn, além do sen interesso formal, visto en-
volver uma mudança do representação diplo-
matica no Brasil e na Argentina, offerece
muito c particular interesso em relação ao
Rio, ondo o Sr. embaixador Conty não 6
apenas o mais alto representante da adml-
rada o querida França, senão um cavalhcl-
ro ejue conta as maiores sympathias e rela-
ções da nossa sociedade, uni espirito, cujo
contado é formado com prazer por todas
as nossas rodas intellectuaes o artísticas.
A aposentadoria elo embaixador Conty, nes-
sas condições, eqüivaleria á certeza do per-
der o Hio uma das suas figuras de mais
fino relevo, e o corpo diplomático estran-
gciro um dos seus celmcntos de grande bri-
lho.

Foi por isso, com vivo empenho quo pro-
curámos, mal foi recebido o despacho aci-
ma transcripto, o Sr. embaixador da Fran-
ça. Queríamos a sua palavra, palavra que
viesse destruir todas as duvidas, que as d*u-
vidas costumam apparccer cm todas as so-
bicões que não consultam os nossos dese-
jos. Fomos encontral-o no salão de refei-
ções elo Jockey-Club. Mostramos-lbc a co-
pia do telegramma, ouvindo dc S. Ex. cs-
tas poucas palavras:— Não lenho a esse respeito, nenhuma
informação, e por isso mesmo não lhe posse,
confirmar, nem negar essa noticia.

E, como S. Ex., como lodo diplomata,
nem sempre pôde ou quer falar com lin-
guagem incisiva, contou-nos a questão ela
aposentadoria, deixando entrever que não a
solicitou. Ern o qunnto nos bastava para o
pleno esclarecimento do elcspiieho, sabido
como é a lei ele aposentadoria franeezn, quo
c do anno passado, du '10 de; junho, sc não
nos engana a memória, declara cm seu ;.r-
ligo 111, que o limite de aposentadoria fica
recuado para os Cn annos, para todos os
funecionarios que forem pae ele tres filhos.
Ora.o embaixador Conty, não tem tres fi-
lhos, mas sete, o ainda está longe, muito
longe mesmo, daquclle limite...

Por ahi é bem fácil concluir que. de\c
haver algum equivoco no que se noticia em
Lonelrcs, a não ser que o governo francez
pretenda valér-sc dos méritos do Sr. Con-
ty, para chamal-o, provisoriamente, para ai-
guina missão de commissão junlo ao Minis-
terio do Exterior, segundo hypothese pre-
vista pela lei franceza. Quanto ao Sr. Claus-
se, do Buenos Aires, nada leva á suppòr sua
aposentadoria, já que S. Ex., recentemente
esteve cin férias, em Paris, o que, conse-
giiintcmente, sc o governo pretendesse apo-
sentál-o, não iria, em espaço tão curto, so-
bro o seu regresso, fazer duplas despesas
dc viagem c ajuda dc custo, c leria para
táiito se valido da suu recente permanência
em Paris.

O facto sensacional que
impressiona Bar-

bacena
Rcgistou-sc o pliciioiueiK»

no sepnlcro onde ha
vinte e seis annos foi

inhniiiaila a Irmã
Virgínia

A família catboli.-a de Barbacena. ver*
de receber uma impressão agradável com •
facto extraeinlinario ele que trnlou o "Jor-
nal dc Barbacena", com o testemunho insn-
pliismavcl ele pessoas do e-nlcgorin. Traia-
se de um yoreindeiro milagre registado no
sopulcro da Irmã Virgínia, onde, com um
perfumo sobrenatural, encontraram flores
vegetaudo cm torno dc uma cruz ele. eissns.
soli e> solo. Attciidcnelei ao pedido dc innii-
meros catliolicus daquella adeantada i-ielnde
mineira, reproduzimos iiiiciuite, tcxtiialmeu*

A REMOÇÃO DOS RESTOS
MORTAES DE LEÃO XIII
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Como se celebrará a impo-
nente cerimonia

ROMA, 18 (U. P.) — Consta nos círculos
do Vaticano que a remoção dos restos mor-
tnes do papa Leão XIll scri feita na noite
ele 0 ela novembro próximo.

O ntaudfi será conduzido em um dos la-
xuosos cocbes usados pelos papas outes de
1870, acompanhado elos representantes das
associações catholicas, elo clero de llonia,
dos collegios- ccclcaiasticos e* dos semluarios.

O cortejo sair.1 da Cathedral do São Pc-
dro, eom destino á basílica do SSo *loã«i dc
Latrão.
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0 MORRO DO CASTELLO RESUR-
CINDO NA ARTE

Uma exposição do Sr. Treidler
A demolição elo Morro do Castcllo, com a

sua tradição, impressionou profundamente a
alma dos artistas, o a arte parece empenha-
da cm perpetuar os aspectos da coluna der-
ribàda. Mais uma exposição, c esta de aqua-
rellas, do Sr. Benno Treidler, á rcalisar-sc
de 20 a 22 do corrente, na Galeria Jorge,
apresentará trechos do Castello, na phase
elo seu arrasamento, c, certamente, o numero
dc visitantes desse cerlanicn igualará a dos
efuc, nesta cidade, cultuam a arte c a tra-
eliçáo.

Mac Dona!d corre o inferior da
Inglaterra, em propaganda

eleitoral, num omnibus
popular!

LONDRES, 18 (U.P.) — O jornal "Dai-
ly Herald", órgão do partido trabalhista,
noticia hojo que, tendo ficado inulilisado
o carro em que viajava o primeiro minis-
tro, Sr. Mac Donald, devido ao excesso de
serviço c em virtude de carregar extraoreli-
nario peso, pois o chefe do governo sempre
vao acompanhado etyí numerosos admira-
dores, o Sr. Mac Donald abandonou o fa-
moso automóvel "Daimlcr", presente de Sir
Alexander Grant, entrando na cidade dc
Port Tnlbot, Galles, no omnibus popular,.

UMA ESPERANÇA QUE
SE DESFAZ

Falleceu, em Berlim, o enge-
nheiro Rocha Pastos

Vibrando um golpe subitanco, a morte,
ap derribar nma juventude cm flor, acaba
dc extinguir uma brilhante esperança, pois
o Dr. Ernesto da Bocha Passos, nascido
nesta capital cm 8 ele aposto do 1900 e

fallccido em "flertim
no dia 15 do outubro
corrente, era dotado
do uma intelligcncia
que parecia reservar-
lhe destinos fellres.

Filho elo conhecido
_«»» ___>3&2___ industrial Sr. Anto-""—a-*- -; _-R__M_H nio da Rocha Passos,-**•: m*Wr**mt&S!m ja morto, c c de Dona

I.eonor da Mocha Pas-
sos, o joven enge-
nheiro, elepois de eur-
sar, com fulgor, o
Collegio Paula Frei-
tas, fez, distinguindo-
sc, o curso da nossa
Escola Polytcchnica,
onde se diplomou cm
1922.

Peio brilho com
qur. assignalara a sua
passagem pelo nosso

Or. Ernesto da /(oe-litigoverno, por conla do
Passos instituto dc engenha-

ria, mandouo. o nosso
governo, por conta do Estado, aperfeiçoar os
seus conhecimentos na Europa, para onde
seguiu'cm outubro «lo anno passado.

Depois de estudar quasi um anno na
Suissa. o Dr. Ernesto da Rocha Passos fez
uma viagem de recreio a Londres c foi
para Berlim, afim ele continuar os seus
estudos ria grande fabrica dc electricidade
"Siemens".

{"oHícu-o, nn metrópole germânica, a
morte, vietimündó-ó uma meningite, cm
meio nos seus entliusiasmos e esperou-
ças.

I) corpo cmbalsamndij, elo desdiloso cn-
genliciro será trasladado para esta capi-
tal.

, •*•*, 
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O estabelecimento de
um serviço regular ae-
reo entre os Estados
Unidos, a Europa e a

America do Sul
. .m _ — * —- —

A viagem de Boston a Buc-
nos Aires será feita em

quatro dias !
NOVA YORK, 18 (L*. P.1 *— Falando nes-

ta cidade, o major general Ç. ,R. Edwards
revelou o plano de serviços aéreos entre os
diversos Estados ela União, a Europa, e a
America do Sul, que está preparando unia
corporação organisada para esse fim, cuja
sede é em Boston.

A travessia transatlântica poderá ser fei-
ta em sessenta e seis horas o a viagem en-
tre Boston e Buenos Aires cm quatro dias.

0 "Shenandoah" prosegue o seu
grande "raid"

S, FRANCISCO, 18 (U. P.) -- O dirigi-
vel "Shenandoah", com algumas lioras de
atraso no horário marcado, devido á forte
tempestade epie o sürpréhendera, passou
pur -itreka, tresentas milhas ao norle eles-
ta cielade, ás íí c 15 ela tarde de hontem,
precisando áiiíila navegar durante nove ho-
ras paiv, vencer a, distunci ndo -tresentas
milhos.

KTvnscttJlar: fíÜrnuferaR* tapt.v d. .irtrajo
tf*, -ft í«e> e«jgi'3l»a er «"J-oniar da Bnrbaíicu.i".
sob qíj, KtíiTl-o ef subfili—»S Vitctii sensaciotuii
e, «ht mÜkurtcs- da fi., e ii_ir.trado cora o iv
tr.i*i> •je» T-oaíietthoi*1 te-pea* ,1o Araujo,, o epi"'
tambem tepi-dirzimeja j-anto^ .

"Constantfe> ae» ""Jb-rnat «le Barbacena",
que- algo de extraordinário oceorvera no Rè-
colhimento de Jlacahubas-, arçbldioccso de»
Bello Horizonte,, conforme carta -recebida pr-
lo vigário desta cidade, monsenhor Fráricis**
co Lopes dc Araujo, demo-nos pressa dc.ou-
vir a sua palavra sobre o assumpto.

Nesse objeetivo, dirigimo-nos » Casa Pu-
rocbiiiU onde ericoiitrámqs o illustre c qne-
rido titular, que ler.ninava ás pressas o sc.
almoço,, para unia viagem. S. Kx.. recebeu-
nos umavelmciitc, e ijitcrpcllado sobre n
impressionante» caso Ho Becolhimento il"
Macahubas, do qual foi, lu tempos, dirci-lnr
por espaço de dous annos c sele mezes, res-
pondctt-nc_, entre sorridente e cauteloso:

E1 fae-o.. Recebi, ha alguns dias, dn *
qucllo Recolhimento, uma caria que uip cau
suu natural sensação, daelns a natureza d"
acontecimento narrado c a procedência da
itiforinaçãó.;

Hn dias, tciulo de ser* inhuinádo um cor-
po uo cemitério do estabelecimento, estavam
os còvciros a abrir a sepultura, quando c»-
traram do sentir ura perfume, ngradhbilissi-
mo. epie se tornava cada vez mais nctiyp,
á medida que. aprofundavam a exeávaçãó,

Qual não fui o seu espanto nò encontra-
rem, no fundo da sepultura, sobre quatro
ossos, «nvjjindo e perfumoso ranialhcte ele
flores -nafllraes, tão viçosas que pareciam
colhidas naquelle momento 1

A nova esfusiou ceicWpcfo Rccolhlnic.iln,
e todos, açodadamente, accorreram a ver o
cxl.ranho achado.

Irmã Cecília, que so achava impossibilita-
da de andar, por ter um pc doente, comniu-
vida pela surpresa', cm esforço enorme, con-
seguiu caminhar com difficuldade até â sc-
piiltura, e tão confiante locou os ossos com
o pé doente, que sc viu Ioko curada, passaii-
elo n caminhar com todo o desembaraço !

E V. Rèvriiá. sabe ele quem são os
ossos ?

Pela carta, parece tratar-so dos des-
pojos ele Irmã Virgínia, enterrada om 1896,
lia 28 annos, portnnto.Que flores formavam o ramallietc, sa-
lie nos dizer V

Rosas com folhas, alecrim e malva ma-
çã. Das rosas, a carta me trouxe alguma.",
folhas, que, realmente, apresentam sensive*'
frescor.

Tem havido romaria ao Recolhimento,
quer ele pessoas desejosas dc certificar-sa
elo facto, quer ele outras, já tocadas pela fé,
em busca dc allivio para os seus inales tem-
poraes e espirituacs, sendo que muitas sc
declaram attendielas em suas supplicas. Do
ranialhcte mesmo, pouco resta, cada qual a
levar unia pétala, uma folha, uma lembran-
ça, uma relíquia.

Acredita ua noticia ?
Pelo menos deve ser officialmente apTi-

rada, mediante um processo regular. Pre-
tendo ir a Macahubas, por estes dias, e, an-
les. falarei ao Sr. arcebispo de Bello liori»
zonte, sobre o caso. Estou certo de que S.
Ex. revma. terá interesse em mandar abrir
um inquérito offieial, para a syndicánciá *
esclarecimento do facto, seja qual fòr o re-
sultado...

Conhecc.rniã Cccilia ?
Ora, muito ! I" o senhor mais do qm

eu !
! ?

t- Irmã Cecília £ no século a senhorita
Cecília dc Almeida, illustrada normalistai
que recebeu gráo na Escola Normal, dcsU
cidade, e filha do fallccido maestro Jacin-
tho elo Almeida...

Com esses informes, despediino-nos do il-
lustre monsenhor Lopes dc Araujqt a quem,
uma vez mais, agradecemos a gentileza com
que nos acolheu."

Vão tentar, de novo, escalar o
cume do Everest!

LONDRES, 18 (U. P.)  Na sessão dei
hontem, á noite, da Sociedade Iteal de Gco-
graphia, o conde de* Caldisay annuiiciou qm*í,e estão preparando os planos para nina
nova tentativa de trepar ao cume do Mon-
te Everest. jao anpo do }92t?t

'v._:v;"",-.:-'.*. -.'-¦
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fccos c lsoviâme* TE| A ^hectcria da. liga
OA DEFESA NACIONAL

Foram appi'ovadas ns
contos

UO I llifl
111 .1 tun

Direclor.o dn Llgn ilu Defesa Na*
approvou o rolnlorlii •!• • nccrcliirio

dc Aiulruili*. o ni cun-
|)r, .lua., Teixeira Son«

res, i*. considerando «pie o Sr. Miguel Cal*
mon, è o unleo ylvn dos irui ftinilnjloroí
prineipaes daquella In-tltulçài.. elrgcu*o, por
iii'iriiii.ii,.ui, teu prcsidriitc do honra, esco*

Ihcndo. cm seu lugar, porá viiv-pn .itleutc.
o inltilMro ,1o S iiu'1'iii'i Tiilnin.il Pcilcrnl,
Sr. Kiliniiiulr, Muni/ Dnrrclo, que entrou im*
rn o Direetorlo na vasa aberta com o lal-
Iccltiiento du m'ii.iiI.ii li«in.ii.i.i Monteiro.

O Direelorin, pela secunda vc/, recuiou
arceltur a iciiunclii collccllvn. offcreclila
pela Cfliiunissãn Executiva, mns havendo oi
tllrcctorcs rcsignalariiis presentes insistido,
declarando irrevogável o pedido, ntteiulcti-
ns o Dircclnrio, marcando uma reunião pura
escolha dr «eus substitutos,

A Comniissão Executiva resignataria 6
constituída dos Srs. minislro Dr. Viveiros
dc Castro; presidente. Ur. Goulart dc Aiidra-
dc, secretario geral, Huphacl Pinheiro, 1'
secretario, Leal dc Souza, 2* secretario, Dr.
João Teixeira Soares, thesoureiro, não Icn-
do resignado o vicc-presidcntc, Dr. Moitinbo
Doria, que eslá na Europa.

i mtm54 Luto urgente
Roupas para luto, feitas

com a mais apurada per*
feição no praso exccpclo*
nal tle 24 ou 48 horas. Na
Guanabara—It. Carioca, 51.i mtm i

Um têlogramnia do mliililro brasileira na
All-iiiaiiba vitiiiii«-i.i ui iiii-|...r <¦• ih* Intro-
ducçâo poisivei ilo mato nurlunal nus nwr*
rinliis dn l.ilmilii remota, V. tinui velha
ab_tlna(-in i|uo hon iicr.f.viic essa d. ninl.ir
A ciçii dt* conlrn» ilr eonitimo 1'mgiiuiuo.
«jiiiniln elles ia iiprr-xoiiiiiiii h.i ilou*. ptiinnii
[nos palüoi Mil-iinii rlciiiinn. o Intorcnmbln
eoi.iii.eivi.,1. nu,* «¦ o i.iwir conimiini iliwjiuo Bf| ,M(I , , ,v„|isii,l,ieonii.ui.t.i... ntttimplos da nona ccononila, ,,„ ,,„ svlloaeú Ilnm l.Iro; ondeainda sc encontra nn infuneln, no quo Inttf BÍ,|P, „ Hructorio du l.lgn « '
tiim nos palioi ri.nllncnlaej. clonâl Bnprovoii iOuiindo .iu :in.'iii.iiiiii. a frota mercante ° Lvrai Sr fíoulnrl
primeiro deieMíol levar logo o pavilhão J ,h.is ,|'o'iheMuroIro,nacional nos portos distantes. O* portos vi*
llnlios, propícios ás itiipiirlnçòes do produ-elos brasileiros, ficaram esquecido*. Os
rnlsslqiinrioi commorclaci daqui »6 te enca-
niinliaiii para n Europa remota, A vaidade

Sntiiclii 
gniita ile ser conhecida brm longe,

c oa propagaudistas do mato e de outros
produclos permanecessem na America nos
teríamos multo a lucrar. A Argentina con-
some toda a «.uslmir.i produziria pelo Hio
Grande tio Sul, sem tis estímulos da propn*
M n ria.

Paru consumir o mnle da producção ua*
clonal bastam os mercados internos, os •!•
Urugii.iy, do Chile, da llolivia c iln Argcn-tina. Isto do ponto dc vista pratico. Do pon*Io dc visla poético, porém, poderíamos pen-sar nos mercados da Lctlionla, dn Turquia
on da Scandlnavia com o fim de affciçoal-os
•o í.ibor do inate... '••

••
Km face da crise do trigo, o governo fran*«ex providenciou par, que sejam snpprlml-dos os direitos nduancirns solu, adifbosullrmães, assim como a reducção de trans-

portes para os mesmos e para sementes o
outros produetos agrícolas e auxílios aos
agricultores. A noticia « daqudlas que limuma iietu.iliil.uk' excepcional entre nAs. Os
entendidos e os especialistas, que, «té ago-
ra, depuzeram no caso d» earestia, affir-
mam que a abundância dc virares determi-
u.iria fatalmente o barateamento.

Precisamos de transportes! A verdade, po-rém, è que precisamos cgualmente de osti-
mular a producção. As lei» que limitam a
sxportoção c que permittnm as requisições
«uininarias contrariam esse princípio. Por
nutro lado, nenhuma lei acornçòa a cultura
«los ccrcacs dc consumo quotidiano. Facili-
lados que fossem os transportes, viriam ou-
trás rircumstanclas perturbar o problema,uma vez que não temos legislação de ca*
raclcr permanente. Diversos fnetores coo-
l .ram. agora, para o retra.mento das eul-
?uras de ecreaes: a falta de braços, pois a
lavoura slo café, com os preços aetuaes de
.'iu,? por arroba, seduz os trabalhadores; a
falta de transportes, que abandona os pro-«lúcios nas estadões; a lei de requisições, que
estipula preços pouco compensadores e a
ausência completa de quaesquer estímulos
<*u favores consignados em lei, são os mnio-
res. Sendo a abundância o segredo do ba*
rnteamento. filho da concurrencia, parece
que, para ahi se deviam encaminhar os es-
forços geraes.

O exemplo da França, neste momento, es-
«•larere immenso certos aspectos do prohlc-.ma! De tudo que está sendo dito e agitado j«e concluc que ha necessidade de abastecer '
e*s entrepostos do Rio. Para abastcccl-os e
inistér favorecer a producção, pensando no
futnro e não procurando ileslintiar apenas
ns embaraços dc agora. O phenomeno da ca-
réstia não é occasional.

Koi entregue no exame da Câmara nm pro*
.teclo regulamentando o commercio de objc-
«¦tos artísticos com o exterior, no propósitoile evitar a emigração das nossas reservas,
lia poucos dias, este jornal, offcrccendo *
inlmirnção publica a photographia do leito
«iuc devia servir ao principe herdeiro da
Itália, na sua passagem pela Baliin, tratou
<la urgência dc nina defesa segura do nosso
patrimônio artístico. Elle é pequeno, mas
nor isso mesmo deve ser defendido com do-
brado ardor. Citam-se vários coso» de ob-
jéctos dc arte aqui adquiridos até por insti-
tuições officiaes estrangeiras.

Levantando, ha poucos dias, a questão da
defesa de nossa modesta opulcncia artisti-
ra, recordámos que se encoutrava na Ca-
mara, desde muito tempo, um projecto de
lei a respeito. A proposta de agora vem
reiterar aquella advertência. Parece, entre*
t.iiito, que a Câmara não quer legislar sobre
o assumpto. Pelo menos a existcycia antiga
«lo projecto a que «Iludimos manda concluir
assim. ;

Vamos ver so agora uma nova suggestâo
terá a. virtude dc remover a indiffcretiça
legislativa.

si; as

O certamen de amanhã, promo-
vido pelo "Dog Club"

Realisa-se amanhã, nn bosque de Flora
e Diana, do campo dc SanfAuna, ás 2 horas,
o concurso dc cães policiaes amestrados de
1024. Promove esse certamen o "Dog Club",
que organisou um programma muito inte-
ressante, para a inauguração.

¦ mm*

Dr. Estellita Ljns—Vias urinarias (vene*reas c cirúrgicas) i.aios X. Labor. S. José SI.
*--XH_- «¦

Dr. Manoel de Abreu ^.iS*
pia profunda e intensiva (S M A 200 l.v.).
Evaristo da Veiga, 20. C. Iii!.~ 

A FESTA DA PRÓ=MATRE
O nosso publico elegante, c. o crao apre-

cia a arte. que felizmente c mais numeroso
que aquelle, vai*, na próxima terça-feira,
ouvir, no Municipal, a grande cantora De-
sanzoni que. dc passagem pelo Rio, teve o
gesto captivante dc organisar uma festa
artística cm beneficio da Pro-Matrc. Não
poderia essa instituição dc caridade encon-
trar elemento dc mais seguro êxito do quea voz iricninparavel daquella coutralto. fes-
tejada do mundo.

iAo que nos consta, a insigna cantora exe-
raiará um programma de numeros ainda
não ouvidos no Rio, sendo a sua voz acom*
panhada pelo distineto maestro Salvador
ítuberti.

Sepu.tou-se, hoje, o estimado
negociante Nicoláo

Caravello
N'o cemiterio do Carmo, de cuja Ordem

cra irmão graduado, scpnltou-se, hoje, o¦' Sr. Nicoláo Caravello, antigo industrial o•negociante nesta praça, sócio da firma com-
inerci.il Caravello, Sarro & C, A cerimonia
ilo cntcrramcnto testemunhou a funda ma-¦ soa com quo. foi recebido no vasto circulo
de seus amigos o desapparcciinento do es-
limado c conceituado negoeianto, tão apre-' ciaveis eram as suas qualidades de caracter
e de coração. A' sua residência, á rua Barão
«le Cotegipc n, 34, Villa Isabel, desdo cedo
que affluiram representantes de todas es
classes sociaes que ali foram prestar suas
«lerradeiras homenagens ao extineto, vendo-se
então, já ali innumeras coroas e palmas de
flores naturaes, com significativas dedicato-
rias.

Eucommendado o corpo, (pie se achava
cm câmara ardente, pouco depois cffcctuou-sc
o saimento fúnebre. Organisado, poz-se em
movimento o cortejo que teve numeroso
acompanhamento de amigos, collegas e ad-~ miradores do saudoso negociante o pessoasde relações de sua desolada familia. Na as-
sistencia destacavam-so figuras mais repre-
sentutivas da colônia italiana, da Maçonaria,
do alto commercio c todos os auxiliares da
firma Caravello, Sarro & C, e commissões
de so:ieclades do classe c da Ordem do
Carmo. *

A familia Caravello continua a receber
nviiltado numero de' telegraiqnias, cartas e' cartões de condolências pelo passamento de' seu bondoso chefe.

•mm*

Segunda-feira - Depois
de amanhã

No reino do Jazz, entre loucuras e des-
lumbramentos, no grande mundo onde

a gento fina o viciosa se diverte

Vinho Capitoso!
7 partes de luxo c aturdimento, numa
sumptuosn "super-Jesvcl-UNlVERSAL,

feita para regalo dc vossos olhos-.aravilhados.
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Um grupo dc artistas celebres na
interpretação:

Clara Bosr, Hontley Gordon, Forrest
Stanley, Myrtle Stcdman, Wallcr Long

e Robert Agnew

Outra deslumbrante producção, em C
partes dc admirável reconstituição

histórica, &

Pedro, o Grande
vivida a figura inesquecível <lo glorio*so soberano russo pelo mais extraor-

dinnrio dos artistas da tela
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EHIL JANNINGS
Uma producção da PARAMOUNT I

i- HOJE e AMANHÃ
JACK HOXIE, cm

BEMDITA NEVE !
5 partes da "UNIVERSAL"

BETTY COMPSON, em

SEXOS INIMIGOS
8 partes da "PARAMOUNT" e ©

maior êxito da semana

/.navalhado pelo "Allemãosinho"
A policia do 4" districto está procurando

i menor conhecido pela autonomasia do"Allemãosinho" que, pela madrugada, cm
meio dc violenta discussão, aggrcdiu â na-
valha Albino Constantino, de '10 nnnos, re-
.siilcntc á rua Luiz dc Camões 82, fcrintlo-o
no rosto.

Ao quo eslá apurado pelas autoridades
dessa delegacia, "Allemãosinho" feriu a Al-
bino na partilha dc um negocio illicito.

I —i
Dr. Martinho da Rocha Jor (tfa°sIeds;
creanças). Medico pela Universidade de Ber-
lim, docente do clinica pediatrica. Cons.:
vua 7 dc Set. 73. T. N. 1391. Res. Prai» de
Botafogo, 402, Tcl. S. 3045,

Incendiou-se um
auto, na avenida

_Áí!aifc
Antes derrubou um pos-

te c emborcou
Seus passageiros ligeira-

mente feridos
Desembocando «lu tunncl. iiunin carreira

vortlgluoia. o atilo S.-127. s»t> o pulso do"chauffeur" Irineu Pinto Silva, cm poucoganhava a avenida Atlântica.
.Vquelln hora silenciosa dn iiiadfuitada,

poucas eram os velileulos quo jíor ali trnn
sllnvnni. motivo pelo qual o mntoristn, n*
miu como parece, olicdccciidn nas pedida
dn-, duas pauagelras tln 5.427, nu. Julin
HniIriRiit". «• Dorullce Alves, residentes ¦*¦*
ruas S, IVilrn n. lill c Pirasslniiuga n. S.N.
llu* imprimir.i lauta velocidade. Correndo
assim <• referido mito, enlre .i > ruas llila-
riu sir iiiuiiciii «• llnrroso, ,, mun manobra
infcli.* tlc Irineu, cito foi dc encontro no
mclo-flo, bnteudo-sc «• dcrrubnndo um pos-
lu. Nn violência du colllsAo, n nulo .',.127
tombou, cuspindo no sollo o* seus passníjc)*
ros e liiccnillando-se-llie o motor, O giiarsi.i
civil ali de rtiiidn, iminctliatumrnte pediu,
pelo telephone, os soecorros d<>s linnihclrosi
o» qunes, não nhMuiric não tardarem, do
nada valeram, pois a "carrosscrlo" do
auto, nssim como o molor, já estavam des*
tmidos.

Nessa oeeasião o motorista e ns duns
passageiras, que tinham recebido ligeiros
ferimentos, eram transportados para o
posto central tlc Assistência, onde fornm
medicados.

O proprietário do 5.427, Sr. Ncstor Mo
reira Pacheco, compareceu á delegacia do
30* districto, dizendo nno estar o seu vehi
cnin segurado

FOITUDOOElir./^oloHçodeiiiii**
do de policia

Sstonla pessoas presas em
flagrante numa casa de

embuste
mm. ...»-__»- _»<*»** ~—m

0 chefe do candomblé marchava â
frente do cortejo que desfilou

pelas ruas dc Nictheroy
As duas senhora*. Iniu lentailas nn banco

da frente do mesmo linndo em une o dele*
lindo viajava. II uão reconhecendo t auto-

Na immiiiennia de morrer

Vibrou uma pancada na cabeça di

Salão de chá e Roof-Garden da
"A Capital"

Todas áa tardes de 4 112 ás
G 1|2, chá-dansante. De 6 ás
8, apperitivo dansante. HOJE:
soirée dansante de 9 a 1.

¦_»_>

A quinta conferência para et en-
termos do Hospital dos

Lázaros
A administração do Hospital dos Lasaros,

da Irmandade tio Santíssimo Sacramento da' 
Candelária, fará realisar, amanhã, â 1 ho-

j ra, a 5* conferência e que será feita pelo' 
sacerdote Olympio de Mello.

Todas as conferências tèm sido presidi-
das pelo Sr. Albino de Sá Coelho, prove-
dor d» referida irmandade, e com assisten-
cia tambcm das administrações dessa ir-
mandado e do Hospital dos Lázaros.

,— mtm» •

iiilailc.as" iln mns convcrinvnin, som a menor
illscreç/ii), sobro os milngrcs do "seu" Nes*
lor, que só nno linhn feito niitiln rcsuscltnr
Ulll lililll o...

Zefcrlnn cslnvn hi outro dia t ficoa
iniiilo bem Impressionada com os "traba-
llios" delle, sol» a protccçílo ile Sío Cj"
prlaiio...

A outrn conirçou u tomar Interesse pelo
ciso c não escondeu n vontade que tinha de
Inrcr uniu consulta lio "Centro Africano"...

• - Mns. ondo mora "seu" Ncstor 7
li delegado, que lambem citava já inte-

ressadn na conversa, nnurou o ouvido, cm-
quanto a outra respondeu Imiiicriiiitiimcutc:

Nn Morro de Snnto Anlonio, por dclrns
dn egreja. A ".sessão" cumeça sempre de-
pois iliis tl horns.

lim frente n delegaria, o rir. rtenato de
Araújo, dn li' clrcumscripjfto, snltou c as
damas seguiram.

Pouco antes «In hora marcada, para o ini*
cio tia scssãii tlc "seu" Ncstor, o delegado
compareceu com a caravana. Commlssarios,
agentes e soldados, seguiram o delegado.
Quasi nn fim dn run dc Santo Antônio, o ile-
legado começou a ouvir uniu cantiga esqui-
sita, acompanharia dc batuque.

K a caravana entrou por uma estrada com-
priria qne começa atras da egreja «lc San-
to Antônio, c vae ter precisamcnlo na casa
cm que "seu" Ncstor tem montado o seu
«•entro. Ahi. depois slo cercar conveniente-
mente a casa, o delegado Itcnato Araújo, ba-
teu á p.irt.i que sc Iln* abriu immcdiata-
mente, entrando o autoridade e seus nu.,1-
llares,

Numa grande sala, com objectos suggcsti-
vos, estava reunida a sessão, sob a presi-
denria do "sen" Ncstor, nue vestia na oc-
casiáo a farda da policia do Districto Fede*
ral e com as divisas riu snrgcnto. Nos cnn-
tos, uns sentados cm bnnquinhos c outros
de pé, cerca de setenta pessoas apreciavam
os trabalhos. Entre os presentes estavam
tambcm duas senhoritas, tlc apuarencia dis-
tineta, as quacs, haviam recorrido ao poder
miraculoso do "seu" Ncstor para se cura-
rem de uma tuberculose antiga...

O delegado uão conversou. Mandou fazer
um spiadrado no melo do qual poz os assis-
tentes com o "seu" Ncstor ti frente, condu-
zindo-os todos para a delegacia.

Atii. o Dr. Itcnato de Araújo, delegado,
depois de reprchender os indivíduos de bon
fé quo haviam procurado o "candomblé",
mandou recolher o chefe- do "Centro" ao
xadrez, bem assim seus auxiliares, Jorge
Ferreira da Costa e Cunha, o menor Raul,
Evaristo Christovão e Francisco Ribeiro da
Cruz, os quaes estão sendo processados.

