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os povos americanos
O Dr. Marcelo Alvear
encara, com elevação e
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546 dúzias de caixas de pó de arroz trans-1Continua agonleaitte o governa-
formado em pedra e ramaria! dor de Sanla Catharina

COM OS DA SOCIEDADE
As icléas expendidas pelo Sr. Braz do Amaral

naquella commissão
a vontade do candidato parn

As autoridades do Rio e de Campos tomam
conhecimento do facto, sem con-

seguirem esclarecel«o
O exercito argentino, aflir- .

ma S. Ex., «'• uma escola
de cidadania

realmente
u.uí .[tu- ili!!

psallclncs ilu Kl..
ssu irá ni esclareci

leln tlc pó ile

esitranlin o cajol
neihiseni n» milc¦ du Campos, n&o
oii inala de um

ino/. c cada (jual

E, por
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confe-
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ürar do .linaral

meios icientificos do paii tím, no mo-
i. suas attençôea t-nltndas pura o Con-
. Nacional, üiido fr truta de regula-
ir o exercício tia medicina ao» diplo-

mudos no estrangei-
ro. A A NOITI*. cm
entrevistas tjue lin
publicado, tem de-
ministrado cüiiio as
üpiiiiões de nossos
médicos instit lllüs»
(Ires sc aclium «llvl-
tildas,

E na 'própria Ca-
mara, onde »e origl-
nou o projecto. ns
romniissíies leclinl-
t-aí, «liits o estudaram,
so acham collocâdâs
tstn pontos tie vista
(•iipo-stos. Dt* ttm In-
do, n Commissão do
S„iidc hypothcca sua
solidariedade ao Miii-
-.1 ittiltvo do Sr. Clc-
ínciilino Krnj'», «iue
li.rnu obrigatório ..os
mcdtcos estrangeiros
o estagio escolar, c

ilo outro, n Comm.sssío dc Instrucgãò dé*-
íende um ponto du vist;> menos radical,
jiorinittindo, mrdianta certos rcíitiisltos, os
«rxaiiiíss dc sufficiencin.

As idéas defcndidns pelo professor Cie-
tnontino Fraga, e crystallisãdas nn seu sub-
»titntivo, tt^tn merecido os conimentnrios
inuis \-,iri:i(ios dn nosso inundo mctliiso e
dc nuanlns se interessam pelas queslõe*. do
direito rin estrangeiro,.;bom cònio suscitado
os movimentos, da critica das classes nppa-
1'cntcuienlc iilhclas no assumpto, mas tão
interessados de furto no .-.."u conhecimento, | 

"jatos 
cs.

vis.10 (iue. eni ultima annlyse, o «pie esla
om jogo i a snndò publica, ó o exercicio
ria medicina. N'!*!!. são todavia conlnscidas
tio publico, com si precisão necessária, as |
j-ii7.asis:i que levaram o Dr. Braz do Amaral, Jii.) seio da Commissão tie Instrucçãò, a dis- |
sentir, como relator do assumpto, do subsll- I
lütivo do sen collega da Commissão «le Snu- j
ale. O espirito do parecei* dc S.Ex. eslá i
Bem duvida consubstanciado ti" principio |
iie que a lei devi; evitar a charlatanice ps-
trangeira enlre níis, mas favorecer n vinda j
4<x elementos aproveitáveis, pelo seu Ira- i
iiallio e pelas suas. luzes. Outro ponto_ para j
<i (piai í: opporluno cbnninr a attenção do
jwblico, c miiilís in--m frisado pelo Sr. Uraz
Amaral, ai o quc dia com os abusos de cer-
ins professores, que não dão as aulas a
«pie se obrigam, .; com as facilidades ou
íicçõos de muitos exames «.entre nós quc
Sicncfiei.iiu n ignorância. Mas, não qnerc-
mos, com ítllttsões è impressões «lc leitura,
<isu uma idéa do trabalho quo, pela sua
íiastualidadc e interesse, reclama divulgação
integral. Porque é esle, em verdade, o caso
«lo parecer d0 Sr. Braz Amara), que assim

conhecido
«ccelcrar.

Se iiHlguns casos í respeitável o Interes-a:
di pari» qunndo dciejii nãn demorar unia
ioIiiçSo, lambem è muito respeitável o in-
(cresse d.t sociedade cm evitar examos pre
cipitadoi a Juízos precipitados, tratando-se
de uma profissão em que n indivíduo qur »
exerce tem peln lei o direito d.s niinlstr.it
Iodas as substancias de que se .'.ene a llio-
rapeutica, nas mais perigosas doses, aFsiin
como praticar toda a espécie de Intèrven-
V'ôos cirúrgicas, pnr mais sírias que possam
ser ns suas conseqüências para a vida ou
a exiilencia futura dos pacientes.

Considerando, porem, quc pôde oceorrer a
clrcuinstnnoin de pretenderem exercer a sua
actividaile nn Hrasil profissionnes da valor,
nos quaes se torne impossível o estagio cnm-
pleln, i a coniinissãn de parecer qnc" se
aquilate n capacidade profissional de nimlo
n não privnr o pai/, d? elementos aprovei-
I iveis. porque n:'.o se alev» trator dc cercear
.i liberdade profissional, nem impedir que
venham trazer o sen trabalho indivíduos
úteis c sim apenas defender it sociedade lira-
sileira no exploradores, parecendo até que
a providencia de que Irala o projecto para
a profissão medica deve ser estendido is
outras.

Attcndendo is nsSes «pendidas, * a
commissão d# parecer que par;, o exame de
habilitação ou verificação de titulos. apra-
sentem os candidatos a sua petição durante
os tres primeiros mezes do nnno, sendo, no
findar este. praso, julgada clla pela congrn-
gação da Fsaculdade. após opinião expressa
por Iras professores nomeados para dize-
rcm sobre a idoneidade do instituto de
onde è oriundo o titulo, assim como sobre
ns documentos que apresentarem os cnntli-

favor da sua vida escolar ns pro-
e houverem juntado :'.s suar, pe-

desenvolve:
"Os papeis junto, presentes a esta Com

missão, lèm por objecto evitai- que conli- | n
r.uem algumas pessoas ihsiifficléntcihe.nlc
i.ivjisirudas n gozar dc altribuiçaies impor-
tautes, como as quc entendem com a viatn
humana, sob o fundamento dc haverem ad-
quirido taes habilitações em pai/es estrán-
1'eiros, quando aos filhos do paiz, òrdiriá-
.'-isamente, só sc concedem taes attrilnãiçõcs,
..pôs cursos completos, feitos nos institutos
de ensino do Brasil, no periodo da seis
.mnos.

Ao projecto primitivo foi apresentado nin
s.nbstitnüvo da Comniissão de Saude, n qual
¦iindsi juntou duas emendas, uma das quaes
esclarece o artigo primeiro, àttendeiido si'.
medidas reguladoras do reconhecimento dos
•lijiloiiius dados por instituições estrangei-
¦cas aos brasileiros que os tiverem.

E' útil a emenda, por estabelecer o cri-
lerio da competência para totlos, tanto na-
eionaes como estrangeiros, o que demonstra
sião ser o lim da regulamentação proteger
aquelles,

•N'o substitutivo se acham especificados
>..r. casos cm que os estrangeiros podem
a':<ercer a profissão no Hrasil, independente
de provas cie habilitação, tendo a lhesma
Commissão do Snude, na sua segunda enicn-
du, proposto a suppressão de tal regalia.

A' Commissão de Instrucçãò. porém, pa-
rece dever ser mantido o artigo II", não só
pela condição (ie reciprocidade nelle esc.ri-
pia, como Hão parecer justo nivelar pro-
fessorus de Faculdades e Universidades, lio-
meus de valor seientifico abonado, a pre-
tendentes sem currículo, ou outro elemento
do idoneidade, além do titulo que trazem

Foram apresentadas pelo illustre depu-
Udo Sá Filho outras emendas, unia das
quaes. a dirigida ao artigo primeiro, esta-
helecu n prerogativa de poderem exercer a
medicina excepcionalmeuto os candidatos,
íazèndo o exame de uma sô vez.

Não declarando a emenda a quem enbe
apreciar os motivos justificativos da exçe-
pçãfo, se deduz que pôde tal apreciação ser
íciia por autoridade leiga, o que não pa-
reco prudente, sendo, entretanto, da mais
relevante importância que os assumptos do
ensino cerram s-sob a responsabilidade dos
corpos propostos a est» nobre funeção. Cam-
siderando ;i emenda no que loca própria?
incute ;'i prestação do exame tle uma só vez,
Decorrem as cónslaerações seguintes: E' a
seriarão dos estudos vantagem que não cn-
roce ser rnais demonstrada e contra os ele-
mentos básicos delia será provavelmente um
exame feito de uma só vez e que deve ver-
«sar sobre dezenas de matérias complexas
e riifficeis.

Também é niiti-pedagogico e contrario à
bygiene admillir um exame com tal quan-
lidado de provas que, pura terem o cunho
da seriedade precisa, exigirão esforço tão
considerável que produzirá sobrecarga in-"¦ollccíual.

Ainda se tornará inevitável a confusão
no julgamento de lão múltiplas provas, o
'|iie*rcsi;ll:(rá em pcrfuncloriedade a exht-
lu.sio dos conhecimentos;

Outro mal acompanho.- ainda tal atnbá-
IhoanientO do provas escriplas, òraes o pra-
iirsis. que c presumirem os juizes ter que-
rido o: legislador apenas salvai uma appa-
rcniiin nu pretender que se cumprisse uma
formnlitladc, pois a.'e outro modo não sacri-
ficaria princípios pedagógicos de valor rc-

i|

i iissjona
I lições.
| Approvada a Inscripção, durante o curso ,
j «In nnno lectlvo em quu ella tiver sido fei- j
1 ta, deverão os candidatos seguir as aulas;
j tins matérias indicadas pela congregação. ',

[ora egualdadc de condições com os alumnos;
sendo obrigados aos exercidos dc estagio,

jde que aprcs-entnrãn a t tes tados, perdendo n
inscripção se não o fizerem tle todas as
matérias.

Os exames para verificação dc titulos se.
| farão durante o ultimo trimestre do atino.
j em tres series do provas, por prngràmtrins
| leitos pelas congregações, nos quaes, além

das matérias geraes do curso se attenderA
a que no sorteio das disciplina1; sejatri com-
prchemlidos assumptos que interessem »

I medicina o hygiene dn paiz.
Também se altenderfi. a que sejam -as

| provas devidamente espaçadas umas das ou-
trás e qus nãu faltem aos juizes todos os
elementos necessários para firmar opinião
segura sobre o mérito tios candidatos, pela
analysc delida das provar..

A reprovação cm qualquer das partes do
exame ínbabilitàrã o candidato para toda a
verificação.

Cotejando todos estes meios de apuração.
om ai processo nctunlmcnte existente que

consiste apenas cm provas tins tres clinicas
geraes: medica, cirúrgica e nbsletricá, c
tres lheses, dns quaes duas sorteadas isntrn
as cadeiras dos quatro tillimos annos rio
curso, e uma á escolha do candidato e
pouco mais, se apura que deve ficar melhor
conhecido o valor dos pretendentes, c.aben-
do ás congregações a maior responsabilidade
no resultado dos exames.

A emenda que atilnrisa o governo a con-
tratar missões estrangeiras para o ensino
da medicina e (la hygiene pareço envolver
uma injustiça nos homens competentes quis
febrilmente temos, os qus.es não ficam
áquem dos que para eá viessem por conlra-
to. Náo foi decerto este o pensamento do
autor da emenda, cujas patrióticas inlen-
ções são claramente conhecidas, mas o mein
apontado ó que não parece o msiis próprio
pnra corrigia- os consideráveis incònvenien-
les mencionados tia justificativa.

Como todos os ramos da inslrucção publi-
ca nacional, resente-se o da medicina de
sensíveis defeitos, mas para os que foram
indicados basta a execução dos regul.imen-
tos. Ctiinprihdq-os, fiscnllsnndq com eleva-
ção, energia e critério, dos institutos do cn-
sino tlesapparecerão forçosamente os abn-
sos a que se refere o autor da emenda, pois
outra classificação se nán encontra para os
professores «iue sc deliam desviados do sen
dever ao ponto dc não darem as nulas n quc
sc obrigaram, e dos «pie transformam^ os
actos dos exames c julgamentos eni ficções,
concedendo npprovnçõês indevidas a igno-
ranl.es protegido.',, do que resulta serem di-
plonmdos indivíduos não analpbabclos, como
diz a emenda, mas com uma instrucçãò pro-
fissional muilo inferior á que deviam ter.
Um dos meios mais seguros para alcançar o
fim a que visou o autor da emenda á o dos |
premios do viagem aos alumnos dlstinctos
com a orientação de formar um corpo dc 

'

candidatos no magistério dignos da alta fun-
ccão que têm de desempenhar na sociedade
brasileira, porque esla classe deve ser crea-
da, pois para o magistério convém ter onde
escolher, visto como ó preceptor carece dç
um éonjuntd de qualidades quo raras vezes
st; ciiconliam num só indivíduo,; como sejam;
alem ds. capacidade propriamente scierili-
fica, a perseyérança, ;, fidelidade A% obriga-
ções contraídas, moderação, equidade e gos-
to pela profissão.

Outro meio consiste cm estimular os bons
professores, dando-lhes a viagem do apor-
fciçoaniento e creando diversas providen-
cias que devem ser incluídas ern nossas leis
de ensino.

Acima de tudo, para ter hons professores,
além de procurar pessoas com as qualidades
acima ditas, precisamos ccrcal-os dc recur-
sos para que não guardem ns cargos como
nehcgos, para «pie dispensem qualquer ou-
Ira funeção, de modo quo dediquem a exis-
tencia, exclusivamente; aos trabalhos tios
seus laboratórios, da sua clinica escolar as
sio desenvolvimento dos estudos dns seus
discentes.

Assim ai de esperar s.u (armem as grandes
competências quc lerão do publico n recom-
pensa moral necessária ao seu estimulo, de-
pois de terem a material, para garantia das
suas elevadas fniieções, independente dc
missões estrangeiras."

NOVA YOIIK. setembro (U. P.) —O ior-
nal "Christinn Sclonco Monllnr" publicouom sun primeira pagina, «laniln-lhe. poislodo o relevo, uma entrevista oscilai quia seu correspondento em Buenos luroj con-1.

¦ cedeu o presidenta daí '
Republica .Vrgcntina. J.'
Dr. Marcelo Alvear. .

Nessa entrevista, o I '
chefe da grande uaçsio t'
sul-americana j-,tuila jos problemas de ap-|
prnximaçái. «Ins po-vos, *, xx c a r a n do-òs
com grande elevação jc nobreza c salien-
tando o traçado geral
(Ia politica externa
dn Argentina, sempre
condlccntc com oi
anbclus llbcjnes do
paiz."Acho quc existe
grande affinidade oa
Intelligrnein rominer-
ciai, necordos raciaes
c ideac.s democráticos
entre os Estados fni-

Marcelo Alvear rios c a Argentina;''
Referiu rio-se ao

Osinde e bem apparclhndo exercito argen-
Uno, o Dr. Marcelo Alvear affirmou ai sc
guinte:"O nns
da n ia."

Sobre a questão do
nações sul-americanas:"N'a conferência rie Santiago do Chile, os
representante*, argentinos estavam dispôs-
tos a apresentar e combinar n questão do
ilesnrmamcnto. Falimos, nessa asscmbléa;
cóm toda a clareza, embora não tivéssemos
fraquezas on forças que occultar. Sem era-
bargo, não se arioptou o ideal rio desarma-
mentn.

0 facto de mie os nossos vizinhos se fa-
zciu grandes e fortes, não pôde alarmar-nos
.ns absoluto, Pelo contrario, assim cnmo o
dono de uma propriedade particular vâ que
clla Ougmentn de valor, si medida «pio. se
tainmrn mais valiosas us dns s':t:s vizinho:,,
assim tombem á prosperidade c grandeza
dc um paiz beneficiam ns que com elle si:
limitam."

mmr.*********»*»*******-*

desth ciipitii! inanil.idos para aquella lm
portanto chiado fluinlnenso, chegaram no«co .lestlin. com o respectivo conteúdo
tiiinsformiidn cm pedras, tijolnt t matto,..') transito dos volumes, como «'¦ natu-
ia', foi feito peln 1'slrad.t de Ferro l.co-

lina. tuas nada que nnssn transpirar
peitas contra a referida companhia
ovlarla apuraram as autoridades nue,
contrario, são as primeiras u ofaslar.

laçào da Lcopoldlua, .ili, um voluino despa-
.•liado pelos srus patrões com 354 iluzlns dc
caixas du pó de arroz, lovnodo-o para o lio*
lei em que estava liospeiltitlu, onde o abriu -•
leva a desagradável surpreza du verifica.
i|,:e lodo o seu conteúdo fora subslltuliln p'.s
psslras e outros rbjcctns. !'nr essj motlv.-.
acrescentou, no «llà Vi de Julho, tendo tlc
retirar dous outros caixões, um despachas!"
no diu l (» rias l!'ir> dúziasi b o nutro no tiis.
5 t'n mesmo mez, lòve suas ilcscouflanças «
pediu no intente quc consenti<ise fosse a rc-
.••diva abertura feita naquelle local e em
>i.i presença. Foi então ve ri fie .ido «pie

fir.

exercito é uma escola de. cida-

desarmamento das

<i cies
irhd tio dia T estava Intacto e que o outro
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nossas ailtoridailcs, d*

I I.OliiANUPul.l.s. '» í.\ A.) - 0 Ur.
Ilciclllo l.iu, governador do Estado cutilt-
iiú.i agonlsniitc, csj.í.nudo-fse ii lodo nn»-
incuto o ilcsviiluée talai.

t) Ex, Sr. iiUpo I). .l..;i«i'iiiit ílliiclr.i cs-
Uve lioiiteni, pnr iliins vetei, cm viüU
.o illiislr.- Biifcrmo, fazendo orações,

A casn du 1V-. Ilercílln l.si/ permanece*sssvs.i.irc clieln dc gente. cnlciiltiiidii-s*e em mil
:¦' assignatura'. tio li.ro tln poria. Grniiii-'
i.iiui.-ro de famílias ila ni'.ta uu-lli.ir sociu"
dir.ii) se conserva u.i residência «lõ governa-
sifi'. ucompuiiliamlu u lamllln llcrciüv Luz
nn -.ili grande dõr.

i:.iii:i geral convUr.liiçãu. vcrifiiauilo-se
.-•nas commovciites entre as jicssuiis «le

?.;,; Exini. f.imilisi e us íiiiiÍ(Sds presente».
—-. iloje renlisou-sc com extrnnrdlnarbt

concorrência a missa dc scllmó «ii» mau-
ilss l.i celebrar poi' iilmi da scnhorila Cli*
i.irtic l.uz, rccem-follccido e filha du Dr.
II.-. .-illo. A egreja e-slevc repleta do Iam •
lia», altas autoridades federaes c estaduais
i. todas as pessoas da enlutada familia.

_«í »., —. ..... ¦

Si esteira dos velhos
Milli!S

Falleceu, em Araguaya,
joven Mariz e Barros

Em Aragiiaya, no Eslado
., f.illc.ru. lia dias. o Sr.

i! Mariz c Uarrns, quc ha
na confiante, esla capital,

tle Mil to Gi*o«
Antônio Cai-la.-
dt/. mrzes <l»,j.

isns ãieas dc nf't
I! IO (]UC Irmana nos velhos baadciríiií

A estação da Praia Formnsa, onde ia
combinação com

nesse sentido, qualquer duvida, tanto asstnvtful
ííial
«ie
ciar

**m

qnc. o .1° delegado auxiliar, nesse ponto,
assim se expressa no seu relatório:"Mas estações cxpetlidora c dc destino,
mesmo nos vagões, ns empregados da os-
'.'«'Jíi.. nnaTte deve rxis.tit- alguma i'is..a'K.i-
ção, nao teriam tempo tlt- cfícclunr a -uu-
stituicão, (|.ic causaria grande ruiilo, e só
poderia ter sid.i calma, socegada c cauto-
losauiente feita; aliás, seria necessário
que os empregados da estação da Praia
Formosa ou «ia tle Campos, ou os dos vá-
gões que conduziram os volumes, possuis-
sem adrede preparado o material, islo é,
pedras, tijolos, pó do serra molhado pnra

. substituir tantos kilos de pó de arroz".
(I caso, cm suas linhas geraes, ó o se-

• jiiiinlt:
—"¦"*"*" j A firma Lopes Araújo & C... eslabrleciri.»

O braVO major UViador íta- \& «venidn Mem de Sã n. fil, despachou,
.. í. . ' ._ „. I cm julho deste anuo, para Campos, tina
JiailO 101 CUSpiüO Mira dO I enorme caixão contendo 200 dúzias tle cai-

auto quc dirigia em
velocidade ex-

cessiva

ANCILLOTTO, 0 FAMOSO
"AZ" ITALIANO, MORREU

DESASTRADAMENTE

i;
19 (V. P.) — Morreu hoje,
num desaslrn do automóvel,

: ..BJ3ROAMO,
: tragicamente
| Próximo n Cni-sivaggio, o major do ExercitoGiovsinnl Ancillollo. itm dos azes m;ii(s no-laveis da guerra. Possuía elle uma medalha
Ide ouro que lhe fórn conferida pela sua bra-vurn revelada na audácia cnm que atacava os
; balões austríacos, incendinndo-os. Ancilloi-
; to especiallsara-sc nesse mister e conse
erinrme linlillidadè em atirar contra os ..pina-: relhos inimigos, inutiiisándo-ios, sobretudo
no «aixo Piave. depois da balalha de Capo-

| relto. O piloto guiava o automóvel cm ex-
I cessiva velocidade, sendo atirado fora dclle

ao manobrar numa curva.
; —— 'a a»!». .

que por esse
si.-, sessões dn

motivo não tem
mesmo tribunal.

ihpi.ii —.—%»,».—

cuornic caixão
r.ns tlc |ió de arroz e com o pes-o bruto dc
IP'.! kilos. Na cidade fluminense, porem, o

[representante geral ali do estabelecimentos'verificou, om presença do ugenle da esta-
t*fi(\ que o volume só continha pedras e
matto, communicando logo o facto aos seus
patrões. Um tios sócios da firma, Sr. Uniu-
nerte Ccntil do Araújo, correu então á :<,'
delegacia auxiliar e apresentou queixa dó
facto, accresccntahdo quo o volume fora
conduzido do sen cstabelcclnienlo para a
ssliição dá l.ebpoltlina, nm!" foi effcsslua-
d«i o despacho; pelo despachante Carlos!
1'onscca, no dia I de julho, a.viusantln o|

níra j volume, no ser levado á bnlança dá Praia [
formosa, O peso dc 102 I.ilos O inquérito
foi, assini, iniinediatamente insláurado.
ictido, no seu correr, ouvidas aliveisas les-J
lemnnbas, enlre as quaes, o Sr Clirisauthn |
Gomes de Avellar, encarregado dos arma-
zens da estação de Praia formosa, que
affirma quo o caixão de pó de arroz não
foi violado naqucllas dependências du cs-
Irada, onde permaneceu pouco tempo, e ns-
sim mesmo sob suas vistas, sendo ombar-
casto com destino a Campos no uicssino
dia em quc deu eotrada ali.

D representante geral da firma cm Cam-
il l.osandos, foi Iam-
pie, estando naquella

comparecido j cidade fluminense np desempenho rie sutis
fuhccõcs, em fins rie junho, retirara ria es-

0 ministro Edmundo Lins
enfermo

Acha-se enfermo o Sr. ministro do Supre- ] pos, Sr', isaias Sandovt
mo fribuníil Federal, Dr. Edmundo I.ins. I bem oiívldo e contou <;

eslltjardm as
de. Campos
i.x sido violado, só contendo pedras c
ln, Com.) era natural, também o agente
Campos foi ouvido, confirmando as dc-

ções do Sr. I.osnndos, accrcscculniirio
IM) seu depoimento "que, conhecendo bsis-
!s'is'e o modo pelo aitiat é feito o serviço ns.
esírndtr; nííar-acrt-Jiíit i;xxe n sulislitniçâo te-
nb.i sido feita nas dependências .Isi bstrrid¦¦..
si!a>'.i.l« nda) a que os volumes tm questão
eram de grandes dimensões".

Dcpuzoram, nindn, o.s Srs. Oscar Pinheiro
Werueelt, que junlou vnrios documentos, c
o Dr. Oswaldo Diclt, que abundaram em
idênticas declarações.

Ouom não ponde ser ouvido, nem desço-
licrto o seu paradeiro, foi o carroceiro que
tnnriuzln os volumes em questão, parecendo
que está foragido, segundo concilie n nuto-
ridaric. .Nada, pois. conseguiu a policia desta
c.ioiiil apurar sobre o caso, e as auloridn-
iis". tle Campos, que também investigam a
respeito, obtiveram o mesmo resultado', ntío
se descobrinrio quem ficou com es-.;!:, I'.'-
diizisis de caixas «lc pó tle s.iro/., subindo
assim ..a roubo, junto as 35<t anteriores, a 01(1

j du/.las de pó ile arroz que se Irànsfòrtiiiiram
em pedra o insulo. Presume, entretanto, o
.;• delegado, no seu relatório, «pie a substi-
luiçáo lenha sido "praticada pelo coiiducíor
dos volumes si estação dsi Praia l'orinosa,
nãn nó porque eslá elle foragido, como,
lis'iiei|!!ilmciito, pm demandar grande lenipn
;i abertura c .-¦ substituição do eaiiileúilo por
pedras, inaiio. tijailos, ele, iicoiiiliciiinamcu-
to t- rcpr.i:iíiK,*;\o ile uni ciii.vnti tii* jíríiiitlcs ili-
nuiisõe.s". li .-iludiu! si nútotiiíade: ""Nsidn.
pi.s.oi. ponde (".Ia delegacia apurar, o in.•¦--
nu. acdiilecendn com a policia da cidade tlc
Campos; e, penso mesmo, que nas condições
em que foi apresentada a queixa, quuesqilisr
diligencias darão resultado negativo, isln é,
não sc poderá apontar á justiça, cnm prova-..
indícios vchementes, sequer, o autor do dê-
lul". apie se procurou apurar nu presente
inquérito."

Assim relatado, os autos vão ser manda;
dos, bojo, ao juiz competente, pura resolvei
como de direito.

Conhecido nos meios jornalísticos, lendo
trabalhado na imprensa carioca e na «!.* São
Paulo o do Estado dn Rio, apreciado ..-iu
ir.--.si alta sociedade, em cujos rãiõss br:-,
Ib.iu, e pertencente a siit..-i úinsüJa dc tt;1,-.
isi.-cõcs, o joven Antônio Carlos possuía nn-
i.--s qualidades de coração c dr caracter,
gosíiudn de real c-slima nuui amplo círciil.i
de relações.

Contando, áiwiíoi», 21 annos dc edade, ven-
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Anlonio Carlos dc ilariz e
liarros

joucn

xx, coni energia, as scdiu
nUidor em que sempre
Ritriinpciru partiu, ba. a

¦ ;i Mttlio Grosso, com •
irai ••••; MHntíf:ics ilo rio

0 novo coniinâiidatííé do 20" B. C. i.an

MACI-:i()', yi) (Serviço
Tl.l — Chegou ,1 cs-isi a
lonel Adelino Soares,
do "J0* liatiilhâo de C.aç

especial dn A NUI
apitai a. tciicnle-co-
mi*, o conimandáiíU'

.¦\i'.a;ii;.v;i.
at-üvidiitli

c.ipiial, li
eiiiprcbl-i

nn grantl
c qu.Vndt.
lin (li.S. I'
nicníti, n

unia
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s. nul it
Iciilal

tudo.
vn

ções do meio en-
viveu, ti, lazendij-
a-IVsa tle liin s.llll"

ubjeclivú abs (.'•
das Craçns.

.: ardor, iniciara
• se iiijuardav.-n .
esnltndiis U-l'.-. ¦-
.¦ciicss-c líicoiiiissi
ilv stia iiiorle, uo
para si «piiil s -

/:"* alfoü dos trfliios e roloo pela ladeira:
s  ... ;

Mar:
¦. Sra
a, 1)11

Aiitüliio Carlos era filho (In \ iass :\
/. .. íhirrns, e deisa unia irmã uni-

. I'.:ipielila. casada isa-m o Sr. Ni-
trn, jiusso cônsul <.'ni líjai.xcllati.
.^**^*..,..*,^*\..**i^Í9t**y-n—_—.¦—i—— >-...... .

0 QUE SE SABE MAIS SOBRE 0 ÍI0I1ÜHYEL DESASTRE
DEVIDO AO fiGOUMUi.0 SI W*~

Cmocionante e brutal nos seus detalhes] ainda se encontrava á hora. em que escrevia-
horríveis, o desastre quc assinalou, lão trn-
gictiiíieutc, a larde de bonlem, cm Paula
Mattos, uni dos recantos encantadores tle
Santa Tbereza, como loi noticiado em nossa
edição extraordinária, pelas suas dolorosas

mos estas linhas, lombada no local tio si-
ni-tro.

Sobre as causas que determinaram o Ja-
niciilave) desastre, nada de claro e positivo
ainda -ficou apurado.

sc verificou pelas pcssiin.as condições
(pie se eiiconlrávani a. eii.nioinijjcu.s"|ii-.-icli:i" n. '-', cujos (reios sum s. i.-.i
cia precisa nsio obedeccráni nu pirlso dn
torneiro momentos niiles do dcscsiriilsimciiti

No cartório dss (leJeaacià dcpiiiSfraiii, pcl

ds.
ífll
ini.'-

¦Foram nomeados \Z
! éxírariurafírariós

süpp!ehtes
para o

"Diário Gfficial1'
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O Sr. director ria Imprensa Nacional; leii-
.In cin vislji o iieciiniulõ tle trabalho tio Con-
gresso neslcs ultissii"; niencs e, em virtude

umn representação ala. ajudante rio it.-
spector tcchnico do "Diário Official". resol-
yen nomear para iriibulharein durante "'-
trabalhos parlitnieiitiires, \vei.': confercutij
supplenloK extríiiiumerariiis.

ru .. effcito dessa nruiii
r!;i u ortlcui dc cJ:isf*iric.'iç>
concurso d f'.'ciu:i'k>, liii j>
rh.» fíuverni) rucuinflü ;j c*4
iü'11'i.s : lí i\ £i(l:i\ i'i PiüUio

i I3ari*i to dn Kosarin
Oliveira lieis, francisco UsmoTid

j nociviu-io Piljsir 1)1 niiiinnusl, llsi
I Mcsquilii, Plavio llc(Jti; .Icsssij Silvs, de Ulivcí-

ra, Códòfrerio de Afiliar Lcilé, Slcinto Pa-,
ránjó .lunicir, Friiiicisçõ Caséiirdo, Kriineiscii
Isidoro Martinez e Manoel Jaciiiflio Cravo.

I >—^tm»—.

lEstá orgazílsaíl*) o ministério so-

...

t
w.

ila

(Is.

:.'i'ii.

cialisiti suseo

Asptclcs do local onde

conseqüências, continua preoceu-pando .as
autoridades policiaes tia delegacia tia rua
dos Arcos, .lá o Dr. Tarquinio dc Souza,
respectivo delegado, mandou que peritos,
por elle próprio designados, Mibmettessem

i a rigoroso exame os freios e lodo o meca-
nismo da fatídica '.'praüchn'" clectrica, que

verificou o sinistro, nendo-se tombada-a fatídica "prancha" n. 1

Como adiantámos na edição extraordina-
ria, o commissario Dr. Prosculo soube, poi
informações coibidas no local, que talvez a"prancha" n. *i descarrilasse por tér bati-
do numa pedra, collocada nos tril'103 pelos
meninos ali moradores, que assim brincam.
Mas, ao que é corrente, lambem o desastre

manhã, as testemunhas oculures rio facto,
operários que estavam trabalhando perto,
precisamente quando cllc se desenrolou.

Os.operários Albino Calbarino Créqulò e
Anierico de Souza cõnlinuam eni traíameuto
no hospital cm que foram recolhidos, inspi-
rando sérios cuidados o seu estado,

STOCKHOU1Ó, -Hi (0. IV;
nilivameiite õi-iíiinisadu u ininisti
lista cliolissdo pelo Si . l.rsitiünn.

O Mhiistcrio das Li^hiçòts Kxlè
11 cargo alo minislro dn Interior, Si
sendo nonicarins ministros das I
Sr. TKOéstõií riu Cornsiieivio 1, Si
da Dctesii o Sr. nansoit; das Questões So-
ciaes o Sr, Mocller, dns CoinilitiniCnçõcs n
Sr. I.arsoh, dá Etltictiçâõ a. Sr. Olsõn, riu
Agricultura o. Sr. Lindei':,.

Fazem parle do gabinete como ministros
sem pastas os Srs. Wigftirs c Levtsou,

Ficou rie li-
crio sociu-

srlores lirsi'•otllíll;;.
ancas ti
SsiiulS.-r,
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chi-.) (I.i du viver*», tleii.il-> uui) entraram em
vlj|.ir ii» |ii'nviili'ii,'líis |wr,i vomb,iU'l«. Nu
ultima wniiina, por exemplo, u leljfto «ie
i,.Mi.ilo.d.*. Interior miIiIu <»*yot) em mteeo.
A «Üu .1." nuliiiü vlverea 11.i1> e ni.m11 loi*
|.-; sil liaiit-, An piii.n quc u >»'.'i.i_ d- pri*

. iHciiii »ulil',i ti.',)Uíi cm ihcoo, o de iciiumln
toihlii ,?!-,'in, 0*01)0 - 4ÍU0O, <-,?. rlítutto »
flrissIfliMcAa da» qualidade». A banha »u-
lim «íimii rui caixa, c a iitritiita .ííiiiii viu
saceo. Ivtsís-í proporções demonstram cin-
rumente „ transe t*iu* atravoiiamoi, ilo f|U0*
lldlniiui lürineiilo», pura «1 cia-*,*- moiio*
r*'% cm rccnr.ns fíiiunrelr... Dada o mn*
itcira lnsollt.1 iln* inigmcnloí. « bnn vUtO
íjriu -.D torna Indlsponsavcl «ma legislação
rncrglca n dt affelloi linr.ioditilo-,, Al leis
Uc emcr/tuiicl.-i s>'> tervom paro corrigir 01
llsr.í Initnnlnneo», até nuc outras leis ve-
tiliam forlnlecer a ací_o dos poderes -.ditii-
nlitrativos.

Anula agora, n» Pratica, assim eslA «con-
tecendo, ü governo emita de regulamentar

connnciTifi varejista de ««urros allmentl-
«•los. Mns, coiim hu rils. de trigo, por mo*
tliu- de occlriontci nas culturas, fiemi rs*
-.olvido o emprego Inim.dloto da farinha f»-
trangòlrn, uté que ni providencias em Uo*
jiclirlo dos jiiMiliiclorcs entrem em vi *>"¦•

Aqui a rrlso do pio encontrou derivativo no
j.ú.-i niixlo, qu- lautos resultados deu o»-'
e.xnòrlonclai recentes. Por quo uJo (* de**
envolve o fabrico do pSo mUlo? Eli o «juo
;•.¦:.. •.•:,. quantos conhecem o pròduclo ex-
celleoto obtido cr.m B mistura da farinha dc
mandioca á f.irlnliu de trigo,

O problema du careitla c 05 seus pnsna-
menos -ntr» n_s, apresentam vario-, aspe-
rio», que merecem bem umo annly-« attenta.
Só ilr-i-u nnalyie nasceriam leis dc clfcito*
duradouro., co contrario das medida- ocea-
-•ionHCS que cstiio p.-cvalcccndo.

*M
O orçamento da Receita, em segunda dis-

euatlo no Câmara, .,lcm de consignar dlvcr-
sas Isenções dc direito, vae-so carregando
nlndn de noios favores daquella natureza.

Quando sc levantaram os planos dus eco*
norolni rigorosas, mediante n escolha da rom-
missão d. doze competências estranhas ásln-

ltieiici.it dn politica, para rcorganisur as leis
orçamentarias, o presidonle da conunissão de
íinanenr. daquella casa do Congresso levantou
ns questões das isenções de direito o das
-.ensões, no propósito dc proceder a unia re-
visão nessas duas fontes do anemia oiça-
montaria, AU hoje. porém, nenhum movi-
menlo sc fe/ em tal -colido. Longo de cor-
rigir as Isenções a Câmara propoz novas. Cm
exame na lisla desses favores demonstraria
«s alcances dc maiores cuidados nn sua con-
«•essão. A fuga de rendas por ahl 6 extra-
ordinária. No anno passado, 0 Sr. ministro
ria Fazenda afrirmou quc o simples rigor
nas arrecadações bastaria para salvar o pai*!
iio mal dos "deficits".

No caso das pensões es effeitos de uma
analyso seria mais .fficiente ainda. Quando
oe procura cortar simples funcciõnarios c
verbas necessárias a serviços de importância
rc! n revisão das pensões offcreceria aspe-
. tos bem curiosos. Mas, os orçamentos ca-
minham, seguem para o Senado c sem no*
lidas a respeito.

¦••• e
Partindo para a sua campanha eleitoral,

o chefe do governo ingler viajou nos omni-
Jtns democráticos. O exemplo vem a Inlho
.te foice, quando as apcrluras nos condu-
zero .1 economias severas o quando snbc-
mos que os automóveis officiaes, que quei-
mam gazolina por conta do Thesouro, che-
garnm a uni numero impressionante e re-
sistiram a uma determinação expressa de
lei, quo mandava reduzil-os ao numero es-
irictaincntc necessário, no inicio do exer-
cicio actual. O exercieio está quasi no fim.
Tudo o que se poude propor para reduzir
os abusos foi a especificação exacla do ver-
bas destinadas -o custeio daquelle- auto-
moveis em cada ministério. A providencia
.lohibiri a pratica excessiva ? E* o que nin-
guem pode assegurar. As verbas em cifrão'constituem 

perigos. Mas ba sempre a sai-
da das verbas eventuaes, para satisfazer a
vaidade dos que estimam passar bem á
custa dos "deficits". Eis por quc vale a pena
chamar .. attenção para o neto do Sr. Mac
Donald, que está percorrendo os collcgios
eleitornes na Inglaterra por conta própria,
transportando-se em omnibus, como toda
a gente, A Inglaterra, monarchtea, não se
cn feita coín as pompas, tantas vezes rhc-
toricas, dc democracia. Mas, democracia
não se pavonea apenas: pratica-se.

I kfi«1 Pâci mm
a reagir entra

W

i\

O primeiro ministro da
Turquia aceusa os bri-
tannicos cie terem ar-
mado os assyrios e vio-

lado fronteiras
CONSTASTINOPI.A, 10 tü. P.) — Foi

Inaugurada lionlcni a sessão espcci.il da
Aaicmhléu Nacional. O primeiro ministro
Ismct I';,.•!,', pronunciou um discurso censu-
laiiiio ,1 Inglaterra pela invasão d,t Purnula

e por armar oi aiiy-
rios, o solicitou am-
pios poderes, nfim do
resolver n situação,

ANfiOlIA, 111 (Ha-
vas) — Na .-.essão «te
liontem d.i Assembléa
Nacional o presidenta
¦Io (.onselho, Isiuet
1'acllá, fez declara-
çôes sobre ti itiiesliio
das fronteiras do Irai:
r a propósito prestou
homenagem ao cm-
biilxndor dn Túrquln
cni Londres pelos rs-
forços que empregara
para aplainar todas
aí (liffjciildndcs cm
favor ita juiz.

I.ONDniíS, ÜO '!'•
P.) — A Exchange
Tolcgrapti Compahy
publica um tolcgrnm-
mn dc Cnnstuiitliinpl.i
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0 Congresso Internacional
Postal e as possibilidades

de um accordo luso- *
brasileiro

SERVIÇO MUTUO DE VALES E BA-
KATEAMENTO DE L'OUTE

A pnrlldn do í^r. Ilniriquc Aderne
LISIJOA, _il (A. A.) — O Sr. Unifique

Alterno, vlco-dlroclor do» Corretos u delegado
ilo brasil ao Congresso IntiTiiariimal Pontal
mn» rstcw reunido em Sloclilinhiio. cm Juílni
ultimo, seguiu parn o Itln de Janeiro, 11 bor*
da do paquete "Zcelniiitla", lendo 11111 em-
barque multo concorrido,

Honlem, o Sr. li.ninqiie Aderne visitou oa
arredores desta capital, Indo at^l Cintra, on*
ile lhe foi nffctvcldo um nliiii»;i. pelo Sr.
Ailnlherlo Veiga, delegado dó Portugal«,) nl-
liidldo Congresso do Slocliholinii.