O Dr. Renato dc Araújo, jã apurou que
Nestor Malta, não 6 sargento da policia <io
Districto Federal e sim soldado desertor
dessa corporação. Esse indivíduo é ainda

Oisparou um tiro de pistola cen-
tra a cabeça

Ainda ninguém snlie quaes fornm «¦JJ>{°"
tlvos (|,*si*spi*nidiir,*s nuo livi.runi o sol o-
riu Ariiiiiuri" Moreira ünriloso, do V esqua-
rirão dn Policia Militar, n tentar contra i
existência, rie uniu mtinclrn horrível, i«
pnrnndo contra o rranco um tln» do^rovp'
ver. (I tle .mimado militar, que tem *-
nos ile eilnde. foi soecorrido pnr umn nm;
linlancln da Assislencia, quando cuido c
dures, num recanto do I.eblnn, estava W em
estado de romã. o depois dos primeiros >•_
urgentes curativos, do quo.coree p, f»'..1."»1.
portado para o hospital d.i Pollcln Mm.W
onde será iiilimetlldo a «nin-lntemnçto-eij
riirglca, para que spjji_cxtruldi> » prii.--.ui*

1ÜÜÕÜÃ OVARO MAME-
UNA

A. "An.*mona-t)varo-Mamellna" t constj*
lalda pnr uma mistura de estrado» glicerl*
nados totae» do ovario e de glândula mama-
ri», assorliido» an» principio» activo» da ane-
mona. da piseldln erlthrlna, do vlburnun
prunlfollum c da liamnmells vlrglnlca.

Para preparação do remédio, usamos nnre
de vacca em período franco de laclaçio e
ovarlos de ovelha adulta e no» servimos cx
cluslvamente doa tecidos rlandulare» da ms
ma. abandonando a gordura <• os elemento»
cellularo» de outra ordem.

Vamo» agora estudar a phy»lnlogla e a»
virtude» therapeutlcns do cada uma das sub*
Maneias que fazem parte da "Anemnna-Ova-
ro-.Momellna" para mostrar as preciosa» qaa-,
lidade» curativas do remédio, agindo ayner-
gicamente pela totalidade dos effeltos de ca*
da uma da» substancias quo entram na »ua
composição.

OVARINA: — A» propriedade» curativas
da ovarina não são mal» ohjecto de duvida»
nem de debates: todos o» clínicos conhecem
ns effeito» «egurns « rápidos da npolberapla
ovariana. Km todas a» nccaslõr* que a secre.
ção do ovario fsir diminuída, faz-se mister
administrar a ovarina.

Desta arte, conseguimoa o desappartci-
mento das perturbações da menopausa natu-
ral ou operatoria, da dyimcnorrhéa e da
chlorose, quando esta ê conseqüência dc uma
perturbação da wecrefão interna (Charrln).

A dysmcnorrhca. produzida por insufíi-
ricncla glandular do ovario, se caracterisa
clinicamente pela dôr periódica, perturba-
çõe» nas época* menstruae», diminuição do
sanitue eliminado e curta duração do cata-
menio.

A ovarina, dada a doente» dessa affecção,
combate todos os aymptomat. qne enumera- j
mos, trazendo em pouco tempo a cura.

MAMELINA: —- A mamellna tem duas In-
dicaçõea prineipaes: as hemorragias nterl-
naa c os fibromas do utero.

O extracto da glandala mamaria possue
nma «substancia hypotenslva com acção dire-
cta sobre os músculos da viscera uterina
(Fedoroff).

Hatuaud affirma que a mamellna regala-
risa a funeção mensal diminuindo, ao mes-
mn tempo, as suas qualidades, qusndo (Ilas
são muito abundantes p Mckr^ttschiantz
doutrina que a opotherapia mamaria deve

aceusado de haver desviado uma menor, com i g" ° tratamento preferido do flbroma ute-"...__"„"„" I rlno, devendo sempre ser tentado antes dc

aggressor
«,,1,^ o olec»rIcTil« Arclilmedei ImI»,,..,

., seu ilesiiflerto Arlorlg de Ollvi r«,^jjWg
niilmndo du iiroiinslto do eliminai*., dum
meira oniiortiinldnile qun t.e lbr d,lim{^
•\i>(.s(ir disso. intiiM.iiiiii, ordeiro como/
1'rlns nun «e prcocctipuvn fom »t mnt' |
nuo Arlcrlo lho luzin.

Assim correram os dias, iii/- que, t \vil I
os riuus t.c cnconlrnrnm no rua HenltS I
grn. em Ipanema. Artciin, mal nviilon Kr!;«
Investiu contra elle, armado de |ajnh«l,tfi
briiiirio-lhc um íolpe.

Dilemleiirio-hc. Irlus recebeu mn faiia,.,
In nn nino dircilo. o qual nao o ImpeditTZ
agarrar numa barra do ferro e .-om (g
enfrentar Arlcrlo. Appllcnnilo lli,' mm viv
lenta pancada na riilieça. Frlns ln o fa
i,lferio lombar ferido c ilçsaccordurlo.

Preso, Frias, foi levado n dc cgaelj ¦<., y. ^
districto, ahi narrando n occorrcnclíi, M
seus detalhes todos/

/\ricrio, em ambulância. f"i transportai
pnra o Posto Central de Assistência, ,]P ,|
de. depois dc medicado o removersm p«,
Aquella dclcHacia.

leiloeiro, evita r<0 Azeredo SCUS ro ,\ c (|t 1
tnl-. «u-. (•m-e-).H

pre á venda, em seu cirriptnriii. rto«*ri* R
sÕ — prédios c terrenos. Trlrphnnc .Vfl
te 3591  __

Um menor fera outro a põüüty
Desavlndo-se ns menores Mario Itlbelri I

de 15 annos, morador á rua Ern -: adj,. i
10.",. e Manoel Horgcs flsstro, rie ii ma.'P
residente á rua dn i.avradio. tt. ;>), eq^Jj, ¦se muniu de nm ferro e vibrou no ttgrn^ 

'

um pontaço nn peito, fcrlntlo-o ligelr«m«|i I
O fneto que oceorreu A rua d" l,avrajii,'fl

foi registaria pela poUcia do 12" rii.iri;!* I
tendo
sor.

mesma prendido o menor _5sr*>.

quem vive
O casamento do Ncstor com sua victima.

deve realisar-se depois <le amanhã, cm se-
guida ao que o Dr. Renato do Araújo vne
envial-o á sua corporação, afim dc respon-
der pelo crime de deserção.

¦ mtm >

Está restabelecido o presi-
dente interino do Dire-

ctorio Militar
MADRID, 18 (Havas) — Já está restabe-

tecido o almirante Magaz, presidente inte-
ri no do Directorio,

KM
DR, ARTHUTt PAULÕDA 00|3TA— Doenças de Senhoras — Partos — Cons.:
Praça Gonçalves Dias 11 — 2 ás
Ligação, 133. Teleph. B. M. 4159.

mtm

4. R.: Av.

Exhibiam-se roupas brancas e a
policia teve que dissolver a

multidão de mulheres!
BERLIM, 18 (U. P.) — A policia dis-

solveu numeroso grupo de mulheres, quan-do se amontoavam cm frente a um gran-dc estabelecimento de modas, cujo proprie-tnrio fazia desfilar pelas vitrines os mane-
quins, exhibindo roupas brancas.

mm»
Não sc enganem com os preços das lojas,

a nossa roupa branca para senhoras é me-
lhor c custa menos. Rua Sete Setembro nu-
mero 155, sobrado.
'• ' ¦««--¦ ¦

Dous novos ministérios no Chile
SANTIAGO, 18 (A. A.) — Foram defl-

nitivamente assignados pelo governo os de-
eretos que crcam os ministérios da AgricuI-
tura e do Saneamento.

Os nomes mais cotados para os dous ele-
vados postos, continuam a ser os dos Srs.
Drs. Arturo Alcmpartc c Alcjandro dei Rio,
este ultimo couhccido medico chileno. i

Emissários dos Soviets vão pre-
parar, em Paris, o reconheci-

mento do goverpo russo
STOÇKOLMO, 18 (U. P.) — Sabe-se nes-ta capital quo entro os emissários do So-

viet spie se dirigem a Paris, afim do pre-
parar a propaganda revolucionaria a favor
do reconhecimento da União da Republica
dos Soviets, c que foram . cuidadosamente
escofnidos, acha-se o famigerado Ozol, sup-
posto assassino da família imperial, quan-do se achava na Sibéria como refen.

mtm*
AS CONQUISTAS DO

PROGRESSO
Um aperfeiçoamento que se

generalisa
Uma prova concludente das vantagens eco-nomlcas e ptaticaa da laplscira "Eversharp"

está, entro innumeras outras, no testemunho
desse fneto, dado pelo Banco Hollandez aLeono & Cia., agentes fferaes de vendas desso
prodacto e da caneta-tlntelro " .Vahi".

ElI-a : ,"BANCO HOLLANDEZ DA AMERICA DO SUL
Rio de Janeiro. 17 de Setembro do 1921

IUmos. Srs. LEONE & Cia. — 1- de Marco.
89 — Nesta.

Prezados Srs.
Temo» em nosso poder seu apreciado fa

vor de 15 do fluente, cm resposta ao qual te-
mos o prazer dc tnformar-lhes qne conside-
ramos de utilidade pratica e econômica a
adopção do lápis "Eversharp", utillsado. cm
todas as secções do nosso estabelecimento
bancário.

Assim, plenamente satisfcitos.com os rc-
saltados colhidos com o sen uso, recotntncn-
damos, por experiência própria, o "Evcr-
aharp" para ser introduzido nas organisacões
cominérciaes, industriaes, bancaria», e outras
sociedades, principalmente como ama medi-
da dc parcimônia.

Autorisando-os a fazer da presente o uso
quo lhes convier, temos a satisfação dc ser

De. Vv. Ss. . .
Attos. amos. obrou.

BANCO HOLLANDEZ DA AMERICA DO SUL
a) E. Magonlas
a) Lessman

"¦

NOTÁVEL DESCOBERTA
MAL QUE TRAZ UM BEM

O Dr. Amadeu Fartado, conhecido clinico
na cidade do Fortaleza e chefe do serviço
medico legal do Estado, adquiria cm uma
barbearla nma terrível affecção qne o pri-
roa, completamente de todo cabello, barba,
sobrancelhas, ete. Por espaço de 3 annos,
•ob o peso do maior acabmnhamento. esse
medico lutou, para conseguir nm melo de
curar-se: procurou ais maiores summidadcs
do pais, empregou tudo que, até então, era
aconselhado para casos taea, sempre com
absoluta inefficada. Foi então que passou
a estudar nossa flora e fauns, tendo a feli-
cidade de ver seus esforçs.«s, no fim de ai-
gum tempo, coroados de franco êxito, vol-
tando, eom espanto de todas as pessoas que
conheciam «eu estado, a possotr sua antiga
eabellelra. Depois disto continuou a t-tndtr,
a aperfeiçoar seu Invento o a curar muitas
outras pessoas em condições análogas. Esse
prodacto, cuja propriedade o descobridor
passou a outros, está no mercado eom o
nome de "CAPILLOTONICO" e é emprega-
do largamente com o máximo êxito, em quê-
da de cabellos, esspas, peitada, calvice e cm
todas ss affecçõea do couro cabellado. Além
disso, por sua acção nutritiva t estimulante
do balho capillsr, impede o embranquüdmen-
to do cabello, o que o torna mais precioso."-"!

MAIS UM LEITEIRO MULTADO,
EM NICTHEROY

Pela Inspectoria do Fiscalisação dos Gc-•aeros Alimentícios, de Nictheroy, foi hoje,
multado o leiteiro Manoel do Nascimento,
proprietário do vehiculo n. .362, o qual fa-
cia baldeação dc leite na via publica, em
desaccordo com o regulamento respectivo.

•mtm,
TINTAS W1LLEY

As melhores para pinturas de au*
tomoveig, Pannos, Couro para Capo*
tas, Lonas de algodão o impermea*
veis para capas de autos. Completo
sortimento. Preços sem competen*
cia. MOREIRA; LAND & CIA., sue*
cessores de Moreira, Braga & Cia,
Rua Evaristo da Veiga n. 24. Pho*
nes Central 84 e 4196.•*_•*_

Tosse porque quer! O Oontratosse
é de effeito sensacional!

ama menor de
II annos!

QUEM PERDEU?
A' disposição do dono, acham-se nesta

redacção quatro offieios, encontrados num
bonde da linha São .lanuario, pelo Sr. Josd
Alves dc Assis Azevedo,

Pela policia do. V districto, foi preso, hoje,o soldado do Exercito Aluizio Pereira, do24 annos, praça do 3' Regimento de In-fantaria, o qual, segundo apuraram os au-toridades, tentou contra uma menor de 11annos, residente no morro da Babylonia.
Oceorreu o faeto a ladeira do Leme, na

parte do Tunnel Novo, quando a victima, queficou machucada, passava por ali. '
¦ mtm i
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Prisão deVentre

CflEfl-fMA-iNESIA\n Silva Araújo

se intervir cirurgicamente.
A associação da ovarina e da mamellna.

ajuntada das substancias que se encontram
no preparado, corresponde exactamente ás
indicações da maioria das doenças da mu-
lher. Ella regulariza a funeção mensal, res-
tabeleee a aua periocidade, supprime ns phe-
nomenos dolorosos, combate as congestões c
torna physiologica a existência da mulher.

Assim sendo, toda vez que uma doente ti-
ver a soa época mensal irregular e dolorosa,
usará immcdiatamente a "Anemona-ovaro-
mamellna". Esto medicamento será recom*
mendado na pnberdade das mulheres com o
fim de rcgularisar a funeção catameni.il quese inicia. Na menopausa, essa phase da vida
tão seria para a existência da mulher, que
se chegou a baptisar com o nome da edade
critica, a "Ancmona-ovaro-mamclinn" ' é
uma providencia, impedindo perdas sangul-
neas, processos desnutritivos, surtos dobro-
sos, anemias graves, desordens serias da sau-
de, que podem mesmo ter conseqüências so-
ciaes as mais sérias.

A "Anemona-ovaro-mamelina" dá moltobons resultados contra a obesidade das mo-
ças, portadoras de desordens ovariana,,, fa-sendo dcsappaceccr as desordens nervosas,
o cansaço ao menor esforço, a neurasthenia,
que acompanha estes estados de dcsasslmi*lação e que foram tão bem estudados ha pou-co tempo por Lerehoullct.

Além das virtudes quo nos referimos, aAnemona-ovaro-mamelina", segundo os en-sinamentos de Pryor e Pochcn, augmenta oleite, durante o período dn amamentaçãocombate os vômitos incoerciveis da ttravideza tem uma influencia muito favorável sobrea marcha da moléstia do Basedow, da osteo-malacia o da neurasthenia,
A "Anemona-ovnro-inamclina" é prepara,da pelo Laboratório Pnulista de Biologia e éfornecida em vidros do CO grammas, deven-do-se usar duaa colheres das do café por diamisturadas em um pouco de água, 'Este preparado é encontrado cm todas asboas Pharmacias e drogarias e com o retire-•entanto, Sr, Pedro Alberto Cantelli. rua 7

?e,S«.mb„r,'>' "0vl°.andar, telephone Cen-trai 877, Rio do Janeiro, ta
» mtm i -

Está em S. Paulo o substi-
tuto dc Lombroso na

Universidade dc
Turim

.S, PAULO, 18 (A. A.) - Chegou hontemft esta capital o celebre professor MnrianoRatrizi, da universidade dc TurimO professor Patrizi, que sc nritabillsouno estudo do cérebro, é o substituto dcLombroso naquella Universidade.
. t' í' vem a t,sta tnpital rc**I*sar umaSerie dn conferelKias.

mtm-

Sim!'
Regulador Gesteira t o
Remédio de Confiança para t-atir
Inflamação do Utero, Catarro do Ute*
ro. Ocsarranjos daMenstruação, An:*
mia, Palidez, Amarei idãoc Desarrar..
jos Nervosos causados pelas Mclest'i;
do Utero, Hemor.-ijias, Dores eC:licas
do Utero eOvarios, Ameaças de Abor.
to e Hetnorroidas causadas pelo
Peso do Utero Inflamado I

yseREeuuooR Gesteira!

Uma festa, amanhã, ns
União Portugueza

Em sun sede social, A rua Fru C.n..:
n. 4, a Danda União Portuguez» <.fOr.v
aos seus associados, nmán.iã, uma ta-ie
noito dansante, que promcttc revestir-se i
muito brilhantismo. Começará a fesla s
5 horas.

naa»
Manteiga "Tupy^;^,,^^
Único deposito : Ouvidor, 52.

Dr. Heitor Àchilles --_ Tuberculose
Pneumothorn-t — n. Carioca, 34, às 3 h-titm

Livrando-se de um auto,
a cabeça

O empregado do commercio .Tov Paula!
de Souza, residente á rua José Mauririo. Iii
quando na praça Tiradentes procurava ll-
vra.r-sc dc uni auto, caii» ao solo. fracturãn.
do a cabeça na calçada. A Assistência so.-
correu-o e. a policia do 4" districto toraoi
conhecimento do faeto. registamlo-o.

¦ -_»_*» 

VENDEM-SE em Anda-
rahy dous prédios novos, de
esquina, próprios para ne-
gccio e moradia, á rua Ba-
rão São Francisco, 1 SC 162.
Preço 50 contos. Trata-se á
Rua S. Pedro, 132, sobra-
do. Phone N. 3259.

1 i ia» ¦
MORDIDO POR UM MAGAGO

I>. jraria Blanca Lconí, residente 1
rua dos Inválidos n. 135, queixon-s» á po*lieia do 12» districto de que seu filbo, Ftl-
líciuo, de 7 annos, foi mordido por um mi-
çaeo pertencente a João Alves, mura.Inr Iam-"cm na casa indicada..

KU PIZ A ]URBA*^_St"
UMA GILLETTE. E VOCÊ ?

mmm

MANHA COM

atra-
nn ciivii.
q nnmlo.
Millislí
e allni-

tamb-B.

A festa intima de amanhã, no
Orfeão Português

-Pedem-nos da Dircctoria do Orfeão Por-lu.íuês, rectifiquemos a noticia hontem pu-blicada, onde se lè : das 17 ás 21 deveráler-se : das 17 ás 23.
Aproveitando n opportunidade, pedem-nos participemos nos Srs. sócios c convi-dados que o traje será : terno completo,"uo sendo perniittida a entrada a menoresdc 12 annos e sendo exigida a carteira como recibo do mez corrente.
O enthusiasmo que entre os sócios exis-te leva-nos a vatlcinar para o Orfeão maisuma festa dc grande brilho a juntar a tan

Possivel modificação no gabine-te chileno
«SANTIAGO, 18 (A. A.) — O «Sr Cirln»Aldunate Solar, ministro das Relações Et-teriores, conferenciou longamente com odiplomata Sr, Irrarazabál sobre uma nos-sivel modificação do gabinete. Assegura-se

que nessa conferência ficaram assentadasas bases da reforma ministerial.
mtm i

Pintura ao
«Batik»

A Casa Villas Boas acaba de re*
ceber completo sortimento de

material.

Rua 7 de Setembro, 223
Filial: Aven. Rio Branco, 158

(Galeria Cruzeiro)

Transferida a festa da Escola
de Musica do G. P.

Communicam-nos que, por motivo «leforça maior, a festa que â Escola de Musica
tas outras que" figuram nos annaes"da' mie- marcado* para 0X2VS ,„ °rlYíflVc'z. t!nha
nda c prestigiosa sociedade, S^^^f^^Sí

Uma creança atrope.ada por um
auto offieial

Vm desastre lamentável oceorreu lioje. pi-ia madrugada, na rua Conde de ILunfiai. A" " ' ida-menina Georgina, de quatro nnno.•lc, filha, do motorneiro Manoel Lopivessava aquella rua, em frente á 1a do n."' 220, para ir- comprar- leite,surprehenillda jkIo auto n.°. 12 dorio daYGticrra, íoi por- elle eolíiíilaua a distancin.
1'erida pelo corpo, nprésentantlo,tractura da perna direita, (icorginn foi tr. •

sportada, cm «imbulnncia, para o Poslo Cen-trai dc Assistência, ahi sendo tlcmoradnmçii-te medicada, rccollientlo-se, depois. í sua re-S1 nf! .' "níIc cst;'1 cm tratamento.V chauffeur", causador do atropelam..-io, evadiuiso após o desastre c a pollcln d.i/. districto abriu inquérito a respeito.

CASACOLOMBO
onde se vestem todas
as creanças do Brasil

0. . . ¦ mtm» —-—•O relógio furtado foi ap-
prehendido

Queixara-se ha alguns dias o Sr. Rí"1"Bugyns residente ã rua da Relação n .mero 31, &$ autoridades do 12» districto.'i-ontra o scu companheiro ile quarto Fnin-cisco Oliveira Marra, accusando-o de U'iiitatlo um relógio, avaliado cm 1:0003, ""
sua propriedade. Incumbido de apura.- ¦*
caso os investigadores Movsés c Kãru**
prenderam o aceusado, que 

"depois 
de sub-

metter-se a rigoroso iuterrogatorio, confwsou ser, realmente, o autor do furto, teu*
<io-o empenhado num» casa de penhores d»
rua Luiz dc. Camões.

Bugyns desistiu da queixa, recebem!" °
relógio e pedindo fosse solto Francisco Ms*
ira.

1

- :.-...-. ..: ¦ £«*.*-:.;?-. 
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A XOITE — Sabbado, 18 ilo Oiiluliro do 1024 il

_c__lfUtUMO.** TELEOHAMMAS*£__ BOS CoRRE^POflOCNTÈ-i.
cBSl«SPBCIAUD'A INCITEvSkNO INTERIOR - NO

Cogita-se
um empréstimo de
2.080:000 de dollars

para Sergipe!
A operação será lançada om

Novo York
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HO R A *HJLTIMA3mfOKMrM;OE5!
vR«PIOr\5 e minuciosas!!

i "A NOITE'*
m
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lão. segundo .soubemos un Cniiiorii, bem
iiinhailas us negociações para o lança-

» de um empreslimo de a. 000.00(1 dc
.cs nn praça du Nova York, parn o Es-

dc .Sergipe. Essu operação eslava nlú, muito eomuientodii nessa easa do--.¦-.*.,>, Icndo-se eni visln, dl/.iam, a cir-
limcin de ter a reeclln arrecadada ex-

Ia do m«ls do 4.(100 contos n reculla or-
! Comiiifiilava-si. ainda o grande vulto

j.ernção projccttda, quo excedo de mui-
recursos do Estudo, pois a sua receita,

al.uenle, não vae além du 5.001) contos.
intermediários desse empréstimo tém¦ ne.ia capital, em constantes couro-

.-, rom os represcnlnntcs ferioraes da-
. uidado federativa o eom outros in-
ndo».

¦ii ¦

SS2S_*|Nada de compe-1 o estranho movimen-
-OMmmn no nomso 1 TO SUBTERRÂNEO DF.uco.es entre bs-
oommissao oo cgdiqq
DAS ÁGUAS BA GABARA

CÂMARA EM SESSÃO
pseute-se, cm 2' turno, o orça-

mento da Receita
Ua.il nm sabbado quo náo foi respeitado

j,#rl.! ("amara. Figurava na ordem do dia o
(jiiçaiiic-lo dn Receita e, nessas oceasiões, a
Iwêsença He. numero i mathcmatica, obriga-
.Vori i...

J Dc inicio, um orador, sobre a aela, decla-
Iron associar-se. dc alma e coração, ás bo-•ncnngcns votadas em memória de I). Dunr-•ir. silva, ex-bispo de Goyaz.
j No expediente; nõo houve oradores.
• Passando-se immcdintamcntc A ordem do
dia. illsciiliu-se, em 2" turno, o orçamento
da Receita. Falou, cm primeiro logar, o Sr.
kVlccnte Piragibe, que combateu o sello pro-
[jjorrional proposto pelo relator, preferindt
jo sello proporcional já existente. Manifes-
ilou-so contrario ao imposto sobre os gêneros
.«Ie consumo necessário, principalmente so-
jvbrc café, que è elevado para 120 réis por kilo.
Wosliuu-se favorável á isenção de qualquer
[taxa sobre o assucar c o sa), necessários quc¦não. bem rumo outros gêneros, a vida da po-.{ralação pobre. Acccntuou qua o relator
abordara com felicidade os vários proble-

{mos quc interessam a economia, mas não
propuzera os remédios capazes de livrar o

JÊrhr-.ouro das netunes aperturns financeiras.
I Outro deputado divergiu lambem do pn-"Tecer. Xão comprchendio porque foro rc-

Bcusi da a t-mcnd.i, dc suo autoria, delcrml-
[xia::¦!" quc a duplicata dc conta assignnda

BEobro vindo mercantil n prnso, quando cn-
litro ::¦• ou eviodo o terceiro para cobrança,
l[al.-.-i do pagamento dó imposto sobre a mes-
|')'*r,i;! vendn, ficaria tombem obrigada no do
.ftsello salvo sn fosso acompanhada da letra'de cambio ou promissória, emittida sobre o

valor ria mesma conta c esta devidamente'Sclliidn pelo portador encarregado da co-
branca."--•-miram-se outros oradores, todos diver-
Sin d o do relator no tocante á rejeição desta
nu dnquello emenda.¦ mem >

— J Os americanos capazes de
compor como os europeus

ÍVae ser cantada uma opera nova
para estabelecer a comparação
IIERLIM, 13 (U. P. -- O compositor

americano Sr. Simon Bucharoff, rcsidcnle
«m Chicago, escreveu uma opero intitulada"SaUahra", que será cantada J.cla primeiravez no dio 20 rio correnle cm Frnucfort.

, O Srí Bucharoff tem a esperanço ric quo•flua opera demonstre que o.s americanos cs-
jtão em condições dc produzir trabalhos mu-
aicaos comparáveis aos europeus.

Nada foz ainda c talvez nada faça:
depende do plenário!

A eonjmlsvilo do Código tlns Águas iln Cn*
inn rn eouM>Kiilu, hoje, flnulmenlu numero
plirn inilallar--,,-. Apenas escolheu presi,leu-
jo u vlco-presldonlu us Srs, Mnnoel Villa-
Imlin e Simões Lopes,

ti primeiro, rui seguida, agradeceu ;, ho-
mciiiigein quc lhe tributaram os seus collo-
Ras» manifestando o seu propósito do es-
iorcni-.se in, Hiilldo de tornar .. conimissão
offlclcnlo, AssiKnnli.ii qui.es os Irabullios
quo deveriam ser nllilhuldos .', coimnlsiilo.
cm face ila siluação em que sc eiicnnJrn o
projecto do Código dos Águas, trabalhado
cm legislaturas anteriores: reabro-so n dis*
cussão da iiiaterla em plenário, porque sen-
do nova a legislatura ;. Isso obriga „ regi-
menlo; so nessa discussão fossem apresenta-
das emendas A proposição, .obre cilas' terá
dc opinar a commissão; se, porém» niio ap-, ,»...,,
parecerem emendas, vol.ir-sc-á n proposição .,"'¦ ••,','
sem nnvu parecer do commissào. Nessas
coi.iliçõ.-s, n reunião dn cominlssõo depende-
ni*!» clrciiiiistnnclas quc se verificarem em
plenário, razão pelo qual não era necessário
fixar, previamente, dia do semana parn tal
fim, cunvocaiido-sc a mesma oppnrtuuit-
mente.

Ii foi só.
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0 "Diário ús Minas" refula
a estatística do "Estado de

São Paulo" sobre expor-
tação de cereaes

da

HONTEM, NESTA
CAPITA

AS TRAGÉDIAS EM S. PAULO
Matou com um lir» :i mu-

lher com quem vivia c
tentou suicidar-se

S. -PAULO, 18 (A. A.) — Em Cnmpln.s,
o negociante. Francisco Gonçalves do Souza,
que vivia em companhia dc Isabel Marques,
tevo acalorada discussão com esta, a ponto
de sacar do seu revolver c desfechar um tiro
que attiugiu a nuca dc Isabel, que veiu •
fallccer.

lim seguida, Francisco, logo depois, ven-
do-a morta, tentou suicidar-se dando um tiro
no ouvido direito, sendo recolhido em esta-
do grave A Santa Casa. O cadáver de Isabel
foi examinado pelo medico legisla da poli-cia.

mem

'.l.l.l.o HORIZONTE, is ,Serdço especial
V NOITE) — o "Diário de -Minas" pu-

en, bojo. um., longa mita em resposta ao
artigo publicado pelo ",\ Estado de São", 

d» dia l-l, sob o titulo S. PauloI ,. irvciailiis
Aquelle maliilliio paulista diz que o

ubnslcèliticnto do arroz, feijão, milho e ou*
tros cereaes o esln capitai se faz pela Gen-
Irul dn llrasil, proccdcnlo dc S. Paulo.

o "Dinrlo", porém, provo, com nlgnris-
mos officiaes, .- eom ns própria, estntlstl-
cas du Centrai, que n maior parte desses nr-
ticos sã.» de procedendo mineira.

Continuando, .. "Dinrlo de Minas" diz
que só trata do assumplo porque o nrli-
cnli.iln dc S. Paulo levantou o confronto
om situação pejorativa paru Minas, c ter-
mina:"Mclhnr seria quc, ao invés de estahc-
lecer cotejos c suscitar emulações entre
unidades dn Federação, empregássemos
nosso esforço para cultivar a cordialidade o
a harmonia que, entre todos, deve reinar,
para -bem do paiz."

MULTADO POR IN»
FUNGIRALEI!

.-» Inspcctoria Municipal de Veterinária
Inipoz. hoje, no proprietário do cslobulo
sito á rua Francisco Fragoso n. (',.1, a mu!-
tn de. cem mil reis. por possuir vaccas es-
tabuladas sem matricula e sem inspecção
sanilaria.

. •*.»- ¦

füONOESSÃO DE FRANQUIA TELE-
CrRAPHICA PARA O NOVO

CHEFE DO SERVIÇO DE
INSPECÇÃO DE FA-

ZENDA
O.Sr. inspector geral dos bancos designou

fo fiscal Antenor Coelho para fiscalisar a"Sociedade Bancaria do Minho — Braga & C.,"Limitada, autorisodo a funecionar nesta ca-
Jli.llil;

OS QUE ATROPELAM
E MATAM

-¦ii i»>» ¦

Este foi pronunciado
Foi na taide de 27 de julho do corrente

anno, quo o chauffeur Antônio Cardoso con-
duziudo um auto com excessiva velocidade
pela Avenida 28 de Setembro, atropelou Ol-
demiro Ferreira quc veiu a falleccr cm con-
seqüência das lesões recebidas.

O referido motorista foi denunciado c pro-cessado pelo juizõ da 1» Vara Criminal c,
após o sniiimario do cnlpa, os autos foram
cm conclusão ao Dr. Leopoldo Augusto de
Lima, respectivo magistrado que por despa-
cbo de hoje, julgou procedente a denuncia,
pronunciando o aeeus.ido e expedindo o com-
potente mandado dc prisão.

A fiança foi arbitrado cm 5005000, e o rdo
pagou-a, afim de se defender solto. •

Nenhum registo revelaram
os sismogrammas de
hoje, no Observatório

(.ummunknm-nos du Observatório N-*
eional;"Os slsmogranlios de Mllne-Shim-, da rt*
tíl-!>i pbotogi-apbleii i* senslblllsslnios, por-
quanto forneceram, segundo a opinião afii*llsadu rio eminente professor II. II. Tumor,
proildeirlo da llrltlsli Associai Inn Selsmolo*
filenl Coiniiilllcc, um tlns melhores slsmo-
gronimns do grande colaslroplic Jnpi.nozn de
1 de setembro tle 11)28, mula indiciirnni ncer-
rn do abolo bontcni uccorrldo uo perímetroeomprrlieniliiln cnlre ns ruas S. José e
Misericórdia, nos slsmogrn minas retirados'is |i) horas médias de hoje."

mem

A posse do director do Abri-
go de Menores

No gabinete do Sr. ministro da Justiça
tomou posse do cargo de dircclor do Abrigo
dc Menores, para que ÍAra nomeado em des-
pacho collcclivo, o Sr. Itaul Ernnni Pereira
Leite.

A cerimonia foi assistida, além do minis-
tro. por congressistas, director da Bibliothe-
ca Nacional c Dr. Mello Mattos, juiz de Me*
nores.

¦ ia» i

Interpretando o regulamento do
imposto do consumo

Uma decisão do Sr. ministro da
Fazenda

No recurso Interposto por Lucas Curvei*
lo do acto da Delegacia Fiscal em Goyaz,eontrlmando o dn oollcctoria federal rio
Campinas, que o multou'ein 3:0009, o Sr.
ministro da Fazenda proferiu o seguinte
despacho: "Nõo mais vigorando o dispôs-
to regulamentar em que se fundou o re-
partição dc 1* entrancia para n elevação
ao máximo da iniiltu fixado para a falta
prevista no arl. 178, letra 'M', n. IX, do
regulamento de 1910, paru a cobrança do
imposto de consumo, alterado pelo riecre-
to n. 12.351, dc 0 de janeiro do 1017, e
não se justificando, na espécie, essa clc-vação, nem a applicação da multa dc
100Í*, por infrneção do art. 1°, n. 3, do de-
creto n. 2.712, dc 17 rie dezembro de.

PAGAMENTOS NO THESOURO
Na Primeira Pagadoria do Thcsouro Na-

çlonal serão pagas, segunda-feira, as folhas
do montepio do Vinçüo (F a L).

Os prejuízos da chuva de
pedra que desabou em

Juiz de Fora
•JUIZ DE 1-O'RA (Minas), 18 (Serviço es-

Bccial da A NOITE.) _ A chuva de pedrasde ante-hontem causou ncsta cidade, pre-
juízos calculados cm vurios centenas decontos dc .réis. Os edifícios da Companhia
Siderúrgico, rio quartel do 2o halalhão do
Policia; do grupo escolar Anlonio Carlos o
innumeros outros, pertencentes a partícula-res o. situados no subúrbio rie Mariano Pro-
copio, soffrcram enormes estragos, impor-
tanto só os causados á Siderúrgica cerca de
70:000*5000.

Algumas pedras recolhidas pesavam meio3iilo. .
O presidente da Câmara visitou os logares

ãamnificados, tendo tomado as providenciasexigidas pelas reparações.

A SESSÃO DO SENADO
Um discurso, um projecto e duas

matérias com discussão
encerrada

Aberta a sessõo dc hoje, do Senado, foi
lido o expediente, quc constou do officios
da Câmara, remetiendo as proposições: quc,
proroga até 31 dc dezembro de. 1025, o pro-so ostabeleeido porá a 'locação de prédiosurbanos; que abro o credito dc 1.500 con-
tos, para reparações na Estrada de Ferro I
Central do Brasil; c que abre o de 8.085 con-
tos, para compra de gêneros c para dieta
do pessoal de navios da Armada.

Foi apresentado o seguinte projecto:"Art. 1o — Ficam isentos do imposto de
importação, todos os machinismos e neces-
sorios, destinados ás primeiras fabricos de.
industria aiuda não explorado no poiz, quc
se fundarem dentro do praso dc dez nnnos".

Um orador defendeu uma emenda, que
apresentou o- projecto, instituindo o velo
parcial do prefeito, n qunl provocou àlgu-
mas criticas desfavoráveis da imprensa. Es*
sa emenda visa augmentar o subsidio dos in-
tendentes para 2:0008 mensaes.

E, depois disso, passou-se á ordem do dia,
cncerrnndo-se a discussão dns seguintes ma-
terias: 2* da proposição da Câmara dos
Deputados, n. 53, de 1024, nutorisando o
governo a promover os sargentos e alumnos
das escolas militares que sc distinguiram
na repressão da sedição cm S. Pnulo (com
emendas dos Commissões ric Marinha c Gucr-
rn c rie Finanças): IT1 da proposição do Ca-
mora dns Deputados, n. -lõ, dc 1024, que
obre, pelo Ministério da Justiça, os créditos
de 1:140?, para pagamento de pensão ao
Siiarda civil invalido, Antônio Fernandes Fi-
lho, e dc 2:7008, para pagamento de grati-
ficação addicional a um funecionario da Ca-
mara dos Deputados .(com parecer da Com-
missão de Finanças)

JÁ É TER SORTE...
Um leiteiro improimnciado

em duas varas criminaes
Um dos processos mais dlffieeis para a

conquista da impronuncia dos réos é o que
diz respeito aos infractores do leito; aquel-
les que addicTnnam agua no referido liqui-
do, nfim de obterem maiores lucros com o
sacrifício do consumidor. Isto está demon-
strado nos cartórios forenses, fcndo o nume-
ro dc pronúncias é elevadíssimo, constituía-
do raras excepçõea um e outro caso isolado.
Está nestas condições o leiteiro Affonso Luiz
Martins, quc, em março de 1921, foi preso
cm flagrante na rua Maia Lacerda, sendo en-
cpntrado cm seu poder leito adulterado pela
adilição da iignu, razão pela qual foi preces-siiilo pela 4* Vara Criminal. Mas em 13 de
setembro do corrente anno, o mesmo Icitei
ro foi preso na rua Getulio, pelo mesmo cri-
me, islo é, expõr A venda leite addicionado
de agua, sendo denunciado, desta vcü, po-rante o 8* Vnra Criminal."Pois ambas as denuncias foram Julgadasimprocedentes, hoje, por despachos dos res-
pectivos juizes das referidas varas, sendo o
réo impronunefado.

«a»
CONDUZIA LATAS COM AGUA NA

CARR0CINHA DO LEITE...
A Inspeciona de Fiscalisação dos Gene-

ros Alimentícios de Nictheroy multou Mta
manhã, quando fazia a sua costumada cor-
rcição, o proprietário da leiteria, situada Arua Miguel Lemos, 64, Albino JosA da Costa.

Em uma das carroeiuhas, dessa leiteria,
cm quc é feita a distribuição de leite, foi
encontrada uma lata contendo agua, o quenão é permittido pelo regulamento da ai-
ludirio repartição.

mee»

A VIDA PELA HORA!
DA MORTE

O iinniiM*ri'lii «Io Juix ilo Fora vae
.¦iitrui- rm ti<-i'ortlo .-om a Su.

•irriiitiiiili*Mi*iii ilo Ali*
uicnlu.&o

JUIZ DE PÓ-nÁ (Mini»), IS (Serviço es-
palnl da A NOITE) ~ O coinmorclo local
vn»: entrar em entendimento com a Super-
Inlcii,Inicia tle Alinumtiição, nfim rie impor-
tar grande! quantidade, de milho argentino
o oulros pr,..lúcios, no sentido de hn ratear a
viri.l nesta cidade.

Os poiiMi-iili-tfmiKc*. n|i|M*ll.ini paru
o governa mineiro

POUSO ALEGRE íMInus*. 13 (Serviço es-
pecial da A NOITE. 1 — A população In-
cal. alarmaria rom o eMiggero do preço d„s
gêneros o da luz nesta cidade, pede provi-
delicias ás autoridades rsturiuucs, em Via*
ta do municipalidade mio cogitar dc rc-
minorar .-» sua situação,

Os proriuclos no mercado continuam em
cuMo elevado, pedindo lambem uma retires-
sáf. Iniineiliiilii A iitiitii.lt- dos negociantes.¦ mem

MORREU 0 ALMIRANTE
PERCY SG0TT

LtiNIHlES. 18. (liava»). — Falleceu o ai*
mlr.inlt) Porey Sinii.

LONDRES, IH íl'. IM - Falleceu o ai*
nn...!,i.* Sir Pcrey Sc.II, um d»:, mnis notii*
veis offlcloei tupcrloroí du marinha bri*
tiif.nlr.i, quo loilllill po|'t(< 0111 !».l.,-. lis rilllf
pn.ihiis i.iii.iiiuí.v, nos iiliiin.is tempos.

COMMIINICAUOS

Forte tremor ik terra na
Itália

ROMA, ÍS. (U. P.) — Communicnm de
Mcsslna ler-so sentido forte tremor dc ter-
rn cm Gnlateina.ncrllno, não sc registrando
diimuos ninlcrlncs. A população está toma-
du tlc grande pânico, mem ,

Mais uma vietima de auto
que morre no hospital

io n.
infr

Scraphlin Affonso. um nobra filho da
Chino, foi, no dia 2 de julho do correnle

1807, não só pôr importarem 
"infiicçáó 

dc -*""0' apanhado por um automóvel na rua
dupla pena pelo mesmo faelo, como por Barão do Bom Retiro, sendo, cm estadograve, recolhido A 3' enfermaria rio hospital

da Misericórdia. Aggravnndo-so os seus pá-
dcchncntos, o infeliz nhi veiu a fallcccr ua
tarde dc hontem.

O seu cadáver foi então removido pnra o
necrotério do Institulo Medico Legal, onde
o Sr. Dr. Rodrigues Caó o autopsinu. attes-
laiiilo como "causa-mortls" — fractura ex-
posta da coxa esquerda com infecçáo puni-
lenta.

Scraphlin Affonso era solteiro, cozinhei-
ro, tinha (13 annos do edade c residia A run
Maria Antonia n. 28.

¦ «.*» i

Fundas infecções
gonococcicas
PODEROSO MEDICAMENTO

InJeeçAu iuli.i ,-*.u*.,-iil»r do Sr. Dr.
Aiinlb.il Pereira

Opinião d,» Exmo, Sr. Dr. A..I. Prado,
muilo Illustre lllrt-rtor da Santa <"».» de
Ahaelét"Sirvo-me da presente para rommu
nlenr a VV. SS. que. ullll.nnila-ma do
preparado "Mererlliyllnii", em vario.
cat»o-t de hlrnorrh.gin anudu •* chionlea,
nesto linspllal, iiii.li. verificar .aa «fll-
ciiein, mesmo em ra.na rebelde, em quaoutro* lialainrnto. foram eneelndoa *»¦
nenhum resultado, (Indo o» seu* brnefl
• o» vlfeitun mal. .« aecentaam é ¦•
tratamento do .exo feminino, o q.al dea-
afia outros tratamento, até enllo na
do.."

Vende-.e em drog.rlaa • pitaiataelaa.
Informações e literatura a qaem aa pa

dlr á S. A. Merccihylina — R. Carioca,
10. — l» — Rio.

CRETONES
O mais beUo o delicado sortimento
em cores e desenhos modernos,

acaba dc receber a conhecida
-—rem—- ^

_4S4>N^NjE.
ÍV«.Ih*í* CtfMe*. «7—il»

nao se ter verificado scmclhanto inrra
cção, resolvo, de accordo com o parecer,e reformando o acto recorrido. Impor ao
reclamante a multa de 1:200**, gráo mini-
mo da estabelecida no indicado dispositi-
vo do regulamento dc 1916".

¦ •mmm ¦

¦< «»» ¦

Para simplificar o serviço de
transferencia de terrenos

0 Sr. ministro da Fazenda, de accordo
eom o que propoz o Sr. director do Patri-
üioiiio Nacional, resolveu que, (Poro avante,
mnn vez que o director geral do Thesouro,
tenha autorisodo n transferencia dc terre-
no e cobrança de laudcmios, nõo volte no-vãmente o processo a despacho do alludido
director, para mandar expedir a carta de
«loramcnto, sendo a expedição desta autori-
sacia pelo próprio director do Patrimônio
^*í!onal,

Para realisação de medidas julga-
das necessárias á fiscalisação

do imposto de consumo
Em virtude de proposta do Sr. direclor da

Receita Publica, o Sr. ministro da Fazenda
resolveu designar o agente fiscal do Distri-
cto Federal Constante Lobo e o 8" escriptu-
rario da Delegacia Fiscol em Pernambuco
Orlando de Farias Caldas para ficarem á
disposição do mesmo director, afim dc sc
incumbir da realisação de medidas julgadas
necessárias ao serviço de fiscalisação e arre-
cadação do imposto de consumo no Estado
do Rio de Janeiro.

MM»
VÊM AGRADECER O RECONHECI*

MENTO DA CRUZADA REPU*
BLICANA

BELLO HORIZONTE, 18 (Serviço especial
da A NOITE.) — Afim dc agradecerem ao
Sr. ministro da Guerra o reconhecimento
pelo governo da Cruzado Republicano, sc-
guirão brevemente pnra o Rio os offieiaes
desse batalhão.

¦ mem 

A propósito do uso de rótulos
em idioma estrangeiro

Trans.nittindo por cópia, ao seu eollega
da Justiça o officio ti. 1.097 de setembro
ultimo da inspecção da Repartição de Fa-
zenda, acompanhado da representação em
que o Sr. Alarico J. Coelho Cintra, encar-
regado de inspeccionar a execução da lei
n. 452, dc 3 de novembro de 1897, declara
que diversos fabricantes dc especialidades
pharmaceuticas, estabelecidos no paiz estão
assignalando os seus produclos com rótulos
cm idioma estrangeiro, eonstiluidos pelos
nomes conimcrciaes e dc localidades cxislcu-
tes no estrangeiro, o Sr. ministro da Fa-
zenda solicitou a audiência daquelle seu col-
lega sobre o assumpto, afim de quo fique
esclarecido se os interessados procedem

com autorisação do Departamento Nacional
• clc Sandc Publica.

A Lithuania concorda com a de=
cisão da Conferência dos Em-*

baixadores sobre Memel
e Niemen

KOVNO, 18 (Havas) — O governo da Ll-
Ihuania informou A Conferência dos Em*
baixadores que acceitava a decisSo por es-
ta proferida a respeito dos casos de Memele Niemen.

i» mem >
DESIGNAÇÃO DE UM FISCAL DE

BANCO
O Sr. ministro da Fazenda solicitou ao

seu eollega da Viação franquia telographica
para o novo encarregado da inspecção dasrepartições de Fazenda Sr. Eugênio AugustoPourchet.

mem

0 cavalheiro que prometteu
o emprego...

mm_è~m 4»i - ¦ —

Carregou com a roupa e o dinhei-
ro do incauto

¦— Quer empregar-se ?
Ouvindo essa pergunta consoladora, José

Vieira da Costa estacou os seus passos. Es-
fregou os olhos e pondo no ouvido, a nião
em concha, perguntou:Como ?

Sim, quer um bom emprego, continuou
o cavalheiro que o interpelava, tão calmo, A
tarde, no rua Frei Caneca.

O senhor, agora, vae acompanhar-me.
Está bem.

Caminharam os dous homens até á rua da
Carioca, onda na photograpbia instállada no
prédio n. 73, o cavalheiro pedia ao seu ago-
ra protegido, que entrasse. No salão, José V.
da Costa, obedecendo ás instrueções do ca-
vaiheiro, despiu-so do palctot o do collcte,
não sem estranhar, indo, depois, com o pho-tographo para o respectivo gabinete. Mal"posou". Costa, lcmbrando-su quo deixara
num dos bolsos do palctot a imporbincia dc
325$ correu ao logar onde o deixara. Estu-
pefacto, uão o encontrou, nem mais viu o
cavalheiro cpie lho promettera o emprego l
Comprehcndeu, então, Vieira da Cosia, quetinha sido ludibriado, Como consolação, e
numa ultima esperança, foi queixar-se A
policia.

mem
0 território da Lothonia Invadi-

do por forças dos Soviats
LONDRES. 18 (Havas) — O "Daily Tele-

graph" publica num telegramma de Riga
o noticia do que, em virtude ric ordens ema-
nadas do governo dos Soviets, destacamen-
tos dc tropas russas foram ás regiões de
Vitobsk, Smolcnsli e Mogilcv, afim de rc-
quisitar as colheitas de trigo. Os camponc-
zes, porém, resistiram .travando encarniça-
da luta com as forças, do que resultou" a
morte de cerca de cincoenta agricultores.- «•»

0 CAMBIO REGULOU ES-

Transferencias na Armada
O Sr. ministro do Marinha transferiu o

sub-offieinl de l* classe Raul Ignacio de
Medeiros e o de 2' José Loureiro, do qua-dro de artífices de machinas pnra o dc con-
riuctores mochinistos, exercendo os novas
funeções com responsabilidade própria.*•»*

Apurando a responsabilidade
individual pela alta do preço

do pão na Itália
MILÃO, 18 (U. P.)— A Associação dos pro-

pri otários do padarias resolveu solicitar do
governo quc ordeno o recenseamento do tri-
go e da farinha que existe cm todo o paiz
afim de estabelecer-se a responsabilidade in-
dividu.il pela alta do preço do pão.

Prof. Godoy Tavares n^aJ?°,*. -1"1
betes e, por seus processos, estômago
testiuos. Av. Rio Rranco. 137 (Odcnn).
ás 5, menos quintos. Vnl.

dia-
e in-*i

Potria (16. Sul 317fi

CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE
DIREITOS

O Sr. ministro da Fazenda autorisou isen-
ção dc direitos para um volume contendo
uma machina para elevador destinado ao no-
vo edificio do Fórum do Districto Federal c
do material destinado à insinuação dc unia
lavanderia na sede do "Orphonolo Osório".¦ mee* 

Importação de papel
No requerimento em (pie a S. A. "O Es-

tado de São Paulo" solicitou uin registo
supplcmentar, para despachar na Alfândega
dc Santos, com os favores do art. G6 da vi-
gente lei orçamentaria, um milhão de kilos
ric papel necessários ao consumo de seu
jornal até o fim do •corrente ánno, o Sr.
ministro do Fazenda proferiu esle despa-
eho: "Em face rias allcgações e comprova-
ções dos documentos ul.nexos, riefiro o pe-elido. Recommcude-sc, porém, á Alfândega
de Santos qnc fiscolise c examine o destino
e emprego rio papel o despachar."

PRISÃO DE VENTRE
Opinião do eminente professor Mi-

gucl Couto, sobre as Minorafívas:
"Receito todos os dia*, como rcjiilaiftir d •

ventre, nos casos de eon-rtlpacõo h.ibitnal -
rebelde, as pastilhas intitulada.-. "Minorati
vau", que, como indica o seu nome. produ-
zem mn leve effcito, «cm eólicas e rríltiari.-
mente unico".

Setembro, 1921.
MIGUEL COITO"

" Petropolls -Hotel"
Diárias, 6í. Mensalmente, cutras vantagens.
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CONTRA ASTHMA

POMlMBOD
Ai-.my^r

61|32a61|16
O mercado de cambio regulou, hoje, esta-cionar.o, não tendo aceusado alternativas eraconseqüência do pequeno movimento que severificou de procura c de of-ferta do letras.Os bancos Iniciaram o. saques a 0 1116 d.,com dinheiro a C 1|8 d„ tendo o mercado

permanecido assim destituído do importan-
cia.

Fechou, porém, um pouco menos acces-sivel, por isso quc vários bancos estrangei-
ros recuaram a 6 1|32 d., havendo dinhei-ro para futuro a 0 3|32 d. Os bancos, no cn-
tanto, se recusavam ainda comprar letras
promptas, o quc determinava um ambiente
de perspectiva favorável para o mercado.

Os soberanos regularam a -ISáüOO e as li-
bras paixri, a 40S500.

O dollar cotou-se á vista, dc 85900 a 5\?000
e a praso dc S*900 o 88970.

Saques por cabogramn.o:
A" visla: — Londres, 5 59.61 a 5 31132;

Paris, 8173 a 13478; Itália, §391; Nova York,
08000 a OSOiiO; Hespanha, 18220; Suissa,
117:1(1; Bélgica, $440; Buenos Aires, papel,3S370; Montevidco, 88100; marco renda,
28150.

iForam affixadas, officialmcnte, as se-
guintes taxas;

A 90 d|v.: — Londres, 6 a 6 1.1*8; Parta,
8403 a 8469; Nova York, 88900 a 88970.'A' vista: — Londres, 5 15116 a 6 d.; Pa-
ris, 8466 a 8473; Itália, 8390 a 8394; Porto-
gol, 8353 a 8358; Nova York, 88900 a 98000;
Hespanha, 18200 a 18215; Suissa, 18715 a
18732; Buenos Aires, papel, 3S330 a 38373;
curo. 78600 a 78625; Montevidco, 88040 a
8S173; Japão, 38491; Suécia,' 28414; Noruega,
1-5283; Hollánda. 38490 a 38530; Dinamarca,
18580; Chile, 1S080 (peso ouro); Syria, $470;
Bélgica, 8130 a 8435: Rumania, 8054 a 8058;
Slovnquin, $271 a 8272; Allemanlia, 78000 por
trilhão dc marcos; 2-5130 por marco da ren-
da; Austria, 8133 por mil coroas; cale, 8466

ALÉM OE AGGREDID0 AINDA FOI
ROUBADO NUM CAVALLO'A's autoridades policiaes da delegacia re-

glonalde Neves, cm São Gonçalo, queixou-sc, hoje, José Joaquim de Oliveira, morador
ua estação Raul Veiga, da Estrada de Ferro
Maricá, de que o indivíduo Dionysio Souza
Filho ljavia lhe furtado um cavallo.—Na mesma delegacia está já sendo pro-cessado Dionysio Souza Filho por ter, ha
dias, conforme noticiámos, aggredido, a
socos, o queixoso do hoje, vasando-lhe uma
visla.

Foi aberto novo inquérito.

OS VALES-^OURO
O Banco do Brasil forneceu os v.les-ou-

ro para a Alfândega A razão do 48915, pa-
pel por 1$ ouro.

O dollar cotou-se nesso banco, A vista,
a 9$ o a praso a 88790.

•Mto

papel, 40-5500.

0 CAFÉ PROSEGUE NA ALTA
O typo 7 cotou-se a 50$500

Encontramos o mercado dc café, hoje,
bastante animado, com um -movimento dc
procura muito desenvolvido para a rcalisa-
ção de novos negócios.

Além disso, verificou-so na Bolsa Ame-
rieanu, no seu .fechamento anterior, uma
alta de 5 a 18 pontos nas opções. Foi pe-
queno o movimento dc entradas e activo o
rie embarques, tendo melhora o typo 7 o
508500 por arroba.

Os negócios na taboa sobre o disponível,•fizeram-se em escala bastante dcsenvol-
vida.

Foram fechadas de manhã €.323 saccas
e á tardo mais 2.3-11, no total de 8.674
saccas.

O mercado fechou bem eolloeado e firme.
Entraram 12.958 saccas, sendo 10.637

pela Leopoldina e 2.321 pela Central.
Os embarques foram de 15.514 saccas,

sondo 4.500 para os Estados Unidos, 7.703
para a Europa, 2.381 para o Cabo, 300 para
o Rio da Prata c 630 por cabotagem.

Havia cm "stock" hoje, 229.480 saccas.
O mercado a termo regulou firme na

abertura e calmo no fechamento, com ven-
das de 35.000 saccas a praso.Cotou-se na Bolsa, para outubro, a
518300; para novembro,. ....... a 508950; para

i $473 pnr franco; soberanos, -188500; libras, dezembro, a 508900; para janeiro, a 50J950
lanei. 405500. "* narn .fevereiro « mnreo » KlSnÓOe para 'fevereiro c março, a. 61S0Ó0,.

O ALGODÃO
O mercado de algodão esteve ainda, lio-

je, frouxo, mas ós preços não aceusaram
nova baixa, ficando regularmente estaciona-
rio. Foi menos intenso o movimento de cn-
tradas o houve maiores entregas.

Assim, foram recebidos 291 fardos e snt-
ram 1.215, ficando cm stock 9.352 ditos.. mem 

O TEj\lP0
Temperatura de hoje : máxima,

2 8o, 2; minima, 2 4o, 5

Boletim da Directoriade Meteorologia
Previsões para o periodo de 6 horas

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

O. Federal e Nictheroy — Tempo — Bom.
Temperatura — noite mais fresca; em as-

censão de dia com máxima entre 29*0 c
31*0.

Ventos —• normaes.
Estado do Rio: — Tempo -— Bom.
Temperatura — noite mais fresca; em as-

censão dc dia.
Tendência gerai do tempo após 18 horas

do dia 19: — Bom, com augmento de nc-
bnlosidade.

Estados do Sul: — Tempo bom em São
Paulo o Paraná; instabilisar-sc-á com chu-
vas em Santa Catharina e continuarA pej»
turbado com chuvas no Rio G. do Sul.
Temperatura ~- cm ascensão cm São Paulo
e Paraná, estável em Santa Catharina e dc-
ctinará no Rio G. do Sul. Trovóadas no
Paraná e 'Santa Catharina. Ventos de norte
o leste, ern São Ponlo, e Paraná, rondarão
parn o sul, cm Santa
nuarãd deste quadrunte.

ÍIPETÍS-IÍIHÍIo
Apesar dc (lido ainda c a nosso caso que

vende mais barato. O maior sortimento, os
mais varia,Ins n.irirões.

!)  LARGO DA CARIOCA S
Souza Baptista £ C.

Dr R Pardf-1'as úa* bos***Acs rfn u»

Ire. Coração, pulmões e. app. digestivo, ,í',a-
liamente, das 16 cm dcitiile. Asscinbleá;
74. Tel. 446. C. Res. C. Bomfim, 716. T.lMl X.

Radiotelephoniâ
Material c apparelhos dc recepção dc ra-

diotelcphoniii dos melhores fabricantes.
Insinuações cleclricas rie luz e força, in-

slallaçõcs ric agua, gaz e sanilaria, úou-crlòs
e onrolameiitos c:n motores, geradores <• oíi-
Iros apparelhos electricos. Concertos ein ie:-
rus rio chgomnmr o fog.irclròs electricos.

Material clécirico cm geral.
NA A INSTALLADOIJA. RUA URUGÜÁVÂNÁ

N. 150 — TELEPHONE NORTE «10

AMAPEUIDA0
BARRIGUDO
Ó PI L AÇÃO

J BICHAS
PÒMVUÍSOK
MftMES

• » . UStSÒMiHTf

fAnNÉsròeKl
comíÍccidc d,

IQLEO DÈ&ÁIlfj. fliJtRIA
ÜUOlEOflrVASTRUCO

Olliõf HE
mem

Catharina c conti-
no R. (». do Sul.

Loteria da Capital Federal
Hesultiido da c.xtracção de hoje:

11141. , .1 ., 100:0008000
34160. 4 » ¦_ _ .......................^ 20:0008000
56787, _¦¦,_..'¦_ ww»«........,;.. ,__, 10:0008000
10257. , a ,...,.« 5:0008000
10563 2:0008000

mem

Tír A Mn«rn«n CRuica medica. Appa-ur. a. moscosorc-ho dií!estivo- Cmi.
fiiiltas de 2 cm deante. Rua Assembléa, 131»m
CAMAS PAULISTAS

Guarde bem - C. 3586 - este numero
BONIFICAÇÃO :

Compras a 300S 500-5 700-5

C. 3Guardo bem 5
0003

8 6
Rna Treze de Maio 35 — Tel. 3586

Loteria de Minas Geraes
llcsultado da extracção de hontem :

8805 (São Paulo) 100:0008000
8724 (Barra do Pirahy) IOíOOOSOOO
2670 (Rio) 5:0008000
4819 (Patos) 5:0008000
6645 (Rio) 2:0008000

mem
Loteria de Santa Catharina

Resultado da extracção do hontem :
5907 (Rio Grande) ....„  50:0008000

18668 (S. Paulo)  5:0008000
2510 (Joinville) ,,,, .,, 2;500|000

15041 (S. Paulo) ,,,.. Ji5O0S000
11144 (S, Paulo) , 1.,,*..,_liV.,_.l__ líOOOfOOOi

DR. JORGE SANT'ANNA
CIRURGIA-GYNECOLOGIA

Tratam, das doenças das senhoras pelomethodo de Bier e pela dlathcrmia R. As«sembléa 23 rie 2 ás 5 horas

A INDEPENDÊNCIA
Mobiliário para uma casa, com 36 peças,2:6ã0.*i — Rua do Theatro n¦ 1. Tel. 476 C.

Dr. A. Fi da Costa Juniorp^^g|
mores. Radiunitl.õrapia. R. Chile, 17 <'4 ás 01.

JEStSEY DE SEDA
Fabrica — RUA MARIZ E BARROS, 235

Tel, V_ 404C =_ Vendas a varejo .

; j._ "/^i_íAA;auii-iíHi. ii.
'^^^J^i^^^'
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SÍlverlo Lopes Sn A.arlins

ÍHinlciirlii 

Poulc. Muniu*. «
1'lllni*. miiiiilititt cplcbrar umn
uii'-ii ein -iillr.ipi.» d» (lliUII tlv

sctti Ni>ni|iri' Iiiiil.iiiil.i rupoNO v (inr
SII,M.;;lo U)l*Eá SA" MAHTINS,
HiRiiii(lu.fiilrii, 20 «In nirrciitr, d» 9
lionm, no ullur dn N. S. ilu* Dor.** iin
i'ltr«*ja ilu ('undnlnrlu. convidando os
*eui |t>ui-<>ntt*ii «• nilgon" a assUtireni a
ewe «cto de j_jj____

SUverio Lopes Sá Martins

ÍMnnocl 

Morcim dc Souw
Ponlctt iiiniiilu celebrar no ai*
lur.mór da egreja da Candeia,

riu, segundu.feira, 20 do corrente,
ns 9 horas, uma minan cm inten .3o
ilo seu MiudoMo genro e amigo SIL*
VERIO LOPES SA1 MARTINS, con-
•..dando os seus amigos a assistirem a
esse aclo religioso.

A NOITE — Ku...i...l.>
<i.n«mn«,p»m»»ryw.)<|„1:.r«.>,^lt,^,^rti *********** *}*****»*»
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Odette Paracampos da Rocha
Lima

tSeu 

esposo, engenheiro AdeUlro da
Rocha Lima, o filhos, seus irmão*..
Franrisquinlin, liellinhu, Annunclada,
Ollilia e Maria de l.nurdcs, .cunhados,•oroncis .loão Lihcrato e .lovenrlo Barreto,

Drs. Abtlciii.go, Olgicrdes Al.tlle/, Lacrl,
Rorisinha da Rocha Lima c sua sogra Sc*
vera Nogueira da Rocha Lima e mais pn-
rentes, agradecem, penhorados. a todos quc
acompanharam 11 ultimo morada a sua es»
posa. mae, irmii. cunhada o nora e cnnvi»
dam os parentes c amigos pnra assistir a
missa do sétimo din, ás li horas do dia 20
do corrente (segunda-feira próxima), na
«grrja da Immaculadu Conceição, na praia
de Botafogo.

Luiz Maria de Mattos

Íl.iiiz 

M .dc Mattos Junior, senhora
e filhai: Silvino Motins e filhos; .lou-
quim «Mattos, senhora c filhos, e Ma»
ria Mattos Rosa c marido, pénhora-

.ios. agradecem a Iodos os parentes c ami»
•os nue se dignaram acompanhar os func»
:acs, que compareceram ú missa dc 7° dia
i que enviaram condolências pelo falirei-
mento dc seu saudoso pae, sogro c avd LUIZ
MARIA OE MATTOS, c communicam quc a
missa do ."Kl" dia pelo eterno descanso dc
sua alma, será rezada na segunda-feira, 20
do corrente, f.s 0 horas, nn altar-mór da
egreja do S. Francisco dc Paula, confessou»
do-se desde j.i agradecidos a todos os que
comparecerem 

Antônio da Cunha Bastos

tArmimln 

Maria das Dores Bustos.
Cnrlindu Bastos dc Mello c filha, An-
tonio dn Cunha Bastos Junior, Mn»
rictta Cid Bastos e filhos, Evelina

Bastos Mendes, Eduardo Borges Mendes e
filha convidam os parentes c amigos de
seu pranteado esposo, pae, sogro c nvA AN-
TONIO DA CUNHA BASTOS o assistir a
missa dc trigesmo dia de seu fallccimcnto,
que mandam rezar segunda-feira. 20 do
corrente, ás 0 1|2 horas, no altar do San-
fissiino Sacramento, da egreja dn Candeia-
ria, confessando-sc mais uma vez agrade-
cidos.

* ' ***1*******$il\>!y •
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O SUeCESSO DÉ UM DIA DEPENDE DO ANIMO

EMQUESS AMANHECE
Ò «-nl, ,s. !.,"¦ anuo i. |.«Hla ";"l,ll'^'!,tC„0IlrCA'*.,

otíHUboncieH COLOATE <* os I*>Ih*s COLC.ATP

POR QUE ?
Porque a coiiiblnas-tò «lon proiliictoe

___..>/* lj

\>./_A.

A' PRAÇA

João Sancho Augusto da Silva
'i'(hti<jò auxiliar da "Xotre Dame de Paris"

c d'"A Brasileira"

ÍA 

familia tlc JOÃO SANCHO AU-
GUSTO DA SILVA manda rezar se-
gunda-feira, 20 do corrente, ns 9 ho-
ras. ua egreja dc N. S. da Conceição
c Boa Morte (rua dos Ourives) uma

missa pelo 7° dia do seu passamento, con-
vidando para esse acto religioso todos os
seus parentes c amigos.

Helena Gutierrez Simas

tOtlo 

Gutierrez Simas e familia, Hu-
go Gutierrez Simas c familia, Raul
Gutierrez Simas e familia, Loé Gu-
tierrez Simas (ausente) e familia

convidam as pessoas de sua amizade para
assistir a missa que mandam rezar por ai-
ma de sua mãe, sogra e avó, no altar-mór
da egreja do S. Francisco de Paula, ás 10
horas do dia 21 do corrente, terça-feira,
antecipando seus agradecimentos a quantos
forem presentes a essa cerimonia fúnebre.