Attlos d.i 'ini partida, n Sr, Adorno leve
unin fntfvist.i com n Sr. Antônio Maria,

I ruiu também represeniou l'..riiig..l n.. Con-
j grosso .te Stnel.lioliii». sen.In irn.Mil.is im-
j pressões siil.rv a possibilidade ilo e.lnhclccl*
. incuto de um accordo, qne sirva de partida
(pari a adopção do nova» medidas postaes dc
, Intercss,. tanto para o Rrasil comp para Por-
lugl. Entre essas medidas falou-se no bara*

! leamcnln do porte «laa cartas e ua crençfio'do s-írvlçn 1111,luo de vales postaes.
__.— 1 .«¦?*_—. 1.1 1 

EMPENHAR?
aó na CASA 00NTHIER
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Empresta o VALOR REAL
SWIUSHRMMBB—MMHBN3B

¦i mam

1 mm m
1IL da mulher

Morreu pronunciando o nome T(IC3,0 Í2IU0S0 CSV.I

(eiro, fosila.. ei
plena roa!

0 qua a poSicia apurou
.¦¦.¦ ->|»Hn-|

Foragido o criminoso
,l.t e.ti de lodo npurails a *>ccna de s»n-

gue que se ilc*.|i|ir.>ii pela madrugada im
.. I !.. .• .1, |;,1\cll,i. fuiMn dv que se OCCUpOU,
dei ilhndaiuenlo, .1 cdlçAi) extraordinária da
,\ NOITIÍ. Cigo «lc clunici, n Jornalelro Ma*
nnci nndrlgu.s Pereira, icntliido-io dcipre»
.'.•->. i" t-i iiiulhei' por cujo ¦¦<¦< a lantui

-.•?-.; -.-*»'#«-!-•-•-*••;*-•• 
1 ..,,

v M_-

K$S\ ___:*'• ,

míãJti
wm»».

'._

Ismct /'«Wid

dizendo quc a anlmosidndu popular enutra
a Inglaterra, em conseqüência da questão
da Mosul, se tornou muito Intensa.

Nn reunião dc hontem dn Assembléa Na-
cionnl foram pronunciados diversos dlscur-
sos contra n Inglaterra, sendo neeusado esse
paiz de pretender prejudicar os interesses
da Turquia.

Aecrescenta o despacho qne o Imprensa
turra se mostra partidária dn declaraçãu dc
guerra, abertamente ã Inglaterra o pede que
a Assembléa Nacional conceda amplos pode-
res ,10 presidente Mustaphá Pachá, para re-
snlvcr a situação.
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K31 VÉSPERAS I>K GRAN.
DE COMBATE ELEITO-

RAL NA INGLATERRA
LONDRES, ÜO (lò. P.) - A publlcoçüo da

lisla coiljtlctil dos candidatos dos Ires par-,
lidos qne loninrüo parte nas próximas elei-
ções, tiltn sabbadò ultimo, demonstra que:
ns conservadores cstfio preparados para lu-
Inr com os trabalhistas, usando n lactíca
destes.

Entro os candidatos apresentados pelos
conservadores, figura uma porção dc opc-
101 rios dc ambos os sexos e substituíram
muilos de seus antigos partidários ricos c
de alto posição social pnr moço* compctcn-l
les c trabalhadores.

Novos c lindos
modelos de

tda Passos, 11 .1.•*-!-! Roupinhas
A diffieil admiração feml-

nina & a victoria suprema
da arte de bem vestir; cx*
perimente essa sensação
divina procurando a —
Guanabara—R, Carioca, C4.

-mam-
CASA LAMAKQUE

Agencia Geral de Passagens marítimas
e do viagens internacionaes.

Av. Kio nraneo. 11 — Tel. N. 6S5»

Dr. Estellita Lins-Vjas nrinarias (vene-
reas c cirúrgicas) Halos a. Labor. S. Jose 81.

DR. OSOAR OLARK, - Clinica médica.
II. Republica do Peru' 3b, das A em deante.

Drs. Moura Brasil e Gabriel de An-
drade —* Oculistas — Uruguayana, 37,

mam'¦ '¦ "  ' "¦ ¦ ^msm ¦ —m—m_____¦__.

Dr. Edgar AbranteS. Tratam-Tubercolose
pelo Pucurnolhorax. Largo Carioca, 18, S ás 4.

DR. PEDRO ^CARJÍEIRO 
- Parteiro.

Jiiols. internas. Cons., as 4 horas. S. José. 16.
^^-^asmty^am

Dr. Manoel de Abreu ^SSS
7iin profunda e intensiva (8 M A 200 kv.).
Kvaristo da Veiga, 20. C. 442.

Sofemne offieio fúnebre por alma
do arcebispo de leonio e bispo

resignafario de Uberaba
No próximo dia 23, rcalisar-sc-á, na Ca-

thedral, ás 10..'10 da manhã, solemne offieio
fúnebre por alma de Sua Revdma. Dom
Eduardo Duarte Silva, arcebispo de Iconio c
bispo roslgnatrirlo de Uberaba.

Para esse acto, que é promovido, official-
meute, pelo nrccbispndo do Hio de Janeiro, o
Sr. arcebispo coadjuetor expediu convit?
official ao clero, irmaudndes o associações
cathblicas.

Mais uma victima de auto
Falleceu, esta manhã, 110 Hospital Iíah-

nemanniano, onde fora recolhido, o menor
Homero Pinto, atropelado por nm nutomo-
vel, na rua Buenos Aires ha já alguns dius.

O cadáver foi autopsiado pelo Sr. Dr.
Rodrigues Caó, qne attestou como "causa-
mortis" — fracturn da base do craneo c
meningite aguda consecutiva.

¦ -MU 1 .
EU FIZ A BARBA ESTA MANHÃ COM

UMA GILLETTE. E VOCÊ ?
mam >
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Os protagonistas da terna Cagtca da
1'avelltr. 

' 
l.ulxn Cru: .• ltodrigues

Pereira
sacrifícios «e Pxpuzcra, elle traçou o ptan*.
da vingança Ircniciula, Procural-iwln quan-
d<> j.. esquecida do antigo nmnnle nos braços
do novo se encontrasse, mátiindo-a, assim,
Implcdosnmcnlèi

V. foi 
"Isso 

.xactiimculc n que elle fei.
Passando, ,i noilliilia, pela easa dc l.u,*a

Pereira d.i Cruz. viu-n. perfumada e de tra-
jes novos, linpiieieiile. .1 espera do amigo
que tardava, ltodrigues Pereira leve impe-
Ins dc avançar e cstrangulal-á, i»as atteu*
dendo aos conselhos dc ,1111 parente que o
acompanhava ilotnluoti-je, descendo da Ih-
lidiea colllna pela cscadlllhn dos Amores.
Afastando-se da cx-nmaiita, Pereira tentou es-
qucccl-a, o que nio conseguiu, pois horas
mais tarde, as idéas sinistras voltavam n
bailnr-llie 110 cérebro, arraslando-o, ml nin
vertigem, no crime. I", ltodrigues Pereira,
então, voltou 110 mono, A procura de I.ulz.i.
Defrontando-.-!, nenhuma Sllppllca mais seus
lábios promineiarain. Empunhando um fu-
rndor de gelo Rodrigues IVreisa investiu
rontra a tniillicr que o dcspresiirn, eravnil-
(lo-lhe iio peito .i fiiginiln em seguida, la-
deira abaixo. A I.ul/a pouco- minutos res-
tnrnin de vida. rtolando pelo caminho ingre-
mc, a desgraçada tombou pnrn uão mais se
erguer.

O cadáver da iiifortiinaila I.tiiza, com a
respectiva guia passada pelo comntssario
Moreira, do 8" districto, teve reinução parao necrotério do Instituto Medico Legal, onde
foi aulòpsiadõ.

Rodrigues Pereiro, o criminoso, que se
encontra foragido, está sendo procurado por
um investigador.

A AUTÓPSIA i: O ENTBRRAMEN-
TO IH> IM i:i.l/. 1,1 AIIIIA.

NOÜTIJHNO
Pronunciando o 1101110 da i-sposa os tremo-

chia, o liifortiinado gimnla-nociuriio exhiilou
i) till ultimo Mlspirit, 11.1 lu- .1 ¦!•• iiper,lÇ>W-
da An.istíiivia.

iVri.lu rrorrlvelniente nelo nulo n. 1 • 77-.,
«isu* n npanlinu dcteulilailo, na run Visconde
tie I:...ni.,. J.ig,iiii|o*o, como au fora uni far*
il.i, subra a calça.Ia, o desgraçado .,.;,!.„'.-
iioclurn.i .liiyitie dos S;ni|.,s Mctivllcs iieuliu*
1,1.1 |)il.,vi.i mais pronunciou at. morrer,
tpiando, cutflo, nu eonvulsAo doradolrn. osca»
|.iiii*sç.|hc dos 1.!., .s o 11.une da mulher,

.Removido n culaver para a "mnrgiic" do
Instituto Medico l.cgnl, ahi foi elle nulopslA-
tio nelo Dr. llego llarros, quc ao fim dc mi-
r.uclor.11 pesquisa, attestou como causn-mor-
itsi — lieniorrhngla Interna conjoquento A
ruptura do rim direilo, eom dllaceraçllo do
fígado. Recomposto, A tarde, o corpo do
iltiillinsn Jnymo Mclrclles, foi dado A^onul*
tura no ecinlterio de São Prancisco X«vicr,

O Dr. C-rlos Haslos, delegado do 14- dis*
trlelo, e mais n conunluiarlu Dr. Prcltns
Abreu, emponhados quo estão cm apurar o
tristíssimo e falai nlropelamenlo, tèm (rn-
balhaili) Incansavelmente. Assim, cintam cs*
sas Autoridades ouvir quanto ..ni.*. .. moto*
¦ islã do auto sinistro, o 1.778, que nio é
como. sc pensava fosse, o chauffeur lleiirl-

_J Iquc .losé 'Alvas.7, que dirige, effcctlvamcn*
te, o iiiito-tr.insportu do cigarros, numero
0.610.

A' companhia Veado o delegado requisitou
o chauffeur responsável pelo desastre.

. _<y*s-  ¦
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Bastos Tigre, amanhã no Parisiense

AmanliS finalmente, ás 5 horas, o Parisi*
ense iniciará suas .semanais elegantes, com
a conferência do príncipe dos nossos humo-
ristas, que oscollicu para a sua palestra, um
tlicina dc graiule interesse. Cabellos cur-
toa o Cabellos longos — será o tlicms que
D. Xiquotc desenvolverá. Alem disso, seguir-
6c-á um acto s-nrlado cm que tomarão par*
te Nascimento Filho, Antônio Rolam!» c Los
Alpinos, em um finíssimo repertório de ro-
manias, cançonetas modernas, norte-america*
nas e concerto de f-tiitnrrn. Para depois dc
amanhã o Parisiense promette-nos a exhibir
ção do grande siiper-film do Bctty Compson— "Mulher contra Mulher", de grande ai*
cance e de estupendo desempenho. t_

caspa e queda do cabelio.

Tônico perfuma*
do, contra a

Mami_'_?_ "Tunv" v- Ex- iá cxnori"m_in.ig<-. *"!*/j-ento,, -t puro creme.
Único deposito : Ouvidor, 52.
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SEPARARAM=SE PARA SEMPRE í
0 cadáver da ssohorita Thereza

foi removido para a casa da
familia sem ser autopsiado

Repercutiu, dolorosamente, na rua ilo
SanfAnna, onde a victima era geralmente
estimada, o desastre ils automóvel de liou-
lenl na avenida Suburbana, em qne uma pn-
bro mocinha encontrou a mais trágica das
mortes « uma sua irmã ficou gravemente
íerida. Esta, senhorita, Angela Martins Sam-
paio, acha-se em tratamento na residência
de sua familia, á rua Sant\Anna n. 71, mos-
trando-se grandemente abatida.

IA outra victima, senhorita Tboreza Mar-
tins Sampaio, menos feli-t e que soffrcu
íracturh do craneo, falleceu momentos após,
teve seu corpo transportado para o Necrotc-
rio do Instituto Medico I/egal, onde não che-
sou a ser autopsinda, pois o terceiro delega-
tio auxiliar aütorisou a sun remoção para a
casa da familia. Serã, portanto, unia falha
liara o inquérito, unia vez qne a autoridade
não terá o laudo do perito official para jun-
tnl-o aos autos.

Da ma SanfAnna n. 71, nndo affluiu
grande numero dc pessoas amigas da fami-
Via eníutfida, saiu, á tarde, o enterro
ila dcsvciituradn moça, que apens contava 18
annos de cdàdc, para o cemitério de São
Francisco Xavier.

ÍTarner Brothers é actualmente na Ame-
rica do Norte a produetora de films mais,
acatada e mais spplandids, pela moralidade
c relevância dos assumptos que escolhe para
as suas producções. Chamam-lhe, por isso,
na grande Republica do Norte, pntria do
film, "Os clássicos da tela".

O programma Matarazzo que _ hoje, por
assim dizer, o detentor das melhores proila-
cções do cinema dc todo o mundo, não po-
dia deixar passar a outras mãos essas obras
primas que iIlustram, enaltecem e presti-
giam n arte das imagens. Quinta-feira pro-
xima fará passar no Rialto um film pnra o
qual chamamos desde já á attenção dos lei-
lores, intitulado "Os heróe» das mas". São
sete netos formidáveis homenageando os po-
llciaes, ralcntes guardas da nossa vida e dn
nossa propriedade, que no camprimen-
to do nm dever sagrado arriscam a cada i
passo sua vida, mas, 110 fundo, é uma com- í
movente llçgo de «mor filial, de amor pela !
família, um flagrante admirarei da vbla du |
lar, que todaa as senhoras, senhoritas e cre
ancas, esta» especialmente, devem ver. in

ÁCIDO URICO -ARTHRITISMO
RHEUMATISMO-ICTERI-IA-CALCUIO.

.MOLÉSTIAS DA PELLE £ EC2EMA
FIGADO-RJN^BEXIGA

i
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Cificge&ta pessoas, em pânico-morreram num cinema!
LONDRES, _í) (U. P.) - A Agencia Ccn-trai News recebeu um telegramma de Atlic-nas dizendo que, devido ao pânico causado

pelo fogo que irrompeu cm uni cinema dessa
capital, morreram cineoenta pessoas entre as
quaes algumas ereanças.

Faltam detalhes do terrível desastre,¦ mam •
Dr.Osborne—-nslituto de Radiologia' rtot)r. Manoel de Abreu. Evaristo Veiga _().C. 112.

***»**»» «-

Dr. Martinho da Rocha Jor- ^
ereanças). Meilico pela Universidade de líer-
lim, docente ile clinica pedialrtca. Cons.:
rua 7 tle Set. 7.1. T. N. 1301. Res. Praia dc
Botafogo, 162. Tel. S. 3045.

-Aea-
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CÂSÀCOLOMBO
51sti lívi-n tlfíVft Mementos dc Pediatriaum livro novo _ pe)o prof_ w> BIrki
trad. do Dr. Martinho dá Hocha Júnior.
Livraria Leite Ribeiro e Livr. Alves — Hio

Posse da nova directoria da As-
sociação dos Officiaes da Poli-

cia Militar e do Corpo de
Bombeiros

Na séile do Centro Alagoano, A rua da
Constituição, realisa-se amanhã, ús 8 ho-
ras, a sessão de posse ila directoria que tèm
tle reger os destinos da "Fraternidade dos
Officiaes da Policia Miliíar e ilo Corpo de
Bombeiros", constituída dns majores Ar-
tinir Soares, .losé Pinto Uibeiro, Heitor Fio-
res dc Moraes, capitães Albino Monteiro,
Domingos José Pereira Júnior, José liamos
Nogueira, João Caetano dn Mattos, lci.cn-
les José Antônio de Oliveira e Tlieophilu
Peros Barbosa.

Essa solcmnidudc pronictte ser multo
concorrida, a julgar pelo eiillíüsinsnio quesc nota entre os associados pura iiiigineulur
os fins beneficentes e dar a maior ampli-
lude ú acção dn sociedade que tem por prin-cipal escopo zelar pelos interesses da col-
lectividailc e prestar ns lainilias dos nsso-
ciados o maior auxilio possível.

Haverá "lunch" pnrn os convidados, to-
canelo uniu bunda ile musica militar.. _->__-. .

tintura ideal para
cabelio c barba. Nas

perfumarias, pharníacias c drogarias.

Esta' jdSjSj

ri

completa
sua,

cosinna
?

Cuidado com os olhos
EXAMES ühÀTÜÍTOS DA VISTA

Náo se deve comprar óculos ou plncc-
noz sem primeiro la/er examinar 11 vista; O
único estabelecimento quc possua um gabi*

i neto medico uciillsta para esse fim, sem
I nada cobrar, c A Opti.-.-t, rua da (Juitaiidu,
j esquina da rua liucnos Aires.

0 2 CAMPEONATO BRASILEIRO
0E FOOTBALL

O "scratch" da A. Al. E. A. vae
treinar

A nova Associação .Metropolitana dc Kf-
portes Athletlcós já organlsou o seu .L-rateii
para disputar o '2" Campeonato llrn.silelro
de Football, a realisar-se em breve cm
diversas capitães da llepublica, segundo
a tabeliã de jogos organlsníla pela Confe-
ilcração. Esse scratch, que fará, amanha,
ás •! horas da tardo, n.i stiidltim ilo Flu-
niincnse F.Cí nm treino,Jogando com o qua-tiro da I.iga de Sports da .Marinha, estA
assim constituído:

llaioldo Joppert; Orlando Pennaforte de
Araújo e Armando Ebrnico; Luiz Ferreira
Nesl, José Seabfn e Agostinho Kdrles Filho:
José Carlos Guimarães (üézé). .Scverliio
Franco da Silva (Lagarto), Nilo Mürllhhõ
linigit. Durval Junqueira Machado e Mode-
rato Wisintniner,

O pobre homem ataca-
do de loucura furiosa,
aggredia a páo e foice
transeuntes indefesos

Como kc (Icscnvolveram ns
1'actns um òinoctoiiumin

Juiz do Vòvw
MATIIIAS HAIUIOSA f.Minas), 13 liei»-,

iladi.) (Sorvlça especial da A NOI 1K) —
Hontem, á noite, nu ovcásiao dó maior mo.
vlincnio, por ser sahhado, alem do mal- \
salda dos cspcciiulorcs de uni cinema, tm.
pos ile pessoas desciam e subiam a .-vein-n
Cardoso Saraiva, quando te ouviram griiiji

Ahl vem o louco; í o furo!
Verdadeiro pânico te estabeleceu. Num

abrir e fechar de olhos, homons, senhor»»,
senhoritas o creançaa desappurcceratn cotno
por encanto.

Ao passar o "Tuca", eomo lhe chamavam,
pelo Hotel Familiar, ali bateu, repentina-
mente, A principal porto, c Immrdialamen.
le, desfechou formidável paulada sobre a
mesma, t"io forte quc de longe o ruído *,.,•
rccla o estampido do um tiro 3

Desceu elle niriodrontando f provocanil*
còrrcrlns por onde passava. Itcgrcssnu ni-
bindo calmamente a nia, e. ao divisar mu
grupo defronte ao mesmo hotel, para este
so dirigiu, occnslonniido um.i rápida fii,:a
dos presentes,

Ficara apenas 11111 cavalheiro do lado cia
fora para observar.

O "1'uea", o Incõtnporavel pião de anf*
mães brnvlos, o extraordinário laçailnr <li
gado irítlomavel. o mais resistente andàri*
lho miitlilensc, dirigiu-se pnra o cavnlhelr-),
com as mãos nas costas, empunhando um
cacete, c o agarrou pelo pescoço, nllrunilo ,
dentro do holel, cuia poria se abriu rom -
choque, dando pauladas n torto o a clir«*it<..

O ciicite, cuja extremidade encalhou tu
frestn dn porin, foi aefiuro pnr tres lio-.pt-
des do hotel, nos qunes offcreceu o Inuni a
mais tenaz resistência, nbaif.lonaiidti-u
quando divisou um còmmcrcintite lo.'al qua
o fora segurar pelas costas, Ahi houve uma
forte lula 11 so'05, vindo um viajante e:n
soccorro.

Nesse momento o louco comprchendeu »
dcscguiildndc de força-, e, correndo, foi ar*
ranear 11111 caibro rie um andaime c, furioss*
mente, atirou-se sobre 1,111 Inuiscunlc, que,
prevendo o perigo, entrou cm uma c.ib.l, lc*
cri.indi. a porta.

u pobre "Tuca" insistiu a cacetadas, n.as
náo conseguiu penetrar, devido ú resistentia
õfferccida pólos rpio IA sç achavam.

Subiu a rua C, na praça da Estação, pa-
rou, proferiu;!» obscenidades e ameaças, di-
zcnilo :

Vou buscar minha foice, que tu q.*-
ro ensinar esses bandidos.

Proseguiii o caminho cr.i dcmnhtlí,

•mam-

ÍÀSA COLOMBO

Faça um pequeno esfor-
ço modetnisando a sua eo-
zinha, em beneficio até de
sua saúde, comprando uma
bateria de aluminio suisso
por 70$ ou 100$, na Casa
America e Japão, Ouvi-
dor, 74. Entrega a domi-
cilio.

DR. NIC0LAU CIANCI0
Assembléa 52—R. Áurea, Vi—Tel. 324 C.

-mam-
DOUS QUE CAÍRAM DE BONDES

•Por teivm soffrido qu.ilns ile bonde, fo-
ram soceorridõs pela Assistência o aprendiz
de carpinteiro Manoel ltodrigues, de 13 1111-
nos, morador á run I). Ltiizn, 11, 53 e j).
Maria da Faz, de 30 nnnos, rc.iilente A rua
Frei Caneca, n. 328.

O primeiro na rua do Cattete, recebeu fe-
rlinenlos na cabeça, e a ultima, 11a run Clapp,
também ficou ferida nn cabeça.

mam-Nao pense...
Adquira eom vantngcna LINDOS

MOVEIS

Le Mobilier
41, Rua Uruguayana

A vista pelos MENORES PRE*
Ç.OS e uurccilndiliii.iile com JUROS
BANCÁRIOS.

mam-

ITõlTsõiL
_ o melhor fOriifi.tintc.

Formula tio Prol'. Sarmento Barata, dri
Flic. de Medicina de P. Alegre. Dep. Armi.ji)

^.Freitas ií C, e llodolplio Hess 1. C— llio. a<n«*«a-__-.'<i_..l )_r-Mií_^«H8M'-v-s--

DOf)^AS Dr. A. Ourique Machado]
OI.IIOS Trav. S. Francisco V. T. C. 509,

Assistente da Santa Casa do llio ,le. Ja-
neiro, cx-nd.iunto das clinicas ,los pro-fessoi-cs: .1. Mcllcr e M. Sachs, de Viennn
_. Kitielmiaii e Süex, ile P.erlitn.

Exumes de olhos pela Hòlfreíjiclit e™
com n lâmpada ile fentla ile Giillstran,! iíz&mwissmitmmmwmM

sideticin. A policia, avisada, compareceu."Tuca" não demorou, c cm pomo -o ouviu
Lá vem elie ! Ii' o "Tuca"..,

Ouvindo pronunciar seu nome. sarou t
disso :

Sou eu iiicsmr,: sou o "Tuca" '
Ouviu-se o primeiro, c, Ingo c,n seguida,

o segundo estampido. Kram dc !'i;.'.;l
Mnuscr.

O "Tuca", que parúrn, foi aos poucos -ir*
ruindo pela policia _ populares. r,.s qaa.l
não ipiiz attender, dizendo furiosaincnlé,
que 111*10 conhecia niuguCm.

Avançou de foice cm punho pnrn 11 sar-
gento, que foi atirado ao chão e nesi.i po-
sição, para não ser morto, désfeclioü o í>ri-
meiro tiro, varando os intestinos do louco
que, ao cair. recebeu o segundo tiro ile uin
dos soldados, este varando-lhc o còraçai 1

Feila 11 remoção dp endaver, as autoriiis-
des abriram o necessário inquérito."Tuca", de que r.,S so sai),; o primeiro
nome. José. foi inhuutíidú depois do exumo
me,lico legal.

lCsse facto tjhuiou completamente o e-,;iri-
lo geral, conhecido e estimado uue era o
pobre louco,

rc-itlti,
tao trngicnmcttlc llCSt!

1 I l-^Jt— I—

A festa da Pró Matre e o con-
curso de Besanzoni

)•" nmairliã â noite <-ue. em beneficio da
Prú-Mtitre, se realisa uo Municipal o grande
concertei tle Gabricllu IJcsnhzoni, com o eon-
curso do maestro Salvador Hulieni, u con-
certo cuja itúlicin tem deveras eiithlisiiisnía-
ilo n nossa sociedade, não só pelo seu fim
generoso, eomo p.hi emoção ile se ouvi"
aquelle irteompnravei contralto. O pro-
gruiiiliin 11 ser executado é o seguinte:

Primeira parte — Alessariclro Sciirltiti —
Ária "Togliotinii Ia vila iiiiêoi'"; Giován
Biillisth Pcrgolcsi — Arietlii "Se tu
111'aiiil"; GIncéhiuo ltossini — "Ln Ccreu*.
tola (ária).

Segunda parle — J)uas e.inçôes pdpillà-
res, ile autor anoiiyin,,, linrminilsadiis po,
Gelli Sailero — a) Cu.i, ctiru./.ti; b) —
Amíiri, ainnri: .Mario Custclmiovò — Te-
ileseo _- "Ninna Nniuia"; Arrigo Boitit —"Neròiie", primeiro acto, a riu de Arlsten
para sopranoj Ottorino Ilesplghi — "Nel,-
bie".

- II. Bo-riburg — "Chant
üoero — "Ay, mi iinior
_- a) "Astiiriana"; b)

^^r^-v.
¦,4M^Qnd<*¥#1 W*'íi mmwmi
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MODA.

\'çvt) :;orli-
mento

recebeu

Terceira parte -
liinilon": Frlippe
Manuel de Falia"Polo".
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-mam-

Modas
MODELOS DE PARIS

Novas ColI«;cçõc8 de Vestidos para
Bnüc, Theatro e Visitas, Elegante-*
Vestidos para Luto. Últimos Mode*
los de Chapéos, Lingeric fina, Bolsas
e Novidades. ELEGÂNCIAS, rua São
José 120, sob.

&SrN^fcgg^O UMPAMETAES
—.,_¦,__.,_.  1 ^HfT'

0 6.789 atropelou e fugiu
Na rua da Constituição, próximo ,', praçaTira,lentes, o auto 11. 0.789, dirigido pelo

motorista Juliaiio Cândido de Carvalho,
atropelou o vendedor ainlnilante João Gou-
çalycs; dis -1") nnnos, morador ú rua Senador
Piimpeu n. 'Jllt. .loão, ferido no lirni:» c
mão direitos, teve os soecorros da Assis-
lencin, 110 posto central.

O "chauffeur" culpado fugiu, após o
desastre, e a policia do •!" districto abriu
inquérito n respeito.

<?_ 
Vendem-se ricos servi-

ços em semi porcellana in-
gleza decorada, para jantar
desde 140$, na casa Ame-
rica e Japão. Ouvidor, 74.

"GUARDA=-MOVEIS"
íSob o patrocínio dó íniluat _l Leandro Martins;

Chamados : Ourives., 41, T, N. I50Ü

SO' 0 Mim REGENERA UM

...pnrriiie no fundo dn coração ,Ie lodo o
criminoso^ existe escondido tini hom senti-
mento. L se esse faetor do crime é uma
mulher, o amor mais do que em qualqueroutra creatura consegue a regeneração.

Vede como isto . profundamente verda-
deiro nessa película bellissimn que o CINE-
MA AVENIDA vae exhibir QI'AI'TA-KKinÁ
com essa "estrella" radiante nOKOTUY DAI..
TON, film ,le scenas sensaelonaés iiiic t.oós
o titulo suggcstivo VENTÜRÓSO CO.NPI I-cto. -«a

LOÇÃO INDIANA
TIIIA MANCHAS, ESPINHAS E DA AL-

VURA Á CUTIS.
Formula do Prófí Siitãnenló Barata, da

Pae. de Medicina de P. Alegre
Dep. Arau.io Freitas C„ lindolpho lies- C._—' ¦^'^^•wímtttfmmatammti^tseetr.

¦______•

li

NOVIDADES KM MODELOS,
FORMAS E COKUS

a começar ile .'10$
,: Ouvidor, 105/1Ü7.

Carioca, DS.
Uruguiíjatiii, !l e S3.
Caiiierino, 174/170.
Estacio de Sá, liO.

Xiilheroy:
llua d» Conceição, lli.

uni

Muilns pessoas Igiioriíih que no espaço ile
ii lioras os í.slos <le contida, dores, etc. qne
ficam n"s interstícios ,l„s dantes cometam
n fermentar. Estn fermentação ,', que ,'• a
cniisii ila carie dns dentes c do n,:',o hálito.
Usando o deutifiício medicinal Oiloràiis evi-
tn-se esta aeção prejudicial. Baslain alga-
inas gol las 1111111 copo dágua, Compre hoje
mesmo uni vidro, pelo preço lhodico de
DSflOO. Paru auxiliai „ limpeza dos dentes
use n pasta Odorans --.õOÜl). A' venda cn.
Ioda a parle.

Vendem-se geladeiras
Ruffier, pelo preço da fa-
forica, na Casa America e
Japão. Ouvidor, 74.
—- ¦»-  ¦——•— --—-*-_-*i %>_*_-« ¦ - i imii

Não se sabe por que quiz morrer
S. PAULO, 21) (A. A.) — Tentou suici-dar-se, hoje, ingerindo lysòl, em sun resi-

dencla, n Sra. I). Miirieitn ile, Carvalho.
Cl,amada a Assistência Municipal, esta

prnmplnmentc compareceu no local, medi-canilo a infortitrihda senhora", rcinõvetido-a
em seguida para a Santn Casa dc Miseri-•ordla, onde ficou eni tratamento.

São ainda desconhecidas as cansas t(ue alevaram a praticar este acto üc loucura.

' 
PAPBSnlfÃDK'

Uno façam suas compras sem verificarem •<*
novidailes e os preços ila CASA OCTAVIO,rua Ourives, (il). Telephone Norle. .lOíltí.

Noticias de Juiz de Fora
JUIZ DE FOIU (Minas1,, '20 (Serviço c*'!**'

ciai du A NOITE) — Terão iiiicio, Uo prnsl-mo diu 27, os triihiillios dn -I" sessão ordlnit*
ria da Ciiniíirii Miinieijiãl, devendo ser tra*
tados assumptos de importância paru a ci-
dade.

 .liealisou-se, liontem, uma reuniCentro Beneficente Portuguez, cujos etos foram então tipjiroviidns.
O Centro pretende construir urn eonvel prédio pura sua séilo social.—-— Correram aniinailns as eleiçõessenador federa), lendo obtido ,, Sr. AtCarlos lil 1 votos, nas qúitlro secções ,daile. O resultado ciitihCcIdo ,l,'i ao ucantil dato corra do dous mil votos.

ão (lo
¦sliitu-

iforta-

. para
ntniii"
iln ci-
nes,)'."'

_*;¦«•--_—*—•^_^e"BSS_»Kfl^^

11"MARIPOSA'
500 RÉIS

m"Lopes $ã S Q!á.
~— —.—_-.*_—.

O homem previdenteiipparellia-se para poder trabalhar efficicn*it mente. rMàtriculem-sc nu Escola neiulii-,ton, rua , de Setembro, G7 e estudem dui!&*lographiti e tacliygrapli'/-.",  
¦•*-^wí<«h^t____e .

FALLECE UM AFAMADO ÂCTOll
CÔMICO ITALIANO

MILaO, 19 (A. A.) -- l-.-,i|e,u, nesta ci-dane, com n nyançádn edade de 75 annos,o velho actor cômico Giuseppó Sichèl, quofura o ídolo das antigas jilatéas populares.
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fc Ite para Sergipe fkStSnté Cõòlidge

Uma importante missão
vae ser Goníiada ao
eiti&aixàtíor Gòntv
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lilll Iuo1qU...|sumpto$ de carnes
e tem perdido SES

O ministro Sr« Glgjisssi do Büe*-

completa da situa-
çao do paiz

A opinião ílo Sr. lícury
Ford c (lc rjuc Iiaverá

empato
WASHINGTON'. IO it". 1».) - O presi-

Idenlc tia Itepttbllcíi, Sr. Ciilvlnn Goolldjíc,
i auxiliado por Icchiilcus iifflcliies, tídii con-
ieliiitid.i • in! •'.'• dti st n ultimo u mais

di..

¦ pleito do novomlir
tu f 1 ue ('• candidato i'ns republicanos. ()|
liefc dn

Em (jiie pé estão as ne-
goGiações

Fadadas a completo fracasso
Nüo i du boi.- quo o nclunl governo tle

Sergipe vem pensando num enipicsllino de
tullo paru fuzer fuce irns suns .'umproiuís.
>os. Poucos mezes depois de assumir « pi,-.sldenclii do Kstndo, o Sr. Grneclio Cardoso
mlnbolou uejíoclnides puni o litiiçtiuiRiilo.
uu p.jç.i dc Nova Vork, dc nun opornçAi
dcf.s.i natureza. Nesse sentido, chegou mes
mo o Sr. Oraccllo, segundo nos assegura
ram, n enviar umn cnrtn no nosso consti
nnquclla cidade, lnvesllndo-o dns qualidi
des tlc representante da Hslndo nns negocia
çôcs cntiio cntnbblnilas. K-.sc rcprcsciilnn-
te consular) poriim, nfiò ponde neccitur iu
missão, sob o fundamento de tjuo us nossiü
lei? nüo o pcmtlttf.im,

Nesse luterínt, o noverno fedecnl, em
nnln official, dcsnutorlnnu, como è da tloini
nio publico, (luitlipicr opemríio puni " lis
tado do Ainitxonns. que estava cm itcgocln-
ções, li^se rnclo (.-/. Interromper ns "dc-
murches" que vinham sendo fcllns pnrn u
projectado oiiiprestlino pnra Scruipc. que, ric
momento, cru dc 1.000.000 dc dollnrcs. Der
vido a isso, o Sr. Grnccho Cardoso, cm iml.i
no orKâo official do Kstndo, viu-se forçado
;i declarar que desistia de qualquer opera-
ejo no exterior, visto como us recursos or-
dinarios bastariam fará saldar todos os
compromissos quc ia assumindo.

Correm os tempos <• o Sr. Grncclto Car-
doso volta á cnrgn. Cogita já ngorn ilc um
empréstimo interno, no valof cio >|.Õ00 con-
tos. Parn negociiil-o, esteve, lia mezes. nes-
ia capital, o Sr. Iliuialdo Cardoso, irmão
do Sr. Grnccho c direclor de uni banco lun-l
dado em Arncajti já no nclunl governo. A! ijn
sua missão, porém, não .foi bem sticecdldn. I **o terceiro parlidó

lisse fracasso levou o Sr. Grnccho n pen- I «hinii presidente:.ir novantento cm um empréstimo externo,! Povo. Nesse caso. caberia ....
pois as rendas do Estado não lhe permittem jCongresso, A Wall Street acredita,
mais fazer fnce ás despesas decorrentes dos situação, lograr um presidente da sua es-
compromissos qnc assumiu. A praça de No- \ colha." 
vn Vork foi, de novo, n encolhida, sendo it ¦ ¦*»¦*¦¦
operação, como ndiiiiiiámo
ro dc sabbado passado, d
lares.

As negociações nesse sentido estão cm j i;»;.. _ .„„„_„_ • iproscguiniento. Ainda em dias dn semana. veiu a morrer o operano Américo
passada; um deputado c uni senador Mi-gi- \,-„, resistindo a gravidade extrema das
panos foram procmi s -pelos Srs. Arislotc- lesões soffridas no horrivel desastro einles Colombo Drummond e 1'niilo de Andra- Santa Thereza. o Irabnlltador Américo douc c Silvn, representantes dc uma firam
commcrcial desta praça, qnc tem negócios
muilo Íntimos com uma casa bancaria nova-
Yorkina; qua lhes solicitaram amplas infor-
inações solire ms finanças de Sergipe. Adiaii-
taram esses cavalheiros quo nssini faziuin,
em nome da firma quc rcprcscnlnv.im, po|s
estã fora incumbida tic negociar, com t> ullu-
dido banco norte-americano, um empréstimo
ile 2.000.000 de dollnrcs para aquclle Estado.

1'ssc. O pé cin quc estão as "dciilãfcllòtí";
quc, segundo se dizia, hoje, nn Cumnra, cs-
tão mnis unia vez, fadiulnii a completo fra-
casso.

exposição i !,oc nírc8' *m»m incEuldo »omovimento do corpo ú\fo-
rcalicc frnr;c*»3z

1'AIIIS. -.'ii (f. p.) — Confinnn.io scmNorriolnliiicuie que o Sr. Alexandre Conly,ciiilinixudor frnnccz uo ilio dc .lanciro viril
a esla çnpllnl om goso do licença, mio se
ofnNtniitlOi porem, do serviço diplomático.

Acreililii-sc qnc 8. lis. wuii cniivldiuln ailcacmpenlinr unia comnílssilo linporlanlo,
dclMindo o seu enrgo Junto un auvuruo do
Brasil.

O ministro frnnccz
Cl.
du

•"a''"''.'*' V^*** •i'ftA^h': '.
¦?'¦fA,>. -'0^1 •rfjkii
V;c.:.j '"¦ '•'¦¦&% ¦

Sr

va Argentina, Sr.
isso. t •iá lambem Incluído no pcojectu-iiiovimcnlo do corpo diplomático.

lnipi.rliiiile discurso *-. _,, ^ 
""" ^T~7 1

lo^K*«tuvSra u 3 tongresso Scienti
fico Pan-Americano

*MMiiu »inw,..riw,i,.. ,,..,,. , «.ii,,',,,.^,),,

carne vao ser vend
no varejo a 1 $700

ConcíusSos a qua chegaram os s
rolaíhisíns com a atliniRistra-

cão nsünisipal
Km çoncliisão do tr.iliulho reiillsitdo nos-liei iillluios dias para baratear u cume ver-•tle, depois de resolvido o iissuinplo eom re-

i Incito As feiras de gado e uns iiiiirehnntcs,oi rcliilhlslus clugarain ás seguinlcs con-' clnsòcs para o varejo, ncsla capital, cm lo-..
, ilon os talhou do centro uiíltttlü e Mlliurblosi '
canto de 1" qunlldndc,, flllcl, alcotnra, In-
Jiiirl" e cllllll du dentro, 1«/ii|i; idi.ni tlc 2; !
ini e paio, l-'t"no, o dc II*, peito, nssént, pon- I
In tio ngullui cie, líltiii.

listes preços serão paru 11 carne que for ,vendida uo bnleflo o n dinheiro á vKta, nfio ¦
utllngindo á (|uc for vendida a credilo, ou
em domicilio.

ff»
í?r

0 novo CGNUiiamiante da I
Região Militar

»***»> m m t - ¦

Foi nomeado, interinamente, o 02*
neral Mcnnn Barreto

l'ol nomeado n geiur.il de Inlg.id.i .lo.s<»
de Deus Memui Hiinvlo pnrn Mvrcr-r, liilc-
rlimitiente, u cargo de eõntmundunte ilu I*
icglíiii iiillltiu' c i illvlsán do ÜNcrcIlo,

» ..,•,:¦ jrt. 11 ni ,m 1.1

Declarações do Sr. proíoitodo Nictheroy ú Câmara
MuinScipal convocaria

especialmente

situa.•• do pniz. relativa-
lente aos seus nego-'¦<-, Iniliislrlnes ccniti-

iicrclnci. dclinuiiiidi)
.o mesmo tempo n
ilatnfnrmn da sun nd-
iilnlstração, referente
c aos negócios, sc
oiitinuar no poder.