Appr. D. G. S. Publica, N." 754, (Io 15-3-1922

Contra a grippeSO' "RHODINE"
Academia Scientifica de

Belleza
Itua 7 de Setembro, itiii — Hio

Mii.Migem ESTIIIÍTICA. MIÍIMC.V, HVOIE-
NICA c Iodos os tratamentos dc llellc.n.

I.ntl.lcclnicnlo, desenvolvimento o rcilu*
cção rios selos, du vcnlro u viirijeeimento
rins carnes, correcçiio dai fôrmas, etc.

Tintura dos cabellos em Iodas us cores
com a duração rie 2 aiiiios. Lavagem dc ca*
becas com icccagcm cleelrlca. Corto de'ca-
bollos. Ondulação Mareei e forçada. Beco»
loraçáo dos cabellos brancos lem o» plnlur,cura du calvlco em Iodos us casos c cm lo-
das as cilndcs.

Aiin.inii-.-iio das sobrancelhas pari sem-
pre. Mniilciirc. Pcdlcurc. Epllnçâo clectricã.

Se lem PKI.I.OS. use o DEPILAT0U10 ELI.»
CTIUCO IlADICAI. que os lira parn sempre.
Na sua loilclle, use AGUA CP.UME e PO'
imtHO/. BAINHA da HUNGRIA. So lem
pelle gorda c luzidla, LICITE CREME o PO'
IVAIIUOZ DMCACIA. Se tem poros dllnla»
dos os PRODUCTOS C1VE1TE. Na sua mas.
sagcin é para dormir, use CHEME VELPEAN.
Pura lavar o rosto PASTA IVAMENDOAS. Pa»
ra ilar côr ás fuces o ROIT.E RAINHA ria
HUNGRIA o para os Inliios o FLEUII de RO-SE RAINHA DA HUNGRIA. Para os olhos cs
produetos MESD.IEM. A ACADEMIA SCIFV-
TII-ICA DE BELLEZA trouxe ao Rio 100 pro-duelos de Belleza, premiados com o Grand
Pris. Expcrin.cnliil-os ú usal-ns sempre. Es-
creva hoje mesmo. Cal.i_.go grátis. Rcspos-
ta mediante sello. i>t

*****

<P^~'
"COLGATE"

polas suas qualidades liiexcedlvcis c perfumes delicados garante-lhe
um ambiente dc bem estar e satisfacilo, que predispõe aos bous

Cominiinicamos aos nossos presii»dos clientes, c a quem mais interessur
possa, quc, devido a» obras de re.'•onMru.Tão do nosso prédio silo ás
ruas ilu Alfândega e Quitanda, serão
transferidas pura o nosso outro pre
dio, alto ú rua da Cundclariu (esqui*
na dn rua dn Alfândega), todas ad
secções do lliineo que ucliiainientc
funceionnin no primeiro menciona*
do prédio, ficando assim a nossa Fi*
liai nesta praça, A .'AIITIR i)E 20
DO CORRENTE, funecionando uni*
comente no referido prédio da run
da Candelária, até quc fique prom-
Sto 

o nosso novo edifieio das ruas
a Alfândega c Quitanda, para onde

então se mudará definitivamente.
Rio do Janeiro, 17 de outubro de

1924.
BANK OF LONDON & SOUTH

AMERICA, LIMITED.
HARRY WEIGALL — F. S. PRWR.

Gerentes.
Cura da blenorrhagia

Eu abaixo assignado venho por meio des-
te declarar a bem da verdade que soffrendo
dc uma blenorrhagia c proslalitc ha oito an-
nos c tendo mc tratado com diversos trata-
mentos modernos nesta cidade, foi-me in-
dicado por um amigo o Dr. Jorge A. Fran-
co, com consultório no largo da Carioca, 15
o qual me curou radicalmente.

Faço este de espontânea e livre vontade e
por dever de gratidão publico nesto jornal,
afim de quo todos que soffrercm da mesma
cousa saibam onde obter o remédio que os
curará evitando perder tempo e dinheiro.

Estou ao dispor dc quem quizer á rua Con-
selheiro Saraiva n. 39 pnra qualquer infor-
inação.

Rio dc Janeiro, 13 de outubro de 1924,
Jorge de Moraes Sarmento

negócios

.*******-*.

Adentra Geraes: I.KONE tt C.

1" de Março. 81
RIO

Praça da 8*. S»

8. PAULO
K-W4^

Seda
lavavel

crepe da ehina
,aponez. Quali-
dade superior 32
padrões (para
eamisas). Lar-
gura 100 c, me-
tro. ....... 32$00O

Margarida Sensburg Pinto
VIUVA GUIMARÃES PINTO

ÍSeus 

filhos, genros e demais paren-
tes mandam rezar na segunda-feira, 20
do corrente, 30° dia do seu passa-
mento, uma missa, ás 8 1|2 horas, no

altar-mór da egreja dc S. Francisco de
Paula, agradecendo, penhorados, aos que
comparecerem.

Vivaldo Moncorvo Franklin

ÍSua 

esposa, filha, irmão c cunha-
dos convidam a todos os amigos para
assistir a missa dc sétimo dia dc seu
Inesquecível e pranteado VIVALDO,

que se rcalisará segunda-feira, 20 do cor-
rente, ás 9 horas, na matriz de S. Geraldo
(Olaria).

Dra. Evarista de Sá Peixoto
6** MEZ

ÍA 

familia da Dra. EVARISTA DE
S<_ PEIXOTO manda rezar uma missa
em intenção de sua alma, segunda-
feira próxima, ãs 9 horas, na egreja de

S. Francisco dc Paula.

Mercedes Süssekind de Almei*-
da Rego

Sen marido, filhos, sogra, irmSos, cunha-
dos, sobrinhos e demais parentes, na im-
possibilidade de agradecer a mnitas das
pessoas que acompanharam o enterro e as-
sistiram ás missas celebradas em merao-
ria de sua querida MERCEDES, por lhes
desconhecerem as residências, deixara aqui
expresso o seu profundo reconhecimento.

CASA DE SAUDE, S. LUCAS

AGRADECIMENTO
Grandemente penhorado pela habilidade e

promptidão com que o conhecido operador,
professor Dr. João Baptista Canto, operou
de apendicite, o meu filho Nelson, venho a
publico agradecer a este distineto seientista,
bem assim, aos seus dignos auxiliares Drs.
Luiz Carvalhal e José Furtado'Belleza.

O men profundo reconhecimento abrange' tambem ao illustre professor Dr. Julio dc
Godoy Tavares, director da modelar casa de
saude S. Lucas, á rua Voluntários da Pa-
tria, onde se realisou a operação.

A* enfermeira chefe da Policlinica de Bo-
tafogo, D. Antonia Alves Pereira, c ao Sr.
José Monteiro e D. Christina Monteiro, cn-
fermeiros da casa de saude, os meus since-
ros agradecimentos.

Rio de Janeiro, 18 de outubro de 1924.
José Francisco Moreira..

145, rua da Passagem.

Café Amorim
LEBRINHA TEIXEIRA & COMP.. têm a

honra de participar aos seus bons amigos e
freguezes qne mudaram a FABRICA DO CA-
FE' AMORIM da qual são proprietários para
a RUA SAO FRANCISCO DA PRAINHA NU-
MERO 39 - TELEPHONE N. 2788, onde te-
rão multo prazer em continuar a receber suas
estimaveis ordens.

Amplamente melhoradas as suas novas in-
stallações, estão aptos a satisfazerem as
maiores cncommcndas, continuando • man-
ter todo o escrúpulo na torrefação, de fôrma
a tornar cada vez mais conhecido e preferidoo CAFÉ' AMORIM. Rua São Francisco da
Prainha n. 39.

AVISO
Corrêa & Cia., Limitada (Empre*sa de Águas Nineraes Salutoris) de*

ciaram para os devidos effeitos quedesde o anno de 1921 todos os seus
negócios têm obedecido á orientação
exclusiva de seus directores*geren*
tes, abaixo firmados, únicos compe*
tentes para resolver todo e qualquernegocio de interesse da mesma Em*
presa.

Outrosim declaram que em Para*
hyba do Sul o único autorisado a
tratar de qualquer negocio em nome
da Empresa é o Sr. Newton Jansen,
pelos poderes de que se aeba invés*
tido pelos seus directores*gerentes.

Rio de Janeiro, 17 de Outubro
de 1924.

FERNANDO LEITE & CIA.,
Dircctores-Gerentes.

Devoção de N. S. do Cabo da
Boa Esperança

Na Egreja da Veneravel o Archiepiseopal
Ordem 3» de N. S. do Monte do Carmo,
celebrar-sc-á, no próximo domingo, 19 do
corrente, a festividade de N .S. do Cabo da
Boa Esperança, precedida dc um triduo queteve inicio hontem, ás 7 horas da tarde,
feita a expensas dc um fervoroso devoto.

A missa solemne terá inicio ás 11 ho-
ras, oecupando a tribuna sagrada, ao Evan-
gelho, o illustre Commissario dn Veneravel
Ordem, Monsenhor Dr. Fernando Rangel de
Mello, brilhante ornamento do púlpito bra-
sileiro.

A orchestra, sob a regência do distineto
maestro Padre Antônio Romualdo da Silva,
executará selecto programma de consagra-
dos compositores de musica sacra.

Em seguida á festividade, será conduzida,
procissionalmente, a imagem da Santa, da
Egreja para o seu nicho á rua do Carmo.

Convidam-se os devotos dn Homenageada
e os catholicos da capital a dar em realce
a estas solemnidades, com a sua assistência.

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 1024. "_a

DROGARIA BAPTISTA vce"d" ?rogrosso 6 fl
varejo. Preços boratissimos. Rua 1° de Mar-
ço n. 10.

q entista — Octavio Euricio Álvaro —
•¦* Carioca 50- Io. Phone C. 3392.

ÚNICA MA.
CHINA DE
ESCREVER

FÁCIL
DE DES-

MON-
TARSk*

Archivos de
aço "Blodner", Pianos

e auto-pianos, "G STEIN-
WEG", Balanças "Mercedes". Gramo-
phones "Anker", Fogões, Mach. de cos-
tura "Anker", Moveis, Radio-Telephonia

— BALLISTOL-KLEVER
Únicos representantes para o Brasil

TAS & L Rua S. Pedro 27
Importadores e Commissario. —> Tel. 6326

Rio de Janeiro

CLUBS
E' e será sempre o melhor Pó de Arroz,

Adhercnte c perfumado..

TODAS AS CASAS
MODERNASDO
RIO, AS GRANDES
E AS PEQUENAS.
SAO MOBILIADAS
E ORNAMENTADAS
POR

&G.
QUER V. EX. OU-
TRA RECOMMEN*
DAÇAO ? VEJA AS
NOSSAS EXPO-
SIÇÕES DE MO*
VEIS, TAPETES,
CORTINADOS E ES*
TOFOS.
93, OUVIDOR, 95
41, OURIVES, 43

Tnssor de
seda

«Japonez multo
encorpado (para
roupa de ho-
mem). Metro. . 35-puOC

.'Vendas por atacado e a varejo

Na CASA PACHECO
Rua Uruguayana 158 e 160

Esquina da rua da Alfândega
TELEPHONE NORTE 1244

SANAT0SSE PARA TOSSES B
nRONCIIITKS

flÈÜ]
I LlliL 5

JL—

i SIS i
Clinica Medico Cirúrgica de Doenças doa

Colona, Rectum • Ânus
Tratamento especial indolor das

HEM0RRH0IDAS
SEM OPERAÇÃO

DR. RAUL PITANGA SANTOS
Da Faculdade de Medielna

Cons. Passeio, 56—sob. de 1 ás 5 w

SANA-SYPHILIS ísrsrui:

casa Suceoa
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

SO' ATE' AO FIM DO MEZ.

asa Sina
Avenida Rio Branco, 76 a 86

PARA

ADELGAÇAR
Pefa tmrtiu-m cta («!. ¦ .«rfiui* Ha ttmr .. cnm.

,«.«*tiu iturtiunt * um n«wui_a<Ja da retimn ¦

Iõdhyríne
.. D, DESCHAMP ¦
APROVADA « ACONSELHADA .

pel» Corpo Mtdico Francas e Ettrmngêiro I
A etliúlu mN* at.kt_n.to m» Mb huhi dt trtuautt jDeposito Ctninl: Labor. LALEUF40, Avenue de Ls Motte-Plcque., PARIS

^ Vendeu em todas as Pharmacias t Drpgariai
___-—_- , ias» —

K_

MIJNSON STEAM8IIIP MM.
Administradores doa vapores ds
United States Shipping

Board Fleet Corporation
A rol» mais rápida para a

America do Norte
As próximas saídas do

Rio de Janeiro para
Nova York são :

AMERICAN I.EG10N Outuh. 2»
PAN AMERICA... .Novern. 12
WESTERN WORLD..Novem. 26
SOUTHERN CROSS. Dezemb. 10

Para o Rio da Prata
PAN AMERICA Outub. 24
WESTERN WOKLD.. Novem. 7
SOUTHERN CROSS.Novem. 21
AMERICAN I.EGIO.V Dezemb. 5

E quinzcnalmento • secnir
O PAQUETE

n

PAN AMEIA

Últimos modelos dc

GARDAN
Da Fabrica Meister, Lucius & Brucnning— Allemanha

EM COMPRIMIDOS
Feliz combinação dc Novalgina e

Pyramidon.
Remédio soberano contra Grippe, Rheu-
matismo muscular e articular ; Antipy-

retico e Analgésico.
fi ARD AN eomiiate com efficaciaunnunn quainuer DÔR RHEUMA-

TICA.
A* venda nas Drogarias e Pharmacias.

Representantes: JOHN JUERGENS & CIA.
Rua da Alfândega 120.

—1___ _S t~-~

Gaz, allemães, econômicos, modernos,
e hygicnicos, brancos c pretos,

marca PROMETHEUS

UU HAMBURGO
EWEL & COHE.V Ltda.

Andradas, 44 — Norte 1986

Via* nrinrtrSn* c-jUra radical da blcnor-ias urinarias _hagla Tratamcnt0 (lns
moléstias vencreas. Dr. Beimiro Valverde.
Largo Carioca, 10, 1 ás 6.

Dr. R. Pitanga Santos .&._„.
e ânus. Tratamento especial das hcmorrhoi-
das, sem operação. Passeio, 56, sob., de 1 As 4.

¦ ***** 

^J l^

Nem sempre o
que é bom

custa caro...
QUEREIS UMA PROVA

DISSO? IDE A

Alfaiataria A LÊ. RTO
50 — CARIOCA —50

onde vos vestircis no rigor da moda, com
conforto c por preços que não cncoiitrarcis
cm outro estabelecimento.

Doenças nervosas, estômago, intestino
e da nutrição (arthritismo, diabetes,
obesidade, rheumatismo). Moderno tra-
tamento pela dictetica e physiotherapia
(duchas, banho dc luz e dc sol, luz
ultra violeta, etc). Dispõe de um bein
montado serviço no Sanatório Rio Com-
prido, para doentes internados. Cônsul-
tas de 3 ás ... Largo da Carioca, 3.

Esperado de Nova York, em
23 do corrente, ealrà no dia sw-
guinte para:

Santos, Monlevidóo
e BuenosAirss

Estes modernos vapores com-
binam a rapidez com muitas r,
opportunidades de descanso •
dc prazer durante a viagem..
Do uma limpeza inexcedive*.
camarotes espaçosos e bem ven*
filados, lâmpadas para ler
e todas as commodidades mo*
dernas, cm sua maioria eo.n
banhos privados. Grandes o
espaçosos salões c cxcellrnte
cozinha.

Preços especiaes para via-
gens dc ida e volta oos Esla-
dos Unidos da America, via
costa do Pacifico, e volta pela
costa do Atlântico ou vice-
versa, incluindo a passagem
de Buenos Aires a Vulparaiso
pelo Trans-Andiuri.

-*_
AGENTFS:

The Federal Express Co.
Avenida Rio Branco, 8T

RIO DE JANEIRO

i

LUSTRES
Preços especiaes

CASA BERTKOLDO
FABRICAÇÃO PRÓPRIA

RUA THE0PHÍLÒ 0TT0NI 90
MUITO PRÓXIMO A' AVENIDA

*******v————i—im*.**—.****•****m_-_•**m—¦—¦—^»____^

Ulceras s>'Phi,i»i*-'as — MANOEL enrou-sew '" -« uleeras syphlliticas das per»nas em 30 dias, com '_ vidros de Luetyl «
gastou 11.000. — ANTÔNIO curou-se de ul-ceros syphlliticas das pernas em 120 dias (4mezes) com 20 vidros de outro depurativo •
gastou 75-?000. ° *

LUETYL só em boas pharmacias.

ROSALINAPABA T0SSB
COUUELUCHIÍ

Pyorrhéa dentaria
O Dr. César Estevcs tendo descoberto o es-

pecifico, envio gratuitamente aos Srs. den-
tistas que queiram experimentar; rua Sete de
Setembro 210, dc 1 ás 4 horas.— *

Doenças da pelle e syphilis
DR. WERNECK MACHADO

Largo da Carioca, 11, 1" andar (só atten-
de a doentes dessas especialidades).

¦ ***** i.

Drs. Leal Junior e Leal Neto
Especialistas cm doenças dos olhos, ouvi-

dos, nariz e garganta. Consultas de 1 ás 5
Assembléa, 60.

QTJERÊIS APRECIAR A RESACA ?
Ides ao LIDO ANTARCTICA, encontra-

reis um Restaurante dc 1" Ordem, aberto
:i noite, toda a cozinha Internacional, pro-xinio an Hotel Casulo. Av. Atlântica, TelSul 803, Copacabana.

NAO VENDA SUA JÓIA!
VA EMPEJÍHAL-A A CASA

JOSÉ CAHEN'afmtim*w-
Phone C. 2225 — Jonto ao Rio HotelnirniiiM im.h.i.  .«____ """*¦ N

BEDAA.
CERVEJA ffilfj-Twjt

'DEflNOPALADADfK

$WlEB6Cí"
RUA S.CHRISTOVÃO TOS
TUEPHONÊ- V.2553

íí*_ní

__l'ITk__j|

-•—-*•_»—..
Pelle, Syphilis, Vias Urinarias

Rua da Assembléa, 54, das O ás 19DR. PEDRO MAGALHÃES-' ******
SANAGRYPE pA^FLlIE?fz* *¦

CONSTIPAÇ03S

Doenças nervosas e
fraquesa da vontade
Fraquesa pbivsiça c dc idéas, desanimoduvida, medo, indiferença, tristeza, aneus»tia, manias, sustos, ataques, etc. estomaao *Intestinos. Emprego local e geral de radia-

çoes ultra-vioictos dc Bach e da suggéstaonelos melhodos mais modernos; Dr :(:_„{ .C. uz, II. S. José (il, 3 ás 5. Tel. 4li'_5 C

5 OÜRC! BRILHANTES!l
. E Jóias usadas, quem melhor 5

Ipaga 

é a JOALHERIA INDIANA, °
Becco do Rosário, esq. L. 8.
Francisco. Attcnde-se a chama.
dos pelo Tel. Norte 3111.

jj____~ 
IV. D..a Iin* M(-'aieo • *"",*r""*''r- Viu
llr. WIO Wn»urinarias. Partos. Dr.tr-
ca*» de senhoras.. Cons. Av. Rio Branco, K.
Vás 5- Resld. Bambina. 3i- fcl. Sul 811.

8ELECTA

Único ootão'
garantido fr&tt?^

que rivalisa
com Kre.
mentz

NA CA8A P.ARB0SA
>E MAIO .tli

DRS. H. ÂRAGÃ0 £ A. MOSES
Exames de sangue, escarro, urina,, tjcci.

nas, etc. RUA 1)0 ROSÁRIO "... 131, prós:-
mo i Avenida.. Tel.. 4480 N.

, mm* —

p^^^^OBO^ ^

R. M. S. P.
(MALA REAL INGLEZA)

P. S. N.
(CIA. DO PACIFICO)

PRÓXIMAS BAIDAS PARA O i»l"I,i

DHIGHLAND 
PIPER .... '2H de outubro

_ ANDES  2 dc Kovcmbrol
8 DESNA '.'.... 0do. Novembro*.

AVON .
D.VRRO 
AUMANZORA

PARA EUROPA: a
l!l d«: eotiib-o ^•_8 dc Onlabro
2 de NoTcmire

PASSAGENS, FRETES E INFORMAÇÕES
NO ESCRIPTORIO DA COMPANHIA

51, AV. RIO BRANCO, 55
Norte 800 0

caoi. saoiaocs-s 2
SOB0E.**

s, Avenida e Terrenos'^
se em S. Thereza. VENDEM-SE n.•^^ 

'iw

Uruguay, Avcn. Suburbana, Paula Mattoi,
etc, C. 4812. S. José. 59, 1* and..

Prédios

¦W_S*E?TRAjr

rrocurem por ioda a parlo
E' o chá Ideal e da .Moda:*****

Infecção gonococcica e todas as suas com-
plieações para os olhos (ophtalniias en
adultos, ophtalniias dos recei-nnasoidos» tri-
tçs, etc.); para as articulações (arthrite",rlieumatismo, cte.); para o appnrelh. eir-
culatorio; para o apparelho giaiito-urinaci».etc. A primeira indicação, a indicação taaii
segura e positiva :

VACCÍNA GONOCOCCICA
do Laboratório Clinico Silva Aranjo

VMtiMcQ*
AÇID0 URICO -ARTHRITISMO
KfUMATISMO-ICTERICIA-CALCULO..MOLÉSTIAS DA PELLE t ECZEMA

FIGADO-RÍNS^BEXICÁ
FALA UM EWIINEPJTE

MEDICO
Tenho empregado em minha clinloi ¦"»•

casos Indicados, o preparado "ITrolIthlco", •
como tem sido multo bon,- os rcauliaclo» ob-tolos, firmo o presente att.stndo.Kio de Janeiro. 13 de outubro dc 1921-

Dlt. RODOLPHO VACCANI•"¦ ¦**%&%***¦ v*r\ —-

r iu, i giol
Loçfio de petróleo medicinal

PORMULÀ E PKEPARAÇAO
nu — DO —
Pharmaceutico Francisco Giffonileituma, ondula, amacia e conserva o

-, ,- cabello.Mlinguc completamente a cuspa.usa-so como qualquer loção.
Deposito: Rua Io de Março, 17

RIO DE JANEIRO
L'c* D* X- S. P. n. "40 em 1-4-324

¦rUüERCULOSE"^T.atamcnto 
sem cli-

ii,?' i ?' ,,'errc'''a Pontes c Souza Lobo.
II 9n Í"Z <lc.„c*""»". n, 6-sobrado. - lüas _0 horas.. T. .30(1 H,.

m

l_^_____. ,_*...¦*¦. ..-
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pri-vciiír-m* ronlia a*
.l«»'.'ii«;«* iiiilcmliim prnprins dn nm-
danen dc ••.tiiriiti, limpa ò deainfcclM

< nen orjjgaiuHiiio com alguns

comprimidos de

URÍTR0PIN4
\5CKERINGZ¦_* 51 Stiitt-il.k_r_*ri.""^ ^1 P I

pi

_M_MKaRfiMHwnaPUstH

• y s
PKI^riClKAS"Mnm'iollf Nlliiinlu ". no l.yrleti

A i'OI|l|)iinliln trance*» de apurei rs, nen,
hiiiilcm, uu llioulni I.yrico, u .ellni «• nuiit»
rnnlieeidn opercla "MiimV.ollt! Nlloiicllu" ita
llerví, rm Iviiipòti mullu rcpivsiiiliiilii
llin pcllis «'iiuipiillliiir. Iiiill,,n.iv,
Aimuiln roí
d

MB aiiW II IIIISSSSUIUIIIII 11 lll

3 te
«.- • mi-me :..<*:rK—A—'« r*

rLHr
.«».-•!»_ I • _M_M

nn
i\ta Mlml

Auugilii representou, nu Municipal n coroe*(ii 
quc lho serviu do llhnlln "

o grande preventivo indicado pela sciencin.
I.inipíi «• ili-ninfwlH a Itoxipa. os Rins o aa
Via» Urinarias. AbHoliitainvnln inoflcnsivo «
tolerado por creanças o adulto*.

Cousnlte seu Medico.
Kxigir sempre os Comprimidos de

Urotroplna "Scherlng"
cm «Moina «riuinaes com um lulio á 20 cumpri»
midos,

pjr-Mrqiroiiia-wnm^^
BEBAM CAFÜ' ffl f\"B>f\ O MELnuil E O iMAIS

\**ml\ja\J SABOKUSU
s^ipipwiWittlAini»jiiiiir_Knironnmiiiinm

Theatro S. José

_á_!__KAlN^_H _^\/ I m_H

.'» -__-B3-S«t''»y^

__^_H_~r -¦¦ jLs.*t. ,

Bcrtha Bivar

rCENTENARIO

GUEDES
'"•y* r____———_._, ^

I ^^^^^^^^^^^_

Projecto da estatua que vae ser erigida em homenagem ao Oue-
des, cujo Io centenário se festejará no próximo dia 30, no popular

THEATRO S. JOSÉ'
ffiffliiiintiihitó^

Elle corre que nem uma lebre

1 ^W'^^^^^?^W/

£k -<jul um caçador ane corre mais ligeira que um galga
t apanha uma lebre na carteira.

m- Pata corta bem, é preciso ter sopro.
— Paia tet sopro, ( precisa ler excllcnta pulmleí.
m. E peto ter escellenlet patmbes. I preciso, a txemplt

4'ttU caçador, tomar Aksliio Gujou

O uso do Alcatrão-Guyot, tomado cm to-
ias as rofelçõcs na dose de uma colher dc
café por copo dágua, basta dc fado para
fazer desapparecer cm pouco tempo a tosse
mais rebeldes c para curar tanto o ilcfluxo
mais tenaz como a mais inveterada broiichi-
te. Chega-se mesmo ns vezes a pnralysarj c
curar a tisica declarada, pois o àteíitrfio
susta a decomposição dos tubcrculos do
pulmão, destruindo os máos micróbios, cau-
sas dessa decomposição.

Se quizerem vos vender tal ou tal produ-
cto em logar do verdadeiro Alcatrão-Guyot,
desconfiaes: é por terem interesse nisso.
Para obter a cura dc vossas bronchites, ca-
larrhos velhos, defluxos mal cuidados, o "n
fortiori" da astlima e da tisica, é absoluta-
mente necessário exigir nas pharmacias o
verdadeiro Alcatrão-Guyot. Afim de evitar
qualquer duvida, examinae o rotulo: o do
verdadeiro Alcatrão-Guyot leva o nome de
Guyot impresso cm letras grandes e sua fir-
ma em tres cores: roxo, verde, vermelho e
dc través, assim como o endereço: Casa
Frére, 19, rue Jacob, Paris.

0 tratamento vem a sair a 10 centésimos
por dia — e cura.

Approvado pela D. G. S. P. em 21—4—
1387.

-aOOlv

Uma forma fácil e efficaz para
a indigestão

HABILITAE-VOS A COMER DE
TUDO QUE VOS APETECER

Não existe nada comparável A MAGNESIA
BISURÀDA para livrar-se uma pessoa dos
ardores o dores estomacaes. Não tercis
mais indigestão, dyspcsia ou gastrite quan-
ilo este maravilhoso remédio estomacal prin-
cipiai' a sun acção. Mas ! melhoras instan-

ilniieiis? Sim. Ii nunca falha. Os médicos
réeòmmondam a MAGNESIA BISURÀDA c
os liospitaes usam-na, pois tem a proprieda-

I de de nullificar a acção dn acidez que c a
causa dessa perturbação. Iixperimcntai-a —
Iodas ns pharmacias vcndcni-na e depressa
lercis a prova de que podeis alimentar-vos
de tudo sem receio de seutirdes o menor
nal. lí' maravilhoso mas c verdade.

Hotel D. Pedro - Corroas
Segunda parada adeante de Petropolis

Telephone n. 9
Clima ideal cm região incomparavel

DCSllIlMUI.MJ
nn rêproponlnçan o ir.ihnllio dn Sra, l-y-
rlsií, ijui eiiiiiiiii limo uriiudus uppliiuiios, A
sua vivncldiido niuitu eiiiiirlluilu pnrn dite
realce uu espeeliieiibi, epie fui dus uitlli -¦
ns da tcmporitdn, O tlivulro ciliivn com
tinia niilitcnclá numcroMi «• soluotn, " Sr.
Iliuivieri* le/. liem o uiiu-stco 1'lnrliliirii, u
os nutras nrllslns concorrornin pnra n afl-
iiiieiiu da ivpre-entiiçíiM,
"Ilha dos amores", uo Cariou tioniri

Por Inll.i dc rspiiçii nãn pnilciuus hoje
dar nossa rhroiiien sobro n esl réu dn cnm-
panliiii Garrido, liontcm, nu Carlos Gomes,
o que furemos im scguiuln-fulrn, Desilu J»
podemos iiilfiiiitiii' «pu- dlu lul dc successo
absoluto.

NOTICIAS
A festa de lnilc dc llertha lllvtir

llcallia-se hoje, uo Pnlticiu Theatro, *i
fesl.i nrtistlen dc li.rlli.i Ulvnr, figura dc
prlinclra linha da companhia Alves du

G ii ii h a, quc sc
tom feito justamente
apreciai' pelo nosso
publico, u iprojjrnm*
ma do cspcclueiilo «'¦
deveras alimente. Sc-
ni representada, em
primeira, a peçu dc
Júlio Dantas, "O rc-
posteiro verde", cm
quc Alves du Cuillm
tem notável linha-
lho dramático. I'e-
charú u cspoctaculu
um bom acto dc vu-
riedades, cm quc tu-
marãn parte us prin-
cipaes elementos dn
companhia e mais o
festejado poeta Ca-
tullo Cearense. Alves
da Cunha fará imita-
ções dos adores Au-
gusto Rosa, Joaquim
Costa e Carlos San-

tos.
A issignatora da francesa

A companhia franccza de operetas dá,
hoje, a 11* recita de assignatura com "A
filha do tambor-miir". Amanhã, cm "mu-
ttnéc", será repelido a representação da
"A filha dc Mme. Angot", c, á noite, serA
estreada a opereta "François, le lias
bleus", cm recita de assignatura.
A revista Italiana no João Caetano.

Vae o publico carioca apreciar, pela pri-
meira vez, a representação dc uma revista
italiana, de grande montagem, "Straccina-
ria". £¦¦,. primeira representação será terça-
feira próxima, impretcrivclmcntc. Para ava-
liar-se o brilho que terá esse espcctaculo,
basta saber-se que 500 costumes dc feitios
variados serão apresentados pelos artistas c
coros, durante sua representação. Na revista
entrarão todos os elementos artísticos d.i
Caramba.
Um quadro novo, no Recreio.

A partir da próxima terça-feira, a revis-
ta "A* Ia garçonne", apresentará ura novo
quadro quo os autores intitularam — "Seu
Firmino bancando o professor Mozart". Tra-
ta-se do "charge" espirituosa c opportuna,
cuja» movimentadas scenas serão motivo dc
constante alegria.
"Viva o Amor!".

IA revista do Bastos Tigre e Eduardo Vi-
ctorino, "Viva o Amor!", musicada pelo
maestro Mossurunga, em collaboraçâo com
Harcello Tupinambá, contém, entre outros
quadros, um quc deva despertar muita curió-
sidade, pelo cffcito cômico c quc se intitula,"Tudo de pernas para o ar". Nes«c quadro
o actor cômico Nino Nel Io, tem um bello ty-
po qno so adapta admiravclmcnte ú sua fei-
ção fantasista. A empresa está-se esmerando
na confecção do guarda-roupa, cujos figuri-
nos foram desenhados pelo artista Ilyppolito
Colomb.
Uma festa no Trlenon, dedicada ã Acade-

mia Brasileira de Letra».
iPaulo de Magalhães, autor de "Senhorita

Futilidade", peça quc está cm pleno sueces-
so no Trianon, realisa a sua recita dc autor
com programma sensacional, no próximo
dia 22, quarta-feira, nas duas sessões, nVanll-
dos os preços habituacs. A recita é dedicada
á Academia Brasileira dc Letras, llaphacl
Pinheiro, solicitado pelou artistas do Tria-
non, falara, assim como Paulo dc Magalhães,
quc saudará, cm scena aberta, a Academia.
Haverá mais o acto dos Poetas, no qual se-
rão «Icclamados versos dc Alberto dc Olivei-
ra, Augusto de Lima, Goulart dc Andrade,
Luiz Murat, Humberto de Campos, Coelho
Netto e outros, respectivamente pelo autor c
pelos artistas Olavo de Burros, Amélia dc
Oliveira, Jorge Diniz, Maria Lina c João
Barbosa, No theatro serão fixadas placas c
escudos com os nomes de todos os mem-
bros da Academia dc Letras. O presidente
da Academia comparecerá acompanhado de
outros acadêmicos.
Cm concurso original.

O professor Duque orsanisoti um còncur-
so original: obter entre os freqüentadores
dos "cliiis-tlansnntes" dn "A Capital" uma
impressão dc que se possa avaliar nua' das
"Cstrellas" dos nossos theatros é mais fes-
tejada. Esse concurso, iniciado, hontem, irá
até sexta-feira próxima. Foi constituído um
jury tle clironistas mundanos c thcalracs
para dar o resultado definitivo, Esse jury
está composto dos Srs. Humberto Gtituzzp,
Mario Nunes, Peregrino Junior, Aurcliauo
Amaral, Paulo Magalhães,, Marques de Diniz,
Waldcmar Bandeira, Victor l-ujol c Mario
Magalhães,

VAUIAS
lljije, depois d,-, etp.vi.i.iiliis ImvtirA un-stitihv.i di 1.'ii!iV» dus Giinliii.|l,«iii», Anui.iiiiu, ,m iu-ln di., s.' rviinlnlu liiinhnn, em.viinhlêa, n A. II, dus Porlelrni Tliufltrnuuj—--* Uivcheiims ii iiiil eiirlíin d ¦ despedi.,i,is du nulor '1'elxelrn Pinto, olomenlo duinliir dn cninnnnhlfl l.copnltlu |'i/,- h,—— Desiuilo-se, niimiiíiil, du ctirlax «lu He-

publica, n ivvlstii "l'lpnr,iie". S':!undii.fi«l-
i'.- será islnadn u revlsln "Aqui IfUMU-y".

KSPEOTACULOS
IM»JK. i» Ui • ' S

ISenhorita Futilidade
He Paulo MiiKiilliie»

"r*aaHrj»wif»*(»»-w»r"."«*,i •**#"wi*s

nuiB
EMPRESA PASCHOALíSEQRETOj

ITIIBATUO.CARLOS GOMKS — A. 9 h.
ILHA DOS AMORES, _,hilEATKO J. CARTANO — A's 7 «i • 9 *íi

TIIKATRO*sr.H)M~ A'h 7 ?'. • 0 ••
OLHA O GUEDES.!.

ni A IM» ¦> i ¦ i sktt

I Empresa Theatral José Loureiro
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«RESÂCA»?...

r«s«' nmi
llllllllll, V"tesMiu",

"lar, c*n liorrlvcl ilAr ile rnlircn, w.e de»,
s- "iiieiln", liiiln ciiiflm, ipio innslltiiü a
denipiuirece, por rneanln, rom uniu (liii>« ile

din-
ÇAPIASPIRINA

ERiintnifnle mlmlravei pnrn ni ilôres ilo cahpçnj ile
les o ouvido»! imí" «<'• luvinlitliis e risfruuliis, ele

(S SBÍV-fftíS l^aofe CA.MA8P.IUXA
dc dmis riiinprimidus.

ÇAPIASPIRINA  í>$000

Preços do tubo original' bayaspirina  4$ooo

l.leelHIniln pela I). 0. H. P.
suli n. SON em 7-10-líls

«IMiÉMIliÉp^

'iLw^i.A.iifi'' st/

REPUBLICA

ás 7 Jil e 9 ».l

PIPAR0TE

PALÁCIO
A*S 8 314

0 Rcposteiro
Verde

Festa artística dc
HKI1TIIA UIVAIt

THEATRO LYRICO
Hoje — ás 8 3/4 — Hoje

Um do tui in
11- recita

STF.LLA...
dc assignatura

,'. Mlle. ... SYft.l.

Amanhã - cm mntinéc ús 2 *l|l - Amanhã

A FILHA DE MADAME ANGOT
CLA.KETTK  Mlle. J. SYIUL

SOIRÉE — A's 8
12» recita de

3|l — SOIKÉK
assignatura

FRANÇOIS LES BAS BLEUS
François llernicr.. I.EOX POXXIO

Casino Theatro Phenix
MUSIC-HALL

Todas ns noites

Variado programma artistico
Successo da applaudida canto-

ra franceza

PAULETTE DORIAN
2 — ORCHESTRAS — 2

JAZZ-BAND
Esmerado serviço de RestaurantS

Copacabana Caiino-Theatro
Companhia dc Bailados Cias-

sicos Maria Olcncwa
Hoje — Sahbado — Hoje

A's 21 lioras e .'10 minutos--
NOVO PP.OGHAMMA

Poltronas hH — Camarotes c
bãigiiolrcs 20?

GIULL-ROOM — HOJE
dia «Iii moda. PAX-AME-
11ICAN .1AZZ-BANI).

IHB_r Or70\)oarsemcalda5YPHli,ic i

¦^tratamento / sem injccçáo à
\ Sem dieta Unicarnenle | -

I por \"i& buccal i

1 Ce.-_4.ibo de TBEIVíRSOL |
I condem 30 comprimido- |

i-iqoroa-minla «.'.osa-oa. {|

J
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I, Theatro li
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I..M Vi.

i.ESVC-iã'

m revisia de grande espectaculo, de Easíor|
Tigre e Eduardo Victòrino

II
\ ft

250 LUXUOSOS VESTUÁRIOS!
SCENARIOS DÉSI_UM.BRAg§|!|
_B^-^-Tá5_*rai?_-_iJÍÍ^.r'';;r^"S'^^^^

liiiiiíiiJiiiiiijiiiiiiliiiiitJiiiiiiiiiiii.iiiniiiiiiiiiiiiii»»!'!:_: ¦ ii ex i f i ntt 111 nca ut i tt 1111 ¦ i ta ii 11 ¦ m 11! tt«jnif HHm ntmti ti riiíc armii t«i n i« ai h 11» 111 «m«11 k a i»«»i ii 11«t«i«111111111
íH'J^5TS_S_SSiK;*^>-''.'-

',%7£\t!f< •

só tomo sor-SORVETEIROS,!
pinhos da fabrica Matheus, Itua D. Julia, 50.

AUEU comprar, vender, concertar ou fazer
¦Wjioias com seriedade? procure a "Joalheria
Valentim", rua Gonçalves Dias 37, fone 09IC.

l!lil|||||||||1111llllllItlilllllllMIIIIIIIIIHIIIIM'IIIIMIllllMMIIII|IIMIIHIIIH1IIIIIMIIIIi:illlll1|IIIIIMlllITHERMOMETROS PARA FEBRE I
Só CONFIEM NO 1

I "CASELLA, LONDON" I
íiitiiiiil.itiiiiiii.iiiiiiiiiM.iii.ii!ii..tiiti!iiniitiiitninii.iitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

i -Ul* '¦¦ '¦

Leiam a 1 c 15 dc cada mez n
REVISTA MUSICAL
A* VENDA O 2flo NUMERO COM:

TO A WOOD VIOLET, para violino
piano.

HONOLULU BLUES, fox-trot.
NERON, fox-trot.
CAMEL-TROT, fox-trot.
VENI PEBETA, tango argentino.

Nos jornaleiros e Redacção: H. Carioca
69, sob. Pr. 15500 — Estados: 2? —

Assig. anno: 2515

V. Ex. TOMA VINHO ÁS REFEI-
ÇÕES? peça então BODEGAS

FRANC0-HESPANH0LAS.

..—.1 ¦¦ >¦—

p  ^"--•«^-, —.

Aberto todos os dias desde 8 h.
Amanhã - Domingo, 19 - Amanhã

INGRESSO 1$000

Grande festival em beneficio da
Caixa Escolar V. Cayru'

Gyiiuinstica pclns aluiiinos dá Escola
(1 li.). Escotisiiio pclns do Instituto ¥.
Vlanhn ('- 1|2 h.). Furicção pela "trou-
pe" "Tutu" (II horas). Mntchs dc foot-
bali 1" è 2" leams (2 ás 5 1|2). Extra-

cção dc valiosa Tonibola (5 horas).

BANDAS WIUSICAES DA ESC0
LA 15 EDA POLICIA

MILITAR

PARQUE HVI1P toun FÜíA
distinetã cliçsilela,
ítc. SuriiréhenilciileVAE ABIlIll SEGUNDA-FEHIA .-Para apresentar* .a-suo

variado stocks dc SEDAS, alta novidade recebidas dircclam
kieão «Ic sedas 'bordadas cm cores motas.

Preco's dc reclamo. — Inauguração no dia 1 dc no\cniliio

32 -— AVENIDA PASSOS — 32
:•".'>•

SEGUREM ' B«m*UBOOS
seus prédios, moveis c negócios na

iaüiGotitp-in-iia niliança d Bala

«iicaiifiiiimiiK-iiimiiiiifC-ifiiiitiiiiic-iniitttiiii-atiiitHimi-Jiiiiitiiiiric-tiiMtiitiiicaiiiuiiititit .tiitc-iiniiiitiiic-iiii nti iiiinitiiiiiiiiiiiim iiiniiiiiiiiiiiii

DR. FELINT0 COIMBRA
do Hospital Evangélico, cx-assistcnte dos ser-
viços dos Profs. Krause, Bier e Betzner, do
Berlim, de volta da Allemanha, abriu scu
consultório á rua Canning n. !), das 14 ús 10,
no Hospital Evangélico das 8 ás 12. Phone
Villa 2201. Cirurgia geral, nervosa, partos
vias urinarias e moléstias das senhoras.

Dr. Rolando Monteiro JggSg
Operações. B. Aires. 58. 1 ás 3. Hcs. V. 2009.

OLHOS

m, » Mi J GARGANTADr. Estavam Rezende ^.f
Ex-adjunto dos profs. Weingaertner Gross-

mmn, Passow, em Berlim, e
Neumann, cm VIenna.

TltACHEO-BRONCHO-ESOPIIAGOSCOPIA
Tratamento cirúrgico da ozena (tcchnica dn
prof. Sciffcrt) c das dacryocystitcs (opera-
ção de West). Carmo, 5, esq. S. José, 2 ás 5.

C. 2052. lies. llcgina Hotel.

Larga-mer deixa-me gritar!

^*^R§/ v

Nariz, Garganta e Ouvidos bStuo
CÉSAR DA SILVA, cx-assistente dos profs.
Killian e Brühl, de Berlim. Com quatro an-
nos de pratica nos hospitais dc Paris, Ber-
lim c Viennn. Consultas de 2 ús 5. Itua da
Carioca 31 — 1" andar.

BLENORRHAGIA Trata -
mento

radical, das 3 ás fi. Largo da Carioca, 15. Tel.
C. 3128. Dr. JORGE A. FRANCO — Assis-
tente do Instituto Oswaldo Cruz.

RESTAURANTE, RÍO.DE. JANEIRO
Hua Lavradio u. 5. Aberto ate u 1 hora.

____v_f_ «o _=»__:
«tS-XX-

1874 — 1924
A Drogaria André, commcmorando seu

inflammações c purgações. Collyrlo Moura 60" nnno de existência, está brindando sua
Brasil (nome registado). Em todas as phar-.tlistincta clientela com preços c-sççnçloháes;
macias e drogarias, llua 7 dc Setembro n. 39.

u XAROPE SAO JOÃO
_' o melhor para tosse c doenças'do pel-

to com 'í seu uso regular :
lo — a tosse, grippe, constipações ou dc-

fluxos, cedem, e com cilas as dores do peito
c «'as costas.

2o — Alliviam-sc proinptamciite as crises
(afflicções) dos asthmaticos e os accessos
tia coqueluche.

3» __ As bronchites c inflanimações da
garganta cedem suavemente:

4» _ A insoninia, fcb.re, suores nocturnos,
dcsappnrecem.

5" — Norinalisam-se as funeções dos or-
gãos respiratórios.
ALV1M & FREITAS — R. DO CARMO, 11.

SOB. — S. PAULO
i ¦-fl»' ¦

KiiEUHATISMO
SyPHILIS
K3--P^/V^y ^ír_S_W

UCI*ÇA OrtO *• •'•*¦'• W JO * W

i»r»—
THE LONDON TAILORS , vAvenida Rio Branco, 142, 3" aiid. (elevador)

1°,andar, salas 9 a 12, do edificio do
"Jornal do Commercio" —

Avenida Rio Branco, 117
a quaí possuo Rs.

19.513:6785410
cm immoveis, apólices, neções e dinheiro. —
De fi em 6 annos, c gratuito o anuo segitin-
te (SÉTIMO ANNO) dos seguros terrestres.

Em caso de reconstrucção ou concertis,
por sua conta, de prédio sinistrado, a Com-
panhia sc obriga á indemnisação do respe-
ctivo aluguel INTEGRAL durante o tempo
empregndo nas obras.

A Companhia ALLIANÇA DA BAHIA é a
primeira companhia nacional de seguros ma-
ritimos c terrestres, cm capital, reservas c
receita. E' a companhia dc seguros rnáriti-
mos, terrestres c fluviaes quc, no Brasil, cm
1923, teve a maior receita dentre todas as
companhias congêneres, inclusive as estran-
gcirns, nuc operam neste paiz.
TAXAS MÓDICAS —- OPTIMAS GARANTIAS

LIQUIDAÇÕES RÁPIDAS

Agente geral: ALEXANDRE GROSS

Castro S-. Waldcmar 
'fraca ',n e

_4 «. ¦ *tl^-^*-<
lé Novembro 4'í

arranque os Mos
Com

Nio com os cortar doIoro?a, pc-isosa-
mtnte, nao com 03 au-imar suao curo

C. CARLOS J. WEHRS
47, Raa da Carioca, 47

Junto ao Cinema íris — Tel, Central 4315

OPTIMOS

Planos
E AUTOMÁTICOS

icços reduzidos e vendas facilitada.i

d*uma forma SEM DÔR—simpleme-ii-
eom o» faier murcliar de maneira a que
te po-wm remover Inteirou. Use

--CETS-IT"
Derasade o genuíno. , Benigno. •}•»•
virador, absolutamente Inotfensivo. En-
eontra-se á venda era toda- a3 parte'
jnde ee vendem drogas.

Fabricado por E.
Lanrence _ Co„ Chi-
caso, E.U.A.

Únicos distribuído-
res no lirazil:
GLOSSOP & CO.

Rio
-<a«e->

__r
"PDAfíOI " TALCO E

ri^nVJVl-. p0. MEDICINAL.
Pedidos para o interior a J. Lopes _ C.

Praça Tiradentcs, 38 — Rio
¦ -^»— »-  ¦¦ ¦

AUTOMÓVEIS
Vciiilcni-se usados:

1 Double Phaeton 14|30 Rciu.
1 caminhão de entrega, Delahayc.
1 chassis caminhão "Ford".
1 chassis Grégoire com inslullnção de luz
c arranque "Bnirh".

Avenida Oswaldo Cruz _. %.

Dr. Monteiro de Castro
Participa aos seus amigos c clientes a

transferência do scu consultório pnra a HUA
DOS OURIVES, B7-2" andar (elevador) ondo
.'ittcndc ás segundas, quartas c sextas, dns t
ás 6 horas.

¦ nao»  ."'.¦

AUTO*"íHxAÍ;];>f 
"

Vende-se ultimo modelo li) II. I\ 7 logn-
res cm pcrfeilo estado. Prcçó tle óccusiiiu;

jtrala-sc na rua Gonçalves Dins, 'Jj. .\ Jlodá,
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V \orri' — Snliliailo. is «lc Outubro de 1021
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2UERIA MORRER E[
INGERIU IODO...

l-.ii iiifillrutlti p.di AssUtciicln a Joven
nrmtndii Monrflii, As \~ aniios, i,-;,!, ,,i, A

uu li.-H.i de S.,.1 JuAii u." lln, A «rnhurll,,
uni,l„d:,, por ninilviin Intlmiifi, ii-„t,,,i i,,,,.

inNic, Ingerindo, cm mia rostiloiielrí, imin dá-
o •) • l,i,l,,, 1'oitn fórn d,- perigo, n trctlou-
nilu inncii i'.'o«illi.ii->o ,, sua <-. .i,|,-,,,,,,

REMINGTON N 12
R^AIOR SOMMA DE TRABALHO

MELHOR TRABALHO
TRABALHO SILENCIOSO

itriiirits mi- hoje mesmo este counnn c llio úarcinos, sem nenhum coinproinljsotle sua parte, infiu-niiicõus mais detalhadas.
S. A. CASA PRATT — Caixa Postal, 1025 — BIO/

NOME  RUA  N.'
CIDADE ...:', _,  ESTADO

ÓPTICA MOOERNA
c«u

itsiei.

Honrada cwn
riuifiiiiii.ii dou
$rn. iriiillcin

Arthur Jaeintho Kodriguei
flUA 8«E OS SETEMBRO. 47

«L HOIITC 7318 - . - .,a „__,

*À
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Ijnrnwrn ii aaa—aa BMgfflgaBmnBganM1'%Mm. s. 
$3jmnTi

CREME INFANTIL
[cm i'ó dcilrltilsnílo. 12 variedades. L'm dos
melhores nlIniciitoH pur» creanças e doentes).
1'acolu no Uin. 1S200 o nn Inlorlor 1 $300Prevenimos no |.„l,li,-,> tpic iião ntiginenta*
mon u preço deslc nosso popular produetoipio contiiniii o nicsiun de 1919.

Será indevido <• iiiio cobrarem a mais.
IHt. ItAI !, LKITB & C.

i"â Wi Imm
.,!¦ —m—m
1*0*****—m—ma—

AXSIYRRStinWS

^•t-
LEILÃO DE PENHORES

ún 23 do Oúlubro do 1021 "Cima fionthlcr"
llu.i Luiü tio Camões, 45-17

ALUOA-SÜ um sobrado grande, cnm sele
eummodos. Avenida Passos "2. Trata-se cm
baixo, Casa dus Linhas,

¦ -mm* ¦

tWtay&tde-nna
t&pe—aiigrpdavcImWii
0 VOCC9.

'até 
peitai

feO>-,sUiai -i—V.

^g^É^HBg^fflff^lBfftfe *BTKjOSbÉHTARlOS<H»PWNDO>

iTê) b - ¦ ,. ,., ., -..,, ,____. , tm , „,.

NTRA
PARA AS MOLÉSTIAS DO

ístomago - Fígado - Intestinos

u f * MH» • * T!

MODELO CAKRFIRO & NATAL

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

Tel. Norte 2803
RIO

1'jiiciii nnnos iiiimuhili
A tonlitirlla Adclnia Ccinlin, filhu dn Sr,

OtlflAVd .l,',,'|ui,i, ,1., Cuirliti; Sr, Pctlro A1-
oos il.i 1'inisoca Aluivldii, ilet|iiichniilp mu»
iilflpul; a lenltofllii ürmlmlu d", Saulos,
fillia dn Sr. Aulmihi Snnttm u du Sra, I).
Cntliiirlnn (lomos dus Santos.

—— Pnisu uniunh', a ihilu nnliillci» d'
Mine, Aniicris Sniupn.vo (inrrltlo, consorlo
du Sr. Dr. Carlos S„i„|,|iv,, liiirrldn, o,,u-
sul ,'oiíil de 1'uiiugal i..i Itln ilo Janeiro,
Multo t.i.,.'i,i„,,ii.i nu nossn alia sociedade,
onde mio I.," „|,r.',l„,l„s ,is suai lirliidvs, u
cnsnl S.iiniui.vn Oiirrltlu tvr.l ensejo, ni.il»
umn vo/, do receber as lionieiingciu «im* lhe
>.",,i dvvhliis,

1'iucm iiniiiis hoje:
A senhorita Kinllla Catnldl, filha do Sr.

Josi (lutai,II, commifclunld cin nossn pra»
ça; Sr. Ueucslo Patrocínio, iiotsò cullegii d,
imprensai o Joven llerhcrto Caslro, lillm
do Sr. 1'rcderleo Mots o Caslro, cscrlv/lo do
2« iiíficbi dn ii' Vara Criminal.
CAJAMRSTOS

rieallsoit-so no diu lil, nn maior Intinil-
daile. o enlace iiiiitriiiiuiiiiil dn capitão Dr.
Iloiuiiiu, Aiif.iis.to do l.i,,,:, e Clrnc, com
a senliorila ZiiIoIIüi bVrru/. S. Tlilago, fl-
lha dn capllilo Domingos .luso Alves SAo
Thiagii, mitigo guarda-livros de nossn pra-•¦a. Testemunharam n ucto, .pur parle dn
noivo, no civil o no religioso, o cnptlilo
1'nuliiio de Andrado llaptista, o. por parleda inilv.-i. nn religioso o S;\ José Curiós dc
Macedo Soares e sun li.tmu. esposa l>. Mn-
Ihiltlc de Macedo Soares, o, no civil, o Dr.
Miguel Covcllo Júnior, clinico rcsitlcnto ims
Cnnipos tlu JordAo, c sua lísiiiu, esposa, D.
/.iiliuii Covcllo.Itculisou-se honlcm, em Nova 1;ri-
brugo. o enlaça mnlrimonial du senho-
rila Dyla Passos llnrrcln, filha do advo-
gado Dr. Kniiiulo IlaiTcto. oom o Sr. Mn-
nocl de Moraes, negociante dmiiielln cidade
c. fillio do capitalista Alexandre Moraes.
Nn civil foram testemunhas dn noiva o Sr.
Domingos tlc Souza c Mme. Luiz Corrêa dn
Itoeha c no religioso n Sr. Alexandre Mn-
rues c üliti ICxnia. esposa I). Ignez CdontciròMornos. 1'clo noivo, o Sr. Dr. Adino Jlncicl
Xavier c D. Dcoliudn Moraes Pereira, no cl-
vil, c Sr. Luiz Pires c f). Zulinlra (ioiiics
Pires, no religioso. O acto civil crrccliinu-
se na residência tios pães da noiva c o
religioso na capella do Suspiro, cm Frlbur-
go. Os nubentrs embarcaram paru esla ca-
Pitai.
FESTAS
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"SCHER1NG" ¦

[bombas próprias para

LICOR VEGETAL -D* '?ría M ían-
*-* fue, dá vigor aos
músculos, dá energia aos nervos; na Mediei-

,nn Natural, á rua Tobias Barreto, 14.—mm
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I Magnesia Ray em pó
K0RMÜLA DE SIR JAMES MURRAY

0 mtílhor anfiacldo e o rei dos congêneres

1 ¦ ' ————m——^———^—'—*————tm—mÊmmmm^mm

ENFERMEIRA MARIA CHIRSTINA.do Fartos c Operações, mudou sua resi-
dencia para A rua Andrado Pertenço n. 50.
Tel. B. M. 3290. Tem bôa sala o grande
quarto para alugar

QUININO
Faliricants de preparados, deseja comprar

cm qualquer cmnallagcm ató 50 kilos, chlor-
hydrato. Das 8 ãs 10 da manliã, A rua Mar-
inics Leão 44, bonde dc Engenho do Dentro.
.Só servo a preço vantajoso. Pbone ~ Jar*
dim 710.

—s^w^0—wmm*mm**- — «in ¦ Mttm-—mmmjm^mmm}

W SOPERIOH OE PREPARATÓRIOS
DIURNO RUA DO OUVIDOR, 50 N0CTURN0E' O MEl-TIOR: queira visitnl-o; procure informar-se. OUVIDOR, 50 — I e IIdares, esquina dc Io dc Março.

IHBBtllfllalllfp"'*» c"tis|
CARTEIRA

Perdeu-se hontem no trajecto -« Volonta-
rios, Ouvidor e Avenida-Tijaca, com dinhti-
ro c papeis. Será grande obséquio cntrcgal-a
nesta redacção, quando menos os papeis.____,«» 

PATENTE Na 10541

Perturbações de digestão, sensação de peso, flatu-|
lencia, fermentação gástrica ? — Tome

SAL HEPATICA

OABELLOSAPOSENTOS
Em casn do familia alugam-so excellentes

i<tuartos com o máximo conforto, só a senho-
«res do grande tratamento. Pequena pensão
f»ie luxo. Rua Machado do Assis. Telephone
Uí.. M. 2033.

, - ... . -mm* ¦ —
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So/á Privilegiado pnra I n
r exames médicos. •" H

. Preço, 1308000. (

-Velhos vigorosos
?. Cx. poderá ter ama volbi-cb fcrte e feliz, se facilitara fonnscão de glóbulos fer-msilios. Islo se consegue pari-ficando bem o sangoe e forta-tecendo o organismo inteiracom a

ísaparrilha

COPACABANA
PRÉDIOS E TERRENOS

A' rua Toneleros 234, 238
e240

Leilão, terça-feira, 21 do
corrente, íís i-l|2 horas pe-
lo leiloeiro PALLADIO.

-,_«»OHi—._"FIAT"
Vcu"dc-se uniu de 43 IL 1'., li eylindros e 0

logares, ern perfeito eslado tlc conservação;
J'1-cço do oceasião. Wilson King & Cia; Ltd.
Itua Treze dc Maio, '02,

UMA DESCOBERTA CUJO SEGRE-
DO CUSTOU DUZENTOS

CONTOS DE RÉIS
A "Loção Brilhante" ê o melhor especifi-

co pnra as affccçõos capilares. Não pinta
porque não é tintura ; não queima porquenão contém sães nocivos. E' umn formula
seientifica do grande botânico Dr. Ground,
cujo segredo foi comprado por 200 contos dt
réis.

E' recommehdada pelos principaes institu-
tos sanitários do estrangeiro, e nualysada
e autorisada pelos departamentos de hygie-
nc do Brasil.

Com o uso regular da "Lc;no Brilhante":
Io — Desapparcccm completamente as cas-

pas c affccçõcs parasitárias.
2° — Cessa a queda do cabello.
3" — Os cabellos brancos, descorados ou

grisalhos voltam á côr natural primitiva, sem
ser tingidos ou queimados.

4" — Detém o nascimento de novos c-ibcl-
tos brancos.

. 5» — Nos casos de calvicie faz brotar no-
vos cubei los.

0o — Os cabellos ganham vitalidade, tor-
nani-se lindos o «cdosos e a cabeça limpa o
fresca.

A "Loção Brilhante" é usada pela alta
sociedade de S. P.-itilo e Rio. jl

• A' venda cm todas as boas pharmacias,drogarias c rerfumarias.

Atltiptatlo com exilo cm todos us liospitaes
c clinicas médicas'. . '

Para o interior, fabricam-sc dc desarmar.
Exclusivo da Casa de Moveis c Tapeçarias

A. F. COSTA
27 — RUA DOS ANDRADAS — 27

Realiso-se ho.ic, nn ritimincnse. Football
Club. o .festival orgnnisado pela senhorita
Emilia Guimarães, festival dc arte, a quedarão seu concurso vários nomes npplnn-
didos dos nossos theatros e salões. Depois
desse festival, que terá inicio ás 0 lioras
da noile, haverá uma sessão de dnnsa alé
ns 2 horas da madrugada, com ingressos es-
peciacs, que poderão ser adquiridos na bi-
Ihctcria do club.

O Sr. major .Tose dc Oliveira Évora
« sua esposa a Exma. Srn. I). Esthcr do
Azevedo lEvora abrem 'hoje ns seus snlõcn
para festejar o anniversario natalicio de
sua filha senhorita Maria Esthcr tlc Olivel-
ra Évora, que receberá eom uma soiríe dan-
sante as amiguiiihas que lhe forem cumpri-
mentar,

A directoria do Club Reserva Naval
prepara par* amanhã, a bordo do "Bigiiá",
uma matince dansante. Tocarão o "jazi:-
hand" do Batalhão Naval c a bauda do Cor-
po de.(Marinheiros Nacionaes. O navio zar-
para ás 11 horas e 15 minutos da .praçn¦Mauá, com destino á auscntla dc Botafogo,
nndo serão rcalisadiis as grandes regatas dò
dia.
EM ACÇÃO DEr.EAÇAS .'¦'".-•-.

Para festejar não sú o restabclcciriienttj
da enfermidade de que foi acnnimetlido o
Sr. Benjamin iMagaJhãcs Júnior, do nossn
alto commercio e do America K. C, comn a
sua data anniversnria, será rezada amanhã,
ás 10 horas na «greja de N. S. do Carmo,
uma missa cm acção do graças. i
MISSAS

Os funccionarios da commissío do Ca-
dastro mandam rezar amanbS, ás 10 boras,
na matriz do Sacramento, missa por alma
dc seu cliefe :Dr. Pinto Peixoto.Reza-se depois tle amanliã, ás t) ho-
ras, no altar-mór da egreja dc S. .Francisco
de Paula, missa da 30 "dia por alma do:
Sr. Luiz iMnria dc Mattos, pae dos Drs. I
Luiz Mattos Júnior, -Silvino Mattos, Joa-
quiin Mattos e da .professora cathedratioa I
'Maria Mattos Rosa.

—-— A familia Oscar( Troinppwsky man-
dará rezar uma missa, commcmòrando o Io
anniversario do falleeimento da sua querida
Cecy, no altar-mór da egreja de S. Fran-
cisco dc Paula, ás 9 1|2 horas do dia 20
do corrente.

FAZENDAS

HENRY ROGERS. g?g£S; Ltd.
m RUA \TSCONDE BE INHAÚMA. 85 RIIA DA QUITANDA) 17-A OSf:
_* Caixa Postal, 1017 ti [%

«IO DE JANEIRO 8X0 PALI.O f

....MmaaIMiwaaM
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DA TUBERCULOSE I
SANATÓRIO DE PALMYRA (Minas Cernes) ~ Altitude 900 niolios. Edifícios c regi.
men modelados pelos melhores sanatórios da Suissa. Tratamento hygichO-dicletioo.
Curas dc repouso de. nr, de engorda (Mastkur), etc. Director gerente e medico resi-
dente: ür. Alberto Cavalcanti, com -¦•¦--
Suissa e Allemanha. Enfermeiros c

mais de 10 annos de pratica nos Sanatórios ,Iç lenfermeiras especialistas, iiutet de 1* orileui. f

rmm*

Missa em acção de graças | medicina vesetal

O Exmo. Sr. Dr. Plácida Barbosa, insiicclor geral dn Prophyloxiá da Tubcnulo-
se, chegando dc improviso ao Sanatório de Palmyra, ahi passou doilü dias c dclioticonsignada no livro dos visitantes a seguinte hiipi-»ssão-
"O tratamento da luberculosc, que a pode curar o quo está provado que „ cura,

é o tratamento hygiçno-d.etctico. Esse ,'• o tratamento que se nppiicn no Sanatoriüde l'iilni>rii, e sc applica tie aceordo com os princípios scieiilificos c -, nratiea dai
d^Albíitpm^03 

cmopcus' b01' il dh,cc?ri° competente do Dr. Alberto Ci.vnlcanli

Palmyra, 4 de mnrço de 192-1. _- (Assignado) Dr. J. IMnoído Barbosa"
Informações no Hio: Tel. Norte 1259. uaroosa.

S-«uiilii..niiiiiHii,iimiiniimn:Miim.r!ii,inimrti,,,in<.im,-,,,,)tn,,Mir,,ii1T,Mitti.,-i.j,MiM,!iil,,,!!Ill,,lm,1 ,„„„„„,„ „„„„„„„„ ,,„„
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V ERBA DÈ1KÒ ) IliSTÍ! 1.1 !'•' II
DAS BARATAS

E.ípcrhnentém :, sun (Ifica'1'.
Vende-se cm todii a parti

i8nj*rm**»tfhxp*»fn^rKmy"_i^-í™

\

PÔAZÜL
Os amigos c admiradores do Dr. Pedro

Ernesto mandam rezar amanhã, doniin-
go, 19 do corrente, ás 10 1|2 lioras, no ai-
tar dc N. S. da Victoria, na egreja de São
Francisco do Paula, uma missa em acção
tle graças pelo restabelecimento da menina
Volandn, dilecta filha daquelle lilustre ci-
íiírgiâo.

BUNGALOW
Aluga-se çcabado de construir, •!•

q., 2 s. e mais dependências. Rua
Joaquim Nabuco 52, Copacabana.
Trata-se com Lafayettc Basto & C.,
Casa Bancaria. Rua Buenos Aires
n. 46.

PARA A PELLE - Adonis, ll. Alfnn-
tlega, 08 — Norte liãlO.

m—M ¦

PERDEU-SE quarta-feira, lõ, uma barrettc
de ouro em forma de meia lua, cora unia pe-rola ao lado c saphii-a ao centro, no traje-
cto do Theatro Lyrico no Cine Pnlnis. Pede-
se a quem a encontrou o obséquio de entre-
gal-a ã Praia de Botafogo, 260.
*~ ' ¦! min* i

SOFFREIS DOS PÉS ?
"SAL TRATA MARCEL"

Nus Drogarias, PJiariiiacias e Pcrfiitiiurias.