DliTitOlT, 10 (II.
.'.) — d millionarlo
sr. Hcnr.v Konl, fnhri-
cniilc dos automóveis
desse nome, declarou
lionlcin i|iic. na sua

opinião, os banqueiros da Wall Street rs-
l-iiviini ctnpregnudo todos ns esforços parahaver um empate nus eleições presiden-clnjs de iiovenihro, lançando o caso A de-
cisão ilo Congresso,"Acredito, disse elle, que os interesses

Wall Street esperam rim: o movimento
seja tão forte que ne-
possa ser eleito pelo

eleição no
nessa

ZanZ ."BTE; * «f» »o BRASIL RecopdandoTs soldados do
irrcnle, nesse dlsctir-| UI'.l'&M)i', flOli ÜMOÜISOS DO | g. ^ni^^^t.^ ,»^ ni..:

llenry Ford

cficoimiia, senuo n ¦ mm— i

ffí^4t£ 0 desastre em Paula Mattos

a riiercza. o trabalhador Américo
Souza veiu a fnllccci', á tarde, no Hospital
d;i Cru/. Vermelha, onde cstn\« internado.

O eatlnvei*. cnm guia da policia do 12" dis-
trjeto, foi removido para o ncerolerio ilo
Instituto Medico Legal, parn ser nutopsiado,

mm—

Tciido a im-
i que o go-
alisnr no ex-

cirl revista-

LISBOA RENDEU HOMENAGEM
A'S VICTIMAS DA CAMIO-

NETTE FANTASMA
O corpo do commandante Car-*

los da Maia trasladado para.UÍAC.UL"", 2S . \. A.) -
prensa dessa eapilal noticiai
verno de Sergipe.pretendia.renlisnr no.çx- 0 ,aZ1fr0 perpeíUOlerior nin .ivult.tdo omprcstiiuo. cnlrevisln- ,.„„,,. ,„ ,,, . í, .
mos o Dr. (iraecho Cardoso. , LISBOA, 10 (Havas) — Hoje, anniversario

flisse-nos S. lix. que, realmente, ao iu!- <la .revolução que derrubou o governo An-
ciar o seu governo, pensou na rcnlisaçiio de tomo Granjo, loram prestadas varias lio-
uma operação dc credito para cffectivar a • nicnngcns a memória das victimas da "cn-
fonllsação do seu progranima administrai!-. mionetle-faiitasiiia .
vo. Presentemente, porém, dado o cresci- , ° *-"0l"n° ao capilno de. mar e. guerra Car-
mente constante dns rendas est.iilunes, nno! ,os ,1:< «I«in foi trasladado pava o jazigo
lulgàvn de bom aviso que o listado assu- j perpetuo c colloeado nm artístico nícdn-1

exterior,;''ino no túmulo de Machado dos Santos.

EXTEUIOH
lim riTijitisi,, ., Un, ; .,-.,> do Ministériodas llcinçôcs Rrstcrlóres, solicitando infor-

iiinrões. pnin nllcntlcr a uma consulta dn
( nliin Pnn-AmerJcimn. dc Washington, so-
lire n designação de delegados do lirnsll ao;i° Congresso Scichtifico Paii-Ainerieano, il
renlisar-sc cm I.imn, declarou o Sr. mlnls-
tro <la Justiça ho seu collega daquclla pas-Ia que, para o seu ministério resolver n
tal respeito, aguarda n resposta do nvlso
do (í do concnie, visto o numero tios repre-
sciilanles depende dn linpoflnucln tios re-
cursos destinados n custear ns despesas da
dclegnção.

 . mm——.
Os rarficaes desistem do formar

o nova gabinete yugs-sSavo
llKl.llliADO, liil /liava-;') — I)c\ido á In-

slslcncl.i tln-. partidos tpte apoiavam o gn-
verno demissionário, foram intcrròmpldai
as negocinçôes iniciadas pelos radicaes parall formação tio novo gabinete: lim vista dis-
so, o rei'confiou no Sr. Yvanovltch a mis-
são do organisni* um ministério tlc colli-
gação.

OS NOVOSJSÇAMENTOS
O do Exterior vae entrar cm

discussão3a
Por ler sido, boje, distribuído em avul-

tos .figurará depois dc amanhã, un ordem
do ilin da Cmnnra, cm .'i' discussão, o pro-
jeclo fixando a despesa do Ministério doExterior para 1025.
'""' '" » '«-dO->- ¦ •- ¦¦**¦ ¦—

A estocada da morte
O ENTERR AMENTÒ DA IXFELTZ

LUIZ.V CRUZ
A' tarde, o Dr. llego Harros. no necro-

terio do Inslilulo Medico-Legal, fez a nulo-
psln do cadáver tia desgraçada l.uiza Pc-
reira da Cruz. n victima dn fúria snngui-
naria do jornnlciro .Manoel Ilodrigttesi ten-
do aquclle Icchnico attcslndo como "cansa-
mostls": liemórrhágln interna, conscqueiilo
:i lesão tio pulmão esquerdo c do coração,
por instrumento perfuro-còíthiile.

O corpo da infeliz mulher, depois de re-
composto, foi transportado para n residência
dc sua familia, donde snirain os funcraes
pnra o cemitério dc S. Francisco Xavier.

409*

regimento de Alpinos
mortos na gaaira

VEHONÀ. *ill (llavasl — ti i-el Victor Ma-
noel iiinugiiniu honlcm, nesta cidade, grnn-. dins.i placa de bronze cm recordação dossoldados do sexto regimento do Alpinos, mor-tos (liiniuiu ,i guerra.II siih-secrelario Clcriei pronunciou cio-
quente discurso que foi muito nppiaudldo.AsMsiinin o cerimônia muitos cx-coinbnton-tes, Jegloitarios fascistas c gramle massa
popular, Terminada n soleitinidadc o sobe-rano regressou a San Jlossorc.

,?ws mms detoTãc do ar-' rojo oas í?AT0S
' Foi encontrado morto am menor

de Irese annos
S. JF.nONVMO (Ilio Grande do Sul), 'JO

(Serviço especial da A NOITE) - - Nas mi-nas de carvão do Arroio dos llntos, no »°districto deste municipio, npparcceu mor-to, apresentando signaes visíveis de estran-
giilamcnto, o menor Dcmelrio Rodrigues dn

i Silva, dc 13 annos, amparo único'dc suai velha innc.
Trabalhava o joven como mineiro un-cptelle local e tinha, no dia cm quc 1'ôTnior-lo, saitlo do poço onde exercia sua netivi-dade, em companhia <le dons operários, qucestão presos, pnra as averiguações necessa-

rins no completo esclarecimento do crime.

"So o estylo ó o homem",
uccrosccnlu S. S.. (juo-

riam "produzir o d<--
sespero do (iov<i...''

Perante a ('ninara Municipal dc Xirthcrny, I
convocada, cspeclalmcittc, pnra trator dn
preço dn enrne verde uu vizinha cldiidc, oSr. Villa \ov.i Maeliatlo ler.i, hoje, uma ex-
posição, nn qunl. tlcpois dü llgofrn conslüe-
rnçiio, S. S. conllniin;"Devo dcclnrnr-vos que mc nun presumoentendido cm assumplos do carnes. Aindaassim, pnrere-mu que o elevado preço desse
gênero uliiucnllclo provém: n) de coitscn-I irmos, nós lirnsilolros, que o commercio so
l.ie.i, ntlo npenns sob o regimen tie liberdade,
mus dn verdadeira licença; li) do auferirem
grandes lucros criadores; Inveriilslns, mar-rlinnlcfl d iiçòugiieiros; c) t!i>s difflculdadca'¦ Irnnsportc; di dc permittir-sc <iue se cx-

letlcarnes por preço inferior aquellc po;vendida no próprio pniz; c) dc nno
ns subprodu-

porte
que
aproveitarem os ninjadouros
ctos.

Demite, tlc Ines causas, julgando preenrinminha inlervençáo no merendo tlc. carnes, c,
eomo do momenlo, sc não possa construir o
matadouro modelo, procurei npproximar-innrclniiiles do açougueiros, de modo qucassociados, mcdlnnto justa divisão dos Iu-
eros, pudessem fornecer enrne nos consumi-
dores, por preço razoável."

Declara mais adeante o Sr. prefeilo dc
Mctlicroy:

COM MU NIC Aí) «S

Fornecedor a S. fl/.
King Georne V, of bugiam!

PWPW
co»tom toda a essen-

cta prima da carne

rio boi concentrada

cm alta fôrma

Nada importa o quc dissermos
sobre o BÒVRIL, nada lhe po-
dera convencer tão positiva-
mente como uma prova do

próprio BOVRIL.

^íi-jíimacssBwrs
i "Durante alguns dias esforecí-nie para S JZ'. i.-, A n n '. .-.f^ ^.^.Z *.*.associar n.àtclianlcs o açougueiros, -lc modo i i U11U3S lílíeCCOÔS¦ quc a enrne fosse vendida, n retalho, po: ?»j çjonococcicas

IDEIcOSO MED1CAMHNTO

tmssc quaiquct
ipie

coini)i.;famí
idéndo o governo dnr andiiinenlo ús obras

iniciadas com a simples arrecadação tlns
relidas publicas. ¦«—mmm— '¦

A TAXA BE S0HTEA0OS

A Câmara pede, a respeito, in-
formações ao governo

Ficou ,ho,jc, sobre a Mesa da Câmara o
seguinte requerimento :''Requeira sejam solicitadas, por cópia,
ao Sr. ministro da Guerra, as estatísticas
de 1922, 11)23 e 102-1, esta até setembro, da
arrecadação <ln taxa de sorteados não in-
còrporados, discriminada por mez, cujos
õíigihacs existem no Departamento do Pes-
soui d.t Guerra."
¦¦ ¦' ' ii ¦!¦ ¦ ¦'¦ -¦¦¦-¦ > moto^m i '—— ¦'— ¦ "¦

0 Código Commereial Brasilei-
ro vae andando...

Está marcada para amanhã uma reunião
da commissão especial do Código Cotnnier-
ciai do Scnndo, para receber, estudar c, tal-
vez, votnr os paicccrcs parciacs dos diver-
sos relatores.. mm— •

| Foi iiiultudd om
üill L'ÓÍS

Por ter faltado á sessão
lo .lury. foi miilliido

Antônio Tliomaz Ca vi

sessenta

0 que houve, hoje, na sessão
do Senado

Vinte e novo senadores compareceram,
hoje, a essa casa do Congresso. Aberta n
sessão, foi declarado não haver expediente,
nem oradores. Ninguém usou dn palavra.
Xão houve numero para ns votações, sen-
do encerrada a discussão da proposição da
Cnmara que autorisn a abrir, pelo Minis-
terio da Guerra o credito especial de 240
contos, para pagamento, por conta da ver-
hn "stib-consigiiaçáo e diversos serviços, de
1923."

-mm—
NOMEAÇÃO INTERINA NO 17" OF.

FICIO DE TABELLIÃO
O Sr. ministro da Justiça nomeou o ba-

eharel Luiz Cavalcanti Filho para servir,
como suecessor, o 17° officio de tabeilião
de notas, durante a incapacidade do serven-
tunrio vitalicio, Raul Antônio Airosa, a

quem deverá pagai* n terça purte do rco-
dimento do cartório, conforme n dotação.

biinnl
nulo

tle hoic do Tri-
em Ü0SÜ0D o ju-
ieaiiti.

Favores para a fundação, em
Maceió, de unia fabrica

de tecidos
MACEIÓ', 20 (Serviço especial da A NOI-

TE) — O governo estadual concedeu favo-
res para a fundação nesta capital dc uniu
fabrica dc tecidos, tpie deverá ser inniigu-
rada no praso dò IS mezes e aproveitar os
rcsidiiòs de algodão.

?•-««*«»—.

0 cambio regulou estável
(> ti. a 6 118

Mais um leiteiro radiado, em
Níefheroy

A Inspectoria de Kiscãlisnçno tios Gene-
ros Alimeíilicios de Nictheroy, nn correi-
ção boje ¦•ealisiida, multou n leiteiro Ma-
noel l.uiz, proprietário do vclilculo n. '109,
o qual conduziu garrafas com aglin na car-
rocinha dcslijiiidii á venda do lcilc.

• ¦*¦¦—»—*«e*»ta***—-•>— ¦'¦"--¦¦ i.

AC.deJ. do Senado reune-se,
amanhã, extraordinariamente

A commissão dc jusliçii do Senado esteve
reunida, hoje, não fazendo, entretanto, sc-
não distribuição de papeis.¦A pedido, iiorém, do Sr. .Teronymo Mon-
leiro, essu commissão sc reunirá nmanlin,
extraordinariamente, fiara, ottvlr n leitura
de uni parecer do S. K*c. sohre maicriü
considerada urgente.

¦mmtt
O JUIZ FEDERAL DA 2» VARA A\-

NQLLOÜ ÜMA A<;«:ãO ORDI-
NARfA'

O Dr. Octavio Kelly, por sentença de hoje.
julgou nullo o processo dc aceno' ordinária
eni que é autor o 1° tenente vclerinario Cas-
tão Goulart c ré n União Federal e outros,
por falta de citação dos interessados.

mt—
Cunhagem de medalhas para a

Liga dos Sports da Marinha ; n r j ! ' ' ¦ ¦ .. , i

1,3500 o Uilogminmo. Uns o dntros pnrram-me inimigos irrcconcillavcls. Dias
npós, eonveiici-ine de qne mnis tle um mar-
chnntc possuía vários nçougues em Nicllie-roy, cm nome do terceiros. Tinha perdido Õ
meu lempo."'

V, finalmente, tintes de appellar para n
sabedoria tios vereadores:"O Sr. Cambraia, em documento bem cs-
cnplo, com argumentos de. outrem, pois quedelles nunca mc falara, dcclárnvá-se-mo im-
possibilitado de cumprir o quc prometleia.Se o est;iln ,: o homem, nrraigou-so cm mima convicção de qiic líavin o inconfcssuvcl

|inluito tlc fazer a alta da enrne, Inlvcz, nnoicS visando grandes lucros, mas, quem sabe,
pnra produzir o desespero do povo...'*"' • «••¦*-¦-.

Süccedem-se os roubos no Me-
rior espiritosanlenso

Os commercianíes de Cachoei-
ro pedem providencias ao

presidente do Kstado
CACHOEinO DO ITAPIJMiniM, (RspíriloSnnlo),_ 17, ¦'Serviço especial da A NÒITK)— listão agindo, nesta zoiin, diversas qua-'drilhits de ladrões, sem quc ás niilóridndcs

policines tomem ns medidas tle repressão ne-ccssnrias. Ainda hn poucos dias, nvultiulosroubos se verificaram na estação tle Mimo-i
so. na cidade ilc Calçado, c na villa Iconhn \o tnmbem nesta cidade, onde diversas ca-
sas, cm pleno centro urbano, foram assai-1
tndns.

Os commcrciantcs do Müquy, pnra snn jdefesa, organisariim nmn guarda .noclurnao os daqui dirigiram no presidente tio lista-1
do um lelcgrainma nestes lermos: "O

Injecção inlrn-muscttlar do St*. Dr.
Annihnl Pereira

Opinião di» Exmo. Sr. Dr. Assi* Prade,
miiitn illustre Director da Santa Caia de
Abnctc:"Sirvo-mo da presente para comuta-
nlcár n VV. SS. qu*. ullllsando.nie do

r3 preparado "Mercetliylina", cm vnrio»
a casos dc blcnorrhngla aguda o chronlra,
g ne.-ie hospital, pndo verificar sua effi-

encia, mesmo cm enaos rcliclrics cm queoutros tratamentos foram encetados sem
nenhum resultado. Onda om semi benefl-
cns cffeitns mnis sc Hcccntuain c no
tratamento do sexo fcinlnino, o qnat dei-
afia outros tratamentos atá então usa-
dos."

Vende-se cm drogarias e phattnaclaa.
Informações o literatura a naem as pe-

dir ú S. A. Mercclhyllna — ll'. Carioca,
10. — 1" — Ifi»'e&EBÊBmSBn

—-—^y f

L

!:^e&CcZ'!G^G&rà{
trj wcUw*c5 tejmcitj |»oi»'dws

{?uo da Catloca. C?"'!»^ j

com
com-

os eon-

Queria morrer e tomou per-
manganato

JUIZ DE FORA (Minas), 20 (Serviço es-
pccial da A NOITE) — Tentou suieldar-so
ingerindo forte dose do jicrmniignnnlo ds
polussa a Sra. Adclinn ltonveuluni. resi-
'lenle ii rua Fonseca Hermes, ncsla cidade.

' ¦' '¦¦ ¦'¦¦' —i—*mQÇt$t)**~4 «_

0 ROUBO DF. ESTAMPILHAS WA¦ ALFÂNDEGA DE ALAGOAS
No requerimento cm quc o thesoureiro dn

Alfândega de Alagoas, Pedro Alotiso Cavai-
canli, pede niidnnicnlo de uin requerimento

Alfcndcndo ao <;uc solicitou n Liga dos
Sporls dn Mnrinhn, o Si', niiiiislfo dn l*'ii-
zcndíi permitliti a cunhiigèm, nn ("asa du
Moeda, das nictlnllias tpie a mesma I.ig i
prelcnde distribuir aos vencedores do cam-
peonalo enlre o pessonl da Marinha.

**i—

Arbitramento de fianças
O Sr. ministro dn Fazenda npprovoti o

octo dn Delegacia Piscai no llio Grande do
Norte, arbitrando cm 8:000? e 1:5005, res-
pectivnmcntc, ns fianças! do administrador c
escrivão dn Mesa de lícudas de Areia Branca,
nnquellc Estudo.

mo—
Ss ksspanlíées abaísdonarani ns-

vos postos m sector ele
Larache

_ I.ONDKES, 20 (líaviis) .-- O "Times" no-
tieiu, cm telegramma dc Tanger, quc, depois
tlc negociações com ns trilius rebeldes, os

slhnlcs roubos e ussnllns, rcgisliidds ticsla
cidadCj nppclln pnrn V. Kx.. esperando
proiniilas providencias pnra garantia tle vi-
dns c propriedades, lln tlins, foi iissiilladn
a (":isn Mndureirn, c, :i noite pnssníln, fornm
roubadas as casas Moreira & Cin c Oswaldo
I.ima. Torna-se necessário um pòlicianièn-to nocturuo cffeclivo".
'" i ir?"H!»e i

Prof. Godoy Tavares >^jfg
.'•; e,
inos.

i, mel

por
A V.

ícus processos,
llio ISriinco,

pu-
dia •

tomago e iu
; iOdcou). ::

os quintas. Vol. Pátria »i'i. Sul ülítt

C O 2ME m W&1Z3 ma 7X1 A.

Faüecimento de uma veneran-
da senhora mineira

BARBACENA (Minas), 20 (Serviço espe-
ciai da A NOITE) — Falleceu, nesta eida-
de, a Exma. Sra. D. Cândida Pereira
Abranches.

Pertencia a veneranda extlncta á concei-
tuada familia barbaecnense, era viuva do
major Timotheo .losé Cardoso Abranches c
deixa numerosa descendência.

O mercado de cambio hliriit e funecionava,
hoje, eni bons condições de estabilidade, com
tendências mnis favoráveis, por isso qnc ern
pequena a procura do bancário para remes-1
sas c mnis fuceis dc serem adquiridas as lc-1
trás tle cobertura. |

O rlnuen do lirasil declarou sacar u fi Ilin
e (i '.'è',',2 ti., dando os oulros a fi 1|32, fi 1 (10 '
e. II 3132 d., com dinheiro pnra o futuro nl
fi «|32 d.

Logo depois tornou-se geral n taxa de j0 !l|í!2 d., pnra o bancário, com dinheiro '
para letras p.ròmptas a fi rü.TJ d. c futuro a
ti l|íl il. Houve um momento cm (jne o bnn-
en gcriiinnico chegou u operar a ü 113 d., mas !
depois recuou n fi 3|32 d., taxa a que o mer- jendo ficou, comtudo, cm bons condições de
estabilidade.

Os soberanos cotavam-se a 485500 e as
libras papel n 40S500 e 41S000.

O dollnr regulou & vfstn dc 8?850 a 8$980
e a praso de 8?S80 n S.ÇflãO.

Saques por cnbogrnmma:
A' vista — Londres 5 15|18 a 5 31132; Pa-

ris 15473 a 5178; Itália 5302 n 5393; Nova
York 8S940 a 95030; Hespanha 15210; Suissa
15725; Ilelgica 5435: Hollanda 35520; Duc-
nos Aires, papel, 35310; Monlevidéo 85; .Tu-
nüo 35520; Noruega 15300; iiiarco-ranrlu
251 GO.

í Koram affixadas officialmcnlc as seguiu-' tes taxas:
A 90 dlv — Londres II 1|32 n fi 313*2; Pa-

ris 5407 n 5-170; Nova Yorl; 858S0 n 35950.
A* vista — Londres ."• I5IKÍ a 0 1|32; Pd-

ris 5405 n 5473; Itnliu Ô390 a 531)5: Portugal

.interior, pnrn o fim dc ser cnssndn n siispen- hespanhóes cvncunraii] novos postos no sc
sno administrativa que lhe foi imposta, o c'or ('° Láracltb.
.... ...!..:...... ...... ¦ ¦«Mil- 

O ALGODÃO
Sr. ministro da Fnzoudn resolveu quc o re-
tiuercnti! aguarde a solução do processo ori-
glnado do inquérito nberlo parn apuração de
responsabilidades no roubo de estanipilhas
havido na cnsn forle da iiicsmn alfândega.

Desastre e mortes no funnel
do Rocio

MSUOA. 20 (Ü. P.) •— Deu-se boje um
desastre no tunnel do Rocio, morrendo dous
liomens.

•miH+m**

OS VALES-OURO
O llnnco do Brasil cotou o dollnr n vista

.i 85980 c a praso a 8?950. (Esse banco for-

zào^lo dlDO-l papel, por

0 THESOURO QUER SABER POR
QUE NÃO FOI CUMPRIDA UMA

CIRCULAR DO MINISTÉRIO
DA JUSTIÇA

iPela Direclorin geral do Tliesouro foi rei-
teradn A delegacia Piscai cm São Paulo a
sua ordem, rçconuiicndundo informar qualo motivo por que a delegacia deixou de nt-
tender o pedido contido íia circular do Mi-
nisterio da Justiça, relativamente á remessa
do material necessário uo serviço das secções
«•.'eitorues que deviam funecionar a 17 dc fe-
v.crelrò ultimo.

I . .,-... . . .  . .—-»——«!»£»»¦ a ——¦ ¦-—.—.'JUSTIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DE
I UM MEMBRO DA J. A. DA CAIXA

DA AMORTIZAÇÃO
O Sr. direclor geral do Tliesouro cdnvmu-

. nicott no inspector da Caixa de Aniorlisiiçao
i(|iic o Sr. iniuislro da Fazenda rctiõlveu con-•siderar jiisUficndii ii ausência do membro da
l.luula Adnilnistrntivii du mesmu Caixa, Dr.
I Zcfcrino dc Faria, emqiinrito estiver repre-
sentando o lirasil no IV Congresso Ameri-

O mercado de algodão regulou, 'lio.ie. ain-
da sensivelmente frouxo, mns ns cotações
permaneceram Inalteradas, embora com leu-
deiicins pnra a baixa. As lilliinas eíilriidas:
forani dc 933 fardos e ns saidas dc -101, sen-'
do ó "slock" de 9;.8!M ditos.

**"" ¦¦¦—¦———>»-««i^t*»-—<— -.¦¦ ,,.,.,.,

A53TES DA EVACUAÇÃO MUm
do mm E OE COLOCA

——— at a » t t

Os allemães não poderão s«p=
portar o fardo do pado

de Londres
.11UI1I.IM. 20 (llnvns) — Discursando numa

reunião politica reitlisnda em 1'i'nncfort-
so!i:-e-o-Meiio, o iniuislro dos Negócios Ks-
i rangei ros, Sr. Slreseiiiann, dccliirou quu nAlleinanlia uno podia súpporlnr o fardo do
pacto dc Londres sciiãò depois dii cvnctiaçâò
iiiililurdir, regiões do líulir c Colônia.

O ministro nccrcsccntou, u propósito da
entrada da Alleinanlia. pnrn n Liga dus Na-
ções, que o pniz não pode participar dc
giicrrns nem dc bloqueios sob us ordens dn
Liga, cmquanlo continuar ;i ser n única
nação desarmada. Ucclaiiiavu, porlniito, pa-rn n Allemanha, no seio da l.ign,num silun-
ção idenlien A que tem a Suissa.

Vestidos ll
\ Sedas /
\ Rompas Brancss /
X n

I;
\ Gama j!
\ 

8 
/

%esa/V '

110
S355 a §300; Nova York 851850 a •85980; Hos-I C11U0„-dn Crcnriça; que
minba 1S200 a 1S210; Suissa, 19700 a 15735; |ein Santiago do Cliile.
Buenos Aires, papel, 35300 a 353.')0; ouro,
75530 a 755-10; Montevidéo 75980 a 85100;
Japão 35491 a 35500; Suécia 25380 n 25114;
Noruega 15282 n 15290; Hollanda 35400 n
35530- Dinamarca 15550; Canadá 85950;
Chile 1S080 (peso ouro); Syrin 5470: Bel-
gien 5430 n 5433; lítinmnin 505 5a 5058; Slo-
vnquia 5209 a P37-Í: Alleinnnba 75 por tri-
llião dc marcos: 25120 n 2i'!M() por mnrcó dn
renda: Áustria 5132 a 145 por mil coroas;
café $4-70 a S472 ]ior franco; soberanos
J8S500; libras papel 405500 n 41.9000;

Fstevo o merendo de cambio n tarde me-
nos ncccssivcl, tendo o Banco do Brasil
reaberto a fi 3132 d„ mns, os oulros sacavam
n li 1|ifi d„ com dinheiro pnrn futuro a
0 3132 e pnra letras promptas a fi 1|8 d. Ven-
diam futuro a fi d. O merendo fechou frou-
xO, corn o bancário n (í ti 1|32 d. e o parti

sc rcune neste mez

•UIABEÁS-GOEPUS'.' CÔWGEDIDÕá
PELO JUIZ FEDERAL DA 2"

VARA
Por despacho dc lioje. o Sr. juiz Octavio

Kelly, da 2" Vara Federal, concedeu "lia-
bens-çorpus" nos sorteados milllures Aliei
Pinlo CnIdèii*n,João AiirusIo Felix-.de Oli-

necen os vnles-ouro para a Alfândega a ra- cuínr a 6 3|32 d., letras promptas c G tj 1G d.lycirn, Aury .losé Monteiro d'Eiiiet*e.s c Wnl-..... , .».,.-.. , — ,í.nnn _..— futuro, dciniro tlc Almeida Gomes.

Inauguração da Exposição
Geral de Pernambuco

O -Sr. iniuislro dn Justiça recebeu lelc-
gritmmn tio governador de Pernambuco,
siiudnndò-o e eomintinioando-lbe te»' sido
inutiguradii n exposição geral do lísliido,
com o concurso de Iodos os municípios per-nãinbuctiiòs,

rfi^ilTm

0 CAFÉ' ACCUS0U NOVA
ALTA

COTOU-SE O TYPO 7 A 51SO0O
Esteve o mercado de café ainda hoje

bem colloeado e firme, com um movimen-
to animadíssimo de procura para a realisa-
ção de novos negócios destinados á expor-
ínção.

Foram desenvolvidos os embarques ef-
fccliüidos, assim como as entradas, mas.
estas cm menor escalo; A bolsa de Nova
York necusou no fechamento anterior uniu
alta de 12 n 17 pontos nns opções, o quo
favoreceu consideravelmente as condições
do mercado, que se declarou cm alta bus-
Inntc necen iu,'ul :i.

Os possuidores deram o limite de 515 por
arrobo do ly.po.i7-, preço no qual sc' conscr-
varam iiitiiiiisigeii-les.

Fornm negociadas nu abertura 8.274 soe-
eus, ficando o merendo animado.

.As ultimas entradas fornm de 18.939 sne-
cas, sendo 15.972 pela Leopoldina e 2.9G7
peln Contrai.

Os embarques fórum de 19.401 saccas,
sendo 11.835 para os Estados Unidos, 2.753
pnra n Europa; 2.119 pnrn o Cabo; 2.100
para o llio da Praia b 591 por cabotagem.

O "stoclt" era tlc 229.016 saccas.
A pauta semanal elevou-se a 35100 por kl-

lògrnniniii em grão.Os negócios n termo nn. Bolsa cor-
rcrnm em condições lambem animadas.

Fecharam-se a praso 21.000 suecas, eom
iipç-tiòs imii nll.a jui Bolsii,

Còlòií-Sii parn outubro n 519390; pura no-
vembro, dezembro e janeiro n 5I5ÍO0, para
fevereiro a 5152Ü0 c pnrn março ii 515300.
coinpradorcs.

O merendo de enfé durante o dia rejmln-.i
inaetivo, com um movimento insignificante
de negócios. As vendas renlisadns á tarde
fornm de 1..0.01 suecas, no total de 9.335
dilns, fechando o mercado inalterado,

PAGAMENTOS KO .THBSODBO
Nn Primeira Págndòrla do Tliesouro Nn-

eionnl serão pagas uihanlin as folhas th
Montepio dn Viução (M u /.).
——— ¦-——¦¦ — — a—mt^«b9Cm-~t^ ,,.„ .,..—...^M_^, IIO TEMPO
Temperatura de hoje : máxima,

25°,6; minima, 21*,2
•' m"'u 

"q"'." rS.UUUO '—¦ IHia llti

BoletimclaDirectoriade Meteorologia' li^PUSlS

TRE MIE DE PARI
182, OUVIDOU

Á; ¦ INDEPENDÊNCIA
Mobiliário paru uma casa, com 36 peças,2:0508 — Hua do Tlicalro n. 1. Tel. 471» C.

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

da tarde de amanhã:
D. Federnl e Nictboro*.' — Tempo — cm

geral nmeuçndoi' cem cliuvits.
Temperatura — em declínio.
Ventos - tio qiiadriiiije sul, frescos.
Estado do Hio — Tempo — cenlro. o'ste,

serra o lilloral : em gernl nincusador com
chuvas; leste : bom, passando u instável
com chuvas, liggriivaiidorsc no correr ilo dia.Tcnípcrulurn — em declínio-.

Tendência geral do lempo após G horns
dn tarde tlc umanhã : perturbado!

Esladòs tio sul — Tempo perturbado comchuvas em li. Paulo, Paraná e Santa Calha-i
fina; melhorará no lilloral do Itio Grande m;l
e cóutinuat-A bom íio roslo desle ultimo Elado.

Temperatura em declinjo.
Verilòs — do qüadraiitc sui. s,-il\..> íio 11Grande, onde soríio variáveis e ij-.ieo-,.

ijüteriíí (ia Gáijjia] wíVvi

iarâ u
Garantidos: Z^K. 9.'AK. 22K, :1SE.
Gramrna: 7S.6 7S3 6S8 S'íÍ1j

Secçfui de afinação dc metnes preciosos
SliMttW IRiÀO & C. 1;rA ''f0"^

... -:; -•:;fl
¦' Viitign l.- pi ri to Snuto]— 

Wipr.YK-lfi V'.?T 51T.S?3 •sas"'"?* <$jilSIf Sfe SIDA
Fabrica - IIITA MÃJÍ1Z E lSAllítOS, 2.')õiillilii

Apesar dc tudo ninda é a nossa casa qu«
rende nun:

is •¦•iri.it'

íl

li trato.

1.AHGP DA CARIOCA -

IMÍlflfíFÍlNTI
Resultado

44093. . . .
44129. . . .
20213. . .
09580 . . .

119135 . . .

tln cxlivicçüo de

fcaeraj
boje:
.. 20:000.?l)íll;
.. 5:0008000
.. 3:0008000
... 2:000500(1
... 2:OO0$0OÜ

IN
c apparelbos tle recepção dc

os lübnYíinícis im
S T A h L A D O R
ÜKÜGÜAYANAi lõO — Rio

Teleplione N. 810

A

)r. Humberto Gotuzzo (.'!"L'"sa:!,ntl"losa1,, esloma-
jo c íutcslmos, 7 òelvinbro, 103, 3 as à b»rM,
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Dr. Homero Bnp.is.a

t\ 

viuvai mini", iiiiiiiu-. ¦.-.-ii*
ro, tln. Bobrlnlios» «'iiuIuiiIoh «
primo* do |ii'iiiiiiinli» DII. HO*

MERO BAPTISTA convhlum ¦¦o>* boui
iiiiiiRoa puta iiHHiHlir ií iiiIhhii quo,
I»i-Iii min fj-ruuilr iilni», m-i-ó ro/uilii,
anianlifl, .iTÇii-IYirii, 21 ilo correu*
le, hm o I 2 lioniH, nn «•f-ri-Jii ilu Ctiii*
ililuriii, polo quo nn confofliam nnlc»
ripilililllirtllc UfJllMliTiiluH.

Dr. Homero Baplisla

tA 

Cln. Sul Américo, pelou
rcu* ilircctorcH, m-nlindo im*
menao o fiilli-cimciiid ilu seu

digno collega DII. IIOMI-.lto BA*
1'TISTA, muniln rc/ur umn inii-ii
em intenção da mm nlmn, anuinlul,
terça-feira, 21 do correnlc, iís 9 1|2
horas, na egreja du Candelária, e
convida para esse neto dc religião oi»
omigos do finado.

Dr. Homero Baptista

t 

Affonso Vi/eu o familia, fe*
ridos com o dcsnpparcclmcnto
do icu amigo DU. HOMERO

BAPTISTA, innndnni rezar uma
missa cm intenção da min alma, ama* i
nhã, terça-feira, 21 do correnlc, iís'
9 1|2 horas, na egreja da Candeia*
rin, c convidam pnrn esse neto de re»
ligiãn oa amigos do finado.
***-* i i

Antônio Carlos de Aiariz c Barros
(T-l/.INHO)

tOlg.i 

Suckow de Mari/ r llarros. Nc-
mesio Diitra, senhora a filha, Illtn Cia-
ra de Monteiro de llarros Suckow, fi- 1
llios, genros, noras e netos, convidam '

seus parentes e amigos para u missa de sc-
timo dia quo pelo eterno descanso da alma
dc seu filho, cunhado. Irmão, lio, neto, so-
brinho o primo ANTÔNIO CARLOS DU MA-
UVA E UAHltOS, mandam rezar qunrta-fel-ra próxima, 'jy tio corrente, ns 0 1|2 horas,
tio oltar-mór da egreja da Candelária.

"LEOPOLDINA RAILWAY"
RECEBIMENTO DE CARGA EM

PRAIA FORMOSA
Tor{n*folra, dia 31 d» curreulu, «i. será re*

i'i'hlil.1 en» I', 1'ortltosfl u r-trgn lie riuurvll*
vel» »• general ilu primeira m- -.iil.i.i. .1. *.
lluiiilns Ai eslafõei dn i'."i> Miiu-lra . II*
nltai Qrflo I*ai_ e Norte u saborI I*. I'ur*
1110,111 nli* Saúda >¦ rnmneii Porlo Novo nti<
Dliimanlt', Manluiaiiú .* ramiiei; .'tis.- (IC,I'. Theresopolls),

NAii lii-rA recebida carga Ial rnnm anime
farpado, cimento, forrageni, imililliui., bebi*
•bis, etc.

Ai | .|iii-ii.ih i**.p. ,li.;,.,*i de iiifl.uiilii-uri*.
paru despacho nn armunem para qualquer
ii.viiini lorfio recebidas ¦ <.'• logundo aviso
i.õnifiil.- As i|ii.nl.i* *l.-ii ¦*, c -.ilili.nl..->

As morcadorlai cm lolaçSo dc vagAo pnra
carregamento pelas pintes nu palco de I'.
formosa io devem ser enviadas para a cs»
lucilo depois do prihla coinhium-ão com o
agonio,

llio de .Lm. no. '20 de outubro de 1071.
M. C. Mll.l.l-ll.

Direelor (iereiite.

Os Estados unidos participarão
(Ja próxima Conferência

do Desarmamento
WASHINGTON, 20 (IJ. |>.) _. Snubo-soli..ni in ile foulQ -ni .ii-.iii.. que ns i.-i i.l.i*.

Unidos lomnrÃn pariu na Confon-nclu do
Dosarmamonla que ilrve rcalliar-ie rm UM!,i* ii Infiinuaç.ln foi cnnflriunila peln rurpo
dlplomallco, que acreillla uu pruliablllilniii'
úe que i> goM-riKi niirie amorlcano »e taça
rcpreionlar neiia reunião Intomaclonal.

1'ai.io nli* 'u.ii'. entretanto, que n.ni.t irrA
frito |i.-i, ndt.ilnlltrarj1o gn.vrunmeutül rnm
relação un aistintpto ató drpni-i d,m .:. ic.ii-.
quo devem rcalliar-se nn ine/, de novembro
próximo.

uar-mor ua egreja Ua Candelária. /-*. ri pr;

Helena Gutierrez Simas , bOFOflS - 0s

tOtlo 

Gutierrez Simas a família
Hugo Gutierrez Sinias c familia, Ituul
Gutierrez Simas o familia, Loe <!u-
licrrez Simas (ausento) e familia, con-

vidain as pessoas dc sua amizade paru as-
aistir a missa que mandam rezar por nlmn
ric sua mãe, sogra c avó, no altar-niór d:i
egreja ric S. Francisco dc Paula, ns lu lio-
i-os de ainanliã, terça-feira, lii do corrente
antecipando seus agradecimentos n qunu*tos forem presente.*, n essa cerimonia tu-
iicbrc.

Achille Paschoal Bove
(TITIN'0)

t 

Viuva Achille Iline fausrntc), Lc-
tizia Ilovc dc Azevedo. Odctle Bove
Moniz, Orlolando flove (ausente), Dr.
Olcgario de Azevedo c Augusto Moniz

convidam seus parentes c amigos para as-
sistir a missa de 7" dia que pela alma de
«eu presado filho, irmão e Cunhado man-
dam rezar amanhã, 21 do corrente, ás 0 112
horas, no altar-mór da egreja de S. Fran-
cisco dc Paula, pelo que se confessam éter-
namenta gratos.

Dr. Homero Baptista
<"» Oscar Rormann llorges (ausente),•v* Ângelo dç Oliveira Devilacqua, Júlio
I Mendes Pereira, Eugênio Pourchct, Ma-

_.i. rio Guedes, Paulo Martins, Dccio Ce-sarlo Alvim, ,lacol> Cavalcanti, Benedlclo
Costa, secretario, officiaes o niixiliai-cs do
gabinete do pranteado Dr. IIO.MKIIO UA-
PTISTA, convidam seus amigos o eollcgas
para assistir a missa que fazem celebrar
ainanliã, 2\ do corrente, ãs 11 1|2 horas, na
egreja da Candelária, por alma daquelle hon-
doso e eminente brasileiro.

Joaquim Chrispim de Oliveira
Silvina Elisa da Cunha Oliveira, An-1 tonio Cardoso, senhora e filhos, Joa-

quim Chrispim de Oliveira Junior, se-
_ nhora c filhos, esposa, genro, filha,

filho, nora e netos (ausentes) dc Joaquim
Chrispim de Oliveira, mandam celebrar
amanhã, 21 do corrente, ás 9 ]|2 horas, na
egreja dc N. S. do Rosário, unia missa de
7o dia. Desde já agradecem a todos queassistirem a este acto de religião c cari-
dade.

Terceiro Congresso Nacional
de Estradas de Rodagem

SESSÃO PREPARATÓRIA
De ordem do Sr, 1'rcsldeiilo Ua Cuinmlssuo

Executiva convido a todos os congressistas
para a reunião preparatória, que se rea lisa-
ra, amanhã, ás 21 horas, n.i sede do Auto*
inovai Club do llrasil, A rua do Passolo tiil.
<i fim de so proceder A eleição dos prosldcn-
les das secções, verificação dns poderei c
.'iptirnv.tçno do regimento interno.

llio A ¦ Janeiro, '.'() dc outiiliro dc 1024.
NELSON, PINTO.
Secretario Geral.

Alissa em acção dc graças
Henrique Grumhach o familia convidam

seus parentes e amigos para assistir a mis-
sn em acção de graças que polo completo
restabelecimento Ae sua querida filha 11IS—
l.HNA mandam celebrar amanhã, terçn-fei-
ra, 21 da corrente, ús S l|2 horas, na ògre-
àa de Santo Affonso, altar dc N. S. do
Perpetuo Soccorro.