Prédios — Terrenos
Leilão ou Particular. Ninguém deve vender

on comprar sem procurar o leiloeiro Palladio
Rua S. Jobó n. 57. Central 5538. Serviço com-
pleto de informações photogi-aphias e auto-
movei para levar o pretendente ao local.

GUARANÁ' - Haués
Em fruta, em bastões e em pó. Deposito ge-ral, rua do Ouvidor, 120. CASA üUAHAN.V— TEL. N. 1215.

I O mamão maduro não tem valor medica-
j mentoso e sim o mamão verde, pois c o lei-
| te da fruta que serve paia combater ns mo-
lestias do estômago o dos intestinos. O
mamão cozido não tem valor algum, visto
o calor do fogo retirar-lho o bom effeito.
O uso do leite do mamão, tal e qual sao da

I fruta, ú perigoso, visto conter outras sub-
stancias projudioiacs ú saude. O ehimicò
Wanluil, depois de muitos estudos, lavando
o lei ti! do ,„„,,,ã,, t: o.ryslallisando-ò ú tempo-

| ratüra normal, obteve nni produeto pin-issi-
; n,,.. cuja solução dc alio valor Iherapculiío
| ú vonú''1'! nus plinrinueins com o nome deElixir do ..'>niào. "6St

HAUTE C0UTURE
Modelos de Paris. Os menores preços. Ro-

&" Í'?prls miii' 1'ingerie. Gonçalves Dias19. Tel. C. 4565. Marcello Pcrrier.—____—- ¦ rr

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

Tel. Villa 5309
Sédc transferida da rua Riachuclo, 383, pa-ra predio próprio á Avenida Salvador do Sá,

193 A. c B.
Curso rápido de 20 lições. Aprendei c se-

reis independente.

MEDICINA NATURAL
Director, Dr. Julio Leite. Serviço clinico

com gabinetes para medicina, cirurgia, exn-
me c tratamento tle senhoras. Tratamento ve-
gctnl. Consultas gratuitas dc 9 ás 11 c dus 2
ás 0. Attende a domicilio por preços modi-
cos. Rua Tobias Barreto, 14, Tel. N. 3599.¦ f*. __ _„
EYamp«írof,'- Alfredo Andrade
JUAdillCD Urina, sangue, etc.

Uruguayana, 7 ——

BLEN0RRHAGIA Cura radical pela
diathcrmia e raios

ultra-violeta, apparelhos de alto-potencial
(techniea de Nagclschmilh. Berlim, e Kowar-
sbik, Vicnna). Dr. Cocio Barcellos, ex-asSis-
tonto, tln Fac. dc Mcd. Das 9 ás 11 c das 4
ús 6. Tel. C. 3801. S. Josó 53.

Fluminense Hotel
Entrega-se aos interessados um testamen

to do coronel -loão Chrisostomo de Campos
Valladares encontrado no quarto 223,

SENHORAS!
Está, á venda o 4o da

«Pré - Natre»
A Revista que contem tudo

quanto interessa á Mulher e ao
Lar.

Direcção de BASTOS TIGRE e F ,ACQUARONE

MASSAGISTA ingleza, diplomada,
destróe cabellos no rosto, radicalmente, sem
dor e cicatriz. Quitanda n. 79, sobrado, cs-
quina do Ouvidor.

PSENOVITIJ
^ TÔNICO r

AüGJIENTA 2 KILOS-
1 NUM MEZ >

Dep.Q.dssInválidos, 46 -

. mm* 

y; Limpa Metaf.J
_^ „^ &s®gmàsmLw__m

«^ ¦ 'mim, i .—

PARA 0 CABELLO
UM PREPARADO MARAVILHOSO

A loção "BELLA Cólt" c tio effeitos W-
pidw c maravilhnsos t-outru a cnspn, (|UÍ',i-
do cabello, etc. 'J'cm a «ritmle viinlngcn» ']'
não ser tintura c dar aos cabellos '
primitiva, ientaincnte. som iilielmnr '
judicar o couro calielludo. 1!' iisnda u'" i
koIIi.-kI.-i por notáveis nictlicos. conforme ' i
áttesfados qno calão <:et:fi(i publicado?."BÉIjLA Côlt" ò sitavciiienlc perfüiitadri.
não lem iMinlrniinliciições c í, i n;iprovatla
pela Saiíilc Publica; «ob n, 2.177.

Ençontra-su cm qualquer plinrniaci,, mi
perfumaria tl() Brasil-, '.s

—¦" ¦ ' ¦"-» mtXGQiè*** t ,, ,
mm?.
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Lindos Bungalows

Pódein ser edificados em lotes de terreno
magnificamente situados, ha zona mais cen-
trai do Meyer, em rua calçada e beneficiada
com luz, guz, esgoto, água e rede tclcphoni-
ca. Ver c tratas com o Sr. Aldcmar ii rua
Cardoso, csqulna.de Castro Alves.

MOLÉSTIAS DAS CREANÇAS
Dr. Egas dc Mendonça, consultas das !) ás0 horas. Grátis. Rua M. ,|e Sapucuby 3Msq. da rua Sr. dc Mattozhilios. '"LÂMPADAS OSRAM"
Dc grande economia c durabilidade. Distri.buidorcs geraes Casa "OTTONI ALMVliV''Rua general Câmara, 211; Tel, íísrtp 23.6Q9j

CALLO!
r

EXTRACÇÃO
RÁPIDA DO®
CALLOS, SEM
DOR, COMO

USO DO

TIRA CALLOS
' Preço 3!J, pelo Correio 4.?009, Pe-

didos a Percstrcllo Filho & C, rua
Uruguayana, OG. Rio.

n .. ¦ ««>»¦ 
us melhores juros aos depositanlen
,„ SIQUElttA CAVALCANTI * C
(Casa bancaria sob a fiseaíisação do governo)
RníoCamtt7lM.,;h.ASr«

Coisas que existem, mas
que não se conhecem:

O Hotel do Corcovado cm Pninciras co"-
ns suas modernas inst.-illnçncs, aguns cor-
rentes nos aposentos, apartamentos com w
ia tle banhos, a alimentação esmerada, olff
rece a seus hospedes todo o conforto a li»'ne um clima precioso eme revigora o org'"
nismo. *

RRIflfil I 
*? ]11!IS convenceu o noiva

, *>,*VJ,-'VJ • n comprar os inoveis i
ma Alfândega 69 — CASA MARTINS.

RESTAURANTE ALEXANDRE
Refeições a 1$800

00 cõupòns ... SS600'com direito a manteiej,,' gclu e Miineniesi.
. RUA 1 Dü SimajMQ 171,

-. 8



NO AUGE, A CAMPANHA PRESI-
DEHCIAL NOS ZSTADOS

UNIDOS
- • mm • -a» • »

O senador Ia Pollcttc proflip o
emprego dos capitães de

Wall Street
NOVA YllltK, li. (II. IM — ImIiiiuIi. vm'l.iiii 1'alls, o .mii.II.Ii.I» Independente. ..

preildoncla ila llepublica, nninilor l.a Foi-
leite, |..*.illl(;..i. <» .»iiipr.'i;i. dc fiiu.li.H pelos
eapItalIsliiH d.* Wnll Street, uns pi.lies es-
trangeirus, declarando «im* os créditos con*
cedidos ao exterior constituíam uni motivo
.lt perturbações lnlui'iiaci..i...cs o do guerra.

Como exemplos, .» orador citou os em»
prestimo*. ãs llopillillcns de Haiti, Sf.o Du»
min;*os e ns llcpiiblicns .1.. America Cen-
Irai e do Sul .tui.le, segundo o scnntlnr I...
(¦'«licite, na soldado*, amcrlraiins eslão ro-
brando os rrcdilos tlc Wall Slrcct.

CHICAGO, 18 (U. P.) --- O senador lln-
rah vxiftlii no Sr. Wllllam Mutilei*, presi-
iintc do Cnnillil Nacional Fxc.-iitlv» .1.»
partido republicano, caplicnçilcs amplas ao»
oro a appllcaçfio doa fundos da eainpanhu
eleitoral.

O Sr. Duttlc declarou que dos tres ml»
Ihícs que existem para a campanha, dous
a meio estão sendo gastos na propaganda
presidencial o o resto na dos candidatos ii
Câmara e ao Senado.

PREDIO
UVA PINHEIRO GUIMARÃES, «9

Vende-se este pequeno predio em
leilão, quinta-feira, 23, dn 4 1|2 ho*
ra», pelo leiloeiro JÚLIO.,

*. ^* ™^^^^^^^si^^s«»"»»"i ***mi*9m*j* •mm

I

Bis_u.e»_8 o proj0.fp.1io tmpres
limo iioíta.nn.s.i.ano

á França
PARIS, 18 U'. p.i - o urealileiilo dn

çqiisoll.ndo n.li.isir..s, Sr. Ilerrlnl. »¦ o ml*nlilrn (lim Finanças, _., uei-iir-ulel. J...»i.iriim, lii.nlrin, cnm o I. ...<•..> ¦> > nniorlcu»im .1. Pleipnnt .Miirgn » luslileu.-li. parllctllnr dcsle.
..Alio» r. refeição, foram dlsciillilns as cn-.illcws dn projccln.lo empréstimo a Prnn.a¦ mmm i .

A XOITF. -
tmt*m**játm*»*f*í'm,**Mi'

Hulilimlo. IS do Outubro <1-- 1024
...¦ ***** *h**m.... ***m_ ma *m**mm

íi:i

OURO E JÓIAS
compra-M onro a 8$ e 12$ r., brilhante» 2, 3,
a 5 contos o Kte. Platina 70$ e «0$ _. Prata
moeda 50 e 100 "I*. Joiaa com brilhantes mal»
10 •'*> qne outro» comprador*». 1'raUria in»
tt.» 1:000$ _. Theaonro do Caatello. Urn-
tuaya.i.-., 9.

LARANJEIRAS 458
Ven<le»*jc esto magnífico predio,

rm terreno de 15x100 mte., de tres
pavimento», construído a capricho,
sendo o primeiro pavimento amplo
armazém. Será vendido pelo leiloei»
ro JÚLIO, quarta-feira, 22, ás 5 ho»
ras da tarde..

mm»
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Mobiliários e in-

stallações de
Eserlptorios

para:
Profissionaes
Residências
Companhias
Commercio

Bancos
A PALBRMO ft Cm
211 — SETE DE
SETEMBRO t_ 211

A fabrica Ford bateu o "record"

da venda de automóveis!
OETROIT, Michigan, 18 (U. )..) — A

Siande fabrica de automóveis Ford annun-
cia ter batido, no anno passado, o "record"
da», vendas do seus carros no estrangeiro.
A Republica Argentina ocetipa o primeiro
lngar entro os paizes compradores, com
tf».000. As vendas para o Estado brasileiro
do S. Paulo migmcnlaram considerável-
mente.

MOVEIS
LEILÃO

O JÚLIO, leiloeiro, participa á
sua amável ireguezin, que segunda»
feira próxima, ás 3 horas, venderá
em leilão, no seu armazém, n Av.
Rio Branco n. 183, ltellas e moiler»
nas guarnições para dormitório de
casal c demoiselle, para salão de jan»lar, muitos moveis avulsos, miude*
zas diversas, metaes, louças, crys»
taes, tapetes, cortinas, lustres, etc.,
etc. Vide catalogo, amanhã, publica»rio no "Jornal do Commercio".

R. Bom Pastor 132
Vende-se este bello e moderno

predio, do 2 pavimentos, construído
a capricho, para familia de trata»
mento, em leilão, sexta-feira, 23, ás '
4 1|2 horas, pelo JÚLIO, com boas
accommodações e chácara.

¦ «**»¦»- «

Inaiigüroii-sè, em Turim, o
Congresso da Sociedade

da Historia do Re-
surgimento

TURIM, 18 (U. P.) — Inaugurou os seus
trabalhos, nesta cidade, o Congresso da So-
liedade do Historia do Rcsurgimcnto, sendo
eleito presidente o Sr. Bosclli.

ANDMAHY
BELLO PREDIO

Vende-se o moderno c bello predio da rua
Carvalho Alvirri n. 1 A 2, para familia dc
tratamento. E' recem-construido e estV.
vago. Será vendido pelo leiloeiro JÚLIO, cm
leilão, sexta-feira, 24, ás 4 horas.

Jacarepaguá
RVA DR. BERNARD1NO. 75

Bello e magnífico predio, com ac»
.•ommodações para familia dc trata»
mcn to, construído em terreno de
14x100 mts., com grande quantida»

tlc de arvores frutíferas, em leilão,
*.r:giinda»fcira, dia 20, ás 5 horas,
pelo leiloeiro JÚLIO.

Carllto pae ds família
("arllto, depoi» de

casado, deu para "far-
rlsta",.,

Ma» Carlll.i «*> ra«a>
do eom o typo anlro-
polfulco da mulher
ciumenta i ella nfio <•
uma espnua — •• uma
verdadeira sogra do
marido.

Calculem, pola, o
pavor do grande comi-
ro, un chegar i* ."> d»
manhã no IMICR
LAR... Imaginem a«
perlpeeiaa... 1'a.am
idéa da* gargalhada*!
E eaaa <f apenaa uma
.'aa aeenaa hilariante»
dn "DIA DE PAGA-
MENTO", o* 4 actoa
de gargalhada qu« ..
RIALTO no* deu hojo

e vae dar amanhl. apresrntadoa pelo "Pro-
gramma Mataram»". "*•»
—- i ¦aa. i

ESPOLIO
AVENIDA SVBVRBANA, 15

O JÚLIO, LEILOEIRO, autorita»
do, venderá em leilão, sabbado, 25
dc outubro, ds S horas da tarde, cate
bello predio, apalacctado, com gran»des accommodações, assim como
todo o mobiliário quo o guarnece,e o terreno, nesta avenida, junto ao
n. 31, medindo 40 metros de fren»
te. Estas propriedades ficam no
Largo de Bemfica.

_fe3__

Qual a verdadeira moda dos
cabellos femininos ?

Dolorosa Interrogado! Um lindo palml-
nho de cara ornado por longoa cabellos, c
hoje em dia considerado como nm attenta-
do á esthetlca e elegância femininas. Ra
eomtudo quem pense de moda diverso.

Terça-feira teremos oeeasiio de oavir a
eurioslsslma opinião de BASTOS TIGRE,

que, no PARISIENSE falará -sobre CABE--
LOS LONGOS E CABELLOS CURTOS. Com-
pletando essa interessante conferência com
qne serão iniciadas as «essõeu elegantes do
Parisiense, Antônio Rolando, o Randall bra.
sileiro; Nascimento Filho e Los Alpinos, de*
lidarão os espectadores eom variedades de»
Ifcloeaa. *¦*¦»

•»<••«•
A imprensa dc Bello Hori-

zonte publica nccrolo-
gios sobre a bisneta

de Tiradentes
BELLO HORIZONTB, 18, (Serviço especial

da A NOITK) — Os órgãos dn imprensa lo-
cal, publicam extensos necrológios d» D
Oalvlna Augusta Tiradentes, bisneta do mar-
tyr da Inconfidência Mineira, fallecidó em
Uberaba, aos noventa c tres annos dc edade.

Um dos mais importantes
leilões que sc tem effectua-

do no bairro da Tijuca
O leiloeiro EDMUNDO, autorisa-

do pela distinetissima senhora Dona
Herminia Pinto Carneiro, que se rc»
tira desta capital, venderá, terça»fei»
ra, 21 do corrente, ás 5 horas da
tarde, ao correr do martello, todo o
riquíssimo mobiliário que guarnece
o esplendido palacclc á Estrada Nova
da Tijuca n. 260 (próximo á rua
Conde dc Bomfim), destacando-se
magnífico automóvel Studebakcr,
bonita charrete ingleza, piano Plcyel,
ultimo modelo, auto-piano, rlquissi»
ma mobília dourada, cstylo Luiz XVI,
obra Leandro Martins, dita de laque
gris para sala de musica, cxlraordi-
naria guarnição dc ímbuya, estylo
Luiz XVI, para dormitório dc casal,
riquíssima guarnição de óleo verme-
lho, toda revestida de bronzes para
salão de jantar, dc rigoroso cstylo
Império, bilhar, tapeçarias orientacs
e francezas, porcellanas antigas, ban-
cos de jardim, pássaros c aves de
raça, etc, etc, amanhã, domingo, das
10 horas da manhã cm deante. A casa
estará cm exposição.,

¦ mm» i

Soli
5 dias

»*a dia 22 do corrente terá logar o sorteia
predial da "A Constructora", anncxo á Lote-
ria da Capital Federal. As cadcrnetaa-roela-
me podem ser adquiridas nas casas do lote-
rias, pelo preço de 3$000, para concorrer ao
sorteio do predio n. 28, da rua Manoel Al-
ves, As cadernetas dão direito a uma entra-
da de 1* classe nos principaes cinemas. Uru-
guayana n. 112. Em Nictheroy — Conceição
n. 2, sobrado, "fia

•mm»
DR. PEDRO, CARNEIRO - Partelra,
móis. internas. Cons., as + lioras. S. Josc, 16.

PHARMACIA
LEILÃO

O JÚLIO, autorisado pelo Sr. pro»
prictario, para terminação de nego»
cio, venderá em leilão, terça-feira,
21, á 1 hora da tarde, a pharmacia
da rua Visconde de Santa Isabel 239,
«ni um só lote ou retalhadamente,•"«rradorias, moveis, utensílios, etc.

Joa\ey Clüh
A Directoria do Jockey. Olub, se»

cundando com muita sympathia a
resolução de um grupo de sócios, a
todos communica que abrirá os sa-
lões da Sociedade na noite de 25
do corrente para um baile em home-
nagem á Exma. Sra. Linneu de
Paula Machado.

Os sócios effectivos e têmpora-
rios acompanhados de suas Exmas.
famílias terão ingresso apresenten-
do os primeiros os seus distineti-
vos e os segundos o cartão do se-
gundo semestre.

Rio, 11 de outubro de 1924.
ÁLVARO DE SOUZA MACEDO

Secretario.
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Corridas

j\S Iili AMANHA - liiUlcn.òüN dn A NOI-i K para as corrida» dó iimunha, no .Inche. •
l.lllll!

Ilorraelia *- Monumento — fragoso.lyrnpiiru' — Mouro — Tupy.Obelisco - Trltfti» - N.mnha.Illpon — Adversário — Regnlelra.••fullila.no ~ olan - Palmclla.Albenii — Patrício — novery.
liW.íiíiA.T. PIIIMAZIA - MIMI AM.

JESTFÍ 
"" NYM0IU:' ~ mM'M

Resoluta --'Tymlilra — Palmas,>), COnniDA DB AMANHA Ml J0CKIÍV»r.l.lll — lie «...li.-, ns .-.•..•ridas .lesta nnno amais imporlanto no qu.» di/. respeito ao tininacional (• Inconteslavolnicnlo n .pm s.» ren»Usara amanliA no prado do .lockcy-Club, nA.is» por ter se «ir/(i.nl»iailc. um programnía do
primeira ordem com.. Inmliom por Jiavorum parvo que Interes-n bem de perlu .*.crençfio nacional do cavallo puro sonmic In»
«le/. nispiitar-se..'. n "Tuçn dou Produetos*'
ii.) lurma dos an'mae» nacionaes dc trei an-
nos. EstAn Inscrlplns o*, melhores pnlr.it «Ia
turma .. st baterão na rala Mlnil-.MI. ocruel. il.. anno; Corlnga, a maior rcvclaçflo
dns cavallos dc sim classe: Illsturi. queIam corrido parelh.1 com Corlnga; llorcas,lupan o Primazia, qne qtierpm disputar alaça mcdinilo forcas com todos esses ani-
mães da e.lasxc

Alím desse pareô lia ainda outros, inclu-
sive o crande prêmio Mnntcvldi'.., que hera
disputado; pelo» dois melhores cavallos queso acham no Hrasil — Hlnck .lester c Mc-
tronolo.

MONTAMAS K INPOltMKS - 1" parco'LaaAPalmas" — l.ilOtt metros. Monumen-to, ro kilos, L.vdlo de Sonzn., Apromptonoptimnincnto. Pôde ganhar. Favorita. S0kilos. l.cvy Ferreira. Regularmente movi-ria. l-ragnjo, S3 kilos, .1. Gomes. Anda bem«le preparo. Também í candidato viável iivictoria. Barbara, 49 kilos, Ismael Soares,"sas condições em que tem corrido. Niio temchance". ItarSo, D2 kilos. nicardo CruzAnda çm excellentes condicSe.i de preparo.Borracha, 48 kilos, Ricardo Araújo. Tirou
pon provo,na distancia em qno vae correr.Deve veriíTV. Pimenta, 50 kilos. J. Escoltar.
Está progredindo diariamente. K* deposi-tarin do grandes esperanças. Pancho, M ki-
los, Dinarto Vn». Continua endiabrádó.
Mesmo que pule bem, pouco far.'. Penelope, 49 kilos. Pedro Ilaplist». Nas condi-
çoes em que correu pela ultima vez. Poremquanto pouco fari lambem.

2" Parco "Kitclmer" — 1.4S0 metros --¦
Okapi, 48 kilos. Pedro Daptista. Correu no
domingo c nada fer. Nom melhorou, nem
peorou. Não tem "chance". Vale Cnatro,
53 kilos. I). Suarez. Trabalhou com boasdisposições. Azar difficil. Sunspot. 45 ki-
Ios. Não correra. Mouro, 48 kilos, Lydio do
Sonza. Tirou boa prova na distancia cm quevae correr. Pôde vencer. Tamoyo, 49 kilos,
Dlnarte Vaz. Anda bem de preparo. Bom
azar. Uyrapuni', 51 kilos, C. Fcrnnndc2.
Trabalhou optimamente. Vae estrear como
preferido de muitos entendidos. Tupy, 49
kilos, Armando Rosa. Também anda bem
de preparo. Tem alguma "chance". Ven-
turosn, 48 kilos, se correr, J. Escobar. Re-
gularmcnte movida, mas pouco fará.

3o pareô — "Mangeroua" — 1.60O me-
tros — Aeroplano, 53 kilos, Gustavo Roxo.
Nas condições cm que tem corrido. E' ani-
mal de sombrinhas. Tem chance.' Obelisco,
52 kilos, Domingo Snnrez. Anda bem <lc
preparo c esta bem collocado na turma.
Pódc íanhar. Tritão, 49 kilos, Dinartc Vaz.
.-\prii:--*-(ou com 'boas disposições. "",' o preferido .1.» alguns entendidos. Jaçanan. 4'.
kilos, .Túlio Escobar. Nas mesmas condições
em que triumphou pela ultima vez. Vae levec pódc pregar nm susto. Nympha, 52 kilos,Armando Rosa. JA andou melhor de prepa-ro do que ãctualmente. Noiva, 50 kilos, Ly.
dio de Sousa. Trabalhou bom. Bom azar.•r pareô —• "Canuulciro" — 1.450 metros — Querol, 52 kilos, O. Barroso Júnior.
]\i» condições em que tem corrido. Pôdevencer. Adversário, 52 kilos. Pedro Baptis-
ta. Anda em excellentes condições dc prepa-ro. Tem chance. Rcgatcira, 50 kilos, O.Mana. Nas condições em qua triumphou no¦Ocrby. Se sair bem pôde fazer sua a victo-
nn. Ilipnn, 52 kilos, Levy Ferreira. Aprom-
pton bem. E* o preferido do alguns enten-ilidos. Uimalaya, 50 kilos, G. Roxo, Trnba-
Ihou com boas disposições. Corro melhorcm raia pesada. Capataz, 50 kilos, Jordão
Gomes. Anda nns mesmas condições dc pre-paro com que se tem apresentado. Bomazar.

5" parco — "Nubil" — 1.600 metros —
Paulistano, SI kilos, C. Ferreira. Andatinindo. Tem muita chonce. Oláo, 53 kilos.Ricardo Araujo. Nas.condiçõcs em que cor-reu na quinze .lias. Pôde ganhar. Vcllcda,;>¦} kilos, K. Popovits. Trabalhou ontinia-mente. Também está no pareô. Palmclla,52 kilos. Armando Rosa. Tirou excollcntc
prova. Se a raia estiver macia c um perigo.Qucrclla, 51 kilos, Pedro Baptista. Anda rc-
gularmcnte movida. Pouco fará. entretanto.6o parco — "Vesta" — 1.750 metros —
Albeniz, 53 kilos. O. Ferreira. Domingo nl-limo secundou Vesta ,que nesta turma ga-liharia de galope.'Dere vencer. Rcvcrv, 48liilos, O. Barroso Júnior. Nas mesnias"con-«'Coes cm que correu na pista do Itamarat.v.Pode estar iplacd; Antclopc, 48 kilos. iDi-narte Vaz. A ligeira pensionista de. HorárioPerazzo anda bem de preparo. Também icandidata ao 2" Iodar. Marathon, 51 kilosJ*.^ Popovits. Regularmente movido, masnao tem chance. Patrício' 50 kilos, N.Gonzalez. Nas condições cm que. tem figura-do. Esta decaindo, mas na distancia temchance.

7° parco _ Grande Prêmio "Taça dosProduclos". — Primazia. 52 kilos, D. Sua-rez. Trabalhou bem. Ja ganliou c iá perdeupara os mesmos competidores qno v.-ic cn-frcnlnr. Pcqucry, .r..l kilos, Hamon Ilozns.Regularmente movido. O seu papel nesta
prova parece, ser o dc ajudar á sua compa-iiheira de hox. Rcscptc, -54 kilos, DanielI.opcz. Tem trabalhado com bons dlsposi-coes. »E' objecto dc fundadas csi.ernncns.Tupan, 54 kilos, C. Fernandcz. Apromptonoptimamente. E' o preferido de alguns cn-tendidos, Garupa, 54 kilos, D. Vaz. Bemde preparo, mas fraco para a turma. Poucofará. Paraguay, 52 kilos, .1. Escobar, Tem
produzido bons trabalhos durante a soma-na. Alguma chance. Mimi Ali, 52 kilos, A.Hosa. Anda tinindo. Pôde vencer. Florflor, 54 kilos. Não correrá. Parnenlií, Lkilos, Ricardo Cruz. Tem bom trabalho ndistancia. Bom azar. C.oringn. 54 liilos (Ferreira. Nas condições em que correu pe"ltima< vez. Também tem muita chance,liistiiri, o4 kilos, sc correr, N. Gonzalez.nçgularmcntc movido. Bom azar.. Boreas,54 ki os, Ricardo Araújo, Trabalhou comboas disposições. Ha quinze dias fez optimacarreira. Occaso. S4 kilos. Nno correrá.8o pareô — "Grande Prêmio Jockey Clubde Mnnlevldvo" — ,2.800 metros — Me-tropole, 62 kilos, C. Fcrftandez. O crack dcHorac.o Pernzzo anda bem de preparo. Ap»»-zar de dar 9 kilos a B. Jcstcr e Avmorí cmais nos outros adversários, pôde'vencer.Salerno, 50 kilos, J. Gomes. Anda bem tlc
preparo, mas achamos que 6 fraco para nluirma. Blaelt Jcstcr, 53 kilos, D. Suarez.fcstá firme e tem produzido optimos tra-balhos. E' uma das forcas. Rondcn, 51 ki-Ios, sc correr, O. Barroso Júnior. Traba-Ihou hem durante a semana. Pouco fará,entretanto. Aymoré, 53 kilos, C. Ferreira.Tem melhorado multo. Com a monta do
.ioekcy patrício não desgarra nem um-palmo
na curva do portão. *"' candidato dc res-
peito. Cacique, 47 kilos. Não correrá. Mos-
trador. 49 kilos. se correr,. R. Arauio. An-
da bem de prenaro, Tem alguma ch.inre.
Sonhador. 49 kilos. X. Gonzalez. O a-tnnl".'nck do Zezinlio anda tinindo, Apezar dc
estar fora de turma, hn alguma esperança*

ti» pareô — "H'riot" — 1"i*on melros.-- Resoluto. 52 kilos, C. J*>rnandcz. Xns
mcsmns condições em nue domingo ultimo
secundou, por pescoço. Cocquidnn. Pôde i.i-¦ihar. Palmas. 52 kilos. D. Suarez. Traba-
Ihou optimamente. Também pôde vencer.
Pretória, 52 kilos, J. Escobar. Anda regu-'nrmcnle movida. Azar viávelI Tymbim. 4S"'ilos. Armando Rosa, Trabalhou com bo.is
lisposiçCcs, alguma chance. Divino, 53

54

Ia

l.lli.s, X, l'.»ii;fii|,». |V iiuiuiul ...u «I.. ..ileii-
.'... Xi.iI.i tem fciiu e mula daveio fiwcrnlmlii,

l)IVI5l\S.\S — lu.c_.iii Ii.iiI.-mi d.» SÍlo Pa..-o o Jochtf. Ilamon lloina, ipiu dirigirá Pe>
liierv. na " rn..i iíi.s Productus", prova n

reu Usar.».,, ninmihn,
~ Chegou l.i.i»t.*iii de Campos do Jordioa üxina. Sra. D. Maria Fcrrolru, progenlto»ra do hnl.il jnckcy patrlílu Clntidiii l*.*...»lr...«Mie veiu csncclalmonlo para panar o dia de

hoje. nolallclo do sen filho.
CLÁUDIO FEIllliilIlA -- Completa boje.9 nnnoK do edade, nascido uno foi aos 18

d.» outubro <!,-. l,s?.S, ,,.•. villa llio dos Sinos,
lio Min (Iriimli» .In Sul, „ l.iiiie.i.li» Jockeyi.i.u.ili.. Ferreira,

As l..i....*.i;.gi'iis que, por tal aennteelmeii»
Io, lhe t.*i.i sld» prestadas; «io por demais
JiiMa», pois qm» CIi.ii.IIi. n,, sua JA longa
aerelr,-. nn tnrf, nnde fez i. sun estnia aos«nzc iiiiiins th» edade, se tem ravelatlo »> folio

nilmlr.tr p.-lns r.cMi*>í ilolei dc cnvolliolrlsmo
e pcln su.. habilidade profissional. Oi pri-
melros parclh.-lro». que mnntnii no Uio do
•liineirn foram oa de nomes Gatiiriimn o Fa-
ramon.l, obtendo eom ambos bellas vlclorias.
0. dahi nit a presente, a sua fama cresceu
sempre, pois que foi aecreseentando no seu
nellvo de trlumphns os quo obteve em va»
lios grandes promlns e provas clássicas.

Hoje ,i tido Cláudio como nin doi jockcys
de nomeada c destaque em nosso tnrf.

O» nossos parabéns.
Rowlng

O CLUB RIÍSERVA NAVAL XA REGATA
DU AMANHA — Ilcnllsandn-so, nmanhú, uma
innllnri* dans.inlc, promovida pelo Club He-
serva Naval, a bordo do "Higuã", da Com-
paiihln Costeira, a .secretaria daqucllc club
rnmmtinica aos associados que a entrada a
bordo far-se-á medianto a apresentação dn
recibo do mez corrente. Cada associado po-
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O valente rotncr pernambucano José
Maria Leilão, pertencente ao Club iVfltt-
tieo Capiberibe, de Recife, que no cam-
peonato do Remador do Rrasil, que se
reatisa amanho na ense.a.da de Bola-
fogo, representará o seu Estado natal

dera fazer-se acompanhar de pessoas dc suas
respectivas familins (Senhoras c senhoritas).
A directoria pede nos associados, inscriptns
comparecerem devidamente fardados (uni
forme branco). O navio zarpará ás 11 ho-
ras c 15 minutos do Cáes da Praça Maná,
com destino A Enseada de Botafogo. Ha-
verá uma lancha a gazolina que fará o ser-
viço de conducçáo dos associados e convi-
dados entre a Praia de Botafogo c o navio.
Essa lancha trará na proa a flammnla do club.
(Azul com estreitas brancas). Tocarão a
bordo o jazz-band do Batalhão Naval c a
Banda do Corpo de Marinheiros Nacionaes.
Foram indicados os seguintes associados pa-
ra formarem as commissões para o dia 19.
Direcção geral: Armando Marinho. Rece-
pçâo:. Alberto Cot rim, Joaquim M. Sara-
banda c Antônio Gentil dc Souza: Fiscali-
sação. (Porta-ló) Renato Ferreira de Souza.
Domingos Marques Sarabanda e Anlonio da
Silva Figueiredo Filho. (Bómbordò) Anisio
Costa e Josc.de Almeida. (Uorcstc) Hygino
Kstevcs c Arnaldo Arcno. (Convcz;, Miguel
Ribeiro c ""cfciino Lopes.