Palacete em Sanla Thereza —-
Aluga-SC por contraio a familia dc grande
tratamento, o da rua Joaquim Murtinbo n*
171. Para ver c tratar, todos os dias das
!l l|2 ás 11 1|2.

Ur. Murillo do Campoi — Doen. nervosas a
syphilis. Carioca, 411, 2", -t" c ti" ús 2 h.

FLORtS NATURAES:
menores prrçoi — •

CASA JARDIM
RUA GONÇALVES DIAS. ÜS — Tel. C. 2333

I Café Amorini
I.EBRI.NHA TEIXEIRA & COMP. tCm aj

Ihonra dc participar aos seus bons amigos e
freguezes que mudaram a FABHICA DO CA-j
FE' AMOIMM da qual são proprietários para
n HUA SAO FRANCISCO DA PIIMMIA NU-
MERO XI — TELEPHONE N. Ü7.HX. onde te-1

! rão muilo prazer em continuar a receber suas
| cstimnvcls ordens,

Amplamente melhoradas as suas novas In-
I slalInçSes, eslão aptos a satisfazerem as
I maiores ciicoiiimcnilas, continuando a man-
] ter todo o escrúpulo nn torre facão, d» forma
j a tornar cada vez mais conhecido e preferidoo CAFÉ' AMORIM. Hua São Francisco da
Pralnha n, Ili).

Assombrosa
Reducção

Linho todas as co-
res corte. . . . 12$000

Linho mercerisa-
do todas as cores

larg. 1,20 metro 9$800
O p a I a enfestada

larg. 100 metro 5$400
Crochetinc ultima

moda corte. . . 22$500
Tecido próprio p*.

abat-jour lindos
padrões metro . 6$300

ÁS 5 -FEIRAS

is e Heíainos

QUARENTA MIL PESSOAS AS-

DESASTRE
rm nus coiicoiTCi.ta.-j ú Ta-

ca linha virou com seu
auto c levo morle

Instantânea
Mil,AO. 10 a* P.) - Durante a corrida

de Blltotnovoll dc linje, ili*|iui.iil.i cm Mnn*
rn, para a conquista do Orando Premiu "Ilu-
Ha", o polaco l.oiil, /cbrnwsliy, guiando
um carro "Mercedes", foi vletlma de um
desastre, morrendu insluntancameiite. An
fa/er umu curva, o carro virou, dunilu dou*
liamhothdes. O mrranlcu Martin ficou gra*
veminti' ferido,

MILÃO; 10 (U. P.) - Cerra de quarenta
mil pessoas assistiram boje. na iiista d»'
Miui/ii, a iIi-|hiI.i dn Orando Premiu "Italia",

para corrida de automóveis. Achavam-to iu*
icrlptos quatro carros da marca "Alfaro-
iiico", quatro 

"Mercedes", quatro "Chiribl*
ri" e dous "Schntldl", O «Igual de partidaloi dado pelo c.viiiiiilsltn senador IVnfil.i
llossl,

O automoblllito Ascara, guiando um Al-
fiironicii. coiiipletoti u quinta etflfta rm Ires
minutos o ti luta o cinco segundos, fatendo
uma môdla de cento t- setenta c neis kilo-
metro» por hora. Nu décima oitava etapa.
Iodos ns carros da murei "Alfaromco" cs-
lavam nn dra n loi r.i.

¦¦aiMamaw

Fnllocoii o ox-dopiitudo
Joft-ii Moiüòxes

ARACAJU*, '.'O (A. Ai) — PnllecflB( Iton*
lem, nesta «pilai, o Joninll-.li» JuAu MotlO"
/es, «x*(lupulmlii federal, eniisnndo a sua

í morle geral scntlini-iiio de paaar.

Os preços dos
Grandes

AHENS

0 fogo Iiiii

Cê&zm a
Ilesa

!S9ua

c^TBÜ^BOS
de filo com lindas

applicações bor-
dadas em relovo
casal 515509

SORTIMENTO LINDO EM
CÚPULAS

GUARNIÇÕES
de filo com lindos

desenhos de se-
tim em relevo
12 peças 69Ç500

TOALHAS

§ Verdadeira liquidação tíe rou- í
rJnns hrannnç nnnino.nnDu moioc* !
|pas brancas, confecções, meias |

e muitos outros artigos para
senhoras, homens e creanças.

I RETALHOS * sedas e
1 outros tecidos.

Exposição no 1° andar
SO' ATE' AO FIM DO MEZ.

: aaamascadas para mesa
com bainha aberta

150 x 150  6$500
150x150 ..... 7$900
200x150 10$700
250x150 12$900
300 x 150 15$800

de
LEUÇcES

com

Angelina Carvalho Pinheiro da
Fonseca (Yáyá)

Í.Tnsè 

Pinheiro da Fonseca c familia,
viuva Carvalho e filha, J.uiz Oswal-
do de Carvalho e familia e Dario de
Mendonça e familia participam queas missas de 7" dia, por alma ile sua sanla

e adorada YAYÁ, renlisam-se no dia '22 docorrente, nuartu-leira, ás !) horas, na eme-
ja de N. S. do Parto.

m fl úiibuUd

cretone inglez
bainha ajour

200x140  7$400
220 x 160 12$800
220x165 14$900

FMNMS
de cretone ricamente

bordadas
60 x 60  6$000
70 x 70 . . . . . .; 7$000

Atcalhado, largura
1,50 metro . . .

Guardanapos
grandes, dúzia .

P a n n o felpudo
branco c dc côr
larg. 1,50 me-
tro  .

Toalhas para ros-
to, (Alagoanas)
tres por ....

Toalhas para ba-
nho (Alagoa-
nas) tres por. .

Toalhas pequenas,
dúzia

Cretone Inglez,
larg. 1,30 metro

Cretone Inglez,
larg. 2,00 metro

Colchas brancas e
de cores, soltei-
ro, uma

Colchas de tricot
brancas e de cô-
res, casal . . .

Pannos de mesa
com franjas
bordados um. .

Linho Inglez, su-
perior qualida-
de larg. 2,0(2.
metro

45200

10$500

1C3000

9$®00

27Ç00O

5$500

4$800

7$800

SAO SEMPRE

Os mais baratos!...
Secçào úe ssdas

e t-acidos...
CREPE DA CHI-

NA superior
qualidade metro 1C5B00

FOULARD dc se-
da fantasia alta
novidade mel. . 16S000

•SETIP^S CACHE-
MIRE extraor-
dinario reclame ISÇBíVO

C R E P E G5EOR-
GET7E fantasia
grande moda. . 18$G00

CREP1" MARRO-
CAIN encorpa-
do superior. . .

CREPE MARRO-
CAIN cores
moda

.CHARMEUSE
FRANCESA to-
das as cores. .

CREPE CHif-IA
fantasia s u p.
reclame .... 22$000 *

Taffetá fantasias
grande reclame
met 19$000

34 — Trav. S. Francisco de
Paula — 36

Totalmente dcstruid.i umt
casa dc moveia cia run

8. João Baptista

O.s scgiu-os o os porllwH
Ouiindo na r.irrni dns lininlielrnx d,-)-,,

ninyltl o, liuitéo depois, um nm.. 
'

du nollcln, ii|i|i.irci'iiiiii u.i rua .*.. j,.,,, [
pllitn, (juasl a uiu.i lim.i da uiiid u;..j
hoje, num liutanlu n«|tiella via |.,n,i, ,;,
fii-iindu cheln ih-jinite curiosa. Sàu hj.í,
ei so dizer «juu !.« titil.iv.i de inn liii-t.-),j|'.
De fnclo, no n, U dii iillmlida .• ¦ wn» i.
Inheloelmeiito do moveis e rriiLifinii,, „.
Iirpnrleilndo dc Molmitilas Alirnliiin l.,i
vlnleiilas linsiiiis d*? fo-to sumlraiu. :,..,,
lo .Milha a 01'ln'üin, em d-ti n.ihi ti., *,,'\
du rasa dtt li.'iiii.*liH. r.i|iii!aili.iiti .uvijj.j*,
ilo-n iiiim.i luria tremenda.

lauto assim folijue us ,1, - ini, i,,,,
liolnis, »|iie ImnicdliiUmeiiltí cui
estendendo ai*, suns iiianiiiiolras i
arm iierdn ilu lemni», i aluc.ir ., i..-r.i-.j.^
não i-iiiiM-nuirniu ilelicllnr ns i.-:...-,,!,.,
min depois Ae ficar completai) i;., .

; do i.uin n predio, tlc propriediiil
l.ul/.a 1'osla. que o tinha m'„.¦.-...i-

I contos, »:i Rompanhl.i Conflaneu,
S'o ar.ii.irililiii nln^UOU) i.,i.> , , , ,

j itcllc não dnrmiii nenhum enn r*
! IIICIllOS IlilóS lin :i|l|l.l!'i.-CÍItU Uin ,1; ;¦..,...
I .'Hicin huuve nue se deu pressa çiu ,,,,.,.*,
; dono do csl.ilii'l.'cii:ii'nt». cnj.i ...,, {
; ,i rua li. .Miiiiiniiii 17ü. Ií>se n!'u
- ,i pilllellt llà.» (Iisi-oiirill. Illlliti .,

Sr. Maluquius tenha dltu i-m. fi
Ulier.

Com rapldcü eslraordinarl.! f
, di.i reduzido a escóniliros, sviido .-ti',.

laes os prejuízos par.i o n • -.. ,
linlia os seus ¦'stoeUs" «riítiros
lia do Cl* contos, finio .'!.*•
¦lauliia '•'•>'i-ella e '.,**. na

Alím dus autoridades do 1- A
deleitado !>>-. .loão A: Morar?
Mirins Fialho o Alnrlen, esteve t.
local o ,'l" ílclcíado iuisiliar.

Detido polo coininissíirio l-'l«ll
encontrou nn run Voluntários d,i
Sr. >lnlni|iiins se mostrou si:r;m
inecmllii, deelarnndo Ignorar-llu
dando eniân n entender (|uc os
cios iam liem.

Nn Inquérito já aberto, a polici
vir os enipregndos dn casa i',^ in

I como outras pessoas'-ipie pudeir' reeiincntos solu-e o sinistro qi;
'•íorftftfs nia produziu aos moradores tia
a-O^QOU Bnpllstn.

Como peritos foram nomeados
¦ fiado ns Srs. coronel Franeiscn Cii.t

Dr. Iti-viiiildo Carneiro llaslos.
r.nc-rr\e\ (K prédios vizinhos e eonlieim-i a
ZaÇOUv cendindo nada snffrfram em virtud

. dadnso serviço Ae isnlamenlo que i
\ licirns fizeram ivita:iil'i._('ess" modo,

.1 faeln iissumiss*. proporções ainda ma

33$SOO õ_ãó_-~-i*i=--:*Soroõç___s__:
S

s. ,l,.,i

nimo r imieuu ü r oimíU '«*. •- i vJ :•- *_s oi i » -."tf

o dos Leilões do Monte Soccorro o
Qe Casas cie Penhores. Compram-'!]
«"¦se c venclom-so na JOALHE-a

RTA INDIANA, Becco do ?.osa-|
rio, esq. L. S, Francisco. Atten-

e uclo Tel. Norte 3111.
8$500

_8sooo ftfOllZIflS hOUllS
ANTIGA25çooo nrig/iioísoin POfuroWki\\% líilfâ

.. (iP-
ocaõi—_zí~s~ •mrfs v-»-! -¦*¦ i*-¦""¦*-•"" ~ **-»•»*-•"] "St*»**:

¦..*,! Wli.,k.f,ui^.»i-~~W.e..l

|Dr. R. Pitànga*So3c^^^c*
cantis. Tratamento especial iIiiü heniarrhc
das, sem operação. Passeio, 50, snli., de 1 úsí
I» ¦¦¦.— ¦— ¦ ¦ ¦ '»»__flOfj»^-a . _-,.—_„_.—-—-_._

16Ç000

Alfredo José Pereira Guimarães
Rosa da Conceição Marques Guima-

>rãcs, esposa e filhos, genros, noras e
netos de_ ALFREDO JOSÉ' PEREIRA

GUIMARÃES, convidam seus parentes |o amigos a assistir a missa de 7o dia quemandam celebrar quarta-feira próxima, 22
do corrente, no altar-mór de N. S. da Pie-:
dade, ás I) horas, pelo que se confessam
antecipadamente agradecidos.

Anna de Valladão Caíta-Preía
Os filhos, noras, netos, bisnetos e> sobrinhos de D. ANNA DE VALI.A-

DÃO CATTA PRETA, viuva do cònse-
 lheiro Dr. Lucas Antônio de Oliveira

Catta Preta, fazem rezar amanhã, 21 docorrente, ás 10 horas, na egrejn matriz daCandelária, a missa de sétimo dia, em suf-fragio da alma do sua boa e inolvidavel
mãe, avó, bisavó c tia.

Apostolado da Oração
CAPELLA DE SANTO IGNACIO

tAs 

zelndoras do Centro de SantoIgnacio fazem celebrar uma missa poralma de sua companheira D. MARCO-
LINA RAMOS, amanhã, 21 do corren-

te, As 7 1|2 horas, na capella do mesmo Cen-tro. Pnra este acto de religião e caridade
convidam os parentes e amigos da finada.

Ricardo José da Silva Graça
ESCRIPTURARIO DO THESOURO

tBraziliua 

Pereira Graça, viuva, con-
vida a todos os parentes, eollcgas eamigos a assistir n missa de 

'sexto
mez do fallecimento de seu marido, porcujo neto de religião desdo já antecipa seusagradecimentos, ás 8 ]|2 horas, amanhã, na

egreja do S. Sacramento, á Avenida Pas-
sos.

Almirante Carlos José de Araújo
Pinheiro

(3o ANNIVERSARIO DE SEU FALLECI-
MENTO)

If Sua familia faz celebrar uma mis-
<«j< sa por alma de seu saudoso chefe,

a amanhã, terça-feira, 21 do corrente, ás»" i !i 1|2 horas, no altar-mór da matriz
da Gloria.

O'1- Francisco Cardoso Rangel
*** Amanhã, Hd" dia dr, setl faÜccinicii-•fr*j"»> '.o. sua rainilin faz celebrar unia mis

5 **•*', ás JI horas.', im iiltiir-niór da efirc*
__, ;.i dc S. l-'ii.ucl>C(i Ae Paula.

1 Avenida Rio Branco, 76 a 86
-_-_.-..*-_¦————„—.»._..tao*mm— - -*¦ - ..__

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

Por im-m de balasso
APROVEITEM! ÚLTIMOS DIAS!

VEJAM ESTES PREÇOS
Collarcs ouro do lei 12$
Pulsciran Kalalite, ultima moda, a.. 3$900
Correntes folheadas u ouro 3S
Anneis de ouro para creança, desde J0$
lirincos de ouro, desde __ 10S
Brincos La Gurçoniie. . . .. ",*. 8$
PuIb. plalinete, ultima moda (!$

escravim, folheadas a ouro,. 45" identidade, ouro dc lei, desdo 
'., Vi$

Rcloffio pulseira, ouro do lei 71.$
Collarcs de prata do lei............ l$80ll
Caixa com Rosário '." 6$000
e tudo mais com grandes abatimentos.

JOALHERIA LÚCIO & RAMOS
41 - ÜRUGUAYANA - 41

ENTRE OUVIDOR E 7 DE SETEMBRO

SEL.ECTA

Único botão1

garantido
()&f.L%*!&

que rivalisaj
com Kre*
mentz

W"0 PAVILHÃO"
OUVIDOR, 103

•-iBsm-aÉ-»^

:R|S
LARGO S. FRANCISCO,

19-21-23
Junto á egreja

Telephone Norte 331

dentaria,
bro, 231;

Pianos

Br. Silvino Mattos,
especialista em denta-
duras, pontes, serviços
li ouro, clarificiição dc
dentei congestionados,
fi.iação de dentes alia-

lados, electrolliernpia
moléstias Iiuccacs, etc. 7 Setem-
Das 7 ás 5. Tel. 1555 Central.

«a»*a«
c aiilnpianos. Pecam catalo-
gos u II. Ferreira & C. Hua
S. I-r. Xavier, 388. T. V. 3ÍIC8.
Grandes íu-aiios.

mem.

SANATOSSE^onS^

Superior qualida-
de e todas as cô-
res (enfestada)
Afletro ..... 2$500

(Vendas por atacado e a varejo)

__-_*-%--_-t_____!*_a?__^^
Meias e l.uvas, t.cipics, bolsas a carteiras,
rendas, filas i* artigos de presente pelos

menores preços

iii Gomes

to

nhoèulin
-m (Jhi. sTíL*. {. f

Óptica Especial
Preços Módicos

UITZ FERRANDO
Ci A . LOA

40 GONÇALVES DIAS 40

38i K. Ramallio Oitigão, 38
(.VNTIOA TRAVESSA S. FRANCISCO)-—: ¦ -mem 

—a________e__M__ia_Ma_

Rua Üruguayana 158 e 160
(Esquina da rua da Alfândega) ISANAGRYPE

OVEIS
Sem exemplo de contenlação, a nossa casa

Sc a que vende melhores moveis c maia
(barato que qualquer outra congênere,
j Dormitórios, cstylo liollondcz.. 1:050301)0
I Salas de jantar modernas  1:000$OOS

LEÃO DOS MARES
(Rua do Passeio n. 110 — Largo da Lupa!

MOURAO & AMÉRICO S
| Peçam cal a logo para o inlcrior. Tel. C. 8221'i^__*-«*_-_-i**am!5«R;im.'iM
-—._.._...._ " _&_V4_-__--«—__._.. ..

ty*-**»»-. <5C_& Crw

\_J_____f*ll_*I^S

< e

Preços de reclame

TELEPHONE NORTE 1244
.—açu».. *_

SANA-SYPHÍLIS S2ratlvo o to-
«angiic.

OESt 80 ll

1'AItA INEtllENZA E
CONSTIPAÇÕES

^fm^mis^ss^miã^sWKã^m^m^^
Fabrisa' ci® Guarda-GhuYas 

~
So ml) ri n lias d a moda e hcngalas. Con-

ccrtiiH e lelornias.
Chapéus para homeng c meninas.

ARAÚJO & COSTA
 ESTAGIO DS.SA'. 35 m-*^l7__STÍ>!,_»to*ttVJ^ua_*l__hJWí:v'.»x___

——.—,*.*—.—,- .—^vrritfa—-' ¦¦

Marrocain Egypcio metro 4$,.(l(*
Càínlii-aia puro linlio metro 8S900
Filo todas os cores metro HS5ÕÕ
i-.poiifu- niye ut.-lro 5S0ÃÕ
(iollas liiodcrnas desde gãflO
Meias pura seda 5S0IIÍ)

Grandes saldos de fitas
I fflj- *

GüO^IA

AMANHÃ

25:000 $000
Inteiro l$00ü — Meio 800 réis

SEXTA-FEIRA
50:000$00 0

Inteiro 4$00O — Quintos 800 réis
VENDE-SE EM TODA PARTE

i Vias uvinarias ¦j"!^<!r!"| íla 1;'c,,"r-
rliiigiu. I ratiiinento das

moléstias venereas. Dr. lielmiro Valverde.
Largo Carioca, 10, I ás (i.
¦ .¦-.-._.._,¦.__..¦._¦*.¦¦_._¦¦¦¦ ~.,V~m&fâ#gm—m _

RUA DO OUVIDOK. 141
N. 721

 
saocsfls3or_oiocaüs_-

PERDEU=SE ::,,,reido e li-
'iica do auto

5150,. Carteira dc identidade n. 15.(1711 e
mais papeis; pede-se a quem encontrar, en-
tragar A r. Sue. Cabral 108 ou nesta redacção.

-»—»Tf )*¦;¦_—

F6RM9SINH0
KUA DO OUVIDOR, 136

Tclcpi N'. IfiOíl
LUVAS. LEQUES; MEIAS.

CALÇADOS FINOS, F.TC.
— I ' ••ll"*l'l*»*B ¦—-

P O Q Â T T M Â PÁUA TnHS,!
IV U O fi .L* }.. IM £\ COtèUELUCHlj

iEN
com 6 casas de ns.! a VI

E MAIS UM

REOSO m FRENTE
SITOS A'

êmm _@ ©seasift
Vendem-se, trociini-se, comprani-se c con-

certaiti-r.e, com srandei* .-iliãlimcntos"na Uiiiiinlho Ortigno fi. è-c-Triiv. S, Francisco
- A TURaiÃLiríA —

« —ou» ¦- .... .

^p^^WÚÉ

CASASTEPHJW l|,I
Todos podem vender Meias.

mas ninguém pfide offerecer
as viinliífiens dn

Nos preços, qualidades e va-
ricdiide.

Só vendemos bons marcas e
qualidades garantidas;

RUA D. LUIZA, 2C
(Quasi canto da rua da Gloria)

O leiloeiro VIRGÍLIO venderá na
próxima (lunitu-feira, 22 tio correu*
te, ás 4 l|2 horas, ,a magnifica aveni* \2 Rua üruguayana 12
íla acima; ctliticada cm terreno que , .
mede mais ou menos 12x53. Vide an* a,"i*'a '^o™,.,» '* <b
iiuncios mais detulhados no "Jor* _'_._'.__«*«_-.

na! ilo CommerciV, na secção QüEREIS APRECIAR A RESACA ?"Leilões" ou receber informações lllc's •'"' '-"'D ANTAI1CT1CA. encontra-
•io oscriplorio (Jo referido leiloeiro. rei,s ".'" I'.t;sl*,!"'|"".t','ll' ,*¦ Ordeni,: .«bcrli

• ...... ti i ../ .. nt\ t » i r* toda u noite. Cozinha Internacional, pro
.,'>.: J ü' ^«pnone Cen- ximn „,, u..ki Cusiuo. Av. Ailimiico, Tel

irai '2.1 ib. <•„. yo:j, Côjíàciiliunà.

>_SaSR:*v

^•í_|«feii_S)-»^sL
Alfaiataria

:*

As mais bem aculiadas
110UPAS SOB MEDIDA

KOUPAS FEITAS
Ropoclallilaile cm casacas, BmOckings e fracks
Casimlrus nhcioiiiies e estrungéiras, sempre

os iiltinios modelos e novidades
50 — CAIIIOCA ,— 50 !

(los pés e dos sova-
cos, catim^a, Mei-
ras, coitnckões, qXv.-
-csapparcccm rápl-
(lamente eom o uso

do

~~ <—»liem—. '

íQUEM PERDEU
r. •lesada Silva Vieira .empregado do*torI( City Banir, adiou na Avenida

O Sr. Jo
New
ltio Hranco unia nota promissória, que'"seencontra nesta redacção, ao dispor de seuverdadeiro dono.

AcIiíiiii-sl' em nossa redacção, onde podemser procurados pelos respectivos donos, osobjectos seguintes:
Uma bolsa dc couro, achada" na avenidaCenlral, pelo Sr. Art-hui- Hibeiro França*

Duas chaves, achadas uu rua daFrainlia, pelo Si-. José Moreira;
T~„ 'ií", "lo11"-' úü «-J-aves, encontrado noauto 7.(.112;

 Umn argola com varias ebuves, adia-Aa na praia do Flamengo, pelo Sr. Ituuldos Santos;
Unia certidão da Prefeitura, achada•ia rua Treze de .Maio, pelo Sr. Luiz Mar-mes dos Santos;

•—- Uma chave presa a uma àrgo.U,cliada na avenida Central:—— Uni molho de chaves, encontrado'im liondc liispo -,
¦,:  V,;l';!.iis <-'ll»-''-'s achadas num limiilcPraça 1.) . pela Srn. línhclmdii dii Silvii iàuiiti.

¦ffl twà 0

Preço 3§?, pelo Correio 3351)1). Pc-
didos a. Perestrello Filho & C, run
Uruijüiiyaiiu, (ili. l;i0.

io__oe_!_sõ_w_s»v_:_i orap
Vr-««ííl_»

Doenças nervosas e
fraquesa da vontade
Fraques!, physica c de idéas, dcsiinlW

duvida, medo, indirrèrença, ti-IslesíTl, íi"üiij'-
tia, manias, sustos, ataques, ele. esloiimít** '-
ínleslinos. Kmprego local c neral dé rnilii.*.
çous ultra-violclas de Uiicli e du siníseslní
nelos ínetliodõs mais niòderiíòs. Dr. Ciinli*<-..-uz. It. S. José (il. 3 •-..¦ 5. Xel. 10-T) '¦¦

?—¦«S *_-**3«--~» —-—*

TÓXICO SEM Al.COOL - Formula dc Or.
Rocha Vaz. — Amar«ò Estomacal. Ahic o
iippetile. Podci-oso estiniuliititc '1'onlcu -J-J*
iicrv-dü e cérebro.

fSiíí
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A NOITfi — HoAUiHla-felni, 20 do Onluliro do 1024mur»** -....I _,_——_

O
<s§
í^-íl

R. QUER
UICIDAR-SE?

Náo se mate. Vá ao

TRIANON
| assistir a desopilante comedia da Paulo da Magalhãeson iíi

OVE «MORRERA
OE RIR...

____
Cepois de amanhã: — Recitar do autor, dedicada á

| Academia Brasileira de Loiras.
"«¦OaRIHBHaHHBHHHMHHI_HHHBIHHnBBMiB^^HBMH J

¦.••.-.-.".-ei" "W-W-S-H-H^-^

BEBAM CAFÉ» GLOBO O MELHOR E O MAIS
SABOROSO

•¦••••H'-K»:*'-'M'*'m

_-
Eni presa Thcatrnl José Lon rc iro

REPUBLICA
A's 7 3!4 o 9 3]4

Pritutiras representações da grandiosa
revista

AQUI DEL=REI

PALAGIO
HOJE  As 8 3|4  HO.TE

O REPOSTEIRO VERDE
Dia 28, no THEATRO LYRICO, festa ar-

tistlrü de ALVES DA CUNHA

THEATRO LYRICO-GRAN0E K»™0^
HOJE

DE OPERETAS
ús 8 3,14 Hrt IP13' recita de assignatura llVf-lti

| Unica represenlncâo da encantadora opereta de FLERS c CROISSET

CIBOULETTE
U CIBOin.ETTE „,..,

DUPARQUET .....

O GRANDE SUECESSO DE PARIS.
 Mlle. .1ENNY SYRIL

Mr. MARCEL CASTIUX

AMANHÃ —¦ Penúltima recit* de assignatura em festa artística do laureado ba-rilono, MR, LEON P0NZ10.

MME. FAVART
8 Em ura dos intervallos, pelo festejado, a cavatina da opera "BARBEIRO DE SE-8 vii.iiA".n til'AHTA-1'EinA -. HECITA EXTRA ORDINÁRIA — Testa artística tle Mlle

JENNY SYRIL — MASUZELLB NITOUCHE.

QUINTA-FEIRA -- DESPEDIDA DA C OMPANHIA
EM MATINÊ'**: — ás 3 lioras - EM MATINE'E — A' pedido. A FILHA DO TAM-
BOR-MOB.

Ultima recita dc assignatura, As 8 3|4 — LA POUPE'E — ás 8 314.,
*K5*I

;>.„;..:..;..;..x**:**:.-:.*i**:*.

Paraiso das
Crianças

••m.*x~:«*h**k*'{*<**:***x**:*«mk**>*h**:-H'<*í**>h*<*»m

Descontos de
IO °lc

'Io

3 O °lo
cm todos os artigos de inverno

Rua 7 Setembro, 134 - Rio

ITpnlia no cen
Iro oofflmerciâl

flori» áe Luxo
O EDMUNDO, leiloeiro, venderá,

nmanhã, ás -1 1[2 lioras da tarde,
uma riquíssima mobília dc imbuya e
jiáo rosa, de rigoroso estylo LUIZ
XVI para quarto de casal.

ATACA 0 MAL PELA RAIZ
A Preparação do Dr. Crossman 6

particularmente cfficaz noa casos íigu-
dos e chronicos de Blcnorrliagia c to-
das as enfermidades secretas, assim
eomo inflaniniações de bexiga e rins,
tanto num como noutro sexo.

Nem ns injecções, nem ns irrSjSçflcé
chegam á raiz do mal e, além disso,
distraem os tecidos. A Preparação do
Dr. Crossmnn annlquila os germens,
estimula os tecidos para que reajani
contra ;i invasão microbiana e n ella
resistam, e robuslece os órgãos affe-
ciados, evitando assim que as lesões
causadas pela infecção se desenvolvam
ou se estendam.

Um unico frasco, empregado do mo*
do fiel, islo ii, seguindo-se a risca as
Instrucções que o acompanham, bns-
tara pnra provar a verdade de quanto
dizemos. Dous frascos bastam pnra os
casos usiiíies.

A Preparação do Dr. Crossman cum-
pre o qne os outros tratamentos não
passam de prometter.

A' venda em todas as principaes
Pliarmacias e Drogarias.

Magnífico em-
prego de capital

Prédios e EsíaBuío
A' RUA 008 TONELEROS

Ns. 234, 238 e 240
(QUASI ESQUINA DA KUA BAUIÍOSO)
Terreno eom 32m,50 de

frente
Serão vendidos cm leilão

pelo leiloeiro Paüadão, ama'.
it!iã, sis I 1|2 horas, por :ih-
lorisàçãõ do líxnio. Sr. Dr.
íuiz <!o inventario.

(COM 7 ANNOS DE CON-
TRATO)

INSTALLADA A' KVA BUENOS AL
RES 335 (EM LEILÃO)

Terça-feira, 21, á 1 hora da
tarde, ao correr do martello

O leiloeiro GUSMÃO, devidamen*
te autorisado por iun açu illustre

particular amigo, venderá em leilão
todos o*> machinismos ahi existentes,
como sejam: dc pautar, picolar, cor-
tar, guilhotina, motor, muitos arti*

gos dc papelaria, armações, divisões,
decretaria*, etc. Contrato dc sulilo-
cação a termiuar em 1930.

OA PLATEA
PRIMEIRAS",lí,?ii1.,,'.'",.T*,f*>*í."- "" c*,u>* «»'*¦«\uiimi n trabalhar pam o publico carioca

_,ifflffi?!ih**l <i,,,r,'1,l"• t*ymiMÍlHco conjunto
fi. ,,,. n,i """• !Im' U'm * «"• tm\§ ess,\f .1 mi Inimitável d,, netrta quu ti Aid,, (inr.riiin, sun eitrín ipuln-felra. uo Cnrloa Do*

eíiJ,?!" n"!". P0VR 0,r,8,n.n' (!'» «PPtau.11.16
I Sí |,i,l,'lc1'» 'nn Júnior, ''llliii dos' i.onV, deu-se do forma l.iith.mic. NA.»i .ui» logar» nem nas «vracsl t> ospcetnculodecorreu 10b evidentes pympntlilai do nu*.
; lillvii que repelidas vezes o applaudlu, 1'roVJúnior e*cri-yt'ii sun neva "á olof". embora•om orlglnnlldailoi. Seu poema d Inleroisan-lo o a: musicai innllo viva, com valsa* tanttoânw-tnit», A época, tpie foram renlcadoapela mvlicira Sllb ,, competento Imlutu donjncitro Ornollaa; Aida Garrida foi a nn>.togonlsla da burlei», em que «•¦ fci farta,nienle apreciar. Outras Interpretes fomlnl-naa Iinai foram Popa Itul» c límllla dos An-Jos. iiveiiins nn peça a eslréa de PintoMoraei,. o iimiíniflcn cenlro-comlco que tnn-loa o tUo justos suecessos alcançou no palcodo Trianon. Pinto de Morara i »U'm de actordireclor artislieo da companhia Garrido.Ileapparoceu o distineto artista tirtn ao pu-blico carioca, em ambae a* fiinccfies. AméricoGarrido, lloul Gonçalves e Amai-lo Cnutitiliofor.iin outros colhboradores do suecesso darepresentação da "Ilha dos amores"."Itipnstelro verde", no l'*lieln

Suecesso duplo, de sympalhia e artístico."nne m verificou «Dle-hontem, no Palsclollicalro. O ptlmeiro foi Intacto altinftir »
pessoa da Srn. llcrtha Blvar, que, fasendosua festa «rtlsllen, viu o thentro encher-se,literalmente, bem como recebeu multas fio*res e applausos do publico. O cxlto artístico,com a representação, em primeira, de "Ite-
pnstclro verde", coube a toda a companhiaAlves da CunhaJllcrtha Blvar, revelnndo-se,
naturalmente, o trabalho do Illustre adur
quo í a primeira figura daquelle elenco por*lugucz, quo à outra creação nolavd a jun-tar-se A serie extensa tpie JA pnsiue. NJosobra, infelizmente, espaço para detalharmos
outros trabalhos artisticos qne o mereceram
uesse espcctaculo.

NOTICIAS
A despedida da companhia fr-ncez*iF.stii de despedida do llio a companhiafrancesa do operetas que vem dando oo Ly-rico tão bellos espectaculos artísticos, comoninda sabbado « honlem se verificou comns primeiras representações da "A filha dotambor-inór" e "François ics baa bleue". Oespcctaculo de hoje dessa trupe é com a ope-reta, do Da Flora e Cròisset, "Ciboulettc",
novidade para o publico carioca.

Amanhã, cm festa artística do distineto nr-tisln du cõmpanliin, o barytono Lcon Pon-
zio, Irá A scena "Mme. Fnvart", de Ofícn-
bach. Num dos intervallos case applaudldo

I artista cantara a cavatina do "Barbeiro de
Sevlllin".

| A primeira da hoje, no Republica
A eoinpnnhia portuguezá que ora está no

Republica, díl-nos. hoje. peça nova. E* clla
Ia revifta "Aqui d.HI-lley'', de Luiz de Aqui-
| no o Carvalho llarhosa, autores já applaudi-

dos, como o foi essa revista aqui lia annos.
! Apenas, "Aqui tPEl-Rcy", agora, tem trans-

lorniações que lhe deram valor de peça
\ nova. O compadre da revista está entregue

ao actor .lorge Gentil, sendo que ao fes-
Icjado cômico Alvnro Pereira foram dados

, vários papeis de suecesso.
A festa de Aracy Cortei

Depois du amanhã realisa-se no S. José
a festa artística de Aracy Cortes, elemento

j de destaque (la companhia daquelle theatro.
| Em duas sessões será dado a publico pro-: gramma cxccllonte, dc que fará parte a re-
: presentação da revista "Olha o Guedes".
| 

"A* la starçonnc" — Novo qnadro
! A partir da próxima quarta-feira, a re-
! vista "A- la Gnrçnnne" terá mais um novo
1 quadro, intitulado "Seu Firmino bancando:o professor .Mozart". que, aluado no outro,' ora cm nlcno suecesso — "Seu Kcmigio foi

á Penha", dará "A' Ia Garçoniic" um aspe-
| cto completamente novo, cm sua purte co-
: miei.

A recite de autor do Paulo Magalhães
Dedicada e cm homenagem á Academia

Ilrasilcira dc Letras, realisa depois de ama-
nhã a sua recita de autor o escriplor Paulo
Magalhães' autor de "Senhorita Futilidade",

a victoriosa comedia ora em scena no Tria-
non. Além da peça, haverá o "neto dos poe-tas", n:i 2* sessão. ICm scena aberta falarão
Itapliael Pinheiro, em nome dos artistas da
companhia brasileira de comedia, e Paulo
Magalhães, saudando a Academia de Ue-
trás, e uma commissão de acadêmicos assis-
tira á recita, e no theatro serão nffixados
escudos com os nomes dos •!() iinmortaes.
São mantidos os preços do costume.

VARIAS
¦Recehcnios amável enrtão dc despedidas do

professor Eduardo Vieira, director de scena
e cnsaiador da companhia Leopoldo Frúes.

ESPECTACULOS
rÈMPRESAVASCrioALSEGRETÕ

5
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TüEATRO MO CAETANO
(Bx-Siio Potlro)

EMPRESA PASCHOAL SEGRETO

»»

AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, 21

PRIMEIRA REPRESENTAÇÃO DA RE-
VISTA DE GRANDE ESPECTACULO

STRRCCIHflBIfl
•m «it w apresentam 500 costumit, sob figuri-

nos ae Caramba
iii.ii««*w«imiT.iii«iiii«miwirnmiini'miim*i,*tiiii,i.i*.iii*ii*i,iii,iiiiiiii,»imi,iiiiiii„iiiiiiiii,,n

,-',:,., .¦,,....•¦..« „

!0 

Rio de Janeiro ainda não assistiu a uma montagem tãol
esplen-dorosa!
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Homemgtande a memória do
professor Alfredo Comts

I
l

*a« cada ven mais animada a idía deum grande numero de professores e alu-innns da Escola Normal, de homenagear amemória do saudoso professor desse Insti-tnto de ensino, Dr. Alfredo Gomes, pro-curando conseguir tenha o seu notn» a salaem que aquelle mestre dav» as suas siilascom a maior assiduidade. Dentre os nomesdos que se katein por essa justa homenagemalém dos que já publicitnos, contam-se maisos dos professores: D. Maria da Gloria Moss.Jact-jues Itaymundo, Manoel Domfim c Er-nesto Cohn.

THEATRO CARLOS *v*<"tKS — A's 9 hl
ILHA DOS AMORES

THEATRO .1. t-AF/ÍANO^V? 8 «í
,,'IME. POMPADOUR"
THE AT KG S. JOSÉ — A's 7 % • 9 %

OLHA O GUEDES !_s_-_-i ni __r

Theatro Recreio ÜVi
A'« 7 ¦"-» HOJE a'« 9 r.l

Piano Pleyel e Auto-Piano
O EDMUNDO venderá, nmanhã

ás 4 1|2 horas da tarde, um csplen-'
dido piano Pleyel, ultimo modelo, c
um magnífico auto-piano, tocando
88 notas, na Estrada Nova da Tijuca
n. 260.

CAMPESTRE
Amanhã, ao almoço: colossal mocotó A

portuguezá, especia! angu á baliiaiia, arroz
do forno á minhota. Ourives 37. Tel. Nor-
te S6G8.

Dr. Abdon Lins
Dipl. pelo Inst. Oswal-
do Cruz. Do Lnb. da
Baudc Publica c Cru*'
Vermelha. It. S. JOSÉ,
BI — Tel. Ccntr. 2703

Exames de sangue,
urinas, fezes, etc. —
Vncciuas autngcnas
contra acne, ozena.
coqueluche, etc. Cur-
sos pratieo3 de Tech-
nica dc Laboratório.

PROMISSÓRIA
Pode-se a quem encontrou uma, entre u

rua 7 Setembro e Ouvidor, o favor de en-
tregar á l'orfirio Lima. á rua do Hosario
u. 142;

mem-
Escola para Chauffeurs
Director proprietário Eng. H. S. Pinto,

Tel. Villn 53Ò9
Slide irnhsfcridn da ma Kincliiielo, 383, pa-

ra prédio próprio & Avenida Salvador de Sá,
193 A. e V.

Corso rápido de 20 lições. Aprendei e sc.-
reis Independente'.

e»m.

A HII.AR1ANTK REVISTA

A' LA GARÇONNE

THEATRO MUNICIPAL
Quinta-feira, 23 de outubro,

ás 21 horas
DESPEDIDA DE

1EG10 HORSZOWSXI
Recital GHOPIN

•WmmWKUB IHI--M-Md_HV

HOJE

Cinema Central
EMPltElEA PINHLDI

HOJE — Grandioso programma novo."A filha 4o vizinho"
Uma snherba producção especial ineditatia \ ITAGHAPH, eom ALICE CALHOUM.

A's 3 lis. 5 1*2. 8 hs. 9 lf_
NO PALCO -- Programma South Ameri
can lour. — Notável, estréa de

LES ROGER RIDDERS
Ilailarinos fontasistas ú transformação.
Pela 1* vez no Brasil. Chegados liontcm

da Europa.
LYDIA ROSS1 — La atclla dei be!canto.
GIOVANN1 FIORIM — Celebre tenor

italiano.
AI.11ERT GUY — Gymnasta aerco.
BILLY CAKDO AND JACK - Cyclis-tas escentricos, coin novos números.

E outros números bcllissimos de varie-
dades c attracção,

Na sessão de !) 1|2 - Duetto da "Cavai-
laria llusticana". por Lydia Ilossi e

KIOIIINI.

Lntrada 25000 Camarote 108000.Breve: "II, GUAIUNY" duetto por I.V-
DIA ROSSI 15 PIORINI.

_i__\ ^ffWmSItHBttB-?"1^'''*8'7''

m*m
Dr. PRANCISOO EIKAS r garganta

Professor dc chniea de -< NARIZna Faculdade do Itio. [ 011VID09tirurí?ia — Physiolherapia da especialidade*II. S. José 61 — 3 ús fi h. — T. C. *J625
mmm

DAIAC ULTUA-VIOLETA. Pelle,trm-rmm^tWmm* Cabellos, Fraqueza sesiul.
Tuberculoso, Anemia. AHycmblca G4. -¦ á9 a.
1>U. PEDRO MAU.M.HÂKS.

meirn >

NO

sino Tneatro Pfieiú
Estréa da applaudida copletista

Hcspanhola

Esnci Mendosa
Suecesso incgualavcl da can-

tora franceza

Pi* Ma
BLERORRHAfilA ^ííSrlJ'-
restiilicleViiiicnln fntègríil ila fiincçãb sexuiil,
nèhi (liolhòriiiin (teehnica de lJorilier. Paris);
Tralntnento especifico, rápido i; indòlor, Dr.
Ciícifl Barccllos' ex-assislenlii- .In íFiíc. de
Med: í)n« íl ás II c das *1 ás (i. Tel. Ci ÍISrtI j
•J . *}\>lí »>Üi

2-ORCHESTRAS-2

Variado programma
¦vxaxsBsssssLssma

A decisão não agradou...
E os exaltados aggrediram o juiz e

um popular
No campo dc foolball da rua Mauril.v, do

l.ifiiit Garage Club, ao liin da umn pugna
que ali se decidiu, houve um cònfllcto. li'
(pie os "torcedores" ile um dos clubs qm*
pelejaram, não satisfeitos eom a actnaçiiò
do "referee", inviidiram o cnniiin no propo-silo Kròíi.selró de aRiircdil-o. Ccrcándb-n. cs-
pnncnráni-iio impletlosamenle, o mesmo ta-
zendo os exaltados ao populnr José Paulo
Costa, residente á rua Frei Caneca, .'128.

Appiireeerido a policia, dcsappiirccérãin ns
íiggressorcs, indo o .juiz agfjròriido, que é oSr. .losé dn Silva Jorge; o seu companheiro
de infortiinio e outras pessoas, para a dele-
gacia do ti.» districto, onde foram ouvidos
pelo cõmmissario Dr. Freitas Abreu.

Timtu o Sr. Silva, que soffrcu grave feri-mento tio olho esquerdo, como Costa, ferido
na cnheça, se recusaram ao exame dc corpo
dc delicto, dizendo quu nuo se sabe quaes os
autores da aggrcssáo e, nfiniil. tudo deve fi-r.ir por isso mesmo...

Formulai
•CrcoBoto

Vegetal
lodo^Hy*.
poplios»

pltitos tle
cálcio e ao*

dío.
Glycerina

Farto»
elemento*

nara n
liygicmo

doa pai*
mõee.

App. n.fiíld»
I do iO-.SS*

WHliiBtosolÉ
D_

frn-íífo Soujb
IBRONCRITE

touqultlc, Aiithm»,
Cítanhai chmniiiM

mmmt»
*i i «Mim pote iirwra-Hir

1874 — 1924
A Drogaria André, eoinmcmorando sen

SO» anno de existência, eslá brindando sua
distineta clientela com preços etcepciondes.
Ilua 7 de Setembro n. 3!).'mmm

*-_««^ — ii.

0 porto, pola manhã
Chegaram: de Buenos Aires, o paquete

francez "Desiriide", com passageiros; de
Rosário, o vapor inglcz "llomccliffe", eom
vnrios gêneros; de Porto Alegre; o vapor na-
eional "Pirahy", com vários gêneros; de
Trieste, o vapor italiano "Carla", com va-
rios gêneros, o do Nova• Vpvk, o yiippr hitfc""Indian Prinee", (iom vários Gêneros.

asaexc

£m

MOVEIS DE ARTE
DECORAÇÕES INTERIORES

TAPETES MODERNOS
Tendo em vista a tinalid.de. os nossa* ir<*toi tftoSKMPKK OS MENORES, porque ludo fabricamos

na directaroen*.e impnrlamn*.

LEANDRO MARTINS S Cí
83 - Ouvidor • 9b

a

43. - Ourives - 43

***K~K**K**.*^^

0 cavaro boleou, caindo eom
o policial

O soldado do c.ivallaria da Policia Militar.Sebastião José Mendes, n. 81. do primeiroKsqnadrão, quando rondava o largo de Mn-
dureira. o eavallo em que inonlavn bobou,
caindo, e cuspindo do selim o cnvallarinho,

SebasÜno coiiiiiniiiu-se em varias parles do
corpo, sendo por isso medicado numa phar*macia do log.ic

O eavallo ficou com dois grandes ferimen-
tos.

As nutoridftdcs do 23'' dislrieto, registaram
o facto. mem 

DEPURASE
O melhor medicamento contra a syphilis

c suas conseqüências. Depura o sangue, fa-
voraecndo a .•liminaçâo dos princípios pre*
jíidicines ;i saudc. Verdadeiro purificador
lio organismo. \'a*i hoas pliarmacias e dro-
Burias. Deposito: Drogaria Oiffoiii; rua I»
dc Março Í7. Rin.

Lie. D. N. S. P. n. 8 ern 22—1-017.¦i mmm ..
Div FernàndòiVáz '£$$£"&£&
rurgia geral. Dingnostico e tratam", cirurgi*
co dns iiffccçòes do estômago, intestinos ,*vins liilbres. Clero, ovarios, urethra, bexiga
c rins. Trai".de câncer, henuuiliagiaii, luniò.
res do iilen. c da bexiga pelo ra.iiiim. As.
sçiiihléií 27. Res, (".. Roíiifiin, RfiH. T. V. 122:;.

¦«tf »•*¦**¦ ¦**¦

I3í?50<»

278000

:ío.?í)!)íi

Qualiilade superior, mt. . .
Crepe marrocain pnrn »c-

da, metro
Crepe inarrocnin broche on

eetainpinlo, metro
Selim Mãcáo pura Irubii-

lho*. metro  13Ç8Ó0
Crepc Georgctc cncorputlo,
metro  15.SG0Õ

Crepe romano, o meüior,
metro  ,'J5$0tti)

Folnrd «le sedu. core» lisas,
meln  128300

tgh

m m tm
!._* *__ hW,

i\rm\\ ro:'{jliíilS Ctl
oniprar, vendei, concertar ou fa**,
un seriedadeí procure :i "lonlbcriá

VãieiitinV, rua ('(mçalvt-H Dia:. !I7, lona 1)91.'(;,
¦ ,***¦»*»¦ 

~ B
M i
MA q/ ^a \ O

1 o

(km -H ^mâm
<'.t»m ajonr
Com bordado
5)e noite ej ajonr
Dc. noite e! Ihh'(1i.í1ii . .
Caleas <¦• u.jonr
Cale:!* e! bordado. .. .

2$900
•18700
55*800
68500
289ÒO
1S52ÜÍ.»

A unica cíí.s:! <)ti(" tcín
lii<!o íi pjsiMi TO.D08

R. fV!. FíoHano Peixoto,
(CANTO DOS ANDK.VDASi

NORTE C32

do

51

„ TOSSES!!!... Peitoral BálsàmiciJ
(rormuln do Dr. Araújo Gomes) — Prompto
allivio na 'A" colher. Em Iodas as püariná»cias e (Irogarials.

Até os õycliéiàs atropelam l
¦U menino \V'íi:;hingloii ,1,. ilòelin, com 1

iinnos, fillio de l*'ranoisc:i d.i lincha, mbnído-
rn no lògar Vai! I.iiho. ipinndn Iirinoava A
liorln d>.'j casa (!.¦¦ ?;ia iiific, foi nlrupelndd poi'inii Indl.viduq qne em caliido de ..•mliriiigiM'''..
nitinlavii uma lilcyclein, )>i'iidu>.|:i'(la-lhe uni
grave leriincntn nii culi.ç.i.

<\ vietiiiia teve os soecorros da Assistência
do Meyer. o o atropelador uvadiu-se.

A pnlieiã do 2.T' dislriclo soube (lo facto.

i'l»,m"3_aK_K5^'SRÇ^^
Leianí :i i e lô dc cntlii niex :. fíí1mmm

Brigou com o marido o, por isso,
quiz morrer

Nn sua residência, á rua Anloiiia Ãlcxnn-
(Ire 107, eni Madnreiiu, Helena Silveira, de
22 nnnos, casada eom o sargento do E.xei-
cito Cal.vseu Ilallliazar da Silyeirã, npi.s li-
geira disciissãò com o marido, tentou con-
Ira a ciilstcnéia', ingerindo uma dose d?
cito! i na.

I"oi soecorrida pela Assislieneia du Meyer,
que a transppríoú cm ambulância", (jesacorr
,\»i\n. piirn o pnslo. o as hiituridiidca do
2,'i" dislrieto s-oubertun dn 1'iicf'i:

O maior siicce«sn da época.
Publica soinpre 4 a li novidades daiisiin-
Ics. A' venda nos jornalelros c iVedncçSoíj

«UA DA CARIOCA, 60, sob.
Pi*. IÍ500 — Estados: 2,5 *-- Assig.

anno: ('„: 25?, 12.: .'Ui'.
?tte____iÉ*e,e_t_B_-E_B-^
... ,..-. ..,¦, mmm.%»Jmm11jfaQmWmmm*mmmmmi, -,

U f Ü 1 T I M ál N* s- °A PENHA: lnfii'.*
ntlfl I lllfl livcl nos males tio figa.
-ra>Mn».m. do, estômago e icterlcin.
—_— , .... -.. ¦ —»—at':»»»—*>-

Ctmhilie hereditiiriíi -- O menino MAtiüt-
oypiliuí, CJ0 {in)ll) syi)!,ii;s hcróililariii,
lomou I vidro do l.uelyl, ficou forte, com
saudc c ."aston GSQO.Oj O mcnl.un zr.riillIMo
iiiiium õ vidros i'« óíilrii ilepiiraíívo, gaslmi
IHíOliO ii não l"!.-,;i bom. I.UlíTVI. m'i Cm
L*ô»3 pliarsiiieins*

É

, -_ .... . ., ..-  -!±,*-\.. . ,_.-_t-diK-iii_^^
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ii. (*uti;i i Mattoi) esposa• i ,-:r.., directora aa
- rfíf )•:«..'.!,l HilJSli',:< ,íák ! <i!..itfi, viuva

, . i «I.- Parla l.<"¦'. -'; ,i i.i. i in Mina*! se*
i. -, fithii tl. Ur. Suisuslo Rocha

-i d., vt ',-'*-,i *•! itil-ii* J f.{"ÍÍr!**«'. -. i ti i --.", lie lolrvilo
a rflo ilctia i-ra*

ii.-i i,udilor do .ri- í

I* Oliveira, nes< • i
ihotíta Ornitnda

... .. d» ;v Aütocbi ilií» San- |
nos amanbfi « almirante ArlIiB**'
amanhã, o nunlvír-tarlo da mr* /

«li Natividad», filha do noss-"» i
. dc trabalho Sr, Arçje* I

• . - * - .-jffil <s3 *^ ¦_

yí*?

iw-sp-s» »a»_s».-a"asn

@ .á-LÍ- '

•>/*^í-.'<-Í'»1,
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DEPOIS 
tio um dia do trabalho no collegio, que

alegria é a volta ácasal E quofon.il Parece
quo todo o corpo está pedindo, aos gritos, que eo lhe
mparem as energias gastas nos estudos.

É neste momento que V. S, devo clnr tt seus íilhoa
um bom prato dc Aveia

Qüákér Oafcs

ti hanns

ííS^r sfc-%\.si
. hontem, o bàptisado da me*

fllh.i do Sr. Antônio Ulto e
i. ¦-1'h'ii-;, d. Hd-iallna Pereira
ii pailrinno-t o Sr, Jayine ü«i

:.Lv _&_ '--..'afe 1.1 \

K wmquopniíerac«>n*eml Que ben tildo par-
os seus organismos em foraaçiol Porque a Aveí.t
QUAKJiRcontsmtodcs cs de-esei; elementos r.u*
.ítlvoi indispensável! nodesenTolvIroonto perfeitos eompleio do corpo humano; en-iquece o snn-juo,
fortu!eco<wmijj-;^!'>s,rçcaIciflcaoíJOS!Oíarevi-;-'jra

'ocerelir.srijtno-ír.indevnn!:«|,'emd-íserdedi(jestio
multo mais fácil que cjuabiuer outro alimento,

i:«i

l_<ii'__uJÍ_9

LTa-.v-wn--; i' «*s_

Parque da Esírella
r.V I />/ lí ÍO I) i USTRIII 1 - LEQPOWISA)

CARTA ABERTA
A*i oincrllai illroelarlna «la* in.i-.iu'* Anocloeflei •

Bn.iS.LE.liA Ui. IMPRENSA,
DOS PjJNCCIOXAllIOS l't BLICOS

D IMíS EMPREGADOS NO COMMERCIO,
«lu Capital Federal.

Temlo ife Iniciar lior loilo <» nica ilo Janeiro »' voiitln » preilnçfii-..)«
opllnton terrenos il<- inlnlin nroprletiadc, uimailoa nn conliecliln l -Iíi.üo
.lu Eítrclln, «• «-uin (leiiomlnnçflo *w& » quo «ervo •!«• intuo «j e»ln pulillra.
,-rm. — lcrrcno-4 1--1- nn alcance, mulo <i«» rico. quanto tio reincillmlo,
¦Velo iikmIinm ->>i.-miíi «li- |iiiil«-i'«'iii «it uilqiiiritlofi por melo .ilo moillcai
|.r.'.iii.'.M-. memoN, •• COM DIREITO V SORTEIO».^.vnlho.mc ilctti
ensejo pnrn tornar publico «pi" ofrereço ií- ASSOCLVÇOES n queni dirija
u prcicnto carta aberta, como ilourâo, «iu«- •« i» i-ffi-ctlviiila mcdianlo po
qucnoi tlélulliei <|iic poiicnln ser iliscuililoi im decorrer do» noisoi entea»
dtnicnlo* » rc*pcílo. — Ü.MA \\U.K DlvTERRENO, dcíllnndn, rcincclU*

I mente, - construtTÍio «In* seguiulc*i RETIROS 1

!•'«
UF.CEI CÔF.S

i. evpnsa d. Cecília iyifi'-a;i^niW'«'iii_miii--i*Ki-^ mmvma.

BB
r#* vi 1 W I tt5_*re3 U i'l iui b! _T^

ii ca-i.ii liarbósa Vianna celebrou o ann'-
versario de sua lílhinhn. ante*bontem, cum
uin.1 reunião intima, nu qual tomaram
parte famílias da nossa alta sociedade. Du*
rantf a amistosn («-stn, «|uc «iecorr*u enlre
pnlístras e nudlçijcs de poesia e musica, .1
Sra. Aníc-la Varflns Barbosa Viannn apre-
sentou ad auditório uma agradável sor-
presa: a sua estrea na arte do ranto. Nu
«u.tiçãii d«- antt-honteni, acompanhada pel
seu professor o Sr. Carlos de Carvalho, n
>Sra. D. Anseia Vargas c.int->u varii» nu-
muros cm franee- t- terminou com a "IvU-r-
na canção'', do Júlio Dantas c musica d-
Antônio Vianna. O auditório apnlaiidio essa
estréa «)ue revela mais uma cultura eximiu
da delicada arte do canto.

A festa teve a colaboração dc ioniimera-i , ,,.,„,„„.,.„.„_,.,.„..,... „,..
outras pessoas, entre ellas os professores «-*- !:::ilM!!;it:! :':- "
Ozorio I)u«iue Estrada e I.indolpho Xavier. \Ilosmes Fontes. D. Anna Amc-Iia Carn«-iro «Is
Mendonça. I). Maria Sabina de Alliuqu-írnue.
seguindo-se as alumnas do Curso Angela
Vargas, cada «jual declamando pocslss, «iu»
eram applaudidas pela assistência.
VIAJANTES

Sftãb _á0È_5_S-_a_^SiS^r

»vâ _S fit^iz -i\ ra

Sn
_8

i-rrRuisKiiiiitiiiiai^.riai.iiii.iiii.nnifiMtriir ¦

PARA AS MOLÉSTIAS DO

Estômago - Fígado - Intestinos

;diw
WU bto

ffi Epongc lisa. franceza,
Pi: v. ;cí!r.r> ns cores, meiro 3S50O

A bordo do "Flandria" scsíulu, hoje, para
Buenos Aires, acompanhado de sua senhora.
o Dr. Pedro Pnlcrmo, medico c cirtiraiío
residente em Ponte Nova, Minas. A sua itl.
ali prende-ss m estudo da ori-anÍ5ac;ão hos-
pitalar do paiz aluído.

— A bordo «Io "Itapur.i" partiu, hoje,
para o Ceará o deputado Jo«í Lino da Justai
onde permaucerá até o inicio da legislatura
do anno vindouro.
ENFERMOS

\POAmZÜU*^
I grnji r j iyun MOBitiS ii

\ nnn toRiim DESTRunon
DAS BA IIATAS

Experimentem a s-j-í cffíca.-i»
Vende-se em lo-l.i » p-rt.

iituuMMini_iii-t-iiTOnitw

Adoe%u gravemente, na quinta-feira ul-
tima, o ministro Viveiros de Castro. «Io
Supremo Tribunal Federal. Soeeorrido prom-
piamente pelos Drs, Prof. Miguel Couto, Ca-
mitlo Sülííado e Campos da Paz, teve a
erisc aguda dcbellada; mas o seu estado
continua a inspirar cuidados á sua K.iina.
família.
IV TO

Camisas lisas. .
Camisas listadas
Cuecas listadas.

23$800
24$800
16$500

O coronel João Baptista da França Mas- |
carenhas. «jue embarca para Jlontevidéo a j28 do corrente, acaba de receber a noticia
do fallecimento, em Pelotas, do seu irmão ;
Luiz da França Mascarenhas. Ha dous me- '
zes o coronel Mascarenhas vinha dc soffrcr
ecjual golpe com o fallecimento, na mesma ;
cidade, do seu irmão coronel Bciiianiiii da i
França Mascarenhas, <7uc, como o coronel !
J.iiiz. era muito relacionado em todo o Es- |
tado do Hio Grande do Sul.
UISSAS

Pyjamas
Percal suisso. . . 15$800
Crepon 1S$500
^ephir inglez. . . 21 $800

Collarinhos
Moles linho sueco 1$200
Duros linho sueco 1$700

Atoalhados

S
Serão vendidas, nrnanhu, ás -t 1 -

hora» da tni-dt-, riquíssimas inolii-
lias douradas, de eslylo Luiz XVI. nn
E.-traila Nova da Tijuca 260, pelo
leiloeiro EDMUNDO.mm*

Os funecionarios da Comr_.issão do Ca-
«lastro do Thesouro Nacional fizeram (e-:XadrSZ COITIlebrar, hoje, ás 10 horas, missa na matriz
do Sacn-menío, para commeinorar o tri-
ttesimo dia do fallecimento do seu chefe
Dr. José Maria dc Beaurepaire Pinto Pei-
loto.

Na mesma matriz e ás mesmas lioras, n
família do extineto fez tambem celebrar
uma missa por sua alma.

A família do Dr. Homero Baptista f.-iz '
celebrar, amanhã, ái 0 1 2 horas, na e-freja
da Candelária, a missa de sétimo dia por
alma de seu saudoso chefe, pae do nosso
collega de imprensa Dr. Álvaro Baptista.

Na mesma csre.ja serão tambem celebra- I
das, ami-nliil c ã*i mesmas horas, outras i

i missa-; por sua alma, cujas- cerimonias são j
mandadas rezar pelo Sr. Affonso Vizeu e r
família e pela Companliia Sul America, pe- jlos seus directores.

Na egreja «íe Santo Antônio dos Po-j
lires, á rua dos Inválidos, será rezada, ama- |
nhã, as 9 1'2 horas, missa por alma de
D. Noemia Puga, esposa do Sr. Bomualdo '.
Cardoso Pu^a e nora do Sr. Antônio Au- .
gusto Puga, ambos funecionarios da Central I
do Brasil. —v—mm*

Adamascado com
1,60 met  7S100

1,50
met  5$800

ALGUNS PREÇOS DE
RECLAME

Cachorro perdido
Fnsiu da Praia de Botafogo, USO, um cão

rr.arron, focinho comprido, pello raspado, ta-
mi.ntio reguLir. Gratificá-so a ijuem entro-

i!-o.
mm*

Te!. N. 2280

80 Gonçalves Dias

As mulheres mais bellas usam sempre,
pela mnr.iiã e i'« noite, a pasla dentifricii
SYNOEOL.^-mem* ¦
A BBt.l.r/A I-:' NECESSATIIÀ : - cm todas
ns manifestações da vida. Consulte hoie
mesmo MME. CAMPOS, DIBECTOBA da
ACADEMIA SCIENTIFfCA DE BELBEZA.
rtua 7 de Setembro KJG. Rio — para cada
caso «tue contraria a sua BELLEZA encon-
Ira produetos espeeiaes.

Tire os seus PELLOS para sempre com o
DEPILATOniO ELECTRICO RADICAL, quese vende na ACADEMIA SCIENTIEICA de
BELLEZA. Resposta mediante sello
logo grátis. "SS

A' LA GARÇONNE
Salão Meruzzi, especialidade em cortes de

cabellos ,-i l;i garçonne e á ingleza, nabinetes
espeeiaes para senhoras, crcanças e maniciire.
Rosário, 132, próximo á Avenida. Tel. N. 586.

*—¦*¦*•_¦¦'»•. 1

LOTER8A DE S. PAULO
Extracção âs terças e sextas-feiras soh a fis-

calisação do governo do Estado
AMANHÃ

20:000$000
Por 1380O

J. AZEVEDO & C. concessionários, S. PAULO
A* venda em ioda a parte

-_—-*- I *-^Crf-»~—«- -_----___-__.__-___

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

A REDEMPTORA
Rua Larga-4-9t

Aproveitem : Últimos dia.i I Vltimos dia* !
Correntes folheada-? a ouro. desde .. ,1S
Anneis folheados n ouro, desde 1">
Ilrincos de ouro rie lei 10S
Annels com brilhantes!:.. 70$
Relógios para homens 22S
Atliar.ças de ouro do lei., 1Õ5
Caixa com rosário Bi
Collarcs de prata da lei..., 1SS00
Puls. fantasia, desde 1S500

mm*

Eponge fsr:íí5sia, iodas

as cores, metro... •

Eponge fantasia, supe-

rior, todas as cores,

rnetro

sponge fantasia, c. se-

da, todas as cores,
rnsTrOí liniin in

fcpcnge Barejê, fanta-

sia, todas as cores,

íí.6.r0i • ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i

Eponge Barejê, íisa, te-

das as cores, metro

nos JORNALISTAS,
DOS FÜNCCIONAUIOS PÚBLICOS,

e Uos EMPREGADOS NO COMMERCIO
DigpomTn. no mnincnln. de loilu n ilrr-a. ralrulailn npproslmailamfm

lo »ni _.> MILHÕES DE METROS (Jl iDRADOS. focll ?e tomará n etc*.
Ilut pnra cntln umn ilns tiJiocInrilos incnclouadna.

O local, além «Ir muilo sitlubre, poísuo exlrao«llnnri_« veio» dc l^
piln n knnün. nssim como, areia c barro, clus^ificailo» como> »cndo «U
oplimn qualidade, icrvindo. por i«-o mesmo, para o desenvolvimento fu.
tiiro. não ««í do loenl. mtnn ilu- imlui-trias respectivos que para cmc lim
fcrão fataltm-nlc inslollnilas,

,|á conttimo*. nctualmcnlc, c«mi o num«*ro approxihiauo de um milhão
iir tijtiitis. jiriimptni |irtr." «rreni utilizados. O loca! possue optima »(rua
potável «• rncliooir.ií d<- grande valor E*. emfim. destinado a franco des.
envolvimento. -*cn«!o «•««••'.-.ilo por «lua* c-ti-wln'* d<" ferro ^a Rlo-Pctropo-
li**, e n Rio.Porto das Coixn*?. clc.: c«to c-.t;i -endo ultimada); pela «-*tra«

l dn de rodagem Rio-Pclropnlis: c com communicação fluvial pelo Porto
\i)a E-lrclln á Bniiia Guanabara, o porto histórico onde D. Pedro II cm-

..... ' barcava e desembarcava, enda vez «jue pela Entrada União e Industria i#
4901111; diripa pnrn o Rio. e vice-versa

J A*s emérita» Directoria-» das Associações peço venin pela fôrma pela
I qual a ellas me dirijo, vi-to no momento não possuir as suas direcçõef. e
I ponho-me. ne*ta Capital, intcirainentc no seu dispor para esse ou para
j outros finu. E' possível que cm principio* do próximo mez dc No* cru-
i bro po-sa fnzer-llies. pcssonlmente, unia v í-ita.

SÃO PAULO. 16 de Ontuiir.i dò 1924.
vé "j AFFOSSO 

DEO. SASTOS,

Proprietário da Orando Empresa "Aniericanópolh". Rua Libero Badãrú,
31.2' andar. Salas. 12 a 17: Caixa Postai, 1.729. Tcl. Central 1974,
São Paulo.

BS000
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^MSB3C_HE-?.

?t!

'•:vr!!f:niii:'ii!-:;i:n!™"!ttl'-:

SO' MEIAS £\v
T. EEx. pocien comprar no EciCD Ci«13 MBia^V*»

^20 —'RUA URÜGUAYAf.A — 123

(.-¦««.¦

füntrc Iíosario c Uurno* Mrc
.rj^U^;.r.'e?Zrl:<:r&t!<E^<)4mi&C,<l^r.-tS&-0-aaim-Ci^ti>

_y3W£'s^ím"&i^iCStt~ziíKZüzreTmT\

mm SE PBEZA :\
deve ter, sempre, no toucmlor, um vidro clc n

íoxoéen. I
wrmm*

*m*-Prédio no Estàció (le Sá
^"cn(le-se um masnifieo, para familia dctrat.-iincnto logar alto e saudável em centrode terreno. Kua Coliua n. 89.

Mlfflit

wm
JUl

ü/-iii

i
6S30C!

II
PRODUZ DORES KO ESTOMACrO, PEETUP.BA A DIGESTÃO.

EVITA-SE A DYSPEPSJA T05IAÍ-TD0

A tívsDeDSla ácida
SAI PATiO^

SlSSEC ".'2Z^~ ,:-::'.r:::w&

'Jm grar:ae Ti -.' irssio org;

CALCADO "DADO'
A MAIS BÃRATE1RA DO BRASIL

Avenida Passos n. 120 - Rio
A CASA CUIOMAR lánea no mer-

cítilo mais umn -n-rca de sua crcáção.

Aluga-se acabado ile construir, 4-
q., 2 s. c mais dependências. Rua
Joaquim Nabuco 52, Copacabana.
Trata-se com Lafaycltt* fiasto & C,

Cata-!Casa Bancaria. Rua Buenos Aires
ha. 46.

_—«}-.>»¦ .

REGULADOR INTESTINAL -r*9g?
líemorrhoidas, mao hálito, cüIíl-us, irregula
ritlailcs intestinaes; na Medicina. Natural, i
rua Toliia.s Barreto, 14;

¦ -¦ . mm* ¦ .—.•—

KMOEIOKQ
Recebem-se propostas para demolição ou

compra do pi-cilio n. 565 da rua das J.aran-
.icirns. A' rua Assembléa 117, 2» anrl.ii-., das
!l ás 5 lioras. Telephone Central 3498.

QUEM ACHOU ? S^0
«pie encontrou em sen automóvel uma ma-
cliina pliològi-íiphica, o favor «le restitüll-a
no escriptorio da Companliia Souza Cruz, í\.1. Saulcs, que será firntificado,

~>—*t&&»*j~--i

%iiKÉr
O EDMUNDO venderú, amnnliã. ás'1 1-2 lioras ria tarde, um esplendido

Hutònioycl desla afamada marca, em
perfeito eslado e licenciado, na Es*
Irada Nova da Tijuca 260.'

LOtJLOU
Desapparcceu da rua Senador Ver.çtieiro,

l.'.l, um cacliorrinlíò Lnulou, preto. Gratifi-
ra-sc n nueni o entregar.
—--"¦ "——O—<fX~Z ?js*—\< . ¦_-—_..., i .......

PERDElkSE
Pí-tlo-se .-í pesso,-. (-ne encontrou em NI-

t-llicj-o.v nm anel de ouro, com iniciacs II. .T.
('.,, íi fineza ile cnli-c-íiii- na redacção da .'.
íujn l'., «jue .será firãtificádri.

m mUfiUmilU
AMANHÃ

20:000$000
for l?G0n

SABBADO
100:000$000

Por 8.-J000
Os billictes pnra essa1! íoterias

aclmm-se á «.'enda a rua V do
Março, 110.

Bilhetes sem ngio. Kua do Ouvidor n, 94.
| Págnrh tudos os prêmios da Loteria Federal

Posto de venda de estnnipilbus.
<**&%\*m**

bí assarei

PARA A PELLE
dega, Ii8 — Norte 6516.

¦"BSOÇ-*"*

Adonis. R. Alfaii-

O Cofre fVÍSíMERVA
destncn-so enlre os seus congêneres por uma
apparenciá tjtic desde logo inspira còiifiáiiç.-i.
E' a sua qualidade e o seu preço «jue o fazem
vendei'. Casa ,I0!IN' ROGER. Quitanda, 150
e 158. RIO;

np-WiTisiT---?
Vende-se numa cidade de grande movi-

mento, próximo do llio um gabinete eoriíple-
o, eom todas ,-is peças novas e muita fàcili-

entes. Facilita-se o pa-riad
gíimeríto
.ásscmblda,

MOEüiíAEÍOS
parn escriptõrios. Cadeiras com inolla a 1305.
II. Alfândega, G9, CASA MARTINS.

'5E-.5IO'

VESTÍDO Perdido no «lia 10, no traje-
cto dn rua Delfim, n rua da Matriz. Grati-
fic.-i-so i'i pessoa que o entregar á rua dos

.-•!ar enm o Dr. Sbítrp, P.'.:n da Voluntários dn Pátria n. 280 — Tintura-
1" .tildar,. ria»

BA.TA.CL.V,
Em vaqueta escura :

de ns. 17 a 26 — 5§500
de ns. 27 a 3.2 — 68500
dc ns. 3S a 40 — 88500

Envcrnisadas :
de ns. J" a 26 — 8S000
de'ns. 27 a 32 — 10S000
de n?. 33 a 10 — 12S000

Pelo correio, mais 1$500 por par.I!«;nieítem-8C catalogo» illustrados.
Grátis para o interior a quem os so-
licitar.

Pedidos a
JÚLIO DE SOUZA.

8 líl Pa fi j ¦ "•¦^r*ÍiS__'.'^?i w

I wfà:$fm i
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I p . V \i^^stiíai^mseiff?% ¦ ra
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IReidos Limpa MetaesI
-_-_^S____S3^^B^p__S___g_^il
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sado na Galeria QruzéiYQ c
outro na Estrada de Farro,

com destino aos grandes
ARPíIAZEKS DA CÀJVII-*

SARIA AFRICANA
Avenida Passos 21 e 54-A

para adquirir bons arti^iis pelos preços «jue
vão abaixo ¦

| C.imisns peito :ic- li^lio, pré-jas.,... tl-TiOO
[.Camisas per.-ai fraiiéc*  !!-.'.'; I
I Camisas percal  )ij r. lü I

Ciiinísas li-iéoline liSu, :i  *.-:¦'.'. «i|
Camisas Iricblinc üsl.ida, a  'JS-V-l j
Camisas tricòline liillioc seda  "JSíOyfl 

j
| Cuecas percal,  •! ;,.i im
j Cuecas inousseiine,  íi-.- IDO

(Cuecas cretone '
; Capas de gabardine de "õi'? 
Mlíus iniuissi-line
I M.-iiis t^-i;i seda c| costura
I Meias seda
; Meias se.ia
i I ..uiiiii de r-.sto. n 
| Tnaiba felj utln d.- ro; to. 
,Toalha lelpndn, superior, ti

I cailiii tle bniiliii, 
. olcl-.ns de cores it brancas.
tapetes muitos padrões, paru «piar-

lo, 
e muitos artigos que ú inipossivul
minar .

TODOS AOS NS.

r-\

¦•Ja •__. mi-- -«.-

Apôs á festa «'.-. Penha, deve ir ;i Ave-
nida f . - -1. (* azer *!:a*
\ivi\-. jinr .¦.(>!• a casa «pie mais barato
yendè aríijroj tle primeira neces
S:-.i;iiJ!clc Santclmo, caixa..

PoSabonete S. fattio, caixa.
Sabonete I i'i. c:;ir::i
Sí-!)oncte Ttal ••
Mt dc

170-Í000
lb'íi.00

21 Avenida Fassos e 54-A
BISCOUTOS E DOCES

MINEIROS
Cecilio Tito, com falirica dns a fama-ps bis-

couto* e doces mineiros, ú rua Sergi)iei "!),
avisa aos apreciadores «pie lem instnlládo á
porta da conbeci.la ''.Leiteria Boi" (R;m Gon-
eulvcs Dias), um vareio dos deliciosos biscou-
los de iiraruta, de ovos, broinbas de milho e
dos ejccellentes pãor. dê «|uei,jo.

*¦-*—.

Centro de Cultura Pliysica
Prof. Enéas Campelio

Gabinete Medico Syphiso!
Arnús

S.vpliilis, cura garantida peln eliminação
«•las loxiiias. c renovação do sangue, sem iii-
jecção'. Consultas c tratamentos das {j ás 10lis. para o.s pobres, c tie 10 ;'ts IS bs. pagiis;llua da Carioca, -10, 2" andar. Tel. C. 227 

'

.n íiores. caixa. .
da paulista, fio

duplo, ;;: !-
üleJa lio de Eacossia. paidíe-

ta, por
Meia fio dc Escossia, typo

i Ypirango, per
Collarinlio da niorla, 1 12

lin lio. tres por
(¦.-.ui jCiiini-a dc percal francez.¦isõüu I uma
2-T.iií. c t .-*.*¦".""-*
;i.".... :l "° z,'!"lír superior.
ftítmii «inn .'
BiSOO j Ciunisii de zr-iliir fino, uma

Cfiiiiisa de z-piiir inglez. uma
Camisa de tricolirie, côr lisa,
uma

Camisa dc tricòline, côr,
sortida, umn

Camisa de tricòline listada.
uma _

Camisa de Iiíibo e seda in*
gleza; uma

Camisa linho c seda ingleza,
cores sorlidas, uma.". . . .

Pasla Chlorodont, tubo
grande

Pasla Meu Coração, tubo
srandè. . . .

Pi

1
185500

!DRS. H. ARAGÃO E A. M0SES
E' lanla satisfação que ci

MOVEIS cia
o.s

'fe? íHt a a

que quem ps adquire rarns ue-
ses se tiesfttx dcfi.es, e quando
vendidos em leilão, não só
chamam grande

CO.NCOUPJLNCIA
como muitas vezes são vendidos por

PREÇOS SUPERIORES
aos t]tie tenham sido

COMPRADOS na

RED-STAR
09 — GONOAbVES DIA

82 — i KCtíLATANA

•_i r. jíinnnr.AS; ,ts

1 í •/ mé >¦¦¦
I ym : *i$l -¦*"}

ímêé
I »--->.sss3b bB--_õb31 * ,*

W ___—-— ii . —S4M

A

i Exames ile sangue, escarro! urinn, vneci-
Inas, etc. IU.'A DO HpSAIUO N. IU!, proxi-T< •1480

r_u o. tir.2
ns,eserc.iélo.»,ap;;['ri,o ú Avenida¦ie gyir.nastlca, 
ido a domicilio, i 

~.» 
7«7- > r<ro «t- •

tnlofíos e preços ! MASSAGISTA inglesa
Itiriur. * ueslróe cabellos no rosto, r:ül

iastico d« ' tiõi- e cicatriz. Quitaiidii u, 7

—••a

Pesos ile ; ijuinã do Ouvidor,
niio. cte. He

diplomada
:tlmetite, sen-
sobrado, e->-

! §700
18600
isson
1300'J

Õi?5!i0

3S000

2Í300

380Ó0

108500

123001)
118000
138000

238000

218000

258000

318O00

2O$00tf

28000

18800
asta Oriental, tubo arando .18800-|?a Paulista, algodão, por 28O00

Liga Paulista. <-„'.,. -fir ç,^m

Pelos
nados.

a, seda. por. . . 28800
AVISO IMPORTANTE
preçcLs que acima ficam dcstrli-il-

nao vendemos aos fabricaníri nemans collegas è somente aos nossos distineto»cuentes e amlijta, quo no? tí-rn di-tinçiudocom a sun preferencia.
Camisai-la e Chapelaria

Pauiista
SO — AVENIDA PASSOS — 59

—i+*
ara i-xerc.-cii.s, *_50'.li).
e com mola.-, do
.'Q-fOOO. Curso diário,
lidado, 10-3000.

IJxperimciite o

rsenovifa
O mais prodigioso tônico

-¦" ¦ —— 1 -"'il\ f*l- j
Banco Sul Americano 0,,,'"|°--!

Descontos e rcdesçoiilos de lelrasi enipres-

Drs. LeaS Júnior e Leal Neto
Especialistas em doenças dos olhos, ouvi-dos, nariz o garganta'. Consultas de l iis 5Assembléa, GU.

• . mm* ..~lm%mmm**wmmaasammmKxmetstsswitt

Hoísl D. Pedro - Oorrêas 1
Seguuda parada adeante de Petropolis 1

Teleplione n. !) u
Clima idtiil cm região incomparavel -

t-redios — rerrenos
beilão on Particular. N*in.*íi:eni deve i-emlcrmi comprar sein iirneui-al- o' leiloeiro Pallaili1)nua o., .lose n. r-T. Central ,V.::,S Se-.-vii.-o com.-

pieto de íuiormai-ijes plioto-írapliias e nul«*'".ovei para levar o |ircte„deute ao locai;

TS^S^!^^^ I ijilíps 
• 

poptiliu-i^V^uíminiVli-açãó^dè5' bens" Tel BR.I^SQUEDOS
ji-iii/. clc. Cniitas correntes liniiladas. dc mo-1 Castro & Waitlcmár iPAQUETA'

Aluga-ss .-. casa ila Praia da Otinrda, lli).com grande .jardim e horta c amplas accom-
modagões pnrn família, uiobiiiinla, tendo
quartos pnra criados, Ce., c nina das melho-
res situadas nesta aprazível ilha. As chaves
com o proprietário, á Av. Gomes Freire 21!

ür
Par!

o tie ÍIVlSO HO!
¦«-cie a**—*

juro
vem bro 42

Monteiro de Castro
cipa aos seus amigos c clientes a

transferencia do seu consultório para a IU"i
DOS OURIVES, (>7-*J* andar [elevador) on 

"
alténde ás segundas, quartas e testas, das
ás li horas.

LES!„ÃO DE PENHORES
Km 23 de Outubro de 192-1 "Casa Goiithicr*

llua Luiz tle Camões, tô-i;
m*

r-íiSORVETEIROS^tr^-:
pinlips da fabrica Mnthetis, Una I). julia c.ü

iqylsslsua Sala lü T0
O EDSÍÜNDO venderá, amaiiliã,em leili.o, á Estrada Nova da Ti jue?-Oü, iniia soberba mobília de oleo

vermelho, ioda revestida «!«.- broniese do rigoroso cskyllo Império,
—-~* 1—«V,t>B«—. '.Ini |)or( ante (ra usa ci: «o

I.'taiiu,s im-irm--.,),,* ntto liir.a tias raais íw
ponantes rirmas do nõs-.«h orara, firmou com
Ji 

or. .Iaj-n\e Teixeira; cm S. í'aulo. uni ten-«rato para o lorm-ci:-.--,!,, ,],. duzentá-j irro-sa» «a loção pnra o cabello ficlla Côr. .li •
muito conhecida em nosso paiz a g-ranile fa-ma deste preparado, e esla transiícção é «li*
una c.e sL. re-istar, pois a sua somnía tíejvse a alguns contos de réis

fossos yarahciis. 
-üj.