Football
OS JOGOS DE AMANHÃ — São estes os

jogos offieiaes que serão disputados ama-
nhã:

Amca — Flamengo x Bnngii, no campo da
rua Paysandu, palpite: Flamengo por 4x1;
Hellcnicn x Prasil, no campo da rua Gene»
ral Scveriano, palpite: Hcllcnico por 3x2;
America x Fluminense, no campo da rua
Campos Salles,' palpite: Fluminense por
3x1.

(Liga Metropolitana — serie A — Rivcr
x Andarnhy, no campo dn rua Prefcilo Ser-
zedello, palpite: Andnrahy por 2x0; Pai-
meiras x Mackenzic*. no campo da rua Mo-
raes c Silva, palpite: Mackenzic por 3x0;
.série B — Confiança x Kspcronça; no cnm-
po da rua Central Silva Telles, palpite:
Confiança por 2x1; Americano s Iloiust.c-
cesso, lio campo da' rua Desembargador
Izid.-o, palpilc: Bomsucecsso por 8x1; sé-
rio C;— Engenho dc Dentro x liamos, no
campo da rua Engenho dc Dentro, palpite:
Engenho dc Denlro por 4x0; Eyçrcst x
Modesto, no campo dc Inhaúma, palpite:
Evorest por 2x1.

O ENGON.TBO DI? AMANHÃ ENTRE O
HELLENICO 15 BRASIL SERÁ' RI5AI.ISA-
DO NO CAMPO DO BOTAFOGO —' A di-
rectoria do Hcllcnico communica nos inte-
ressados qno o jogo de. amanhã será realisa-
do no campo do Botafogo F. C. e que a
entrada dos associados sc fará mediante a
apresentação do recibo do corrente mez c
carteira. A direcção sporíiva escalou os
leams abnixo c pede o cnmnarccimcnto dos
jogadores do 2o team, na sede social, ás 12
lioras cm ponio, afim de partirem unifor-
misados. Solicita, cgualmenle, o compare-
cimento dos jogadores do 1" team á 1 112
hora. Io team — Santa Maria: Pli.tareho
e Dario; Ccsar, Cnmillo c Alonso; .Jaymc,
Coelho, Lemos, Mario c Sarmento. 2" team
~- Hugo; Brasil c Aguiar; Fortes, Flâvio a
Vivinho; Ramos, Erico, Oetavio, Couto e
Luiz. Reservas — Eurico, Jorge, Cid c Mar-
(ines.

LIGA GRAPHICA DE SPOBTS (Cam-
peonato extra) — O presidente communica
que sc acham abertas na secretaria da Liga,
sita á ma Gonçalves Dias ti', 85, 2o andar,
cs i.iscripçõcs para o torneio extra. Os
elubs que desejarem disputar o referido
torneio, que sc reolisará dc dezembro a
abril do próximo anno, são obrigados ao
preenchimento das seguintes exigências:
a) ter estatutos approvados por quem dc
direito; b) enviar a relação dos directores,
com residência, profissão c local cm que ..
exercem; c) enviar relação dos sócios; d)
ter sétlc social c campo para pratica de
snnrts; e) pagar a quantia de 20*, taxa ds
filiação que será restituida, caso não seja
acecita a filiação. Poderão concorrer a esse
torneio clubs de casas commerciaes, indus-
triacs, bancarias c avulsos, comtanto que
preencham as bases acima estipuladas. Para
mais esclarecimentos, haverá na sede,
ás segundas e sextas-feiras, das 8 ás 10 ho-
ras da noite, pessoa encarregada.

NOTAS DO MODESTO F. C. — São con-
vi.lados todos os Srs. sócios cm atraso a
se quitarem, no praso dc 15 dias, eom a
Ihesouraria do Modesto F. C, sob pena de
lhes ser applicado o art. 14, paragrapho Io,
letra A, dos estatutos.

— O presidento convida todos os soeios
quites n se reunirem cm assembléa geral
extraordinária, em 1* convocação, a reali-
sar-se na nroxima segunda-feira, 20 do cor-
rente, ás 8 1|2 horas da noite, para tratar
da seguinte ordem do dia: a) eleição para
os cargos, e b) interesses urgentes.

AMERICANO F. C. x BOMSUCCESSO F.
C. — Para este encontro, que se rcalisará
no campo do S. C ..Mangueira, sito á rua

D*ícm!mr„nilor Izl.lru, o director de a. o*tt
du Ai,... ii.i.K. !•'. .;, iv i., pur uu sn lutei*
iiii.iin, o coinimtuvlinoiitii dos jogador.»..I...I.V. mencionados, As r.' hnrati, A sè.ie su
elal, mulo ns esporaJá.» iiiil.imi.vcls, que •>
cundiizirii.) no oampi. do luta:'." team ~~ Mnrtluc»! Fnrin e Gavião; Con.celçâo, Octnvlo c C-irlos; Itiihcns, Biielytlcpi•loiin, Orl.ui.lo, l':.n.iilios o IM.Ilux.

1* Iram — Argeniimi; Moreira o Jaymc;
Buclydos, Ncsl e Ucné; Manduca, Cícero,
lidiiai-d... Miranda c Pclxi.lo.

Hcicrvas: S.-lx.is o Xathaiiacl.•AS PROVAS ELIMINATÓRIAS E FINACS
QÜB A L. II. D. FAHA* DISPUTAR AMA-
MIA. — São quatro as partidas finaes o ali-
minnl.i.*i..s c.rinpleiiiciilari.i no ciini|Konato
e torncloH da Liga Iti*aillolr.. dc Desportos,
que sc rcnllsnnlo, amanhã. ...» campo do
Llxht Gnrnge, á rua Maiirily, no Mangue.
Todos os preparativo») que u directoria da
Liga tem leito iiutnrisain a acreditar que ns
Jogus, («dos importante», que sc ferirão, se-
rão dignos de ser apreciados pelos mais
exigentes. O primeiro jogo nera:

CENTENÁRIO x 1110 COMPRIDO — Este
jogo resulta de haverem empatado na té-
lio "lt" da 3.' divisão, terceiros quadrou.
Ires clubs: Anduraby, Rio Comprido e Cen-
lenarlo. Feito o sorteio dc accordo com o
estabelecido nos estatutos coube ao Cento-
nario c Rio Comprido disputarem o primei-
ro desempate. Isto feito domingo ultimo e
com siirprc.ta geral novo empate oc verlfi-
cou enlre oi dons valentes terceiros qua-
dros, Será, por conseqüência, uma luta in-
teressante, tanto muii quanto sc houver no-
vo empate u partida terá prorogações dc 10
minute* até fe verificar o desempate.'M'*NTC.IPAL x BIWS1I Vae ser uma lu-
ti. bem interessante que no final dirá qua!
o vencedor do» terceiros teams da primeira
divisão, visto como um é o vencedor da
série "A" c o outro é da série "B". Exis-
te ainda uma curiosidade nns dous grêmios,
pois ambos disputam o torneio de sua
classe sem uma unlea derrota, razão dc so-
bra parn chamar a attenção dos afficcioua-
dos.

.MUNICIPAL x CANTUAIUA. - K' um
desempate entro ns segundos quadros da
sírio "A", da primeira divisão. O Cantua-
ria empatou o torneio por ler sido derrota-
do no returno pelo Municipal; dahi a «ua
disposição não só para a rcvnnchc como
porque implica cm quasi que reconquistar
um titulo que já era seu. O Municipal, pur
seu ttirn«> não concorda com as pretenções
de seu rival e está disposto a repelir a fa.
çanha do returno.

ISUL A.irEIUCA x 1.* DE MAIO. — E" a
partida «pio vem apaixonando oe círculos
sportivos da Liga Brasileira. Trata-se de
uma eliminatória entre o ultimo collocado
na série "A" da primeira divisão e o ven-
cedor da série "D" da primeira. O 1." de
Maio, fundador da Brasileira, vae submetter-
sc a uma prova para a qual será pouco todi
o apoio dos seu», esforçados consocios. O
seu quadro, apesar da adversidade da sor-
te. que levou a eliminatória é bem coitóti-
tuido. Só o seu kceper. o player SanfAnna,
é uma garantia. Mus o Sul America dispõe
do um quadro homogêneo, bem treinado c
composlo de optimos elementos. A luta vae
6cr magnífica.

»A directoria da Brasileira determinou o
seguinte programma: A's 11,30. — Centena-
rio x Rio Comprido — Terceiros quadros —
(dcseiftpnte) — Juiz: Edgar Liiio Barbosa.
A' 1 hora —- Municipal x Brasil — Tercei-
ros quadros — (decisão do torneio) — Juiz:
Domingos Rodrigues. i\'s 2.30 -- Municipal
x Càntuarla — Segundos quadros — (.lesem-
patc) — Juiz: José da Silva Jorge. A's 4
horas — S. C. 1." de Maio x Sul America F;
C. — (Eliminatória) — Juiz: Juyme Pa-
checo Barbosa.

O campo será o do Light Garagc F. C„ si-
to á rua Maurity, no Mangue, c, os preços
serão cobrados A razão dc 1*500, por ingres-
so.

NO URUGUAY
SERVÀ<NDO PEREZ ACTUARV, AMANHA-,

O MATCH ENTRE CHILENOS x URU-
GUAYOS. — MONTEVTDEÓ; 18. (A. A.) —
Considera-se como certa a designação do Sr.
Scrvando Pcrcz, da delegação argentina, pa-
ra "referce" no jogo do Campeonato Sul-
Americano de Foolball, que será disputado
no domingo próximo, entre chilenos c* uru-
gu.-iyos.

L'M COMBINADO URUGUAYO JOGARA'
NA EUROPA; ALGIANS MATOHS. — MON-
TEVTDEO, 18, (.A. A.) — üm "combinado*'
ii.icion.il obteve permissão da Associação
Uruguayo de Football, para ir á Europa, cm
janeiro do anno próximo, jogando alguns"matchs" em varias cidades.

Xadres
NO FLUMINENSE F. C. — O segundo Jo-

gar no torneio está dependendo do resulta-
do da ultima partida entre os Srs. Ribeiro
Lonres c Leopoldo Franca, que foi adiada,
ante-hontem, com um peão dc vantagem
para este. Ambos estão com 15 pontos.

3 Centro Mineiro vao tor
completamente ro-

organisado
\ .ll.'i'.'l...l!. «I». Centro Mineiro, nomeou... Srs. Aiii'ollnn.1 tle CnmpoH Brandão, Os»

iviild.i ii.» Si'iiz.i o s<t\,-., Alvnrn Télàolra o
l.»...|iilii. Pereirn Dinlz, para, om romml.isio,
.'.'...'«ni .. revisa.) iim uctunos cslaliitos dn-
,.lcl'i* greiiil... mi|Jí;i'i iii.li. as modiricacôes,•|c«>. .l('|iols, se nl n vota.Ias vm us-»i'iii.iléa

llor.il.
ii Cunlrn Mineiro, snffrerá uma com»

ploln rcinoiloln.ilo, pnxaaiido a ler nova di*
rcctorln, .|iie aoní cloítn depois dn ri»f»r«
ma i.i*iiialm. uu» |.i*.>|e.*t.iila, Entre ns mo*
«llfi.-nçiie. que ser,'... ii.l.-.i.l.izldns nos rs*»
liitiitus pclu coiiiiiiIksíIo Incumbida da ra-
forma, figura n crença», de um serviço com»
plcto dc assistência medica, dentaria c Ju»
dirlnrla a lados os associados.

Pnra o desempenho desses serviços tínii
se offercci.lo, _ciioroj.imoiilo, A directoria do
Centro, mult.ii dos nossos mais conhccldut
profissionaes
—•——— . i I <*H>< n
Prisão d» ventre? Experimente on nnvua

DltAGBAS I.AXATIVAK 1'EI.I.OWS. Peça
1 Vidro 4$ — llan. Kinder — Caixa (.'arreto

2014 •-- Ido

I0DO-HEPATO8E
1)0 INST. VITAL BRASIL

(Combinação de iodo com colloldas
hepaticos)

Indicação: Arlcrlo csclcrose — Esta-
dos rheimaticos — Adcnopliatlas — As-
lluna -- I.ymphatlsmo — Syphilis —
Aclynomycosos — Rocio simples a per»
turbaçôcs da glândula thyrnide.

Dose: Usar 2 vezes no dia ás refeições
«lc 5 a a.'» gottas cm t'2 cálice dágua.
Depositários: F. Lins & Rosinan, 11. Sio

Pedro, 8'J — Rio.

8PREDIO
MAJOR ÁVILA, 55

Vende-se esle predio eu» leilão,
nuarta-lVira. 22, á» 4 horns, pe!»

leiloeiro JLI.IO.

Seguiu para Gátaguazes uni
secretario do governo

mineiro
REI.L0 HORIZONTE. 18. (Scniço espe»

ciai da A NOITK) — <> Dr. Sandovat file-
vedo, secretario do Interior, seguiu para Ca»
taçitnres, devendo regressar breve.

¦ m*** '

ESPOLIO DE JÓIAS
para ser vendido por preços do leilá» na Joa-
lhertâ Thesouro «io Castcllo, á rua Urnjraaya-
na, 9, perto da Carioca. .íamos algani pre-
ços: Cruzes de plnllna com brilhantes, tama-
nho trrande. 550S: lindos annei» d* pUtinn
cl brilhantes a 220?; extraordinária eolltcçSc»

'de lindos brilhantes desde 209$ a 4» contos,
biches d«- plctlna «Icsde '50$. Aproveitem «
opportunlrfude : ltelo_io.i Omega a 85$. lm-
gnayana, í. -mm**

Pelota
SP0RT CLÚn LA' DE CASA — Conforme

estava unnuhciíuto, realisou-sc, ouinla-fcira,
16 do corrente, a assembléa geral extrnofdi-
ni.ria para approvação dns novos estatutos.
Presente numero legal, o Sr. presidente, dc-
pois dcv.leclarar o fim da.reunião, convidou
para presidir os trabalhos o Sr. Zolah Mo-
raes, o qual acceitou a incumbência; convi-
dou por sua vez os Srs. Oscar dc Azevedo e
Djalma Ferreira, para secretariarem. Aber-
ta a sessão, proeedeu-se a leitura dos novos
estatutos, sendo os .mesmos nppròvãdosj fi-
cando resolvido que desde logo entrassem
«lin vigor. '

Boz
EM NOVA YORK

OS PRO.IKCTADOS ENCONTROS ENTRE
FIRPO E FULTON NAO FORAM APPRO-
VADOS — NEW YORK, 18, (U. P.) — A
commissão dc hox neguii-sc a npprovar ns
projectados matches entre Luis Firpo c Fui-
tou ou entre o pugilista argentino c M.id-
den, não explicando os motivos dessa de-
cisão. Acredita-se, poròm, que a commissão
hão julgo capazes os boxeurs Fulton e Mad-
den dc offcreccr egual resistência que Fir-
po, com o qual se não podem equiparar.

Basketbaíl
O S. C. BRASIL VENCEU BRILHANTE-

MENTE O TIJUCA — RéalisOu-sd honlem,
A noite, no i-iiili do C. It. dó Flamengo, á
rua Paysandu, o matei, official de baskct-
bali do campeonato promovido .pela Amca,
entre os teams do S. C. Hrasil e do Tijuca
F. ('.. Preliiilinarnièirte, énoontr.iram-.ie as
equipes secundarias, sob ns ordens do Sr.
Paulo Rodrigues, do I-'liii).in*ense F, C. A
luta foi bastante animada o terminou eom
o triiimphn do Tijuca por 30 x 1G. Seguiu-
sc o encontro principal enlre os primeiros
teams, Desde o seu inicio, o Rrasil denions-
trdu melhor jogo, e no final Conseguiu o
merecido triumpho pela contagem de 55
pontos contra 17. Era este o team do Bra-
sil: Espii.ola c Carvalho; Hélio, Marino e
Maciel. Fizeram os pontos do. vencedor: Ma-
ciei 20, Hélio 18, Carvalho 8 c Mhrino '2.
Com esta victoria o S. C Brasil ficou col-
locado em 4o logar no canípeonato, dentre
os nove concorrentes, estando atrás siimcn-
le do Fluminense, do Flamengo e do Bota-
°0 

HELLENICO VENCEU O BANGÚ' — No
jogo rcalisado hontem no campo da rua Fer-
rer entre os clubs acima verificou-se o re-
sultndo de 28 .t Kl .favorável ao Hcllcnico.

¦ ' ¦ mtm* ¦ 

SYPHILIS

CITROBÍ
DO

INSTITUTO BRASILEIRO DE MI»
CR0BIOLOGIA

INDOLOR -— ATOXICO — TOLERANCU.
PERFEITA

mm- •¦¦
DUAS POR DIA

Uma ao almoço outra ao jantar, é a dosa
indicada nas enfermidades do eslomago. fi»
gado c intestinos: prisão de ventre i a eanr.»
dc innumcras doenças, livre-se tomando PI-
LULAS VIRTUOSAS, Pílulas de P.ipaína a
Poduphylina. Vidro '.'"SflO. Rua do Rosário 17*J

PRÉDIOS
TRAVESSA CASSIANO. 12 E

Vendem-se estes pequenos
dio8, cm leiião, terça-feira, 21,
hor*m, pelo leiloeiro JÚLIO.mm DE SEDA cm todas core-,

E0HARPES. cte. Preços
da Fabrica. Gonçalves Dias,

13-1» andar. Tel. C. 3997.
"PADRASTO"

Empolgante romance dc Cb. dc Bcrnard
por 3?000

Nns Livrarias Francisco Alves. Braz I.auria,
Odeon, Azevedo c no denoslto á roa do

Carmo ilõ-l"

mm vencido
Lindo romance de Ht.go YVnst por 2.'0í*f).

A* venda nns Livrarias FRANCISCO AI.»
ves, um/. i.AuniA.'odeon. azevedü «•
no deposito á rua do Carmo, 35, !»,

-1 -*n**l$.t*rr~-í -

LARANJEIRAS
RVA CARDOSO JVNIOR, 151 E 199

Vcntlcm-ec <'«tcs dous prédios,
por íjiinlquer preço, rm leilão, sc»
gtittcla-fcira, 20 d<* outubro, ás 3 ho»
ras, uo armazém do leiloeiro JÚLIO,
á Av. Rio Branco n, IBíi.

•*J**»»*--t-

ASTHMA ? - KRAEMINA
"Ati«.,fo a Efficiencia TiiEitAPEüTr-

CA dn preparado KRAEMINA, nss affecçõcs»
catarrhaes. PRINCIPALMENTE MOS E3TA-
DOS ASTHMATIFORMSS."

Rio de Janeiro. H dc .'ezenbro dc 1923.,— (As.) DR. PEDRO DA CUNHA.
Firma reconhecida T»bl. L)nó.,'.Morcirã').*t^Íi

\$W£ REI DOS
UHPAHETAES

*»--^4H>4r*lJ«»»--<-
"**¦**"** *{*"í ¦ *?" *«* "í* **1* *»¦

' Ourives, 5 — terças, rpiinlas e sahba-..
, dos. «le 1 As 5 horas. Affonso Penna, 49.»5»

segundas e sextas, dc 1 ás 3 horas. *_
¦' 

mm* 
' ¦'' .'."' ¦

Praia de Botafcoo
N.400

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

¦«/¦.¦an __*s_t
..lá provou as deliciosas baias con. re-

| cheio de frutas, dc Reilo Horizonte. S»ò-[
mente á venda na A VIOLETA.

R. Ramalko Ortigão, 9
(Ex-Mcrcado dc Flores»______

mm»
Or, Castro Aianjo ffl^S';
Hospilal Kvangellco. Phone Villa 23G1.

COMMIINirADOS
CASA DE SAÚDE ESTEL-

LITA LINS
AVISO

Convidam-se os Srs. necionistas que ainda
não nssignaram os estatutos c a lista da
subscriptores a comparecerem ás 2 horas da
tarde do dia 19 do corrente (domingo) .'.Casa de Snude (Av. 28 de Set. 324), afim dosatisfazerem esta exigência legal.

ODIRECTOa
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Festa èstudántina
cordialidade inter-

nacional

c,1 MUSICA
V*.# w%."%»'%.*>.«* .^w^*-1

flJoiisiini-iii (Ic si'ii.|jit;ào dos
eslinliintos ile \ nliiaral-

SO ÍKIM hous coJlegu.s
(lo itio <lc tiniu;iro

Qiiiimln o Joven Álvaro Sllvu re.roi.oii
I pitn.i. d.i teu ineinnnivol rnld Hi.imI-i.Iií-
le, foi jinilndor ile uma ü. prcsilva nwu .aiirni
4a i*,i*d.,i,ii*.to doi IMiiil.uiif. de Vnlparaizo
•u Centro «los K.tu dantes desta capital.

A entrega «l.i montagem, que ¦'¦ mnis uin
Cio i|ii- une írnternalmciit. «« Ilr.isll nú Clil-
lt, »cr_ feitn com lotln n soloiiinldndci na
•cs.->ü«i tic pussu «In nov.i dlreclorlti d«i Ccii*
lr«« d«>-> Ivstuilanlt.. quo se roallínn. a !'•'
do correnti-, __ .'i hnr_ •» dn tarde, no snlAn
Muln» «Io Cluh Militar, sendo uradur offlcinl

A nova dl reitoria está assim coustltultlir.
Pr« >i«i-ni-. Capltúllno Santos «lunlor; vi-
ce.prc. Idcutc, .iniiii Visei Ia; secrelario geral,
•Inso* Augusto Seabra; secretario das llcln-
|6cs sociacs, Carlos Martins Teixeira; so-
eretario dns HclncScs Intollccluncs, Cícero
Fonseca e secretario dns Finanças, V. Pa.
Fontclla.

Foram convidadas a íomparecer a mm
brilh.iulo festa esludailtilla as autoridades
diplomáticas chilenas acreditada! etti nossn
Pil.. o nosso iiiuidn offii-l. I, ns nggretiila-

Íiti 
acadêmicas deita cidade, laes como O

dentro Acadêmico Nacionalista, Cen Iro Aca-
demlco I-"rancisco de Castro, .Sociedade Aca"
4emlc« Militar, Pheni. Naval, Centro For-
¦ando Mendes de Almeida, (ircmlo Jurídico
Cândido de Oliveira, Conrrntra.ão Acndeml-
¦¦ • outras, bem assim os estabelecimentos
• institutos de ensino secundário e superior
do Ilio de Janeiro c Nictheroy.
m .. • « m*m '

í/ novo rcvilol llylvha
Aecioly

«filulio tam»

I lti*i«li,s,«'se, hoje, im Instituto Nncionnl no
. MiisiiM, ás ti lini.ii ii.i noite. >i concerto tlu

pianista brasileira, tcnhorlln lloloím Ac-
i'lol.v du Brllo, cujo lii-ograminu «'* o ncguliiloi

I'. Ii.ii-li.«..'iibir.i — Conceito cm ri menor.
Chopin •_¦ Noi-luino ón, fil! n. I, ViiImi op.
'II n, 1. Tiiiíiiilelli.. Moussiir_slo' — Quadros
ib- unia expo.li>. o — (0 motivo que «Ictcrini-
nou esla obra foi a exposição dos desenhos
ilo V. llurlniHiin. (181M), o qual alé a morte
f«>l p amigo Intimo dc Mounor_s__. )¦ l'n. •
•rio — N, i — Dcionlio representando um
;iiu.o/Inbo íilloiigiunln passos desajeitados s»-

j.bru suas pcniliilins tortas, Passeio — Nu-
mero -•• Castello «Ia lidado Mídia diante dn
mini nm tiuvndor canta, Passeio ••• N. !l —
í"iti caminho tins Tiillicrins com um grupo dé
«'rtnii«.-iii com suas ninas. S. \ ¦ Uin cai-
ivi.ào polaco sobro rodas unuri rios puxado
por bois. Passeio — x. .. — IJnllndo do pio*los nos muis cascas, fl.ni desenho para u
m*i*ii.i tio hnilnilo da Trilho•) N. H -• Dous
jiuleiis polacos: uni rico c outro pobre. Pás-
selo _ X. 7 — Mulheres discutindo caloro-somente no mercado do Limof.es. X. 8 —
Xeste desenho Knrlmaun representou-se, o
si próprio, examinando o Interior dus cala-camba* dc Paris, ti luz da min lanterna. Nu-"!"_ ~* "'* Cíl,,an* su,"'<! ralas de _ alli
nha . O desenho do Hartmniin representn-va tini relógio cm fôrma de cabana dc Baba->a_tn,.(feiticeira fantástica) sobre patas de
«iilliuiha. -N. 10 — "A poria dos Ilohatyrs doKiew . O desenho representava o projectode consirucçÃo do umTi porta mnssiçn de cntrada, pnra a cidado de Klc.v. de eslylo rus-so antigo, com mnn cupola em fôrma dc cn-
pacelo Slavo. Ttirlna — Dcflld des soldnts do
ploinb. Le chemin de Ia Alhnmbra. Albcniz-- EI I'ucrto. Us.t — Aprés uue Lccttire duDanlc.

Próximas saídas para Europa:

|PARA CELEBRAR 0 "RAID" AU*
TOMOBILISTICO KIO

BUENOS AIRRS
Uma festa nu Centro Patdjs.n
Considerando que ns grandes homenaseiu

quv n povo dc Iiucnos Aires prestou nos
Sis, ,\w*i*s da Sllvu Martins, Predeiicii \u
misto liiiicirii o Franco da Iiocha, ns ires
lirasil.Iros quo, nlravtfs perigos e dllli-
ou Idades Ingentes; reallsorini o rnld do mi-
loniOVOl dn Hio A Rraildo i-ii|jilp plnlliui.mm ilv««rani correspondentes un Ci oapÜaliumn coninils.lio presidida pelo Di. A. Ijii-
dl. sciTCtariatla pelo Sr, Anlonio Mirim-
delia o tendo como tlicaõurelro o Sr, \.
Ciirviilhn Mnntrlrn, ilclllu-i-oii promover, nu
Centro Piiiillaln, a reallsar-so im dia I" d«i
próximo mez de novembro, umn "soirée"
ditnsanto, cm litnirn e beneficio «bis ruld-
meu, qun mio sáo ricos o para cf/ectiini' «•
rnld fizeram snerifli-los superiores nos seu*.

| recursos c quc núo foram compensados.
i Completam •« copiinlssi.o, quc nos pede «li
I 1'lgll* uni lippcllo nos IIOSSOS (UvOrSOS fil'-
j mentos soi-lnes. os Srs. Miguel ltibeiro, \l-

varo Cardoso, A. .losé tln Silvo, (ilaudloiioi
i i'nhl>'il» e Oscar (_tMu."~ 

POMÀDA
RENY

Contra
SARDAS, PANN06, E8-
PINHAS, RUGAS, CRA-

VOS e MANCHAS DA
PELLE

INFALLIVEL

15 Novembro 1024
7 Janeiro. .1925

25 Fevereiro. 1025
11 Abril 1925
27 Maio 1925

Sf*)

ITALIA AMERICA
AV. RIO BRANCO, 4

Teremos um Congresso das Re-
Sigiões

(Promovido pela Sociedade Tbeosopliicn,
. ealisar-se-á, tlepois de amanhã, ns 8 horns
da noite, na sede tln Sociedade Theosophlcn
no Brasil, ri rim Riachuelo, n. 132, sobra-
«Io, uma reunião preparatória', parn n qual.«o convidadas todas us pessoas que sin-
tam o scu interesse movido nesse sentido,
recebendo desde já a S, T. B. as adliesões
para esse Congresso.

Os grandes prêmios Taça
dos Produclos e Jockey-

Club de Moelevidéo
As sensacionaes provas de amanhã

O programma da Importante reunião quoscra levada o effeito amanhã, no Prado I-lu-mlnense, rcuno nada menos do duas impor-taiitcs provas clássicas quer pela classe onumero dc seus concorrentes, quer pelas suaselevadas dotações.
A primeira dellas, reservada aos nacionaesde 3 nnnos, dispõe dc um campo consti-lindo pelos melhores animaes ilo paiz, dos

qunes apenas Floridor, que vao correr cm•junta com Mimi-Ali, pôde não ter os seuspnrlidanos.
Dos restantes não ha nomes a destacar:Primazia o Pcqucry é uma parclha quo seimpõe: Paraguoya, c Mimi-Ali, duas das me-mores osnas da turma, são as favoritas, Re-Rente, Tupan, Garupa, Paracatu', Coringn,Histuri e Iloreas são indubitavclmento oseracãs da actual geração. Forçoso i convir

quc nenhuma outra dessas provas despertoutanto interesse no mundo turfista, como aque agora será corrida, onde difficilmcntesc pode indicar o seu vencedor.
O Brande prêmio "Jockc.v-Club do Monte-vídeo . disputado em honra da importantenssoeiaçno uruguaya, vae proporcionar aonosso publico outra magnífica carreira entroos oito concorrentes, cujas forças se encon-tram perfeitamente equilibradas, is»

DOENÇAS 00 ESTÔMAGO SIS
KAS. KAIOS X. Dr. Itcnalo dn .Snu.n t,opei«,
prof. Faculdade. R. S. ,!oic 3». Vol. Pátria 3J.¦¦ **nm ¦¦"Revista Infantil"

\»e ter o ni.smo suet-esso dos anlerioi-fi
? nJ!»ero df'sU se'n»»n» Aa "Revista In-uintll , que se apresenta aos seus innuinc-ros leitores illustrada dc gravuras iiit.rt-s-santes _ repleta de uma variada serie daiinccdotns o historias escolhidas e própriasmesmo mira deleitar as crcanças, como é scu"bjcctivo.

UNHO PURO
directamente da fabrica no freguez só

. MVIDS FReRES
Av. Rio Branco, 114.1°. Tel. C. 1902

"»o^__Q9|__ .

TUBERfilll fl^F Moderno tratamento¦ «¦hllWVhVWb pelo pneumo-thora..Ihcrapeuticn. Magníficos resultados nos casosindicados. Drs. üasto Netto, 7 Sct. 75. t ás 7e Carvalho Cardoso, Assembléa !)8, 8 ás 7., M>>r

•«*»»
Actos do culto methodista

Amanhã, ás 9 horas da manhi, se reuni-ra a tscola Dominical, na egreja Methodis-ta da praça José de Alencar, para o estudoda Parábola do Semeador". A's 10 lioras,culto « pregação do Evangelho pelo profes-sor Antônio Marques. -Vs 7 horas da noiteculto e pregação do Sanlo Evangelho. En-trada franca .
¦ mn*

Dr. Jayme Pogeri Molcst.ias .a scaIl°-.. oujmv * «es,» raSi Cln)r(íia geral,_", 5" c sabb, íi ás 5 horns. Rua Marquez
de Abrantes, 192.

Uma assembléa no G. P. L.
Realisa-se amanhã, domingo, ns 3 horas

«Ja tarde, umn .ssemblca geral extraordi-
naria para resolver assumptos urgentes,,¦tue interessam aos membros do Centro dc|
Protecção aos Lavradores.

0 grande festival da C E. V. C,
amanhã; no Jardim Zoológico
O grande «festival cm beneficio dn Caixa

Eícolãr V. dc Ca.vrii, a realisar-se amanhã;
do meio-dia ás li lioras da tarde, no .lar-
<iim .Zoológico, conformo o progrniniii.. que
,.á publicamos, será iibrilbnntntlo com as«bandas musicaes da Escola Quinze e da Brl-•fiada, policial. Na funeção da "troupe"
"Tutu", tomará parto o extraordinário nr-
tista "Jacaré humano".

.A direcção deste bello festival está a
cargo da seguinte eoilimissão: professorTheophilo M. da Cosia, professoras i>. 'Mn-
ria Thereza de Sá c senhorita. Noeraia S.Vaseonecllos o Celeste Rodrigues, Srs. .uiz
Brito, José P. (Martins, Edú Vaseonecllos,
Humberto Valle, José Paranhos. Ernesto
Leocadio, Gastão Figueiredo e Carlos Ramos
Pereira.