%
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,*>¦ mil honifii. »àn ''HtirittMtrr n
fronteira ii<» H. fi. do Stil <•»»»

iNiuiu Ciiliiarinn
, JI.UONYMO (Uio «irnndü dn Snl), 3tl

ijíçrvlcn especial da A SOITR) — .Ia eslSo
t, uiliudtia ns forças nue vfln Kvarncccr

i,„!i.v c Palmeiras, nu fronteira eom San-
('nthnrlnn.

i eornnel P.níns Pninplllo Pires lora o
ituanititilu d.i coliimua, quo conla dous
l homens, dos .•„..¦¦. mil pcrlciircntes á
Igndfl .Mililnr. V.sio cniitlngeiili* da mili-

cstfiihi.il esln" sob o . ¦ ", ,'i • dn cap'

«
I
I
c i

III ESCIffiS f!0 PRI*
HO E SEGUNDO

ÜSTBICTGS

XOITR — S^iíirta-rclwi, 20 de Outubro do 1021
WWWIWipWWMIHHMI lllllMMMIWIIillMIDDm _HLi_. u .JL.j-i . , VtWl-ttlMMI VililtV^i ... .* .,. „4,.,._.uiji»iimi

Ilo do exercito Travassos Alves, que se urna
totnmlsslonado em tenente-coronel.
[Ajnqiifl ii aoiitlnoUns «; nalrullina ila

|iiilii*in paraense — Uina nota oi-
ficlol do governo do Esludo

ttF.I.KM. 10 (A. A.l — O sovetno do Ks-
U>U frr publicar n seguinte notai'As Innientnvels occorrcnclns das noil-s
snlTlore», em «pio soffrernm nlaquo eovar-
d,: as i,' u.ü.i-, o patrulhas da forca pu-
tí'ir.1 do F.slndo em serviço dc vigilância da

•dem c a guarda dos estabelecimentos pu-
Jilieni, reclamaram do governo providencias
[que nio inalem ser menos enérgicas que*
Íoil.1 a Isrga tolerância concedida sem dlslln-¦in deante ihis graves ncontucimcnlos sc-
dlelasoSi nara que voltasse a paz cm todo o
Estado, li governo faz publico que está pon-
do em acção medidas do segura prevenção,
tntí não esmorecerão na defesa das institui-
çães c da segurança onde quer que se Ia-
c.-nn precisas; c que pelos meios mais prom-
pios farã a repressão dn espirito de mas-
l.nrca ainda infelizmente manifestado nes-
ms aggrcssflcs traiçoeiras com que preten-
ri-m os criminosos lançar de novo o pânico
lio seio da sociedade paraense."
Trnnsferancia do presos om Rt-Iém,

iuiiiii medida de preraueuo
BELÉM, 10 (A. A.) — Como medida dc

precaução foram transferidos da estação da
policia civil parn os quartéis da força pu-
blica o.* 23 rcvollosos do "Uli batalhão dc Ca-
ridores que foram pronunciados.
RcroItÕSOS ponto» cm liberdade, por

ordem do juiz seccional do P-.rá , pcPlnr-m grilndo enthusiasmo entre as
Rhl.K.M, fPnrã"), 14 (Retardado) (A. A.) j creanças, e cujos resultados damos a sc-

- Foram posto*! cm liberdade os rcvollosos (jjuir
rii 2li» H. C, em virtude de ordem do juiz

ecinnal. os qunes declararam o seu reco-

Em beneficio da civi«
lisacuo!

* ama m •*• » - ¦— -

Voioh niucvIcaiiÒH puln cnn
ReVViigftfl ílits iiKlttaH (le

FlicdrIcliHhafei}
NOVA Vdltlv, 19 il', l>,J — (I (lnnilycftt

Keppellii (."'iiunaiiy, offcivciMi mu Iiiiui|'i<>
h> «nt iirriiliics do dirigirei "'/, II ll", Li**,-!
du vnlos iiclti enusrrviiçiVii da*, u*iim*t d
1'i'lcdriclu.liiifcii em beneficio d.i civilisação
ção.ti major \v. II. Nonslcy, dn ISserrlIn mui*
rica uo, pronunciou um iliseursn dl/endo queo ilesmnnlelanienlo da fabrica Kcppelln r>
tarda ilu vllltu anuo*, a construcção d.* dlii
glvcls.t) Sr. (Irev, director da llrltlf.li M i-nulne
Aeroplane, declarou «jur Isso seria um cri*
mu contra a clvlllsnçnn,

?-.-|»l_.

IrP-^O ÍíTORPBS. ele. Preços
JLSUIU asIMrlei*. SonçalvosUMas,

III I" inidar. Tel. C. 3007.-I* un,
¦!»••>--«_.-

r:KmsA7MT^^srrrt, ;:.-•>¦- -:;-:'>*_-_«ii'-.V;i

JA provou as deliciosas bulas com rc-'¦)
cheio de friiius, do llclín llòrizonlo? Sú- 

""í
menti* A vendn nn A VIOLETA, fi

R. Ramalho Orti0„o| 9

A cicmoní-íração de cül-
tura physica no campo

do Botafogo
1'iicanlmlor aspecto apresentava, hontem.

pela manhã, a praça dv sporls do llnlafugo
I'. ('.., ii rua General Sovcrliiun, onde se cf-
lecluou a demonstraçAo do cuIIuim physlcndo cseolnrea do I* *.* *." distrlclos, promovidapela Dirccloria flcrul de InilriicçAn Pulilicn.

Cedo, liem cedo nlnda, o j.\ as primolnisescolas municipaes, apresanlnvom-se no lo-
cal, nula uma com o seu uniformo e sob as
dlrccçôcs das respectivas priifussurai, 1*1, pou-(¦> a iioiicu, o numero de escolares foi se n\o-
luinnanilo, numa aleKrla InlciiMi.qucnucmcn-
luva a cada momento com n chegada de ou-
trás escolas; A's tl horas. (|uauilo sc Iniciou
n festa, o campo do llntufo;;,! vibrava num
cntlmslnsmo Indcscriptlvel, cuuinauio as
suas arcliiliancad.is t* mais ilepondoneliis sur-
Riam repletas de espectadores, quo ali foram jfj (Ex-Mercndo do Flnrc.inasistlr o nileantnuicnto dn cultura physica '*rc'r*ft_.imwi'_"~v:,^
enlre os nossos collciflucs <|uc, cm elevado
nunioro, enehiam o campo do elub alvl-tio-
Ura, dniido-lho um festivo aspecto com as
diversas cores dc seus uniformes a seu alu-
í,'rc vnzcrloi

A lesta transcorreu n» maior ordem, al-
eançando arando exito. Seus promotores,
porém, npressaram o seu termino, aliás, com
justa razão: — o sol.

Com parecera m CCrcn do 2.f>0fl COl!o|*!acS,
sendo que 3.000 tomaram parle nos Iroba-
lhos gymnnstieos, Foram estas ns escolas
qua se apresentaram: Tavares liastos, Ksthcr
Pedreira, Carlos Chagas, Bazillo da Cama,
Celestino Silva, ,losí de Alencar, Joaquim
Nnhiico, Pedro II, SUrmicnto, I.citão da
Cunha, Rodrigues Alves c Deodoro. Os lllll-
mnns destas duas ultimas escolas, fizeram
varias demonstrações de gymnnsticn ryllimi-
ca, a cargo da professora Margarida Flycr;

A comnilssão que dirigiu n festa estava
composta dos seguintes professores: ICrnnni
Joppcrt, Odilon Paula líosa, Dòa Simões
Mendes, liarbosa dc (lastro, Oliveira (lo-

I mes c Dinnrah Hlggins.
j Findos os exercícios gymnnstieos, segui-
I rnm-so tres interessantes" provas, que des-

DOUS ÁLBUNS DE MUSI-
CA E UM EMBRULHO

numero
pjalqucr
Sr. lai-
que o

lieclnsenlo pelo bom traio que tiveram nn
slaçno central da policia c no quartel de

infantaria estadual, onde cstivoroin detidos
desde o dia 28 de .julho ali 7 de outubro.
Não puderam ter a cidade de Belém ¦„,_,.,.,¦„„ ;,., „M.„I:,., .,,., ,,, Ak,u,ar> ,,.it-i„

por mcnagem ,ia Cunho, Esthcr Pedreira. Carlos Chagas,
BELÉM IU (A. A.)  O juiz federal in-Honqiiim Nnhuco o Sarmento ,A Escola Jos6

deferiu sa' petição cm que os 22 sodiclosos do Alencar foi a triiimphantc nesta prova
,-resos pretendiam a liberdade, tendo a ci- 3* prova
.-'.adc pnr tncnngem. I equipes

Contou-nns o saxofonista cégò, Sr. Li-
dario Teixeira quo um lieu nini.\'i) a quemcnnfioti dous preciosos "nlliuus" dc musica
fazendo Iranspnrtar-sc com os mesmos, num
auto, esqueceu-se, no saltar, dcnlro do \e-
biênio, os referidos objectos.

Acontece que, sendo Ignorado o
do carro. Inrnou-so Impossível
providencia, para o caso, ficando o
dario bastante prcoccupailo, imis"íilbiins", nlcm dn grande valor cstlmntivi
contém peças dc difficil acqilisiçiio.

Ainda, assim, o Sr. I.odarlo acalenta a
esperança de que llic tornem As mãos ns
desejados "alliuns" c, para esse fim. deu-
nos, nfio só a sua residência, que fi à rn.i
Silva Manoel ii. ir,8, mas tamhem os tolo-
pliones Central ."1(1-10 c Norle 12-1*1, meios e>-
tes dc que se pode servir o "chauffeur" cm
questão, o qual certamente, sc apressara em
dissipar a nfflicçiío do exímio saxophonlsla.

I* prova — Jogo das bolas — Tomaram I  Havendo, hoje. ãs 10 12 da mnnhã,
parte as seguintes escolas publicas: Hndri-, tomado um automóvel na rua Iliiddoelt
i^ues Alves, Tavares Bastos, Deodoro, Ceies-' Lobo, perto do Cinema Brasil, c viajado alé
Uno dn Silva. Pedro 11, Báziliò da Oamn á rua Sete de Setembro n. 100, uina pio-1e Joaquim Nabuco. Saiu vencedora n valen- fessorn, ao deixar aquelle vclliculo, esque-
!c pctiznda da Escola Bazllio da Gama. | ceu, nellc. um embrulho de roupas brancas,'¦ 

prova -- Corrida dc eslafetas — Con-j cuja restituição espera.

mmç7y "*J5*í«;;xzí-ti •I iWRBUW .liio *M? " Y>4 ^is. ——___sp__¦ mttmsiienn ¦iiiiswmbu*. » ,

at__s_a__8__«__aiiKBW-_«__mw_ i m t*»nxMútm»muja»*tBX -.«,»—"•

Boln americana — Entre ns
do Io c 2" dis!ridos. Foi esta a

. ... I prova principal, que alcançou grande exito.
Perdeu uma perna c vae, a Allcma- i!ina delirante ovaçno infantil proclamou

nha, collocar outra, artificial j n merecida vicloria dn equipo do 2" distri-' to, que estava assim organisada: Nelson,BELÉM (Para). 14 (Retardado) (A. A.) —
A cxpensns do commercio dc ManAns sejjuc
,->.ira a Allemanba, pelo paquete "lllldcbrnn-
do", a ex-praça do 21' rcvoltoso, Jnel Costa
Barreto, que perdeu uma perna quando o va-
j:or "Jary" foi posto a pique pelas forças
legaes, com o fim de collocar uma perna ar-
tificial.

¦ mam 

PREOIOS
Em Rolnfogo, Laranjeiras. Copaca-

liana, Leme, Conde dè Bom lim, Cal-
tetc, Gloria, Flamengo e centro, quem
tiver para vender, queira procurar o
JULIO, leiloeiro, em sen armazém, á
Av. Rio Branco líi3, tclcphs. C. 41 e
2300, que tem muitas cncoinmcndns
para moradia c renda.

¦ mta*. ¦

Parido, Geles, Alice, Dulce, Aurora, Dora,
Sylvino, Paulo, Annitn, Maria Luiza c He-
raldo. A equipo vencedora era assim cons-
tituida por alumnos das escolas Cclcstiuo
Silva e Pedro II.

Em seguida, os alumnos formaram c cn-
toaram pela primeira vez o Ilymno da Con-
fraternisnção Sul-Americnhn, musica do
maestro Francisco llragn e letra do Dr.
Goulart de Andrade, que terminou sob

I grandes ricclmiiaçõcs.
Finalmente, no auge do enthusiasmo. os

icollegia.es cantaram o Ilymno Nacional, e
Iao som da banda de música dn Policia Mi-
lilar que abrilhantou os exercícios, termi-
hou festivamente a alegre mnnhã dc hon-
tom no campo do Botafogo.

—BOtft—

A JORNADA REVISIONISTA °3 ™-
mos, ;,s

idéas, o ambiente (Estudo critico da Consti-
íuiçâo), pelo Dr. Castro Nunes—obra premia-
da — A* venda cm todas as livrarias.

¦ ma*» 

A LOTERIA DO ESTADO
DO RIO SEMPRE EM DIA
COM 0 PAGAMENTO DOS

SEUS PRÊMIOS

Esbofeieou uma mundana!
^ .mm m. a» ••

E, por isso, foi autuado
Numa mulher nem com uma flor sc
... Mas ,Iosé Pereira da Silva, assim
o o declarou na delegacia do 12.° districlo, j env Jacarúoaguã e

Durante a semana ultima foram paços pela
Tiiesourarin da Companhia Integridade FIn-
minease os seguintes prêmios da popular
Loteria dn Estado do Rio :

fiA:102$()00 do sorteio realisado em 7 do
corrento oue coube ao n. 54459, pago no

I Banco Nacional Ultramarino;
2.":071SO00 da extracção de 10 do corrente,

sendo sorteado o n. 607.1, vendido pelo Sr.
ba- ! Constantino Falbo e pairo ao Sr. Lúcio P.
co- ! Chaves, morador na Estrada da Frcgaczla,

iao obedece ás insinuações rios velhos proverbios. Desse modo, elie. saindo pela ma-
dritgadá, da casa cm que reside, a dc n.° 224, I
da rua Frei Caneca, dirigiu-se á de n.° 31 :
dn avenida Mem de Sã. unia pensão alegre.
.\hi se entreteve bebendo e jogando, entre I
nnuV-./s, ate que. a certa altura, já alcoolisa- I
tio, resolveu recollier-so no aposento dn mun- !
dana Chiancn Pinto Caldas. Conversaiam, i
Silva e esta, um pouco. Silva, porém, exas- jperando-se por um motivo fiitll, avançou, |furioso. Chiancn Pinto rcngiii, defendendo-:
m*. Foi o quanto bastou para Silva, num ra-|
liido movimento, esbòfcleal-n. Gritou a um-'.
üiçr, assim incllndrnda pela aggressão gros-'seira, attràindò, com o seu protesto, oiitras
pessoas que ali se achavam.

Preso, o uggressor, foi levado para n dele- ,
gacia da rua dos Arcos, onde o còmmissa-
rio cm serviço, Antenor Freire, fel-o autuar,
recolhendo-o depois no xadrez.———1 -_g»i_— --_.__

COMPRA-SE OURO
compra-se ouro a SS c 12S «., brilhantes 2, 3,
s 5 contos o Kte. Platina 70» o Ü0$ \r. Prata
moeda 50 o 100 0|n. Jóias com brilhantes mais¦*0 "|o que outros compradores. Pratarla an-tl«a 1:000$ e. Thesouro do Castello. Cru-
«uayaiia, !», perto da Carioca.1 maa» ..„¦¦_

MAJOR AVILLA, 55
Vende-se este prédio,amanhã, em leiião, ás 4 hs.

pelo leiloeiro JULIO. Acha-
se vago.

40:0!lS**nno do n. Ifi208 da 79' extracção
i realisada cm M do corrente, vendido pela1 conhecida Casa Guimarães, do Becco das
; Canccllas, o pairo a um coronel do Exercito
Brasileiro, cujo nome não consente que se
decline.

Na próxima sexta-feira, 24, essa acreditada
Loteria fará extrair mais um dos seus ma-
Knificos planos dc 50 contos, no preço ra-
zoavel de 4:5000 o bilhete inteiro. Lembra-
mos aos nossos leitores a conveniência de
adquirirei;» desde já os seus números, ten-
tando n sorte nessa Loteria, que tão prom-
ptamente satisfaz scii/-, pagamentos, tfí

¦ ** -*t*-f--—-

1EI i

A wi™

O posto dc Assistência da praça da Itepu-clica prestou soecorros ás seguintes vieli-
mas de liggressões: Ernesto Gonçalves, de'J,l annos, operário c morador á rua 24 dcmaio. ferido a faca no braço direito, árua Thcodoro da Silvo n. 112; Rernnrdiho¦ \ntonio dc Mattos, de 2.'i annos, marceneiro,
residente à rua Dcollndu n, lfi, morro do1'into, ferido n n-avalha, no rosto, á esquina
dessa rua com a travessa Boa Vista; IDolõ-
res Ferreira dc .IS annos, casada e doihle.I-liada -á run S. Leopoldo n. 84, easa VII, fe-'ida no olho direito, a cacete, na própriaresidência; .loão Paulo Castro, motorista,dc 31 annos, residente ã rua Frei Caneca
ii. ,",23, .ferido, também n cacete, ã rua
Manrilyj Carlos Romiialdo, dc tS anuos.
operário, morador á ladeira do Barroso nu-
mero 151, ferido, egualmente, a cacete, na
cabeça'; á rua Coronel Pedro Alvos, esquinad.i de Visconde de llaúna.

AMOR VENCIDO
Lindo romance de Hugo Wnst po>- 2?Ó00;

A* venda nas Livrarias FRANCISCO Al.-
VES, IlR.\:' lauria. ODEON; AZEVEDO e
Uu deposito á rua do Carmo, Ü5, Io,

*£ Ourives, 5 — terças, qnintns o sabba-.",
»j dos, de 1 ás 5 horas. Affonso Penna, 49.*:*
•*¦ segundas e sextas, de I ás 3 horas. í

•"flÇ^tH»"—"Rio Imparcial"
Em seu numero (i3, que hoje foi distribui-

dò ao publico, o "liio-Imparcial", órgão que
se especinlisou na propaganda commercial,
além de informações relativas ao commercio
carioca, traz longo esludo sobre o de Juiz de
Fora, cidade que compara, sob o ponto de
visla industriai, a Nova Yorlt.

mvs»-

GLGBlíl
Vendem-se os prédios da

rua do Cassiano, 12 e 16,
em leilão, amanhã, ás 5 hs.
pelo JULIO.

Os Tres Mosqueteiros
Nova edição dn popular romance de Ale-

xnndrc Dumas, pelo modesto preço ,le .'IS(IOI).
A" vendn nas livrarias FRANCISCO AL-

VES, BRAZ LAURIA, ODEON. AZEVEDO c
no deposito, rua do Carmo, 35—Io.

ma**
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OorVidas i
i:\l AfíCIDHNTK lí l'M\ SCENA CÔMICA

V *I(l',,KI*,V.(.l,l'|l u*i amaiitc do Unilyeram, hunlcm, Imui iipôi a di-uua da
t«çn dns 1'niiliictii*,'*, a opiuirtuniilndo do11'hi'iirl.ir iiiiiii *,,(.|||| ,|iic, lt |iriii,*lplo, pn-.feii tiatlra, mas depois ko ileilencrnii em'ómlçn, Todos «im* se eiieõiilrnvnin nn |ira-• ¦¦i viram, depnli do pnreo, a égua Para-

jlua.yii, do proprledãdo do Sr, l.hmeii deI aula Machado, se coni orcei* e parar subi-
lameuto, o Jocliey, que a pilotava; salton on sun plhii.idii riinilnuiiii n livincr, tremor c.«.ni unia camlinllintn; atlrando-so ao chão¦onio morta. Os lechiilcu» correram pnra olocal ç cada qual procurava fnicr o dluxiws-I eo da c-t.anha inulestlii que nlncnrn aIluda veneedurn do llcvlew, Varias ldi*.ufórum Irocádns e, nflnnl, um compctontlssl-mo letorliiárlo deu a sua ultima palavra so-li.c o cano, palavra que foi acntiida por seralar ilo uni snluclonodnr do maior pro-
!» "Vi **-i'i.i,;ãr» do envoltos purn-snumic nolirnsll, com a applicação da cal "in uniu-rn. *h*i*uuiIo 

a opinião desse tcchnlco. Pnrn-
rtunya teria slifn victima de uma orclil-cpediiiynillo conipllenda com balami-pos-llille, mas um garoto, com applausos geraes,ileu oulro dlnguosllco plllierleo e maisacertado;

— Para mini, disse ellc, Pnrnguayu temo mculiigltc-corcliro-csplnlial, Picou loucae n família não sabe...
Ecoaram as gargalhadas e assim terminou« scena, quo pareceu nisto no começo, masterminou alegremente.

EM S. PAULO
. .<^,v;.l,0STI:M Nn ODRÒMO PAU-. SI \M). -_ s. P.M'1.0, IU (A.A.) „ Nolllppoilrpjno Paulistano, o Jochcy Club feírcalisar, Imjr, com regular assistência, maisuniu corrida dn actual lomporndn, tendostllo o seguinte o resultado dos pareôs:!• parco — "Codero II" -- 8:000? c COU*}— s.-iiiii metros _ Veneerani: cm Io. Ne-.Mina: em •.*. Levanllscnj om 3a. Jurcu. Tem-
§18800 

~ I'0Mlt''' i""l|)U's' 'Wmi duplus,
!!" parco — ,**?alnnl>" — Prêmios: 3:500$o iOUS -_ 1.400 metros — Venceram: cmi . Jurcu: cm '-¦'. Alhnmbraj cm 3", ninara,

[empo. Ila l'.V — 1'oulès simples, SÜ.*?Ü0II;duplas. 55*3100.
3» parco — "Florante"— Prêmios: 4:O0OS« 8"'-,..— ¦*,ll,!l mclros — Venceram: cmi , Dallln: em _», DItccta; cm 3*', Dogma.Ieinpo, ill 2|5" — Poulcs simples, 148700:duplas. 209100.
I- parco — "Chalnpa" — Prêmios 3:00!)*}o 0008 _ 1,003 metros — Venceram: cm 1*,

Uulncenn; em _», Araxã; em '.',', La Gar-'¦' fe* Tempo, lin 2|5» _ Poulcs simples.
700; duplas, 488800iii

Missa em louvor «lc Nossa Senhora
de Lourdes

Amanha haverá nn capella de Nossa Sc-
nhora de Lourdes, ã rua S. Clemente 148,
missa solemne, acompanhada do cânticos.
Depois dn missa serão distribuídas aos fieis
photographias de Sreur Mario Célinc de la
Prísentation, Virgem Clarisse.

mat»
DUAS POR DIA

Uma no almoço outra ao jantar, í a dose
indicada nas enfermidades do estômago, fi-
gado c intestinos; prisão de ventre fi a causa
de innümcrüs doenças, livre-se tomando PI-
LULAS VIRTUOSAS. Pílulas do Papaina o
Podophylina. Vidro 28500; Rua do Rosário 172

4-to_t-GRANADA EM PÂNICO,
SOB UMA CHUVA DE

PEDRAS
GRANADA, 1!) (U. P.) - Caiu aqui

uma grande tempestade de pedra, causan-
do n inundação dos campos. As egrejas dn
região tocaram a rebate, avisando ò povo Oo
perigo imiiiinente. Os rios cresceram muito,
enchendo varias ruas.

Na povoação de Christinno extravasou um
ribeiro, alagando muitas casas.

Os bombeiros salvaram creanças e ani-
mães.

***vLucifl Mendonça 30

"PADRASTO"
Empolgante romance do Ch. dc Bcrnard

por :i.«onn
Nas Livrarias Francisco Alvew, Braz Lauria,

Odeon, Azevedo e no deposito ã rua do
Carmo 35-1"

•..-.— »-.—.-¦.¦ — .—. t__-jWft^*J,v_-T-—__.-_-.—. ¦¦,-—..,—,

ís rauipaes portuguezes re-
pfilhldpé so forte da

Trafaria
LISUOA, 10 (Havas) — Por ordem do go-

verno foram recolhidos no forlo da Trafn-
ria dous radlcaes, geralmente considerados
os orguu|sadòreji .do fracassado movimento
subversivo.

GENERAL CÂMARA, 217
¥erüdc-so este predão de

2 pavimeníos, próximo á
AveraSda Passos, em leilão,
quarta-feira, 23, pelo
UO.

0 "Basirãde" vem do sul
A's primeiras horas da manhã fundeou

no porto o pnnuetc frnncoz "Deslrade",

procedente de Buenos Aires e Montevidéo. A
unidade mercante frnnce/.il; cujo estado su-
nitario foi verificado bom pela Saude, trans-
Portou poucos passageiros para o llio, como'•mibeiu conduz poucos cm transito para a
Curopa,

Vende-se definitivnmenlc este bel*
lo prédio, pura familia de tratamento,
em leilão, quarta-feira, 22 pelo lei-
loeiro JULIO. Está vago e n entrega
é immediata.
•—— ¦ miam» »¦

0 que se passa em Oorinfho
CORINTHO (Minas), ir. (Serviço especial

da A NOITE) — A Câmara Municipal mandou
levantar a planta geral desta cidade, inciírii-
bindo dos trabalhos respectivos o Dr. Porto
Maria, engenheiro aqui residente.

O serviço foi contratado por 13:0005 e será
terminado dentro de nove mezes, ficando
desde então em vigor os modelos pura as
novas eonslruççõès.

-— Vae ser inaugurada brevemente uma
grande fabrica de manteiga mi estação Oso-
rio de Almeida, distante 12 klldriietrós desta
cidade. Verteu,:,' ò novo estabelecimento ao
Sr. capitão Altlno de Mattos,

Os Irmãos Nunes, proprietários do Cl-
nemn Çorlntlio, acabam de installar .iunloá essn easa de diversões um bem montado
restaurante, para servir aos seus Ihriunieròs
freqüentadores,

—— Com o capital de dous mil contos,será montada nqul unia grande cervejaria.
_ Os associados dn nova empresa estiveram
.lá reunidos, tendo tomado as principaes pro-videncins para a reaiisação do emprebeiidi-mento. que conta com a sympalliia' de Ioda,'i população local.

¦¦'¦*-¦¦ _---*t~-f--. .

fl festa da Banda União Poria-
gueza realisada hontem

(Em sua séde social, ã rua l-'rei Caneca nu-mero 4, a Banda União Portugueza deu 
'hon-

tem, uma festa que se revestiu de não pon-co brilho, pelo elevado e escolhido numerode famillasi que ali compareceu
do á reunião uma grande e dinação.

Ao som di

Çinp.restaii-
esusada ani-

som cia corporação musical do novo•frcmio, as daiisns, ,|iie haviam começado ic
se prolongaram nté júuico

mpre ntriii ainhien-
. ordem e alegria.

clòrlii clcilii da

ã horas da tarde
inalo de dv/. da noite,
le de iiiiiiln cordialidade,

'Constituem n primeira dif
Manda os 'Srs. .Manoel Dias HnVhosa, Mniiocl
Horges Neves, Francisco Venancio d'Ariui-
jo, Rubens E, dn Silva e .liiymé dc l.indozo
rcspcclivnmente presidente, vice., llicsiiüri'!.-
ro, s.icretario n presidente do conselho deli-
horn tivo,, os quaes cumularam de gcnlilezitiio nttenções a todos os convidados, fazendo
desse, modo que pnr m.-iis leinpn se conserve
na memória de tiiuinlrm pnrliclparani da fes-
lividade .*: agradável impressão

1 mn causou.

o" paro — "Pnvclla" -- Prêmios IliOOflSe GOOS —- 1.(1(1!) metros — Venceram: em 1".Colorado; em -J", Fnvcllàj eni 3", Dcslumi-branlo, Tempo. III" — Poulcs simples,
1/8300; duplas, 3-18000.

li" parco — "Kaloolah" — Premins 4:000?
e 8008 _ 1.70(1 metros — Venceram: cm1 , llataplan; em 2". (ialarim; em 3°. LaPlcarona. Tempo, Uã •.|5" — Poulcs sim-
pies. 438200; duplas. •Il*?(j00.

7" parco — "Galarim" — Prêmios 3:000í
c GOOS — 1.009 mclros — Venceram: cm 1",
Araxá; em 2-, Uella Ragaz.a; cm S', Lyrlo.Pempo, 110" —, Poulcs simples, Sli*IOU;
duplas. 7f.s;iü0.

¦S" parco — "Taça Nacional" — Premiou
0:0008, 1:0008 e 5008 — 3.000 metros —

\ enceram: em 1°. Ilerú; em 2". Aprompto;
em 3", Bcnjolin. Tempo, 210 215" — Poulcssimples, .118500; duplas, 22*300.

!)» paveo — "Basing" — Prêmios 3:0005
e (,00-3 — 1.650 metros — Venceram: em
1°, Oyamii; em 2". Menino; cm 3°, Cha-
lupa. Tempo, 112 l'ó" — Poulcs simples,
308200; duplas, 77$500.

O movimento geral das apostas ntllngln
a importância de 201:0168000, Raia optima.

Football
COiJLOCAÇXO nos CLUT3S, — Com os

jogos officiaes. hontem effcctuados, ficou
sendo a seguinte a collocaeão dos clubs:

Amen — 1° logar, com ires pontos per-didos, o Fluminense; 2° logar, com seis
pontos perdidos, o Flamengo; .1» logar, com
doze pontos purdidos, o S. Christováo; •'•
logar, com treze ponlos perdidos, o íiotn-fogo; 5" logar, com quinze pontos perdidos,o líangú; li" logar, eom dezeseis pontos per-dido;,, o America; 7" logar, com dezenove
pontos perdidos, o Hellenico; 8" logar, com
vinte ò seis pontos perdidos, o Brasil. Para
o final do campeonato falta apenas o jogode um hnlf-time entre o Bangú c o Ame-
rica, que só poderá alterar a posição dos
clubs collóctidos em f>° o II" lugares,

Uga Metropolitana — Serie A — 1* lo-
gar, sem ponto algum perdido, o Vasco dn
Cama; 2° logar, com seis pontos perdidos,
o Ariduruhy; 3** Jogar, com dez ponlos per-(lidos, o Villa Isabel; 4° logar, com lrezo
pontos perdido, o River; 5o logar. com deze-
seis pontos perdidos, o Carioca; (i" logar,
com dezoito pontos perdido, o Machchzie;
7" logar, com vinte pontos perdidos, o Man-
gueini; 8" logar, com vinte e tres ponlos per-
didos, o Palmeiras. Serie I! — 1° logar,
com quatro pontos perdidos, o Ilomsuceesso;
2" logar, eom cinco pontos perdidos, o São
1'aulo a Jüo- ,T* logar, com dez pontos per-
diilos, o Fidalgo; -1° lògar, com onze pon-
tos perdidos, o .Metropolitano: 5" logar, com
treze pontos perdidos, o Confiança: ti" lo-
gar, com dezoilo pontos perdidos, cada um,
o Americano e o Esperança; 7" logar, com
vinte c dous pontos perdidos, o Progresso.
Serie C — 1" logar. com um ponto perdido.
o Engenho de Dentro; 2o logar, com cinco
pontos perdidos, cada üm, o Modesto e O
Everest; II" logar. com quatorze pontos per-
didos, cada um, o Olaria e o Campo Gran-
de; 4" lugar, com dozesetc ponlos perdi-
dos, o Independência; ò* logar. com vinte
pontos perdidos, o Ramos. '

OS GOAI.S — Balanceados os goals pró
e contra obtidos pelos clubs da Amen c da
Liga Metropolitana; verifica-se ser este a
resultado; Fluminense, ó-l pró e li) contra,
saldo 0ã; Flamengo, 4 x 21, saldo 23; Silo
Chrislovão, 28 x 23, saldo 5; Botafogo,•ii x 20, saldo 4; Biingíi, 31 .*» 3I>, déficit 5;
Hellenico, 2(i x 36. déficit 10; America,
20 x 82, déficit 12; lirasil, 2\ x (14. ,de-
ficil 40; Vasco da Cama, ,'17 x S saldo 21);
Andarahy, 35 x 16, saldo 1!); Villa Isabel,
20x15. saldo 11; Carioca. 18x21. dc-
fiei! 3; River. 1!) x 23, déficit 4; Muckctf
zic. 22 x 27. delicil õ; Mangueira. 13 x 311,
déficit 17; Palmeiras, lfi x 41), déficit 33. .

OS SCOI1ES — São esles os sc.orcs que
lèm vingado nos jogos dos tcams princl-
paes dn Amen c da l.iga Metropolitana:
2 x 1, trinta e uma vezes; 3x1 e 1 x ll,
vinte vezes'; 2 x 0. dezenove vezes; 3 x 0,
quatorze vezes; 8x2. doze vezes; 2x2, onze
vezes; 1 x 1. dez vezes; 4 x 2, nove vezes;

x 1, seis vezes; 5 x 1. cinco vezes; 0 0,
,j x 0 o 7 x 0, quatro vezes; 5 '-•
(í x 2, 3 x 3 e 4 x 0, tres vezes: 4 !*,

x íl e 8 x 0, duas vezes; ti x 5, 7x1,
7 x 2. 0 x 0, 7 x 5, 5 x 1, 6 x 1, 4 x 4 c 14 1,
uma vez.

EM S. PAULO

que a mes i

OS RESULTADOS VERIFICADOS, HON-
TEM. NOS .JOGOS DA A. P. E. A. —¦ SÃO
PAULO. 1!) (A. A.) — Com grnndo anima-
ção, proseguiu, hoje. o campeonato dc foot-
bali, promovido pela Associação Paulista.
Nus Ires partidas disputadas, não houve
surpresa iilguiiin: o Paulistano venceu o
Ypiraiigu, por cinco a zero; o S. Dento
venceu o Sanlos por quatro a dois, e o
liiaz A th tel ico ¦venceu o Pnlméifns por dois

i zero. O Paulistano e o Yplranga encon-
trnriiin-sc no .Jardim America, c não foi
difficil no primeiro dominar a turma (Io
Ypirango. A principio o jogo parecia equi-
librado, mas pouco a pouco,
que jogou completo c treinadissimo, foi
'loiujiiandn n situação e obrigando o Ypi-
rnngn ii defesa somente. Aos quinze mimi-
losde jogo, Mario Andrade marca o pri-
meiro ponto do din, o logo depois Seixas o
segundo. Dahi por diante, a partida perdeu
todo o interesse, sendo cada vez mais visi-
vel a superioridade do Paulistano, que ter-
minou vencedor nn primeira phasc por dois

, zero. >,'n segundo leinpo. .Mario Andrade,
,-n formidável tiro dc canto, marca o ter-

cclro ponto. O Ypiranga

locou nn defeso, tendo n sua /asa roniniet-
lido duas prn.illil,,,lc* matimas que, nm-
matadas poi* 1'rloilonreicli, foram eonver*
lidas imi mais dois ponlos para u Paulista-
uo, Assim terminou a luln pela roiiiii>,,*iu
de cinco n /vru, favorável ao Paulistano,

Na Floresta, encontraram-se o S. llenlo e
o Sanlos, da vlilnha cidade de egual nome.
Foi uma bella partida, lendo no S. Bento
iiclumln, com surpresa «mil, o conhecido
/aiweiru |iniiò, iiuc, nn qui* corria, havia
drlvulo aquelle elub, O S. llenlo bateu o
Santos por quatro a dois,

No campo dn Corlnllilnns, ru-contraram-
se, pira o ultimo JnKo de drscmpale dc
collocaeão pnrn a disputa do segundo tur-
nn, o Palmeiras e o liras Athlrtlro. Venceu
esln partida, aliás muito importante o
lhas Athlclicn, por dois n zero. Assim, o
Palmeiras ficou desclassificado, e não
disputar.i o segundo turno.
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Foram lopultudos hnnlcin:
No rcinll, ri., de S. 1'runelsco Xavier —

Cnili.irii,, Moraes da Silvo, rua 1'auli ili Mu

Silo os seguintes os clubs nue nilo entrn-
rão uo segundo turmi; Palmeiras, (ícriunnin
c Internacional.

NO UltUGUAY
DISPUTANDO O CAMPKONATO SUL-

AMERICANO, O.S URUOUAYOS DERROTA-
HA.M OS CHILENOS POU 5 „ 11 — MONTK
VIDfíO. 10 (A. A.) — llcallsou-se. hoje.
perante uma enorme assistência, calculada
cm mais dc 10.01)0 pessoas o segundo c
grande rncontro dn actual Campeonato Sul-
Americano dc Football aqui disputado. O
tempo, que se apresentava nublado, favo-
reeeu grandemente nos players dlsntltanlcs,
poupamlo-os ns ordenei us dos raios sola-
res. O fiehl apresentava nm lindo aspecto,
vendo-se ali representado em elevado nu-
mero o elemento feminino, dando, com as
suas vestes garridas um tom iilacrc n Iodas
ns dependências do campo"*"'.V hora refiu-
lamentar deram entrada em canino ai cs-
quadras representativas dn foot Imi chileno
c uriiguayo, tendo surgido do galpão, cm
primeiro logar, o conjunto repcsciltíltiva
do Chile, trazendo sobre si a bandeira dc
sua pátria. A enorme massa popular tiro-
rompeu em uma estrondosa manifestação
nos players andinos, tendo estes, em frente
no pavilhão central, erguido repelidos brn-
dos de saudação. Após, dernin enlrndn cm
campo os urugtlnyos que, como os seus eimi-
los, foram delirantemente acclnmados,
agradecendo n esta saudação. Os playerslitigantes percorreram o campo, dirigindo-
sc cm seguida para o centro do mesmo, onde
o juiz da partida, Sr. .Iara, do quadro pn-
ragltayo, tirou o "to>s", que foi favorável
aos chilenos, qac escolheram o campo. Ser-
viram de "ilhessmen" o*, jogadores para-
guayòs Dia/, e Mcdina. Os quadros tinham
a scguinle organisação:

Uruguayos — Mazzali; Nasazze o Arispe;
nucetta, Zncsoni e Ghicra; Urdinaran, Scã-
ronc, Pctrone, Cen c Romano.

Chilenos — Ramirez; Erncst c Hamblot;
Arcllano, Toro e Morales; Alarzia, Hcyes,
Dominguez, Molinn c Olgin.