As ereanças até 10 annos, portadoras de•wm exemplar do nosso numero de hoje, en-
trarão gratuitamente, no Jardim Zoológico.

mem
HOIVKEOPATHIA *
1/sO J- ALMEIDA CARDOSO & CIA.
IU7 II. MARECHAL FLOIIIAN'0.
"A Maçã"

Foi posto cm circulação, hoje, mais um
_uinero flessn interessante revista do con-
sclheiro XX. Como sempre, o seu texlo está
cheio de coisas agradáveis o ditos chistosos
c picantes, o que se poderá avaliar do se-
guinte summario: Coronéis, conselheiro XX;
A mentira, almirante Justino Ribas; Ofruto prohibido, L. Dantns do Amaral; Rei-
io original, Belmiio Braga; Phrases fialan-tes, por Batü-Allab; Louco intento, T.ativi-
dade Lima; O cpieijo de bola, GuiUicrraò
Hcrnnndez Mir; Ciitnie, Giovani Morclli; A
escdrrcgadella; Cámnrn Lima; Foi «buscar
15..., capitão P. P. G.; Cállipati-in, Ilum-
berto de Campos; O capeta, Abreu Chi-
choiTo, além de suas secções babituaes c on-
gráçàtlas "chai-gcs"

LOTERIA DE MINAS
18.000 bilhetes

80 % EM PRÊMIOS

Terça-feira 21

II$I

"PRÓ-3IATRÉ"
viÜ'"''"íi _w ^^"lacão o 4.» numero da re-^ sta Pró-Matre", que 6 mais um trinm-plio para o apreciado qulnzonario quo Bas-os tigro e Acquarone, com tanta felicidadelançaram. Vibranto de interesse e de oppor-tunidade, o numero 4 da elegante publica-çao carioca offercco a leitura mais varia-<la o agradável ás suas leitoras. Notas dcinteresso para as senhoras, jA nos cuidados
pessoaes, já nos arranjos caseiros, consti-tuem a secçao "___' bom saker". Repleto deinformações úteis de toda a espécie, está odepartamento "O saber não occii|>a logar".A s ereanças « dedicada uma pagina com asaventuras do Gato Felix, o aetor cinemato-
gnaphico mais querido da petizada. Na par-te literária destacam-se a apreciada "Sau-
dade» canção do Bastos Tigre, que o mães-tro Eduardo Souto musicou. O "Vestuário
.•ominino" «j nma interessam» rubrica quevae encantar os leitores. Notam-se ainda as

| salutares "Cartas á Joanninha", de Mme.
I CJiysantheme, o uma "íCarta á minha mãe",
,ae Leonck» Corrêa, além de muitos outros
; tópicos, quo tomam o numero 4 do "Pró-
fllatrc" numa deliciosa leitura. Finalmente
os aesnmptos da Moda são tratados; as lei-toras acharão ultra interessante a nova mo-da lançada em Londres recentemente, se-
gundo a qual, so aproveitam no adorno fe-ininino, os cabellos ceifados "á ia garçon-ne". Junte-se a isso tudo uma formosa capa,
reproducção do uma aquarella de Acquaro-
ne, o uma confecção graphica perfeita, quetem sido uma das características da clegan-
to revista, pela paginação, pela disposição
das vinhetas artísticas o originaes, havendo
muitas paginas em que os desenhos a o tex-
to são impressos em côres differenlcs c
bem Iiarmonisadas.

•nm*

POR 15S000
k* VENDA EM TODA A PABTB

Caiu da barreira e foi parao hospital
(Por ter soffrido uma queda, da bareiratia rua ltcgo Barros n.° 103, recebendo, emconseqüência, ferimentos na cabeça o fractu-ra de duas costellas, foi medicado pela As-sistencm o vigia dos trabalhos daquellasobras, Manoel do Nascimento Júnior, de 59annos, o qual, findos os curativos de qn«carecia, foi internado no Hospital Evangeli-co.

¦ mem «

Luvas para fricções. S«Í£
rua Gonçalves Dias, 54.

Casa Hermanny,

DR. ALVIM H0RCADES
GYNECOLOGIA E SYPHILIS

rnstallação perfeita do BAIOS VIOLETA,
com apparclhos de alta tensão. Consultastle 13 ás 18 horas. Av. Kio Branco, 133 (altosda Casa Lohncr).

¦ mem ¦ALUA
Experimentem que não usnrão outro PO'DL ARROZ, por ser muito adhcrento e fina-mente perfumado. Encontra-se à venda, emtodas as perfumarias, camisarias e arma-nnhos.

—i»»¦¦— i iCavalheiros ! 0 QUTSSOL REIS
em massagens depois da barba, cura c evitaas irritações o garante uma boa cutis.

Nas perfumarias c pliarmaeias. Deposito:
Ourives. SS.

-«iBog»». .i-

0 "York" conelsiz r_h_í©s emi-
grantes allemães

Trn.ondo considerável numero dc emi-
grantes allemães, a maior parto com des-
tino ú Argenlina, fundeou no porto' desta
capital, ás primeiras horns de hoje, o pn-
quete allemão "York", do Norddeutscher
Lloyd Bremen. O referido paquete procedeude Bremen e escalou nos portos do costume,
tendo atracado no cães do 'porto depois de
obter livre pratica da Saudc, cujo medico
verificou serem bons ns suas condições sani-
tarias.

0 "Vo.ff.s_rG" mu tle Mova York
Procedente «le Nova Yorlt, nmaivhcc. u no

porto, o paquete inglez "VoHaire", que ri
Saudc encontrou em bom citado sanitário.
O navio da Lamport transportou alguns pas-sageiros para o Hio o conduz níuitos cm
transito para a -Argentina. ._ '

.^-.,/':.r ' %

As conferências dos "Estudan-
fes Bíblicos"

0s estudantes dn Biblia realisam, ama-nha, a larde e ii noite, á rua Luiz de Cn-moes, 22, duas conferências publicas. A danoile. que é illustrada, versará sobre uniafamília de multi-inillionarios quo cstabele-cera em breve, através o mundo inteiro, a
pnz,_felicidade, a liberdade, o amor, a resnr-reição dos mortos queridos, para uma novavida sem doenças «jue perdurará por séculossem fim e terá inicio no Anno Santo¦ mnm ¦

a joven água de Colo-
nin, eucontra-so .na
Perfumaria Lapenne '
Rua do Theatro, 3mem

HH
o "SABONETE DO LAR"

è o melhor-m*m

0 QUE SERÁ IRRADIADO HOJE
A Radio Club do Brasil, por Intermédiode S. P. E. Estação da Repartição Geraldos Telegraphos. irradiará, hoje, o seguin-tc programma:
Das sete ás oito e quarenta e cinco da noi-te, o concerto diário da orchestra do HotelContrai, sob a direcção do maestro Alfon-so Hughrs. Das 9,15 em diante, o concerto

da pianista Sta. Heloísa Aecioly tle ISrito,
do Instituto Nacional de Musica.

Nos inlcrvhllos, ri orchestra da Radio Club
Brasil executará no sludio de S. P. E..
um variado programui-. de musicas classi-
cas e ligeiras, destacando-se ns fantasias dns
operas '.Sansãò e Dnlila", de. Sainl-Saens-,"Coppoliii", de Leo Delibcs e o "Vendedor
de pássaros", de ZcIIer,

CHOPP ANTARCTICA
ENTREGA-SE A DOMICILIO

Telcphones: 3454 r CENTRAL
2993 4
2994 L

PELOS CLUBS
PENHA CLUB — A querida sociedade dos

subúrbios da Leopoldina abrirá, ihoje, os
seus confortáveis salões para a rcalisarão
de um attraente baile. Esta reunião, que foi
organisada com especial carinho c que tem
despertado enorme cniliusiasmo, será abri-
lhantada por uma excellente orchestra. As
dansas terão inicio ás 10 ilioras da noite e
se prolongarão até alta madrugada.

S. . I. PEREIRA PASSOS -- por motivo de
força maior ficou transferido para ti pro-ximo sabbado, 2o do corrente, o baile meu-
sal da S. Mi, Pereiro Passos, que cstitvn
marcado para hoje, cm sun sede n run An-
dré Pinto, em Ramos.

S. JI." BOMSUeCESSO — A veterana so-
ciednde da rua João Romariz, estação tle
Ramos, rcalisará, hoje, ó seu baile mensal
que, a se julgar pelas anteriores, promcttealcançar grande suecesso. A banda dc mu-
sica da referida sociedade abrilhantará a
festa, executando o seu vasto e escolhido
repertório. Vae ser, «pois, uma noite bem
animada, a dc -hoje, na '.Musical 13omsuc-
cesso.

¦ mm* .-_

FUMEM

03 CAMPEÕES 0LYMPIC0S
* *%* • mm •

Após bnlcr um "rccòrd" mun>
dial, l.idtlcll. o mellior athlcta

íiirIcz, prcjín um sermuo
il ii.MMl.MI.MHi l'll|| IIIANK íilíiTV)
NOVA VOllt., Sfleinl  iV¦ P;. • Krle

! « l.l. II lllICH l'(lll ICCOIil lllllllili.ll IIUII1II
si-Nlii-1'i'iiM «• priiioii um !»'i'iiiiii> uniu ibuiiiii-
ro, na cereja liscossc.u rio Paris. Pol f|lo
o prliiii-liii dos .ioiiiiiloivi lirllaunlcos n«
Olyiupliiilns dr I03_, Va quatono pòhtoí
|..«r,, n i.i'ii pai/, o Irri.i, M-lil dlivblii, llllliva-
dn maior numero s» ns suas convicções re-
liglusii-., iiois clíe i uni soiiiliiarlsiii, h«o
o tivessem Impedido do Jogar u»s doniln-
ío»,

Nn prova do quatrocentos metros, gniilmn
iiniii merecida u npiiliiudiillsslina victoria
btiteridn uni rceonl niunillnl do tempo, eom
quarenta u sela segundos «• lrc> (iiithtoi •
l.ltldcli Inl o terceiro na prova d; (Itucnlos
metros, sindn ,i poucas pollcgailas «l««s ame
rlcnnos .lacltsoii V, Sclioli. o íilinib-j' l.«*l-
dnrli

l.iddcll «• um rapa. muitn serio e nli-«(tut;»
n. nuas provai tli- iilhlclismu com gnuid
consclciiclii, Pelo s«u iiii-tlioilo do vldn oc-
cleslusllt-a, está senipro cm formn paia »'*
corridas, JA declarou nus clironistns iP*«-
portlvos que nno prclcnilu abandonar a pis-
in, mesmo tlcnois dc b-r recebido us ordens
sacras da religião cvnngclillcn a que per-
lõnce,

lí' opinião unanime ipie sc I.iddcll conti-
nunr praticando os- aportes, num futuro
bem próximo, diffnllinentc haverá qu*-ni
possa lintcl-o.

LITRO
15.00U

A RAINHA DAS ACUAS DE COLÔNIA
Perfumaria Mascottc — P. Tiradentes 13 o '.'O
LA REINE

A 4' VESPERAL THEO-
SOPHICA DA LOJA

ORPHEU
Rcallsar-sc-á no próximo tlomingo, 10 dn

corrente, ás ;t horns dn tardo, no Centro
paulista, .. Praça Tiradentes, u I' Vcspcral
Theosophlcn, «nu- constará do umn cònfcrcn.
ria publica c nlguii> Ircchos dc míisica <|e
Ciuncrn. 0 tln.-in.-i du conferência .será "A
Ura Nova á Luz dos líiiainniiiciitos Theoso
phlcos", st-iulo orador o actual presidenteda Loja Orpheu, Sr. Alcixo .Alves dc Souza

NIUVKM

Café Cruzeiro
O PREFERIDO

me**
0 "Almanzora" no porto

(Não obstante havei* entrado na Guann-
bani pouco tlepois tins 8 horns da manhã,o transatlântico inglez "Almanzora" so-
menle foi atracar junto ao nrmnzcni I",
no enes do porto, quando alguns minutos
faltavam para o meio dia, já desembarn-
rndo pela .Snutle. e nutras autoridades no
porlo. A unidndo «In Mala Real Ingleza,
que procedeu de Soutliamplon e escalas de
costume, transportou muitos «passageiros
pnrn t-sta capital o conduz grande nuincro
em transito para os portos plalinos, paraonde pnrtiti ainda boje, ás ultimas horas
da tarde.

¦ mem <¦
Todas ae c «levem ter cm casa aas mu es Cêí(j Dl. Lustosn> con.
tra a dôr do dentes. Tubo para 10 upplica-
ções, 28.000; Exigir esla marca.

0 porto, pela manhã
Chegaram: de Nova York, o paquete in-

glcz 'Toltaire", com passageiros; tia Bre-
men, o paquete nllemão "York", com pas.sageiros; de Soulhampton, o paquete in-
glez "Almanzora", com passageiros; de
Rordéos, o paqueta fi-auccx "Mosella", com
passageiros; de Hamburgo, o paquete nn-
cional "Ruy Barbosa"g com iiassageii/os;de Buenos Aires, o paquete italiano "Duca

dcgli Abruzzi", com passageiros; de Tries-
te, o paquete italiano "Sofia" com passa-
geiros; do Porto Alegre, o pnquete nado-
nal "Commandanto Alvim", com passagei-ros, o de Manáos, os paquetes nacionaes"João Alfredo" c "Ceará", con_ passagei-ros.

Precisa de dinheiro ?
À Tinturaria Alliança dá em dinheiro, no

acto da entrega da roupa, o valor da mesmo,
R. Visconde Rio Branco, 3S. Tel. 5551 C.

A Associação dos Mutila-
dos da Guerra, de Italia,

esclarece as suas
decisões

KOMA, 13 (U. P.) _ A Associação dosMutilados da Guerra fez unia còmmüiiicá-
ção a respeito da interpretação dada pelospartidos e pela imprensa a algumas de suasdecisões recentes. Nesse documento, a As-sociação dos Mutilados reaffirmn que "os
netos da associação são absolutamente in-dependentes e alheios ao commando dc bo-
mens e partidos"." ¦ ia» i -, ,

Va ouvir
hoje, amanhã e sempre...

AUTO-FALANTE
que irradiará, theatro, musi-
ca, etc, das 5 horas em dean-
te, junto ás vitrines da camisaria

A TRIC0LINE
AV. MEM DE SA' — 5
eem •

Pincéis para barba, ,? ,llaio!*.c mc-
,, ,, ' Ihor sortimento.
Casa Hcrtnanny, run Gonçalves Dins, 64.

—¦ —*-

Trocadero
C.u Souza Cruz

QUEM ACHOU?
Pcdc-nins o Dr. Moncorvo Filho, tornemos

publico o seu appello no "cbauffeui-" 
queno scu taxi, no dia .... o levou ii sun rcsl-dencia, á rua Moura 'Brito, 5S> no _eiitidò

tle rcstitüir-lhe uma pasta dc couro, com pn-peis que só para elle tèm importaucia, eesquecida naquella viagem. A entrega pode-rá ser feita nesta redacção ou no Instituto
de Protecção á Infância.

- •**99mm ¦-—---_«__-_______

A delegação italiana á Liga
das Nações recebida

por Mussoliiii
IROMA, 18 (U. P.I - o presitíenle doctinselbo, Sr. Mtissoliiu, recebeu cm andién-cin os delegados italianos á assembléa daLiga das Nações, que lhe expuzeram ampla-mente os trabalhos iValisádós em Genebrasalientando o. projecto tle protocollo de nr-bilramcnlo c dc segurança mutua, e de rc-dueção dos armamentos adoptados recen-temente peln assembléa.
O chefe do governo manifestou vivo iti-teresse nos accordos concluídos pela as-semblca, reservando-so, porém, a sua deci-sao a respeito da acCeitaçãó dos mesmos

pelo governo, e apresentou as suas felici-tações á delegação italiana pela sua bi-i-lhante geslão.
mem

NOTAS RELIGIOSAS
OS ORANDÍS ACTOS DI; FÉ VV

BI.ICA •
- -**m m m t

Rumaria da matriz dc Santo
Christo á ilha do (íovernador
Amanli., domingo, l!> «Io corrente.

>nlrú iojinine ronimia da imiliiz de . nni««
i.brMo tins Milagres imr.i a livguc/in il
Sossn " " ' '' ......
nailoi
Sossa Setiliorn da

,1-i-s pa:
Ajuda, ua ilha do (iuur

SaCCOS píir!1 !líí"a (l|lcntc« forrados ou
nao. Artigo garantido. Casa Hèr-manny. II. Gonçnlves Dins, 5-1.

Syphilis ? ELIXIR DE INHAME
HONORIO GURGEL TEM

UMA AGENCIA DOS
CORREIOS

Foi inaugurada ha dins, na Villa SantaIhorezn, em Honorio Gurgel, a Agencia dosCorreios, com a assistência de grande nume-ro tle moradores locaes.
Os Srs. .lose do Espirito Sanlo e .Tos*

Olyiiipiò de. Moura, respectivamente'; func-cionarios do trafego c Contabilidade dosCorreios, ali estiveram, onde foram dar pos-sc do seu cargo á nova agente dos Correios.;
D; Ularidinn Tavares Walter,

Parn c»>t« grande acto do f«J puhllca foi
oi-gttiilsiii|o » scjulnle programmai I* ~- A
romaria, com coiiiniunháo geral, será na
liilcnçáu do S.Iíjí. D. Sebaillflo .orne, arre-
i«i-|n. coailjuloi*: *.'• ._. U ponto do reuniáu
. vm frenlo á t.allnilral, ás ll l|3 hon^ do
ill.i iti du corronloi S. - A'* il :i'l desfile
dn proelísfio para «i ponlo das louvasj I* —

• chegada «i.i barca n illm tlu Oovcriiad[o>«
i-nibiii-iiiu- mu hoiiitcs cspcclacs com rieslltio
o .Matriz «Io X. S. dn Ajuda: 3* - Úoffp np6s
u chegada, missa com conimiinhfto gorai e
snutlnçilo dn lli-uno. Sr, vigário frei Aiiíc-
IK-ii; ii- • - Depois il.i tiii.si. ciifi'*, cm tin--
mas do ,10 pessoal) 1' -¦ Apòl O enfí. tempo
livre; ." -•- A's |'J I 'i horas, rciinlno gerai.
ram iillo.-ii.no e bcuáo do Saiills.iinti Si"
«i-ntnciito: ü»^.- AN 1.1 1,'J hora», emb»v-
'iuc nos bondes cspcclaes com destino .1
barca; 10a — Canllco*. do Manual us. '.'i. 3Ili
llõ, 118 c 31.
O. urio. Roleitinc* do calltoliciaino
— A primeiro comniunbSu no

Knlcrntilo Snnla Dorolbêa
Itcall-ia-se aiininliü, no Kstcrnilu hant.i

Dnrothcn, dirigido pela irmã superiora .Tu-
lin Coi.lriro, .« solcmnidado du primeirai-oinmiinhún , neto esse que se effccíuará nn
capella desse estabelecimento de instrucção.
A rua do lli. po ll. 1_7.

Foi convidado para presidir a esse tocan-
te neto dn n-ligino cnlholica, o Hevmo. pa-
«Ire Illcnnlfno Scvc. que ministrará a Sa-
_rnda Ilostin por occasiõo dc ser celebrada
n missa dominical dns 7 1.3 da manhã. As
ireo-coiiiinungaiilcs são as seguintes: He-
lena dc Azevedo, Olgn Dantas Pimentel. 51a-
rin dc l.ourdes -Almeida, 'Maria .losé Almcl-
«Ia, Anua Grace llczcrra dc .Mello. Vanda
Machado da Costa, Ahigull Sá Campos. Oco-
nico Monteiro', Nely tic Carvalho, Carmen
Mun-ny, Maria .üloisa Sansocn c Syllcnit
Tavares dc Queiroz,

Em louvor no milagroso Suo
Geraldo

ncaiisar-sc-á, amanhã, na nuiiriz dc Nos-
mi Senhora da Luz, n festividade cm louvor
uo milagroso São Geraldo, promovida pela
Associação daquella piirochia, constando do
lu-ograiuma seguinte: A's 8 horas, missa rc-
zailii com commuilhno geral: ás 10 horas,
uiis::a solcmnne: tis 7 horas da noite, latlai-
nha c sermão pelo orador sarro padre Dr.
Henrique tle Magalhães, finalisando com a
bcliçno do S. S. Sncramcnto.

V romaria da Liga Catlinlii-a Jesus.
Mnriajosé, do Santuário do

Meyer c freguezia dc
Maiignratiha

-.Promovida peln Liga Càlhòlica Jcsus-Ma-
na-.Iosé, tio Santuário do Meyer, rfnlisa-sc,
niiiiinliã domingo, umn romaria ii freguezia
de Maiigarntibn, no listado do Hio.

I'cIo numero extraordinário tle bilhetes
que tem sido vendidos, essa piedosa romn-
ria promctte um exito brilhante.

Será observado o seguinte programui»:No dia 19 de outubro, ás 5 lioras da ma-nhi, sairão os sócios do Santuário do Meyer,entoando o cântico "Queremos Deus" (pag.131), precedidos do eslandarte-chcfe e das
respectivas secções, obedecendo á ordem dcantigüidade, em demanda á estação de em-
barque, quc será a tle Totlos os Santos.

Essa mesma ordem será observada ua vol-
ta nlé ao Santuário.

Cânticos e o Símio Terço — Logo após á
partitla tio trem da estação de Totlos os San-tos entoar-sc-á "()• Maria Concebida" {pag.1122), rezando-so cm seguida o Io inyslcrio.
Em Cascadnra, o hymno "A Jesus Sacra-montado" e o 2» mysterio. Em Deodoro, "A
nos descei" (pag. 131) e o 3» mysterio.

hm Bangú, o hymno "Nossa terra bapti-stida" (pag. 132) e o 4» mysterio. Em SantaCruz, "Com minha mãe estarei" (pag. 138)c o S» mysterio c, cin Mangaratiba, "Viva
Jesus" (pag. 134).

Após o desembarque, os prefeitos organi-
sarão as alas, cm ordem dc procissão, cruduas grandes fileiras. Dado o aviso pelopadre-<lire«:tor, totlos os romeiros seguirãoem caminho da egreja, rezando-so o Santolerço, e enlão será celebrada missa, rezadacom cânticos, por intenção dos romeiros.Durante a mis.n, os romeiros, devidamente
preparados, deverão receber a sagrada com-ínunhão.

Depois da missa haverá tempo livre parao almoço e passeio, não se esquecendo decpie, oude tpier que sc encontrem, devem
proceder christãmcnte.

A's 3 horas da tarde todos os romeirosdevem de novo rcunir-sc na egreja para as-sistir á benção do Santíssimo Sacramento;
Depois da benção do Santíssimo Sacra-incuto, todos os romeiros seguirão, na or-ilem já estabelecida pelas ruas, rezando oSanto Terço, em direcção á estação, ondeembarcarão nos respectivos carros.
Totlos os associados da Liga, ou qualqueroutro cnlholico quc á mesma se associe nes-ta demonstração de tc, deverão usar suasinsígnias, somente nos actos religiosos daromaria, devendo os mesmos cingir-se rigo-rosanieiile ao que consta do programma..Os vivas ou quaesquer outras manifesta,

çui-s dc agrado ou desagrado são dc máo ef-feito, impróprios cm uma romaria.
Fora do tempo destinado aos actos reli-

giosos é permillido conversar.
Ao partir o trem da csta«;ão de Manga-ratiba entoar-se-á o hymno "Nossa terrabaptisada" (pag. 132 do novo Manual c 130do antigo).
Após o desembarque em Todos os Santos,os romeiros, obedecendo á mesma ordem'

voltarão ao Santuário.
Ahi, tlepois de ligeira oração cm aeção de

graças, será dissolvida n romaria.
15* rigorosamente obrigatória a assistemcia tle totlos os romeiros n esses actos.Os romeiros que tiverem de fazer a com-munhãò geral devem confessar-se de vésperanesta capilal.
O padre-director reserva o direito de cs-cluir dc qualquer acto da romaria o romeiro

que se comportar mal c proceda em contra-
rio oo caracter religioso dn festa.

O Irem especial dos romeiros partirá dn
Central ns 5 libras e 20 minutos dá 'manhã
para receber os romeiros nas estações de To-dos os Santos; Cascatlura, Madureira etc. etanto" na ida como volta só parará para des-embarque dos romeiros, nas csta«;ões citadns.Os romeiros, que vão comniuligar, não tio-vem esquecer-se de quc ficarão em jejumdesde .n niein-noito alé oo momento daS. Coniinuiiliãb.

Coda romeiro poderá, almoçar onde c comomelhor lhe coiivenha.
Para as famílias dos romeiros serão re-servados os dous últimos carros de 1", dticomposição, podendo, na volta, vir indistin-ctanicnti*. eom os seus chefes.
_' conveniente quc cada romeiro íevo oseu farnel.

uíhictin. slu-dlu slirill rillisulu slii-dl ml, ].Durante a volta os romeiros são obrigados
a rezarem um terço pelo menos, sendo uscânticos facultativos;

¦ ¦«»» 

Más digestões
Como se corrigem de

immediato
O excesso nas refeições, como o abuso dagbebidas, ó a cansa freqüente das más digea-tões, acidez, dores, e estômago pesado. Pon-cas pessoas dão a este facto a importância

quo cllc merece, pois muitas vezes delle dc-correm transtornos graves. Os médicos pre-ocreveni, nestes casos, um bom blcarbonato
cstcrizado que é agradável, cfficaz, allivlao estômago t: tem colhido admiráveis reuni-tatlos. No nofio paiz, onde o bicarbonato cs-tenzado já c tão aconselhado, se deve pro-cural-o em vidros bom fechados e não cmcaixas ou pacotes do baiso preço;, "ái

GANHENHO. FÚNEBRE
MISSAS

lliv. iii"«e il.*|iol« ile amanha;
\iii«niii> l.opé. dc Oliveira, is ',', n_ d,,,

Iri* do N. S». A<- l.ourdes, em Villa h,i|ie|i
..(tonio di cunha Da.Io.. á« 0 Itt, m i;,„,

d<-l. ria: •'"•"'O t'iiHh-rme Mnnlieii, li, .^nn,
ImuI Monlien, *¦, V, llfl eí/rja d.i S.Sfi(l|,
i ..,...•.««. de JflBU-| «JOAQ «Ia Silva, á«« S tj
nn «rej.1 di« X. S. do IMilo: Mivin-lit- m,ú
hi;_ 1'urrelra tln name, n->'. I i; Alfredo t,^.
eefll, á-« 101 Dr. Jo». Maria Penilni de Dsmi
ás 1» I tt: Luiz Miniii de Mattos, A« U; w
egreja de S. I'rtncJKO de l'aul,i.

BNTKRROB
l'..iniii sepiillados hoje:
No cemilcrio do S. 1'ranclieo Xavleri Ijj.

cinda Duarte (imicalvcs. iun Foiiteca Ttllti
117, casa III: Carollun Augusta <lu Mcutlqn-
••ii, morro de S. Carlos, kpiii munem; Mo_.
m's dr llarros, ni. Joflo Caetano 21; Doíj,
rcs. iilliu dc Albino da Custa, ni.i !)!_-. ,i,
Silva, M-in numero; Florentlna Seinetthlti
rua Dar. o de S. Francisco 1'liho i!>7, lj<4'
o. VII: Catíiarina llollcna Llsbon, rua, Ai|uc.
tluclo 3S_; Maria There.n do Jesus. ni. lli-
larlo Hilieiro 38; João l'ou.o, nin Monfáj.
verno 107.

Nu cemitério de S. Joio n.ptisUi _|_.ií(
da ConccicSo Souza, ru» Iteymuudo Cortai
.'lt; Delphlna (liieriiui, Hospital Xieiom] A\
Alienados; Hohcrto Simon, ru» Araujo r,o.
dlin IS: Cremilda. filha de ,los«i Aujusti'
Fernandes, rua Marque/ da S. Vicente ;f
casa 1; .Tosa Contlno. Hospitil .. < ¦ ¦;.,
cencla Portugticzo; Nalalina, filh» A'- Jor|i
Feliciano, ma Marquez da S. Vicente .1,
t-asn I; Yolauda, filha da Samuel João So.«
rcs, praia do Pinto 9tt; Hilda, lilb. de '..«.
limo ftalnliti, praça da Iliiiitleir», «cm nuins»
ro; Gcorgcana do llrito Mcndonç., Hospit.I
Bvangelico; Celina Craveiro, Hospital N_clq«
nal de Alienados.

No cemilcrio do Carmo: Nicol.o Caravcl»
lo, rua Darão de Cotegipa 31.

1 Serão inliiimadus, amanhã:
No cemitério de S. .-"rancisco X»»lefi

Leão Fernandes, avenida Mem dr Sá 33.
No cemitério tle S. João Baplisloi .loinai

Oabriclla, saindo o entcri-o ás '.) hoití, di
rua das Laranjeiras .81.

SVIMIII.IS tratamcnlo rlfiraz o _h_«.ui,.
menle INDOLUIt, faz-so com o BIS MO.
XVL.

Nau 1'harmacias e Drogarias, Pedidoi,
V. Spino.

II. Andradas 50 — Norlo 2112

Bravos! á Sauae PuDlioa
Fecunda c salutar vem sendo n campantu

da Saúde Publica cm prol da população; ap«
plniidem-nn desvanecidos os eslabeleCaneii.
tos conscicnciòsos como ò ni-.STAURAST.
SALEUXO, I.iivratlio 2."), onde e>t,.n o«, venia.
deiros vinhos GASTEI.. S. LOREXZO, qu»não sc nrrecciam dc nnalysc, por mai. cs-
criipulosn qui! seja..

Petróleo "EUNICE" 1)b
M. Bueás

Honra a industria nacional
me* •y"Brazilian American

Acaba dc sair mais um numero âtiU brl-hante revista, que se publica semanalmcü-le, cm inglez, nesta capital. Enlre o:, arthlios constantes do presente numero, occupnrnlogar de destaque os seguintes: — O proble-ma tle estradas de rodagem na America porr. A. liamos, que. representou o Drasil ni
conferência de estradas do rodagem em
Washington: A carestia «Ia vida, pelo Ilr.i
II. Moses; A exposição de automóveis en»
São Paulo:' A nova avenida da Gávea *'
Botafogo; A hulha branca. por Amando
Mendes (conclusão); Hio-Pctropolis-Aíiia'
Claras; Notas brasileiras; Secções pauliits.telegraphica, marítima c humorística. Além
dcssiis artigos c secç«5es, consta do pres.aUnumero uma variada reportagem pbot"-
graphica c o conjunto constitne, sem duvida
alguma uma attraente fonte de inforauç««
e recreio.

VINHO GAPITOSO í
No Jtialto, apresentado pelo Programai*

Matarazzo, vae ser dado depois de auianhá,
um film da Universal, sob esse titulo, qo*ha de fazer um _«"*ccs*.o dcscomniunal
Aconsclhamol-o aos ,.ossos leitores. Vaie *
pena vçl-o. São selo actos estnpendos.
pena vêl-o. São sete actos estupendos. TSt

eem-"——r^**mmtem***m**~e. n —¦ . i-, _-—,..—..~-

tMA GILLETT1-:; E VOCÊ ?•mem*—^ **rmmm ¦ ' ¦ —¦¦—»*.—*~A apuração do ultimo pleito m-
usado em Minas

BELLO IIOIUZO.VTl., 17 (ltet.) tStni.sespecial da A NOITE.) — Segundo a apura
.ao até agora feita, o ür. Mello Yiann . foieleito presidente deste listado por 105.877votos.

z^.aL,i
O MAIS ADHEREiNTB

O MELHOR PO' L)E AI.R0J5-•—mmm-
VEJA SÓ.

18$000
o meu de Jersoy de seda cm todaü a:> corei
-o i .a /-a.'_rica ATLAiVTl-GA'; (a melhor)lei. (,. JiilQ3.ua 7 dc Setembro, 107, 1' andar,

Chá dansaníe em honra de hiii
deputado estadual mineiro

.1110 BiJÃNCÒ (Minas), IS (SerWço i-spe-'¦',lUi lla.A/>U1TI':-l — No salão do EdcnCluli, toi ofterccitlo no deputado Eugênio d»•Mello, pelos seus amigos, uin chá-iiánsanlea que coin pareceram os elementos de m.*ilorüestaque ila sociedade local.Ao ser servida umn lauta mesa dc docesaos presentes, usou da palavra o deputadoCelso Machado, saudando 6 seu cóllegii lio-nienagcado e orfcrceendo-lhc a festa 0 D.-íiiigenuv agradeceu, proferindo uma' oraçãoque mereceu, como a anterior, muitos ap-
plausos.

As dansas muito animadas, duraram at*tle madrugada.—» mem —

LA-PORTÀ & .Cl
é um CHEQUE

Comprando

LOTERIA si ia BAHIA
VERMES usem ABR0L

Effeito seguro. Não «• to_ico. Nas Plist-macias o Drogarias. Pedidos F. Spino. K»-Andradas 59 Norte. 2112.

A questão de limites da Bahia
com o Espirito Santo

S .SALVADOrt, 18 (A. A.. _ o Sr. Ur-tKies Calmou, governador do Estado, rece-neu do Sr. Dr. .loão I.uis Alves, minlslrt»
Çin Justiça o Negócios Interiores, o seguiu-ie telpgfnínmn:"nio« 1 _  Agradeço ao illustre ninigo a
epmmunicttção da solução previu da «pie---tan cie limites com 0 Espiflid Sanlo, teli-citaudo-o pela ptUridticá altitude; S-iod*'-Coes affectuosas. (a. — João luis AlvcJiministro da Justijn".
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