Os urugtlnyos impulsionam a pelota, sen-
do rechnssados pela defesa chilena. Os di-
nntelros chilenos fazem algumas incursões Alienado".
no campo uruguay o, sem entretanto offere-
cer grande perigo. Os dois conjuntos como
qnc procuravam conhecer-se mutuamente,
estudando os logãrcs por onda poderiam fa-
zer as suas incursões com exito. Os dian-
teiros urnguoyus avançam, porém, mais I
combinados, dirigindo admiráveis ataques
ao posto sob a guarda dc Ramirez, <iuc,
apara formidáveis tiros, optimnincntc des-'
feridos contra o seu poslo, valcndo-llies cs-
Ins defesas muitas palmas. Os ataques se
registam dc lado a lado, r.otando-se porem
mais effeclcncia no conjunto uruguayo.
Num destes avanços regista-se um choque,
entre dois jogadores dlsputnntcs, abando-,
nando o gramado o jogador unigonyo Sca-
rone. Aindn assim, o qnadro uruguayo actiin
com grande precisão, vendo os seus esfor-
ços coroados de exito, pois, quando falta-
vam apenas tres minutos para terminar o
primeiro meio tempo do encontro, Petronc,
recebendo um optimo passe de Zucgoni,
avança solire o arco guardado por Ramirez,
e, cerca de dez metros dc distancia, envia
violentíssimo shoot, que Ramirez procura
aparar, não o conseguindo, marcando assim
para o sen quadro o primeiro ponto da tar-
de, sob enlhusinstica manifestação dos ns-
sistentes. iDuda a saida pelos chilenos, o
juiz apita dando por terminado o primeiro
tempo. Após o descanso regulamentar, vol-
vem a campo os conjuntos combatentes, no-
lando-sc a volta a campo do playei* um-
gnnyo Scaronc. 'Movida a pelota, o quadro
chileno avança, sendo rechussudo pela de-
fesa timguaya, qnc esta vigilante. Scaro-
ne troca de posição com Urdinaran, passai»-do a actuar na estrema direita. São de-
corridos oito minutos do jogo c Petrone,
pela segunda vez, burla a vigilância do
keeper chileno, .fazendo n pelota balançar
as redes sob a sun guarda. Registnm-sc va-
rios ataques de parte a parte, ato que aos
30 minutos de jogo, Zuegoni faz o terceiro
ponto para as suas cores. Dada a saida pelo
conjunto chileno, regist:i-se um comer. En-
carregado dc batel-o, Urdinaran envia opi i-
mo centro, que é pegado de cabeça por Ro-
mano, batendo a pelota na trave interna
do goal. Ramirez lesto a envia para o
cenlro dò gramado, mus o juiz consigna o
ponto conquistado ,pcl(>3 urilghuyos. Os
chilenos mostraih-se desanimados, decúr-
rendo n partida nesta purte sem grane!.; in-
teresse. Faltavam cinco minutos paru o
termino do encontro e Patrono, que agia

ir. 47; ('alhnrlun Al
rinho -.'n.. Mnrin d
viuro n, |D8s Sltnfl"
Sebastião; Foliclana
de S. Luiz; Maria
Cardoso Marinho n.
llio ,1c Adcmlldn Cuslmll
Ângelo nillencourt n. ll:

liorln, rua Card iso Ma-
• Jesus Soares, rua N.i-

Uma, llospilnl dc São
Miirla d * Harrns, Asylo
c.nuielii.i M.ill.',, riin
31, casa X; \ydes, li-

do Abreu, ru.i
l.cl,*. filho -I*

Aiiipliiliiipii > l.uiz FMgiicli ido, riui U«l 1'inUi
n. HMI, easa I: Maria Uaptlsla, rua Hon,-
fim n. ln,**: .ludii.1i fienovevn, Hospital da
S. Francisco de Assis: Miireiillir) .It.*..' Hia-'.
Hospital do S. Sebastião; Armando Murei-
ra. necrotério do Instituto Medico l.e.tnl:
Mallieus Ferreira, Hospital de 8. Francisco
de Assis.

No cemitério de S. .loàn Dnptlstn -••
Ilrrnardn Vlvler, rua Domingos Ferreira nt* ¦
mero lUli; Álvaro da Rosa Pereira, ru.,
Carlos de Carvalho ll. 115; .losé da Sllvi»
Crer, rua Vlscundc de Cnrnvellus n. II);
Mnrinnnn Marcondes lios Reis l.ima, ru.,
dos Coqueiros r», 50 A, casa VII: Ceclílo ilo
Souza. Ilospitnl de N, S. dn Saude; .los'.
Latir, rua liucnos Air.*s n. 312; Anna Ctt-
Ihaiina O. Druiumond, rua ila AssemblOu
n. 18; fiiillltermlna Maria Pimenta, rua dn
Luz II. 122.

No ceniilerio do Curuui — Ol'11111'O
Teixeira I.opes, hospital do Carmo.

No ceniilerio dc Inhaúma — í>íiii-t*
Rosenbcrl, Sairia Casa da Misericórdia.

Foram inliumados hoje:
No cemitério dc S. Francisco Xavier —•

.losé Gonçalves, hospital da Ucncflecnc i
Portugueza J Alberto Magalhães MénC_e'*>,
Santa Casa dn Misericórdia; Maria Thcodõ«
ra ilu Conceição, rua S. Leopoldo nu 234;
.loão Moraes da Silva, rua da lí.ll.i Vis! i
n. .'I"; Alzira Antunes (itiimnrâcs, rua Ca-
pilão Sennu n, 'il: Nelson Real, rua Con-
sei heiro Leonardo u. 15; Angelina ('occliill-
rclli. rua Dldiuto n. 8-A; Ivo, filho de Car-
los José b'-'.?-', rua Costa Lolin n. 90; lívaii-
gellua Santos, llospital IJvangclIco; Marhii
flHia dc HarlliOlomeu .Mauro. :*;ifi da Ame-
rica n. 2,11; Eh'irn Dias dc oliveira. i:ulei.;i
dò Livramento n. 27: Daniel Vital dc Mèlhj
Hospital da Policia Militar; Pedro Pereira
da Silva, Hospital de S. Sebastião.

No ceniilerio de S. João Uuptlf.ta -
Maria Julia dc Almeida, rua do Cnttelc nu-
mero 242j .Icnnitc Murlc P.rum. Hospital do
Ni S. da Saude; Joon iMnrio Puclich. rui
Silva Manoel n. 15; Leonor Vinhncs ;!i'ini
iMartha), Hospital dc N. S. das Dores; Vnn
de Azevedo Souza, llospilnl Nacional ns

Wiildcmn:* dc Oliveira, rua VisJ
condessa dc Pivasainlinga n. 77.

-—-No ceniilerio dn Carmo — Maria
Luclnda da Conceição, Hospital do Canil,.

Ficou, hoje, depositado na capclhi
do cemitério dc S. .loão Hnplistu, de onda
será opportunnineutc trasladado iti.-sra -t
Prnhçn, íi corpo cnibalsanintlo dc M.kIcIuípü
Suchet, cujo obitò oecorreu ;ra casa de sau*
dc do Dr, Crissiuina,

»—-ni';'?—• —•
Prisão do ventre? Rxperitncntc a» novas
DUACEAS LAXATIVAS FELLOWS. Viva

t Vidro IS — Han. Kinder — Caixa Correio
2011 — Rio

_——.-_--.-, »—-«;o3»a--t ——•

A ferir idade de uma ga!Sinha
Dr. J. Florantino Nunes, medico velerín: ¦

rio. possuo, em m;:i residência, n rua !'.- o •
eo Manoel, n. ti;), no Sampaio, uma ífallinat
phenomentil: ha dias poz ella mn cnornio
ovo. dcnlro do qual havia outro de iam :,'..•
natural. No dia scguinle poz ella outros c,, •
ovoe, mu pela manhã c outro, ã tarde, ata-
lios de proporções naturaes;

Disse-nos o Dr. Floréntino Nanes une -.3
Irala de uma gallinlia communi, senn quaiqitor
ruça (pie a dislinga.
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num dos seus melhores dias, faz balan
as redes chilenas pela quinta e ultima vez.
Assim, com a contagem de cinco pontos a
zero, terminou o segundo encontro do Cam-
peonato Snl-Aniericano de Football.

Pelota
SPORT CLUB LA» DE CASA — Perante

regular assistência, rcalisou-sc honlem o
encontro enlre os pelotarios da segunda tur-
ma do elub acima, saindo vencedor o pelo-
tario Vovó. Com este resultado, conseguiu
Vovó o almejado titulo de campeão du rc-
ferida turma. A segunda collocaçõõ' que
eslava empatada entre os pelotarios Christo
c lleaeção, foi ganha pelo primeiro.

No próximo domingo será realisado ò
jogo decisivo para a conquista do titulo de
campeão da terceira turma; entre os pelo-
tarios Munheca, Tiirquinho, ijeui-te-\i c Ti-
tu ma/..

Cyclismo
NA FRANÇA

UM RECORD MUNDIAL — PARIS, 211
(V. P.) —O .írnncci*. Iirunicr haleu
cord mumlial correndo cm lii.cyclcth atrás
dc uma niotoeycletn, fazendo 112 hiluinc-
tros c 4U0 metros em umn hora.

Mmh da Goisèèibão
lia dias desnpparcceti ,!:i .-.,*-.i em que r«

de, ú ruu de São Roberto, lí, 3:1, !). I. u
(ilcln Maria da Conceição, òe cor p.irdii; ,
5S annos. líssu senhora, qu • nada conh i
iiesla ciipilah iialiiralinciifc ik-soríentoii
não liials'-çUçonlrniuló n casa eiii qu'j resid*!
Os seus parenU«, nffliulos, prdem .'i qu
deila souhòr noticias, avis-.irem ,i esta i, i
cção. D. Ucncdicln, que é djlcilnosii dc um
ixirtia, trajava, uo inoiiienlo, vestido lilás
calçava chinclios,
—_.-,—...--—,.-.-.—¦- t~»ta£Xitom**~*- -*—"' -—•—*- --—¦---—

Praia B( lüW'i.lú•..iio
iil'(l |)l".*l.;i

bneianle
:ie!coannoflíií*iit:«.

*'¦* '«jílocirò Jl
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Automobilismo
NA ITÁLIA

O GRAND1*: PRBNilO "ITÁLIA" FOI GA-
NHO POR ASCARI — MILÃO, 2(1 (Hãviis)— O grande prêmio "Itália", paru atitomo-
vel, foi ganho por Ascari que conduzia um
Alfa-Homco c fez o percurso de >S()() kilome-
tros em 5 horas, 2 minutos e 5 segundos.
Seguiram-sorlhe os concorrentes AVagner.
Campari c. Minoia, que 'guiavam tnmbcin
carros Alfa. Zhorowsli.v, num Mercedes, ao
dar a quadrngesiina quarta volta, derrapoii
na curva de I.csmo. O automóvel despeda-
çoii-sc dc encontro a uma arvore. morriMí-
do o "chauffeur" c ficando ligeiramenlc fo-
rido o mecânico. Na ultima volta, os res-
tantos Mercedes desistiram da corrida.

i , , mam» ¦

Vciiilc-si; esle* inãgtit
dous puvimuntoo, com
rnno t* muitas
leilão, uiuaithã, pelo í<_*

{ús 4 liorns.

i .•üíriF"vR^:u^V^n i~7>
'"•--OS G1UMES CEliEBIt-ES

RIO DÉ JANEIRO, do Dr
meto I.iinr.. .,

O SR. LÜ1HN, A
TIÍACirA. de Con

ESTATUAS VIVAS
Sales. 

PADRASTO, d? Ch,
OS T1ÍES iíSOSQUSTElRO::

dc Alexandre Dimius".
BÀÍÇÁTELAS. de l.inia.lliirrelo.

Acham-se ã vendu ita< livrarias Francisco
Alves, !!r.'\z Luiiria, Oileiin. Azevedo c m> dc-
piisito gernl ii rua do Carmo. n. 115. 1".

ESPOLIO DE JÓIAS
* i> <• i ' i 

"1!*rl* 8,!r vendido por preços dc leilão nn .loa-o. 1 aiilistuno. | ]j„,ria Thesouro do Castello, ii rua Urugiiaya-
na, !), perto da Carioca, damos iiljinns pre-
ços: Cruzes de platina eom brilhantes, tamu
nho Grande. 550Í: lindos anneis dc platln;,c| brilhantes a 220$; extraordinária eollcecni;
dc lindos brilhantes desde 2003 a 40 contos
bichas de platina desde lfiOS. AprdVeUem n
opportunidade ! Kclo<-ius Omcga a S5S. Uru-
guayaaa, 9, perto da Carioca.
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AVISO
Coijvidiun-su os Sr.s', licciuni

não asslgnariiin os Csiuiulns
Mihseriptores a cOinparcccrõiii
larde do dia 111 do corrente
Casa dc Saude (Av. 2H di: Sei.
siitlsfiiüerein esla uxlgene

¦Ias que aind!,
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Or. Castro AiaBJo S?^
mais muda se col-1 Hospital Evangélico. Phone Villa '2'itii..
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pe social!
A pobreza invade as fa-

zendas mineiras e
baliiias

Dexenas de milhares de homens
© até meninos attraidos em

massa para fora de seus
Estados!

f A quentie econômica, yrlaclpilmcntr o
lerviço dt ahasteci.aeato dos nossos frandes
centros da ctasumo, ou ri» dc.icoujfestiona-
•»ii-.i(.i doa poatas d* produi-çâo, pura o rom-
•nerolo exterior, não dependo, nn nuo parece,
tta creação de leis, mas, siniplcMiieiit», de•#nclhores alteuçocs ís já existente**. Falia,
«òiiifute, equilíbrio, dt nf-utu que o« %ui>|>ri •
tnentos sa façam regularmente, a com a pre-
•ccupaçío i* evilir qua ao ludo d* nixu pia-
(a onda sa empilham fardos da cereaei, seu.
Meposito a sen transporte, não ti eaconln-
aiulra em «jne, pela natureza diversa de «n«<
•ulturaa e da sua*, industrias, faltem gêneros
•isenciaes » alimentação popular.

Ntste assumpto, ha uma infinidade rie ares-

;,\/

(.ONDRKS, 2-1 il*. IM *• ti Jornal -Dal.
'¦- llii-.ilil", oriifln official do partido .1.) ira-
lifllho, cm editorial q.n- publica hoje, ilofeii-
ileniln .. (ralado hukIh russo. .IU «pie «e o
Parlamento lirlimiulen rejeitar v-mi conva-
nio, uão ¦ninonlo ,\ llussia ficaria contra-
1 Indn o nffeiiilldíi, mas .sc lornnrla huslll á
luillalerra,

_ .\ referida fnlliu declara que a U,ja dos
N'açíles sert ttompro uinn virled-ide Inútil se
.. Ilu.'i.i n,i. entrarem rolovAc». cnm di mi*
Im*» paizes di .,:.-.-ii]m o lhe for permitidoíai».'r parto llll mesma l.l;:.i.
¦*¦¦'" i—ai'ii 11V 11 
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relações íc:iio<friincèzas, fi:
Kundn o chonccllcr íilarx
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OS \m TOES
•IC03

OLYM-

li Á I .Ai
r\'•-MUS, IP .ll.iv,.**).

.ipllr» ni!..! i.i.ín .ni qu
thiiitr cui liprlim Irntismlllc 11 opliilim ilu
Sr. Mnrx c.hiv ni relaeiSe» cnlro a 1'rniieu e
II .mi.-iii.-iiiIi.i, niniiirestiuln 110 decorrer duiiii.ii conversa quu n iiiiisino correspondente
levo tom o tflmncoller •lloinílo,

Segundo n ponsuinonlu tia ehofo do goier-110 d., llelcli iu, relavÕos enlre 01, dous paliousno presonloinonle orleiilndns iiòr unia cor-
illiillilnde Imatnule coiialiloruvel, sendo du
esporar que, d'orH uvanle, ntclliornrfto sem-
pre. Nu terreno commerciai, o Sr. M.irx cs*
pern que us neriuelnções eiilnlioladas entre 111'tançn e 11 Allcuianlm dãrilo o resiiliailn sa-

nctorli. ilctscjadi) e euulrlbúlrüo para «les-
ilo pux quo o*, nnn 1'ãsr-asaana

A Água do Oolonia proforidfi,

| 
itvolv,

Anlcs do comprar, vejn os picçus da eus.-

Orlando Ranfjel-83, Aascmblca, 85

A quanlo montam as dividas das
estradas tle ferro aliemos

MBjjLIM, 20 (ÍJ. P.) - a» estalltticas
compiladas pelo Ministério dai Coniniuulca-
çoes demonstram que as dividas das estradas
do ferro nllemãs cievam-so a cento e setenta
milhões de marcos ouro. Aa e«!radns de fer-
io, entretanto, possuem stoclts dc carvão «vá-
lindos om oitenta i oito milhões dc marcosouro, o qu« faz reduzir í divida a oitenta
U dom milhões de marcos ouro.

iitiinen
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rougo" da mulher chie
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QUER FICAR FORTE?
TOMB O

ARSÊNICO IAÜ0 COMPOSTO
,. rtránde tônico c o melhor foriificanle dnliomocopatlila, Depositários fabrieonles! O.*r.ivlu „ Comp. R. S. Josi, 7."i. Vidro SíOOO.

T. nas boas pliarmaclas.

.i;t).M.\fl*Nii/\l)l) iMlií rilANK tlIVITY)
NOVA VOIIU, Selemlil.., ll'. I'. I -* l'm

Vcrlflcn-Bo nm snínde desrnnleíilflmcnlo •'' « aim-riejin»;. nue veucer-im *}»»*.^*^
entrj altíuns concorrcnlcK ãs prnvna de hi)- ,•.',• >l);mplm«» de 10ÜI r.,1 "Ilu. «»«'.

plsino quu su reallMinim, oirtc-lionlem e " ' »";t»*.i.l,ul.'; «Ia Sontli.i.i, Ciillforii n,
iionlem, un Villn Militar, em eimliniinçfin .lUiseMUiu cllc vlnlu cintos paro us I.M, d...
.i ouli-.is que sc effeetiinrnm, nnlerlornien- ' i»Itto*« -•p:itiliuiiU<i o nrlinelru logar im nn.
le, im cum|iu da S, ('brlstovi..., enlro iiilü- v-»ii.e«to d.i peso o du ill*.co. lísln ulinmi
Inres e civis, nnelnnacs e eslraniíeltos. K*I *»''¦¦"'¦" *',"*1,*;*'» i«««mo nimlii surpreza, por-
• uc u> elnsslflciiçôes fliu.es, •.rgiimln enn i'pic a uplnliio ücr.il era que ella haveria ih*
si.lei-aiu .,s hüeréssadiu, não ri.riv. ...mi ¦ - l'"" ¦' nlijiiiii fiiiluiideí.
.um ao que esp.«riiví.ni <.s ronenrn • " *<" verdade, nas provas preliminares, i»
te-nenlo Sevlllm. por er.cmpl-i, repw.-*nsti»iiu- — -u"' nii- lliiliaiii u-it» Ima ll*i;.ira.
,:.. lã- iiMimviilu do civ.íl.i.i.,.'„..-;.- " c.iliroriieiise. lia Jmm ilã miiiin
Iuiii, iliM.i.ir.iiiilo*' • nn rmu-iirst. por min '..>'. ' ,"'i !••""•> r.corl i.lymplei», ,r...'.ul 11

.—mn*— -
I -j_sr«Tj_«i3«»r_í_»«au^jiB^^

**^**^<~^*-*^W~~~»*~W~~»«-_iM»^^—<¦¦ ios t* m —»WW—T~—I

AMANHA CONTOS00
Centro Loterico

R. SACHET, 4
¦ mn* ¦¦—  ...

O Sr. Marcilio Vieira, fazendeiro t cria-
dor em Minas

Us a remover, i certo, porem muitas dc crys-
t.illina origem, e dc remédio evidente, qm*.
tipplicado, com os recursos das disposiçõc*.
imperativas em vigor, facililnria completa-
incite a conclusão desejada dos esforços para I Por

0 próximo recita! de declama-
ção da Sra. Angela Vargas

A Sra. Angela NVir^as Barbosa Vianna, re-
pulada professora de decla.nação, cujos me-
neclnicnlos artísticos, depois da consagrados
im França, alcançaram brilhantes consagra-
..-ôcs em nosso pai/, renlisnn,, un di. UO do
corrente, ús -1 horas, ..o Instituto Nacional
•l«: Musica, um recil.il destinado, cm dnvi-
il.-., a obler grande exilo, d progrannua dc.s-

festa de «rio abrange pocti.s nossos, bem

0 festival de hontem, na A. E. ei
cm beneficio da Liga Brasileira

contra a Tuberculose
Conforme eslava annuncindo. :ralisou-se Í

hontem, no salão nobre da Associação do*. Ibnipregados no Comniercio. a festa pron.o-Vida e patrocinada pela directoria da Cas»!dos ArtUlas e em beneficio da l.iga Brnsllèi- 
'

•-.. contra a Tuberculose.
Presente elevado nüníern de ramlllsis e ca- |valhclros da nossa sociedade, .is tres hora*-. '

d.i Urde, leve inicio a parle lyrica do fe-Mi- i -¦•;.). obedecendo uo programma seguinte- 5
Primeira parle -- Llszt — Itapsodla ii. 11 IrSrn. Gris-eldá Lázaro Scliedlcr; 1'ticcinl —'¦ iílosca — \'issi .l*a.;te, - Sra. Ceslra Vclla í íI-ilippuccI; R. r.iladill.r — Pairle — Conta- '«

blle de Ilysóõr (Barilonõj --- Sr. Francisco '
Nnsclmcnto Filho; Luiz Quim i-ães -• Poc-sia, — Sra. Maria Atllonielta Ilibciro; Car-.'os Gomes — S.-l.iavo — Ciei dl Tatab.l.a —
Sra. Lucina A. Sociro; Muyerbeer — Aírl-cana — "O Paradiso" — Sr. ltol.erlo M:rio;Chopln — Bareãrolã em So! menor — Sra'
Griceldã Lázara Sobedler; Bernard — l.e fait*i*ur anx oiseau.*v í.\ pedido), —¦ Sra. LneinaA. Soelro; Giordano ~ An d ria Chenlcr —•
Itomanstii — Sr. Ilobc.to Mario* Cançoneta
... violão — Sra. Maria Anto.iicta Itibetrb;
Bollo —¦ Mefislofile — (Nenla) •— Sra. Ce-
slra Vélla Fclippuccl; Tlinmas — llan.lcto —
llrlndlf-.l (Canlo) — Sr. Frederico Nascimcn-
... Filho.

Todo-;

uu... •..'> faliu, mio ulcai.i.ii .lassilLM.,*.'... j ¦¦ 'II>e«» ã ilWntir..i ik* cento v clncocnlii i
ilcnii-.i dus prêmios !• pes o seis pnllegiid.is e mela.

ntlicl.ies do I" IpglmeiHil que, .oino< .'micu lillles, lloiiser llnlui iiiiii..lailii o |>e-
aquelle, uão são alumnos da mlssfln frnit-j*»' « quureul.i e novo pis, .luas pole-iadus o
ce«u, fiH-ain laiiibcm prcjmlleiidus nn ein •'

iiiv-.-.eãi. a que se julgavam rum direito,
pois fal.iv.vsc ii principio na iin|iorluiu*Iii
¦l.i lempo e da conservação dos eniniiu..
liem como na nuscneln de ãceldcntM pes-

¦..-.cs e nialcrlaos, clciucntin esle; qn*-
ii.ii.ieciani a referida classificação, liste*,
officiaes mostraram-se stirprehcndldos com
.i iflterlo adoptado ..-.. julgamenlo, pois ro-
r.un eolloeadus muilo nli.ilxn dc eoncor-
rentes que não obtiverem ponlos suffici-
.•nles.

lünlrelonto, estes mesmos prejudiendos
nuo deitam da reconhecer que •• primeira
d.is coi locações foi j.ist.i e merecido,
"iuiiiiwm—iiiiiuiimh—ii1 —iiiwiiuni <¦ iii um iiiiii miiú 25:000$000 li

1

Depois de amanhã,

oteria da Victoria p-C&_CS____(

ili,fco jogam !> mimai'

Vende-se em toda
'tf&LmriwmizitSzs?!.

limpa

u
jarte |

*rr,*_*3S'.-j_5CTrA'S3!w«r

^rsssm

Como se
_Q_5u

M

tomako
Xota de

_,**
interesse

r/modn
I

»s interpretes des«cs iliffcrintcs nu
como porluguczes e francezes, filiados ãs d.-!"1'1'05 ,occhcr!"" ^ioe npplausos da sssis
versos correntes literárias, I. -5f . , ,j ....Depois de haver sido servido cha sos pre'jy este o programma:'Primeira parle — I — Ser mulher — Gilka
Machado. II — M5os dp amor — I.uia Car-
!o.s. III — a) Du mo.iron, pour los p'tito oi-
seanx — Jean Richcpln. li) Sonuet des p(Cni-iosití poetique) --- Plrró Ponce. IV —
.Vn luz da tardo que morria — Adelinar Ta-vares. V — O meu paií — Hermes Fontes.
VI — Ultima confidencia — Vicente de Car-
valho. VII — (.ii.insi.it de Forlunia — Mus-
set — (Cli.irlolto Wejliscli). VIII — L'Epave-- Français Coppée.

Segunda parte — r — üxtraiiho pássaro —'ra 
dn Silva. 11 — In ciclremis — A una

«entes, nos salões dn sórvetcrla Ãlvear, co-
tiieçaram as dansas, que duraram até it, pri-infiras horas da noite.¦ m*m

flmanha

m

Par» rvilar ns Inciie/modn*. conuiuins da
ilitTffitãn. aconselham ns medico.*, não tomar i S
piireãntea, ninicnesla nem birnrhònoloi sim- '. 

y, r j>
pica niaií.is rezes í.iipi.ros ¦• i!o effi-ito.s du- | H LSu

;-i.lo»,i>« i;' neccesariii dizem .-lies, litnpnr o k T
estom.-it;o tomando litrnrbonato esterl/adn cm. j\ tyH

{.nu pouco .laij.ia. remediu ncradavel. puro c 15]
i offlcaz quando se sente o estomiiRii i.MadojS

dcpiiis das refeições. N'o im-so paiz » l.i- ¦ H
calrbo'n-nto eatcrlzadu ijc alta qualidade se H
i.(,(!n consegalr sõ cm vidros bem fechados, | n
porém, nnnca em calvas ou iiacolcs dc baixo jg
j.reço. 
-.t j H

Péssimo, ainda, o espade sani-il

ca

tarso de Gameíá

concertar desvios de methodos quo as leis dc J linclin Carneiro de Mendonça. JU — Plcni-eniergehçia não reparam senão com seu ca- lunlo —• Ravmundo Corrêa. IV — r.'ctcrnit.;
rauter.lransilorio. | ,-.,.,,* 1'aniour — Heitor l.ima. V — A unePassada tua vigência, asíravam-se ainda j Madone — Baudelnire. VI — a) Chirfonncl-
mais esses defeitos, cjcaggeram-se os abusos. Ile — Maria Eugenia Celso, b) Soneto —
o os aproveitadores recuperain com largos ! Verbaeren 0-Ruth Magalhães). VII —

I Xem todo sonho neste mundo é vão — Ro-
(.'.•.'go Octavio l-ilho. VIII — A queimada —

j Castro Alves.
Terceira parte — I — Esperança — Lin-

Idolpho Xavier. II — Dòlohcin astral — A ris-
lides França. III — La Conscience — Victor
Hugo. VI — Declaraiion (1'áinoiü' a 1'impar-

Ifnit du Subjonctif. (Ilka de Castro). V --- a)
Prece; b) Pobre cega — Álvaro Mòreyra.
\'I — .V morlo do Sol — Octavio ilibei ro da
Cunha. VII — La Pluie — Hodci.bacli —
'l.ais Ferreira dè.-Olivèlrn). VIII — Dnphnis
c lAlcimadura — Monsaraz — ('Maria Snbi-
na do Albu(juerque). J.K — Itataplan — Jac-
ques d'Avr.-.y (Edln Cosia Uma). X — A

Olavo Bilac.
•mn*" 

attralr em Minas c na Bahia os homens'j Pvnryfléa Iratámenlo garantido com o
do campo, e. até menino», reduzindo as cs-J*"" "' a* especifico PYOL, appi*. pela S.
tradasa verdadeiros caminhos de formiguei- JP. — Manoel Duarte, Gonç. Dias, Si, en-
ro, nos quacs, sempre com o mesmo sentido trada Hosario, .1", ii" c. sabbados.
* com a mesma direcção marcham turmas *--"*wm»—'•
e turmas de lavradores, quando não são trens I .r--w--».^-«í^^^

irgos
juros o pouco tempo em que lhes não foi
possível agir em liberdade, com prejuizo em-
hora do npparclho que representa n economia
uacion.il, publica e particular.

Circumslaneia dc puro acaso nos pez em con-
tnetÒ eom o_Sr. Marcilio Vieira, um dos maio-
res fazendeiros do inunicipio de Plropçirn; <•
que, ponderando sobre a crise de subsistenciíis
que atravessamos, abordou conceitos verda-
ili iramente cheios de interesse e merecedo-
rca de carinhoso exame dns poderes públicos.Ku sua opinião a falia tle gêneros'baratoso excjiisivamcnle devida ã vnlõrisacflo do
café, isto ó, ú yalorisaçãò natural. Decorre
dalii uma infracção permanente da lei queregula o transito dc trabalhadores. Fazcn-j Morte de Taplr
deii-os paulistas mandam seus rcpresculnn-¦

Icliejns, repletos, com tnl intensidade e em
ancii.s lão febris que não raro se observam'S
ali-íizos de horário nas estradas Central; lí
Oeste c Noreste. j^

A silnãção de cnlaniidade culminou mas
coiilimin. O Sr. Marcilio Vieira sabe de
mn.i_ nldeia bahiann onde. entre duzentns
fan.ili.is. secoiitam apenas dezoito homens
adultos I

Decorre desse eiodo a pobreza que inva-
de as fazendas mineiras. As maltas virgens
e ., cortar:, os campos nor cultivar; as sa-
fras á_ espera tle colheita, einfiih, a riqueza
que. não dã riqueza, ncu mesmo os meios
de vida. o ouro qne não valo nada.

Os jornaes dos lavradores so valorisam
em oscesso, sçtn, comtndo, deixar de pro-
p-.rcion.ir, altos ganhos aos plantadores e
criadores. O trabalho chegava para ludo e
)¦.:.:-.¦] Iodos, e (lava sobros. Agora, pagandotanto quanlo sc paga cm S. Paulo, o of-
feilo da propaganda c. do tal ordem que,¦preço por preço, o mineiro e o bahiano, le-
ve.dns uur esperanças que ninguém sabe se
sí verificam, dão dc hombros c lá so vão
plantar café.

O Sr. Marcilio Vieira tem hoje, entre ou-
trás fazendas, uma, a maior, que fica á
beira da eslrada dc ferro. Só em madeiras
poderia ganhar uma fortuna. Arroz, algo-
dão, e outros produetos são ali de floresci-
mímlo oiiasi espontâneo, Entretanto, pa-
pando embora seis mil réis de .liaria c of-' ferecentlo mais, eslá a pique de enormes
perdas. O qúe sc dá ahi, que ó em Porto
Ifnria, acontece a todos os outros, da lia-
iiiii c da Minas.

O estatuto que garante o iminigrante es-
trangeiro. obrigando quem o.s contratar a
Ioda assistência material, não dá garantia
sufficiente de trabalho do contratado. Cem
contos gastos com pequenas habitações pa-ra estrangeiros, em Porto Faria, foi di-
nheiro que o Sr. Marcilio Vieira considera
poslo fora.

Nesta ordem de cousas, è seu pensamento
«ruc ahi reside, exclusivamente, a chave da
questão ria carestia da vida, pois o fazen-
de.irò paulista, «iie arranca aos oulros o bra-
çn para o trabalho, liãõ produz tinto. íillrã-
passa.nin os limites das necessidades iuler-
nas cm reduzido numero ..le colheitas, nó
mesmo tempo que falha completamente cm
outras.

Nem mesmo um homem para encaminhar o
gado aos curraes se arranja no norle dc Mi-
lias! As rezes cxiraviam-so e se tornam bra-
vias ou invadem campos cultivados.

Essn a situação de tristeza que enche dc
apprehensões os que vivem da lavoura no
grande Estado central c na Bahia. Essa a
verdadeira cansa das difficuldndes da dis-
tribuição dc ecreaes, carnets madeiras e ou-
Iros elementos imprescindíveis.

Não é possível encontrar saida se não se
começar dn fonte, que não é outra senão
cr.ta, c que o serviço especial da A NOITE
vem noticiando ha alguns annos. rom ns
çineixás dos prejudicados Ioda \e-/. nue. leva-
dos por promessas, chefes de. familia aban-
don.-.m sua prole e caminham para o interior
de São Paulo, pnra nunca mais darem noli-
cias suas, dcsorganisandO até a constituição
sõçiál.

São as considerações que or.corrcm c de-
correm do testemunho pessoal daquclle fa-•tcudc.ro e criador no norle dc Minas.

NA LAMBERT
PÓ COTY

Todas
ns cores
RUA SETE 92

i.k(;itim.\s|ÍÍ»í-J
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itado!!'; fcj
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JOGAM 13 MIL BILHETES

ria do Rio Gnmdel
Vende-se em tocía parte

mm
m
m
mm

j Um provável candidato ás pro=
ximas eleições para o Co»

gresso Mineiro
MONTE SANTO (Minas), lã (Serviço cs-

peeial rin A NOITE) — Consta nesta zona
| que. para as próximas eleições de preenclíi*incuto .Ias vagas (pie se vão dar no Con-

gresso Mineiro, será iiiilicado o Dr. Celso
liueno Brandão, director ria Escola dc Plinr-
tnácia 'le Ouro Fino, onde reside.

-mm*»

A sociedade de Juiz de Fó-
ra applaude a pianista

Maria Calazans
JUI;. DE FORA (Minas), !.* (Serviço espe-

ciai da A NOITE) — Hontem á noite, no
salão nobre dn Club Juiz dc Fora, a pianista
Muria Mercús Cnlaàuns rcalisou um concerto,
perante numerosa assistência, sendo viva-
mente àpplaüdidn.

**l«Ct»

"i* Ê*í W K 8a ili \k^>H_JIL_fl_l
das Águas de Colônia

è a Rainha.
Perfumaria Lapenne
Ilua do Theatro, 9

Lira ia I
Io lie iiitia

TODOS DIZEM!
— Só —

I!* •
Emquanto suas congene-

res a perseguem, a LOTE-
RIA DA BAHIA dá-Ihcs li-
\re curso em seu Estado,
provando assim, (jue a su-
perioriílaíle de seus planos,
não lhe trazem líoiicorren-
cia. O publico que julgue !!

_afg$£_i

CAMETA' (Pará), lã (Serviço especial du ,,
. \ NOITK) — Continua péssimo o cst-..!.. ' '

| .sanitário desla localidade, ,-is*;im como
, lodo o interior do município'.
| ¦ . i ¦¦¦¦. .,„.. „. —>—.MtHHjai ,, ,

Um punhado
de sortes

Pela acreditada I.nterln do Rio Grande
foram pagos ultimamente os .seguintes pre-mios :

100:0005000 — Prêmio do n. IC3D da ex-
tracção rcalisada cm 7 do corrente pago no
Sr. linltl.az.ir de Oliveira Xoves, morador em
Uníre liios, do Estado do Hio.

50:0005000 il» n. S.J!)ã da referida o*!.;:-
içiio. pago, cm S. Paulo, pelos Srs. Antunesile Abreu & C. ao Sr. Knsario Capossoli, i.é*
Koclaale residente na Cidade dc Capivarylistado de S. Paulo n
I00:000$p00 do ... 11170 da cxlracçSo de 11
do corrente pago pela Agencia ,'eral desta

, Capital, ao Hr. líaul Werne.-lc Alves, (la ti-liai no Rio de .laneiro. da Empresa do Ter-ias S. Paulo e Jü.i I.t.la., Alves, Martins .H
C.i I.t.la. TEU
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ASAIS n yiDA!
Protesto centra a
iei de construcção nas

zonas suburbana c •
rural

Nio liem iiih-nl- ¦>.*'* as ob%ervflçòes f*>uM
nus Unhai nlmlsn. >• <|uu fomtn em .. ,* NOITI1'. «tue us Ira/, n publico, ifi ,.
ipiu ni iiiiloiid.iileí eompelPMli • u lli >n . ,
iM.ut*<> nolira <i nRStimplii i »' .' ,..,
min liiuls, dc |-ci1ii elíwm i-. .p-'! . •- ,•;;,.

. i.lnile-. ila > - la c . i.i »•¦> 'o ,

"Si, rcil.iclor di '. "ÍOI !
i| o,-, ilu Milmrlilo r ilu /¦ o r
...trniiliailo ijue A Ndirií, •viu,-:
dedlendo il» cnuiu ilo povo, ml i
nltiilii mini (o palavra a i... ... , ,,,
relaçãondcspollcuolinpralleiivel i.i .... ..
ütriicções. ipic o Sr. p.cfcit., pn ..,; , .
um "iiIíiisi;" no Conscllin Muuicli. ;
está sondo npprovada com espanto
dcí, por ilrlln faícr ijnesliío fccl.
lio poder vxociillvo miintclj».»! I
lui, Sr, rednclor, u ttona 'uliui!iaii:i
lell.i no "magma rii'»'' ile construi-çf... . ,,
lols .|iie »¦ fnze.n puni u A*..*i.'•'¦< ';•..
co. Construir uma wis.i nns coiiíIumIc Idur.
...a on Irajã. na 1'uvhiiii •... .-..-i illm . . .„..
veniflil.i,*, v:n* lnrnnr-ne prnlilen.n I». . íh .
.-il como o •.*.|i'ii:' i"i centro da •
Ilio. As mesmas cditcnctns, os ingstnoi
|i|tiolumcnl(is. .. mesma . ,;..].iu-.,
riV) do plantas i,e fn/ein paru ism ... ..atro
il .s casos, Indiffereiileincnle. como ¦- .. pi
lilemn dn hflbltiiçfio tosse a mesmo, X.„,
prlncipnluientc, da zona rural, soiiidv : ¦;.;,..
mente sacrificados.

Il.-ivi.i nina disposição d» Conselho Mun
eipal (pie pormlllin n livro con>lrucç««
/iuiii rural, onde ainda liãu lia .'i*ui, m<v
lun, nem csitolo, onde u Prefeitura *-ú i,,r
para colher impostos, *,e.ii os itcvnlvi-r m
conlrlljuliilc num só lieucflcio... ICra unu
medida juslo. ICm um desabafo para o p
hrc (|uc ali podia conslntir sua rim , .
sem as complicadas cxijíe.ie;
impostos municipacs dc coiistrucçáu, ,-m.
lidado dc tal meilidn loco sc palcutc i
..optilaçâo pohie, n operário nue morria m
lü.i si-iu nlirigo, nu iiiie !in!!:i de se . ¦
.-liai* nos morros du l-uvelu e nutri . , .
liicio de criminosos, correu para a zona r
iiiido, com suas próprias mãos c com
rínl dc nccnsiíiOj preparou sen pouso. I<r>
.. h.-.isa.la fluiniiicnsu, lodu n /...ia da t.cn*
Irai utj flaiijtu'. até NMIõpoIis, n!é
Cruz. ale Campo (iratide. tu,Ios n(|Uelles ler*
icnos alé então iil.an.lnna.los se ciirlicr.im
de casas em poucos niinos, Pois liem, .'¦ isso,
i essa providencia lãn sal.ia e lão aceitada,
.i conslrucção de emcrjiciicin fora e Iniifie .Jii
i-e.ilro urliauo, ipic :. nova I.i vae extinguir,
exigindo paro :i /una siihui-hiinn o niesiiw
r**4i>i* d» zona nrliaiiíi, c considcraiidn sii!iur<
l.aiin ludo o ipic anlifianientcern zona rur..l,
;:li'- ii-í ilhas da halliii, sem ili*criiiiinaçài.,
das mais próximas ás mais disliiiiles ',
conlra i*!o. coiilin o>l'n barbaridade sciii ti--
tue, num niomculo •!.: afllicção do ........ .-.-i?
vimos pedir a voz sempre caridosa da '.
NOII lí, o paladino do pobre, do dcsgraç.-iiH
dõ humilde ncsla terra de poi en lado:-, 

'oc-,

jior viverem á faria, sc rsttucccm dos ni-'
esmolam um pedaço dc puo para o csto.nn*
,;.i e um pouco de palha secca por teclo !

.V A NOITE os nossos rogos; á A N0I115
ns nossas supplic.is. A .VOJTív não se vesd*-.
não se aluga; A NOITK i( o povo ! nue cli..
esteja com ns pobres habitantes das /..mm
suburbanas, onde í lida e rpicriiln, e não coni;
iis t.vrnnnos (p.ie nos liram o pão e o tectoI;

Pulos moradores ruraes — .-). Ferii.uii/.-s
Vitlal. Irajã. "

,—do-*
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JERSEY E MEIAS
Preços da fabrica a varejo, grande varie-

dade. Largo da Carioca, 12-sobrndo.

tres milhões de jovens allemães
arregimentam-se contra o

afssoi e o tabaco
niillUM, 1!) (U. P.) — Mais de Ires inl-

lliõcs de jovens allémiiçfi i.llslarahi-se nas co-
biirles dos propagaiiiilstas contra iis bebidas
alcoolocias, còmprometlcndo-sò a abster-se d
álcool c tabaco. O Dr. lteinhardl. Strcclier,
.ie üarmstadt; chefe da Liga contra os linwi
scmclhnnle ã organisáção do niesino nome
existente nos Esliidbs Unidos, affirma (|ue
a propaganda toma agora enorme incfêineri-
to, sendo possível que em breve espaço, se
decrete nn Allemanha nina lei prohihitiva
idêntica & Volstead.
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Próximas saiclas para Europa:
_, 15 Novembro 1924

síZJ!) 7:Janeiro. . J02Ú
2 5 Fevereiro. 1025

Ü Abril 192ú
C'i Maio 192^

Av. Rio Dt-unco, J)4-in. Tel. C. 1902

Km inspecção ás escolas do in=
tèrior de Sergipe

LAHÀNGEIIWS . (.Sergipe). :.<• (Serviço
peeial da A NOITE) — Acha-se nesta

jilç. o Dr. Florival de Oliveira, delegado r,
g.onal do ensino, em serviço dc iusjic.-eí

! aos estnhclccinicl.los desla zó.i.-i.
.I':n-a a boa execução dos luelliiidns pcil.i"..'.cos .Modernos, o Dr. Klorival, Ir... dailiiislrucções aus professores loca

,-íl-Í!.-u!i sii.lisfeilos.
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Empataram o Qlympicej de Bar-
bae(3j?a, e o S, S. ievar

Escrophulas ? Eüxi? de Inharae

* SABONETE |
Não ha melhor.-J
A venda cm lodojg

o Urasil. ra

PERFUMARIA LOPES I
PRAÇA TIKABENTES, 36 o 38 e I

RUA URUGUAYANA N. 14 *- RIO M

DORLY

Rotisscrie Progresso
PREÇOS RAZOÁVEIS

•11 — LARGO S. FRANCISCO — -li
1 mn» ¦

Para a propaganda, em
Jniz de Fora, da radio-

honia
JUIZ DE FOHÀ (Minas), '.'¦ íServiço espe-

ciai (Ia A NOITE) — Vae >:t-r fundado nqui,
por nm 

'grupo] 
de pessoas de destaque social,

uin club destinado á propaganda da radio-
tclcpho/iia, educando o povo, iustallando ap-
pai-elhos e promovendo audições publicas. A
idéa è. apoiada por toda u imprensa local,
esperando-se que. em breve, seja uma rcali-
dade.

. mn* 
Caiu do bonde c teve morte

instantânea
S. PAULO, 2u (A. A.) — Quando in Io*

mar o bonde, hoje. em Sanlo Amaro, o s.yrio
Abdíilhi Notib, d; (ü annos, casado, com*
mereianle, perdeu o equilíbrio, sendo ap.-i-
nlifldo pelo reboque, do qtie icsúllon :, sua
morte iiislantanca.

A policia abriu inquérito a respeito.
-mn*-
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FOI PRENDA COM MEDALHAI
DE OURO PELO 111i

[3 Ali li ACENA (Minas), 'JD (Serviço espe-
ii.-.l da A NOITI-;. — Itealisou-se n esperado
inalei, entre o Olyirtpicn Club, desla üidtiilc;

es. j e. líin çpYiilJ.itiniln ilu S. {',. Meyer, dessa ea-
ida- 1'jlal. A piirlida, qiie foi cênhida e muito

I dispiiladn pui ambos os quadros contendo-
j :cs. luriniiiiiii com um empate de '-' x -, por
j icr sido aniii.iladii pelo jiliz, pertenccütc ¦'

cinliaixada visitante, un. soai du rumpeãii
j l.iiirliacciiciise.'.
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O MKI.IIOK PO* DE AP.I10Z

"PLVS ULTRA"
Xão é unia rcvisln, & um mosirtiano finis- I¦¦•mo iL- arle e pensainénlo, um exemplar il.i jprogresso dui trabalhos firiiphicoci, esle nu-

MiLTO fio " !'iiis Ullrn1' f|tit; nus oTIltccí; :i >
i.a.sa liraz l.a.n ia. c numero qm- .'• uma .-nu- '•
saitração da Ilalia arlititicii, comnicmoralivor
da yiufiem do jirincipc lliimberln. Colheá-j
mos essa revisla de surpresa em surpresa |
|..ii-que não ha unia só de suas paginas, in- I
elusive a« de assumplo commerciai, que não \seja um allústado de bom fjosto e perfeição»_<ní,__

Ml tóira
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ITAUA AMERICA
AV. RiO BRANCO. 4

^^•wjmwi\?^''VU''^
'xaestTkfe" 

('(iiniiiçnmriiudo o seu primeiro nnhivc
!.o,*"'I.fi i-lsli.-pi. ", a oplima revista h -¦:-
iihola jiiiblie-ida nesta capital, acaba de il.u
mu bello ínihiero, no (|ií.il, ao lado dc iiili
ilas gravura:;, insere artijíor. sobre os nuil
p.iipilanles nasunip.los, assim eomo vai-iiui..
I.- inlcrcssnnlcs secções.

Uni ex-ccllc.ilc iuiiiVero.

*isa^^Tfiffi^E_*."3_ia.iír:iy**_3__^
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íllA Escola Normal'

Precisa dc dinheiro ?
A Tinturaria Allianç,'i dã ern dinheiro, no

acto da entrega da roupa, o valor da mesma,
R. Visconde Hio Branco, 38. Tel. 5351 C.. m»m ___

RAIOS X E ULTRA-VIOLETAS
Tratamento moderno e indolor dos eeze-

mas, uleeras, furüncülos c doenças da pelle.
Phòtograpbios (raios X) em domicilio. Dr. Da-
n.r.see.10 dc Carvalho. S. José SCI. T. C. iVJTO.
"""""¦ -..*-..--_-..—| mmtym* i .— ¦ ¦

inauguração de uma fabrica de
charutos

JUIZ DE FORA (Minas), 10 (Serviço és-
peeial da A NOITE) — Foi inaugurada, aqui,
uma fabrica de charutos., de propriedade (lá
firma Prado, Freitas & Cia., sendo dc boa
qualidade os produetos apresentados pelamesma.

C.-la tlis.tr.buiílo .. ii.ii.jcn. , dn " \
dia No-.iii.il", t-e\ i-(a de edil. ai à.i, du

: direclor o professor linrliosa Viai.m..-.isto progi-amiíiu de pedagogia, l,vi

l->-
qnv
rom

redi-

Histori!
Silveira:
Castro:

— i-Vnn*

('.estos Instes — llennlo Lacerda:
Geral -- Alfredo Italthazar ila
Ghiihica oiganicn — Corregio de
l.exiogenia t- griiphin dos verbos
..-isco Antônio Dias dc Abreu; Gcon.clria -
Ferreira de Abreu; Álgebra —¦ Haul .1'Avila
Goulart-; Parnaso Infanlil'* Primavera •¦.-
Luiz C.arloii; A ulli.na lição — XeiuiiiL- (iucr-
rciro: Misericórdia — ' 

Garlinda Andrade
Duval Assis; Cabellos curtos — Adcliíia
Picanço da Costa; De agulha e linha — Cio-
ria Svt-anson: Dr. Alfredo Gomes ¦— Adabi!
Duarte; Bibliográphia e Varias noticias

POMADA

Contra
PÃNNCÍS, ES-gula, contendo sempre exccllunlc collaborii*

ção.. "A Escola Not-mal", em seu ulliniri nu-
mero, traz o seguihie summario:

. O dever do Estado; Escola Normal prima-ria de Ponta Grossa; Culminação dó Sol
uo norle ou no sul — olhei o Heis; Nervos
eeaneanos --• Barbosa Vianna; llluminnçâo
dos edifícios — Alhos Aramis dc Matlos:
Esperando — Porto Carreiro Nelo; Tlícorlh
ios ires quadrados - Roberto N. Liudsay; Q PÜQV!MENTO DE UMA AGENCIA

PSS^HAS, RUGAS, CRA-
VOS e IViAfJCHAS DA

PELLE
INFALL1 VE L*~ » 'mis*- .

POSTAL DE 3a CLASSE, EM
MINAS

S. .IQ.U.i EVANGKMSTA (Minas), lã
(Serviço especial da A NOITE) — A agencia
postal de :;" classe, desla villa. dirigida porum ajudante e um carteiro, no periodo de
1" de Janeiro a III de outubro do corrente
nnno, leve o seguihie movimento: vales pos-laes emlttids, 50.1:7608100; prêmios cobra-dns, 2:992§300; nunicro de vales. 176. c re-
gistados expedidos, '-'.tiDO.

1S.OO€^ bilhetes <
SO % EM PEEMIOS '

I âmáali I!
I w rara r.iH-jai-vlH y f;-I f5'•; ?-w j

¦P In M&iríl* r-S^lí-fíii '

!|.i.,:fi|| " ($# ^
si nnc -; cc*nin

§A' VENDA EH TODA A FAKTJí:

mm fabrica
Recebemos á seguinte carth, que ruc Ira.;*;

scrlpta pnra merecer a allcnção da autori*
dãdc conipétcnle:"Senhor redactor — Os moradores da L>i*
nn rin Tijuca pedem a V. S. par;- rliisnur
a attençàn do delegado do IV" dislrielo p>-
liei.-.l, afiiu de probibir que a "Al.-inehcster''
buzine os ouvidos dos visinlios com os seus
niaviosos teares utú alta noite. A Ranaiiciãindustrial dos pruprici.irios àlllãda ao pouid...nor á vida o saude dos operários, precisade mn correctivó que A NOITE saberá dai",
estamos certos. Vossos constantes leitores.— Moradores da Usina da Tijuca."
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Redacção, Largo da Carioca, 14 aobrado — Offlcinaj», Rua do Carmo, 29 a 35
p—im »i- wi »m i i ala rn .

OFFICINAS, noitc 7852 e 7$L'

...

j_ TF.LF.PHQNKS; REDACÇÃO, centrai, 523, S28S e omciAL - GERENCIA, cenmai. 4918

üiâifl táftMálk fr^M^lt** áfhIííi® If$Çg| IfiSãiS 0 randio
sirsira dos nossos velhos servidores da pátria»^ _

Poi suspensa a comida, pela insignificancia da etapa - Notas consternadoras de uma reportagem no Asylo dos Inválidos
'OS MlKUSlJOSO^ du viria iitllnl r» .O rnonilnr de |>rfáa

u ji

EDIÇÃO

EXTRAOMRIA
m>

Vão ser inaugurados os novos serviços da Fa-
culdade de Medicina

ti puifros anituslioses da vida situai.nm qno o* pror-rlos homens fortes se sen-l«m poeuean* .- impotente* para lutai- pelnIU« i»t>sl"frnel»,t«es sSo os tormentir, dn
isrsetU. repro-.iuzem-sc, t,-.mbcji). numa in-
tensldadi dn aonst.-rnar, enlre cs bravos ve-
Ihlahej, nye foram os esteios tf n nossas fi-
[«Iras, nos inomputns em qtie a pai ria, ron-flmitr, r,i chamou eo serviço tias armas,nei campos du batalha, lisses denodndos
loldsdns d'i enlrVir.i. <iue ainda, e pira sem-
jii-c, trazem, gravadas, as cicatrizes dos
«imbates, passam fome i Exhnustos, curva-dos iob o peso ria vida rude dos que imiTe-ísram os terrores du guerra, muitos desseshonrados velhinhos já difficilmento so po-

Uuaado .i-iiti-s da excellente sala ds jan-tar. deparámos um quadro, qtie, a prfncl-pio, poderia )mrecer cômicoi um velho asv-indo, aüo, muito infiro neabára da arrè-mssisr o seu husláo tobre um pequeno nrefl
quo llie escapara dai mãos. O eminalzinli».lendo, gritava estridentemente, emquanto osoldado dizia, orgiilliiuo:Quasi tine fico sem almoçol

Entnbolámos conversação com o velhomiütnr, tpie nos explicou :
O nosso eomranndante é muito bomhomem, mas não podj fn/er milagres...

Isso foi dito por um veterano do 1'nr.i-
«tuiy <|iic. sem loiiiiu- fôlego, continuou :• • As pei.ifi.-s cobram sessenta mil reis.nus so d.io nlmoço no meio-dia...

O caçador dr preta -.aspirou forlemcntcc saiu, levando o nnlinnl, morto, üopen-illll-iitlo pelas pi.tili1i.is... Seguimos o ve-Um soldado c fomos, ver muniu elle Ia pre
parar o seu almoço,
(»

As Installnçffes rto Hospital tta.aiisci-icordla
I s ** •*

para us diversas pesquUi.
A clinica oplilalinologlca dn nossa l-'„

cuidado dc Medicina, se jí. era uma dns
mais liem cuidadas cadeiras do ensino uk-dh-.i. pelas reformas de que vem sendo ob-Jecl.i desdo 1010, quando ministro o Dr.iim-ruldiiio IJandcirii, passa, àgbra, com"uvas InsInHneúcs, n serem Inauguradas;no llospltnl da Sanla Casa, .1 ser um m rviço .modelar, com utillsslnlos niolboramcn.

laboratório"
clinicas, etc.

Üuia secção pojra ''gnarncões" dos doente* I
externos, com seu hijirainenlal cirúrgico I
próprio, c aiiiplo material esterllisado e tle!
reserva, pçrmllle n intervenção ImmedlaUÍ
ein casos tle ur^cni-ln. acoldenles de rua c i-"lios, bem riiiimaqijelli-si-nsnsde ncqtieun !elrnrgla, quo não necessitem tle ndlamento Iii-iu du Inlcriinçiío nu enfermaria. Ila lodo

commissão
dos Doze

Menos demorada a ta*
refa de revisão c redu-
cção do orçamento da

Marinha
\a supprcssSes propostas

r..< •
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O fíiTiti «n?pei-atíir Jacintho Sc.nf/lnna, veterano do Poragiise, com 10G mines,rodeado rfo ereanças, filhos des asglados, posando para a A NOITE
eTiin arrastíx, oonfcmplando, resiptiadoo, d*
«obre duas pernas de pão, a inutilidade dn
«eu esfnreo, da sua vontade nlc i.i a tln, como
os seus membros, que r. bala do canhão ar-
rrh.itou na guerra. São os flagrantes desse
quadro conslcrnador quo a nossa reporta-
jrrm reproduz;

A Iio-nt-no dc Deu»
Na iancha. que corria velozmente, em dl-

receüo A pittoresca ilha do liom Jesus, iamos
ouvindo a prosa agradável dc S. Hevmu. ò
bispo I). Mãmedc. O venerando sacerdote
estava satisfeito de si, pensando cm que,dnhi a momentos, estaria cm contado com a
,",cnt'i pacata daqueile retiro, que tanta ques-tão ínzia de receber um ministro do Senhor
c de orar com elle, na sua capellinlia, portanto tempo abandonada; Era, pois, com
bondade infinita, que o venerando sacerdote
ia levar » lient/ão tle Deus sobre as cabeças
brincas dos velhos soldados c, em geral

Imagina o senhor s* cam dous mil nils, que* a noisa etapa, pode-se fornecer café, ai-
moço t- jantar para ura homem, na época
tiu boja ! Tanto não pode, que elle se viu
obrigado n snspandar o "rancho" e a nos
entregar, em dinheiro, oi sessenta mil réis
raensaes ds etapa. I-Virmou-se, então, um
Empo, e do tortos os lados partiam apartes:

— Se o dinheiro de todas ns etapas, rc-
unido, não permitte quo sc coma, imagine
cada um de per si... ,

iwii lasasii

'buraco", que c n vn/.inlia il<>, i
solteiros

Na praia, do lado iliiHto do edifício dnasylo, numa parle deserta, ha um rtu-lu-do, cavado por pequenas grutas. Perto domar, erguerão um pequeno o sujo barraca.>,coberto de zinco escuro, sem portas nemjunellas. Em redor, forrando a rocha, vi-sc toda a sorte do Immiindlclcs, ntlradasali, noutros tempos. K sobre essas iminiin-dicies, vém-so pilhas pequenas dc lijollos,
tostados pelo fogo, em redor tle cinzas. Es-so conjunto è chamado "buraco", o é ali
que os velhinhos solteiros cozinham os seusalimentos. A cozinha mdis aperfeiçoada,
isto ii, a <in» é coberta de zinco furado, ú
propriedade do velho anspeçada Jacintho
SnnfAnna, veterano do Paraguay, cam Iiiiiannos, o decano dos militares. Xns dias dechuva, o velho Jacintho se exaspera comos seus companheiros, pontuo todos que-rem cozinhar debaixo do seu teclo. O cabo
Cosme Antônio de Oliveira, veterano tie Ça-nudos, auxilia o pobro velhinho, pescandoe caçando para elle. O furriel .losé Caroli-no, tambem veterano do Paraguay, apezar
dos seus oitenta annos, está sempre em
actividade. Fomos encontrar o bom furriel
de calças arregaçadas, lavando no mar a
sua panclla, uma velha e desbeirada lata dc
banha.

Ali, ne "bnrsce", todos sle 'selteirea • a
maioria ni* sabá por onde andam aa seus
parentes, ou não os tem. Muitos delles sóne alimentam de pio, peixe ou preá, com-
prendo, uma ver. on outra, algumas gram-mns de earno fresca, isto cem o maior sa-
crificio..
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Desin JuaTa* mie não recebera
dinheiro

Oa ?slhinhe» asylados da Mattesia, am
numero pequeno na ilha do Bos* Jesus,
esses, coitados, desdo junho «ma nHo reee-
bem as suas insignificantes etapas 1 Com-
tudo, não perdem a resignação qu* apren-
deram a ter, coma eoldades c, «j.miião IIiís
aperta a forno, reoorram ú pesca, porqua o
credito, nas vendlnhas do Caju, já está es-
1'otádo;

9 amonlatorio, nma das no uns tnsMlacões dachlmica ophlalmologica da Pa--cuiaaile de Mediana no hospital da Sanla Casa

is tagffôfos da Liga Orasi-
letra m$m n

sobre totlfis os habitantes, quo-formam as
famílias dos asylados.

O estabelecimento eetá hem cuidarlo
A lancha atracou. Roeebeii-nos, no c.-ies,o director dó Asylo, ina.ior Domingos Argol- I

Io, que, depois cios cumprimentos, ehcami-cliou-nos pura visitar o estabelecimento. Aordem c asseio, em todas ns dependências dovasto casarão, mostram-nos como é zeloso
o comniandanle c administrador daqiieHninstituição. Deixemos, jiorém, os demais vi-
silaiiles acompanharem o major Argollo, c tu-
uicmos rumo differente...

Não toca mais "raisclio" I
Olá, meu velho. Parece que vem

íhüvà...
Não se assuste, que não será parn hoje— respondeu-nos, em voz rouca, o velho

somado, apoiado cm uma muleta.
_ Estávamos,então, a sós com o veterano,
.mulo a unia porta cnlrcaberta; Oc, com-
prchendendo a intenção do uossb olhar
curioso, escancarou a porta, dizendo, com
um longo suspiro:

Ii' a. cozinha
Quatro ou sei.-, caldeirões a vapor, perfei-tos pava funçeionar, brilhavam como se ti-vessem saído da fabrica nnquelle momen-to. Iniiiiincros accessorios du cozinha, dc-pendurados, fiavam a idéa de que .se ia pre-parar,.nli, um grande e rico banquete. Com-inuniçiimos, então, no nos.so velho soldado,as impressões da nossa estranheza por veros fogões apagados aquella hora, n ausen-cin dos cozinheiros, tudo revelando um qua-uro desolador,..
O velhinho, cabeça pendida sobre o peito,ou lo su lhes assentavam as alvas barbasfongas, riscava o chão com a muleta, comonu tivesse vergonha de falar. Por fim, fa-zendo um esforço supremo, ao mesmo tem-po cm quo duas lagrimas escorregavam porum cavado do iiayonctã, nas laces, mur-murou,_scntidamente;

— .Não toca mais "rancho"!...

Vmn dispensa modelo, mas sem
gêneros !

Compungidos por essa dolorosa revelação,nel.tamos a cozinha; e dentro delia, no mos-mo logar, immovcl, o cansado veterano. Poruma outra porlaj que estáva abei-ta, pene-Iramos numa outra itWpcutlenda. Ju-a adispensa. Tudo ali apresentava o maiorasseio epoliinenío. Em grandes repartições
jlo madeu-a, formando ura só corpo, plaensbrancas; com loiras aznes. indicavam o quedeviam conter esses depósitos: foi Mo, ar->'oz, farinha, assucar... Levantámos umanas tampas. Apenas um cheiro fie desitífé-ctaute nos subiu ás narinas, indicando quea>i, hn muilo, não sò gnartluva mais gene-ros. Do lado opposto ao lognr tintlu se viamas rcpartlgõcs ide madeira, alinhavam-se,conio patibulós, grandes cavallétcs, comenormes ganchos, para dependitrar carne,xni-que, toucinho, etc. Tudo estava vazio,
jmlitlo dantlo uma impressão de. fome, tledesolação.

Deixámos, tambem, a dispensa, e entra-i'1»" na sala do jantar.
"vindas 

mesas de mármore...
Ricas, mesas, dò pés torneados, énverniza-""». Iilinhain-se em diins fileiras, enlre vn--.•Sli'- tl-i flores, pelo espaçoso refeitório, mos-Irando a alvura tias suas superfícies de mar-more muito lino muilo alvo. De espaço aespaço, pelas paredes do salão, uma bacia,c?in agua corrente, eslá pi-omiita para func-

finillii-.

Pelas Janellas, abertas de par a par. enlra« hrisa pcrfúmadii das flores do jardim....verno seria delicioso eomer-sc nli!..,

0 Club Gyranasüco Portuguez
t o anniversario 4o sua

fundação
Os benefícios prestados i. populsção des-

ta capital pela Liga Brasileira Contra a Tn-
bereulose, a quai, gratuitnmentr, assiste
com remédios e leite nos docnlcs que af-
finem aos dispensnrios ou solicitam soe-
enrros em domicilio, espriniii-.iin-se om
setembro iilLimo uns seguintes cifras:

iDispensario Azevedo l.ima (avenida AI-
mirante Barroso n. 54, consultas diárias das
12 ás 4 horas) —r Dr. Firmo Barroso, 2H!>:
Ora. An.-ilia Migljriwich, 17l>; Dr. Octavio di
Burros, 283; Dr. Ahtonino Ferrari, 254; Dr.
•Moraes Snc-inentò, 477; Dr. Paula Fonseca,
58: Dr. Jlathcus de l.eiiins, 7li; Dr. Ary
Miranda, (i; total, 1.624 con.sullas. Inje-
cçtíes, 1.4-70; tubcrcullna, 136; exames de
escarro, (10; medicamentos fornecidos) 218;
visitas domiciliarias, 52; leito fornecido,
2..'IK1 litros.

Dispensai-lo Ariscondessa de Moraes (ave-
nida Pedro II n. 1-lli, consultas diárias das
2 ás 4 horas da tarde) — T>rs. José Ba-
plistá Gonçalves c Oscar /frorripów.sky;. Con-
soltas, l.i,'j!i; iifjccçõcs; (301; exames de cs-
carro, S; receitas grátis, 25; visilas domici-
linrias, 5; leite fornecido, 043 litros.

Assistência 'Domicilintia t rua Senador
Ruzebio n. 2í!8, lei telephone IS'. .1ÜII0, expe-
diento todos os tlius, tlns !l á I hora da tar-
tle. Dircclor, Dr. Gifrficld de Almeida. Vi-

Rata veterana e a-nnpathica sociedade
completa no próximo dia 31 do corrente o
56* anniversario da sua fundaçáo. E' esse
nm dia de verdadeiro júbilo para os seus
innumercs associados c para todos aquel-
les que aeompauhitm o caminhar victorio-
so da brilhante collectividadé, que em tan-
tos lustros de ingentes esforços conseguiu
collocar-se num logar de destaque cnlre as
suas congêneres. Como c de habito, a sun
esforçada directoria festejará esse acòntéci-
mento com um grandioso baile que, pelas
tradições que encerra, constitue de ha mui-
to uma festa ilas mais queridas da soeieda-
de carioca. Tudo faz crer quo o baile des-
te anno conseguirá sobrepujar os anterio-
res, pois a directoria empenha-se de fôrma
extraordinária cm imprimir-lhe a maior

pompa e brilhantismo, a julgar pelos pre-
parntiyos que vem ha muito sendo éiiipre*
gados na sua organisação.

Duas excellentes orchcslras foram jü con-
tratadas para animar as dansas, sendo
enorme o enthusiasmo que reina entre os
associados pela approximação dessa festa',
que consegue reunir no elegante pãláccte
da rua Buenos Aires, on elementos de maior- d_   , 

sitas domiciliarias, 2,17: receitas grátis,f destaque c elegância da nossa "elite" su.
275; leile fornecido, 1.41)3 litros, ciai.
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ACTUALIDADES PORTUGUEZAS

òm™Jup1,ÍÍ8-" * rtf01.'w". <I"« ternam. emissenci» congênere As melhores clinicas
ç 

Irangeira, e fa„,n delia, assim, um dosniais importantes centros de estudo thco-
V=.n -Vpr*tlc0 da- «peclalidade dc doençasd>>s olhos na capital do paiz.Cabe ialientar que os benefícios qu# essa
™™,C3'.*i.Ci,rÉ0.do Professor Abreu Fialho,
^,ní?.i ha muitos annos já prestando anunsiao e á divulgação dn oeulislica no Bra-mt, tem sido dos mais relevantes. Discipu-

i j n?sco * oi'1'lalmologica dn Faculda-tie .Uo Hio sao os actuaes professores dessa
disciplina nas Faculdades de S. Paulo,Bello Horizonte e Iiccifc; especialistas dcnomeada, aqui e nos diversos Estados, pas-saram pelas aulas da nossa clinica onlital-motogica e ouviram as lições daqueile mcj-
tra, de cuja obra dão ainda testemunho o
grande incremento que tomou em nossomeio a oculistica nestes últimos 20 annos.•-- listes serviços não piram, disse-nos,acolhendo-nos gentilmente, aquelle- profes-soi-, e accrcsecntou:

A clinica continua, como sempre, franca,livre, aecessivel a quantos a queiram fre-mientar e «prender, e,os interessados en-
çontrarao no professor, nos assistentes, nosinternos, todas as facilidades para o cusi-no, havendo cursos iniciacs e de aperíeiçoa-
meato a cargo dos assistentes. Sendo cadavez mais necessários os conhecimentos daclinica de doenças dos olhos nos médicos
que servem no Exercito, á Marinhai aos on-tros corpos militarisadõs, ás estradas dcferro, As companhias tle navegação, etc, édc realçar o valor de um local 

"tle 
ensina-mento o de aprendizado como ú a cíinícaophtalmologica da Faculdade.

A clinica possuo agora o seu moderno ccommotlo "nmpliilliealm", destinado ;t nu-Ins e conferências, cnm capacidade para 80
pessoas, O "ariibululorio", 

para doeiilcs cs-ternos, homens, mulheres, ereanças, cxccl-lente viveiro dc casos clínicos, ú o comple-
mento indispensável fie qualquer clinica, ctorna completo o estudo da pathològiáocular cm relação ás dlfferentes étlades eaos dous sexos. Está o ambulatório ap|ia-
relhndo rie tudo'quanto c imprescindível
para o tratamento "inimediuto" e "con-
sciencioso" dò doente, sem delongas nem
adiamentos, Tem, além ilo professor, pés-!sou! leclinieo pi-ovecto, chefes de clinica e
internos numerários c cxtraiiiimerarios, np-
piu-elhttgcm riioriei-nlíenpei-fciçoáfln pnrn o
f.Níimo clinico dos tlnenles, 

"mesas 
paracurativos, cnm material completo; escalas

pnra refracção ilu letrados e analphabctósj
wwiiw»») mt

O orçamento d« Marlnlis nio *t. prtstmr,on não inspirou i commillHo d* c4t!mi runilas rcducçiícs, como é fsrii t* rtrlflcarnum confronto eom ai suggestiei q« te-mos divulgado, di accordo cora aquelle tra.balho, para as nutras paslas. Km i<"!n caju,vejamos n que foi proposto:Automóveis da ministro — A coiumlssío
propoz a supprcssilo da tlnlsçíio de «.(«as,
para conservação c reparos dos autom..\riiilo minislro, ilo accordo cnm o crilerio <ibservado nos demais ministérios, umn vr^
qne a tlr-ijiCMi já está nllendida com a dn-t.içaii ei.m a conducçiin do ministro a qu •

Iniutlii nno roi regiilamenlado o ürl. 269 daaclual lei da despesa.
j C.ondnccõo dn (a:ssoitl dn galine.lrPensa a commlssnn tjiir « sub-conslsnncân.dc 1:2008 para conducçfio tio pe--sn.il do ga-
l iiinele tio ministra podo sn- supprlmh.':i,

porquanto nn verba 231 «iste qiuiiitllali-
j vo para conducção i!.' pessoal.Hospital Central — A commissão íoi de, parecer f|iic dcvc ser supprimlda « tlolin-i"de 10:0003, n.i verba li", para serviço de
pronhylaxia, nina vez qne c-.^e scrvlrn p¦-.dera ser rciln pelo iJeparlamcnlo de*Samioi iililn-.-i.

Direelorin tle Aeronáutica — Enlre "<operai-los pnra ns ccnlrtis de avlai-ão. iconimissão lembrou n s-.ippiv.ssno dc'cincooperários; dc '¦'•' classe, cinco rie í\ riuiMliprêmlizcs dc I." classe e cinco tic '.".
Propoz a eoininissiio ainda a siipprcssão'da dotação tiu 40:0005 para n pessoal en-,•arrecado da eonscrvnçâu dos cnm pus ile.'«Viação, uma vez que Ú.sle serviço pód-i serfeiln pelns 28 serventes,
llcspcsas extraordinárias — Nonos ccit.)tratos — Acha a conimissão que devem serevitados_ novos contratos, sen.In prefcriicl:i requisição dc auxilio no pessoal dos o»-ti": ihinislcrias,

i A comiuissão adoplou o critério de aci -
rcp_ârlição | seihiir ii rçdui-eão c mesmo a suspcnsiu. '-.i

Commissões nn estrangeiro ¦ ¦ A coiiin.'in julgou conveniente aconselhar no -.
nru.o a extlticçno tle tmla.i as cominissno estrangeiro; e.Ycè{itúándó*Ge ns 0o- aii-6s navaes.

.(.-¦¦ rcdnçções propostas — As reiliteclro|iostas pela commissão, neste nrcanic-', importam em 1.OHü-.Mm, papel, 
"e 

r':10:0111)5; ourn. .
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o interesse o vantagem dn doente pobrecom obrigações profissionaes ou outrashoras ecrias dr trabalho, em ver resolvidotle prompto o seu caso.
Num* "câmara escura", em .., ,.separada, c próxima tio ambulatório, po- grálirieaçõés não previstas cm disposilii

!^i,nn.SC,r CJ;;u,!lr;;'(il»s ao mesmo tempo :,cU legaes. Tem sempre eliminado ds dizert
SSmr?í^?^SiC-SM'Vifs,,^,Bes para nsl ',,:"':' ," |u.'ssual '",c »nibalha-na conree««oenças do fundo do olho. [ «le relatórios c orçamentos, serviço que nA enfermaria, para osVdoentes int«rnados i"llía exlraordiiiarlo
comporia doentes, distribuídos cm" vários
çompartimentos perfeitamente Jiygi.cnieos.'twrj» as diversas, doenças, r. numa ala, sen-jtln qno na outra ficam os operados O !
quartos para operados, onde são exigidos'ninda maiores rigores do hvgiene, são re-
Vestidos de azulejo branco ale dous metros
ilo solo, têm paredes pintadas de esmalte.sao sem angulo os cantos, o chão ladrillin-(Io, agua encimaria para nr, grandes lava-
gens, iavaloi-io parn uso dos doentes ca°(loiras confortáveis para «•onvalesccntcs, etc,(le tul modo que não os lem melhores nemmnis commodos qualquer Casa dc Saude.

IVirnos operandns ha uma sala de este-rtlisacao e preparo, antes ria ihtervoiição,
que ç leita. enlao. em sala dc. operações se-
parada- Uma e outra são revestidas dc nzil-leio branco ate o ledo, c tanlo quanto o per-ni.itlj.rani as obras rie ndaplaçno; foram ob-serradas as exigências modernas para tueslocnes.
. 

'Indo o material que ali serve — armários,instrumental cirúrgico, mesas de operações'•'•"¦ns para instrumentos, lavabos, appa-rclhos rie cslcrilisaçiío, estufas, autocliives,c.c., tudo e de pi-imeirn ordem, e permitteii trabalho em condições de lotl.i segurançae cfimmodidade. Hn iiis.laínçõcs pnrn 
'banhos

a oulros serviços sitnilurióit, exclusivos tln
Clinica, sala do refeitório; cozinha, ludo islouiiccionanilo longe e separadamente ria on-lermaria.

Froressor, nssislentes, internos tèm seuslocnes rie Irahalho e mesiis iiidivitiuncs, dêsorte que todos poderão uo niesnín Irmimse entregar u actividade sem atropelo c .semnivndjr o rumiio alheio de trabalho. A dis-pnsiçnn riu lodns ns sect-ões tia clinica foiei a tle tal modo; que num mesino instante,otlo o complexo tnacliiuisiHó clinico podei.iinceiounr, cada nm no seu poslo, sem nueuns embaracem os outros ou precisem cvpernr a vez rie acção, o que é de inconlesta-lvel economia de (empo c presteza.
te observações clinieus são redigidas deinivoriln com um novo crilerio. e a classifi-lcttçuo.nosologiea feita tle modo pratico

W>> *.*}':

Á EXPOSIÇÃO DE ARTE ALLEMÃ
0 seu encerramento na segunda-

feira
; Encerra-se depois de aníãnhã a exposição(lt arte allemã, que vem funecionando c'-mni-nude exilo, no I.yceu de Artes o Offi.-" ¦ -
riespòrlaiitlo vivo eníhusiasmo peln neu ma-

|gnifieo moslrunrlo, organlsnílo com o bom
gosto c espirito crilic >
tio Sr. Theodor Ileii-
berger, que reuniu n i
A 11 .yjii a n li :i todos
a'qiieilcs , flemí-iitos",
•viiidn assiiii coiffir-
mar uo li to o reno-
mo flr que vriu pre-
cedido, como i-.rii.i.-o
rie nrle cm Mtini.'In
A exposição que :¦ -
vae encerrar na :--
giintla-feirn, ou antes,
amanhã, irn in-.íall.- -
se durante » mez il -
novembro; cm São'

nuln. IJ ahi alcança-1
rá, stin duvida, sr-.--
cesso egual uo qu.«

, esla tendo no Klo. jián só pelos se
i ((iiadros de belíssimas pnizagèns; ,
[suns sentidas copias rio:; grandes mestres '•
, Itália, da Mollandn e dn França, como p«:suns osculpliiras rie bronze, madeira i; por-
j cellami, firiiinilafi lodns pnr nomes da vilirnn
i'.le iiçluaJidntle arlisliên ria Allérnanha. /

Aléin dessas tinas secções, de cujos detii..lhes já li\enins ensejo ile. nos necupar, ciini.

\m&w. w

I Theodor lleubergir

»
e ferroviário entre Lisloa e Gascaes
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I- .k.a semana nLISBOA, 20 de agosto
Uma deu-se um grnndè desastre na linlin
férrea que liga esta capilal a Cascacs. Xa
estação rie Melem um comboio rápido elin-
cou com outro rie mercadorias, resultando
a morte du cinco passageiros e sendo enor-
rnc n numero dé feridos; Parece que a e;\-

taslròplio 'foi principalmente devida á des-
attenção tio miteliinista do rápido, qne não
viu on não atlendéii aos sigiíães de para-
gcril, feitos pelo chefe dn estação dc liclem,
aiuiln a lempo tiu se evitar o c-hoque. A com-
nipção foi grande cm todn a citlnrie. jirin-
çlpalmcnte porque o aeontecimõiilo se deu

as portas tia eiclvdo c duranle toda uma tar-rie os automóveis e iimliiilnnt-.ias de soecor-ro atriivcsfiaráni as principaes ruas, cnndtt-zindo feridos para os hospitacs. Da gravi-ilude tio suceesso é sitl'1'icieuta testemunho o
destroço tlns tlois comboios, como sc vè narqprõducção tle nm instantâneo^ tirado pou-c-'j depois tio clioque tic« trens, — A. V

,-,,'„o,-|„v,, . ' , • í •• ,""""¦ inni.ieo ei mes ,a iivemos ensejo i .: nos nociniar eiim-neilnsu. poi nem te fichas, com suns dl- pre assignalar n tle artes suplicadas om',.
,nsic:i-q'!'í:í:^SOeS',:;,1<:'nl djí !'kh» °»"- •¦'¦¦¦i-areec... ver,lndeirn nov,1ale" lê i,nasliin l.ratando-se tle unia clinica official liellcza em madeira seda lòtíca Int5n o Zpadrão, houve todo o empenho du parte do rnini.-n, e,,„n àdm-ivos Indl'pcníavei,*aos 

"-
nrotessor ria cadeira em tornar uma ronili- lL's ric espirito artístico.
fiado p aprendizado dn Clinica Òphtlinlrno- () Sr. Thcodoro Hcuberger, » quem deve-

i 
[":"-í"'\: ricbiiixo dos mais austeros niõltlcs "H's l"''1» o exitn tlessii exposição; em rani-¦Sc;onlUi.eos; e scgn.iido totlos ns bons pi-c- dn palestra que cnlratévé hoje cómnoseó te-ceilps tia innrni iiièdieii, A elinii-n tle doen-'i'.v« oceasião ile niõsli-ár o seii contenL-imehlo

çns tle.olhos tln I'iieuldade tle Medicina tem, (l" Hio, cuja bclleza não gaba corno viajantei como liiion dito, lodo b liuitei-ial techniuo vulgnr, mas/.còmò um verdadeiro autista nu»
j necessário u esgotar totlos ns recursos da è.

ciinieii, nó apuro fia verdade, em beneficio I " publico apreciador das cousão de arte,i ti" .iliiignoslieo e tio tratamento; Certos quenão teve ciísejode ver mais ¦demnrarla-
nieiOM ou rncrltd.as empíricas; aiinla acaso i mente a exposição tle nrle. dilema, nãn d»v«usaclns .alhures, foram abolidos da prática perdei- a .opporluiiiflíiflc desses dous ultftnostiil Clinica, substituídos por leclmica insti-u-jriias pnrn revcl-n. o quc será novo c«c«nW»meiilal precisa, rie modo que as observações dós nllios o tln espirito;lenhnm rigor schntiricu. ?_^ww^

Q:-ensino dn cadeira ti feito tle modo es-lAS ÍTHdiciOliaCS ÍCStáS (Iflsei.ieialmcu.te pratico, como convém n uniaelinien, uno esquecida a intlispensnvel c sur-ficionlo parle llicoricn, como itisti-iiníenlocio cultura inedién. Para illusti-nçãó das nu-Ins, ha alem do (Incute ou tlns doentes, pois,qv.e todas as aulas são praticas, u ilnciiuieii-laçuo peln pho.tógrapliia ou peln úqiiarcllarie. casos congêneres, peças anatômicas, pu-çns .•innl.onippaj.liol-ogiciis, liislologiú normale iinlholoiíica, grãphicás, csuliemns; ulu deimodo n cercar earin cnsn riu lodo o interessei1'1"""
Clinico. Divididos cin pequenos grupos pa-1"10"1ra melhor aprovciínmcnlo do (|iíe- é dito emostrado, e sub n chefia tios diversos aisis-lentes o (ins internos veteranas, cnm n fis-calistiçiio directa u imiheiliala dó pi-óm-ioprolessor; r.cvesntlos nas diversas seeeões diiclinica, os nliiiiiuos ora assistem á clinicado ambulatório, com a multiplicidade dosseus casos interessantes, ora ã rios docn-los internados na enfermaria, ora ás noirucrins operações do ambulatório, ora ns gran-des intervenções nos doentes Infernados orainis exumes de fundo de olho, e fie lnl'ioi-i-tono, ora as prelccções rio professor Kxei-eitum-se dost.'arte e.n todos os tlepnrlnmen-tm tln especialidade; e ficam assim npi„quando forem " --
ria C
dii-; ò]
dóénlès

;Tal õ. n.ns";suas.grandes ilnhiís a hislnriaviva do .ensino tln clinica oplilhnlmològlcana J-aculoiide de Medicina, cuja novas instai-laçucs, como se disse., serão stilenincmcntcinauguranns, qnm-tá-feirii nróxiiiia, tlnntlo-s
ü 2.ü° as IU borns da Jiianiiu.

N. S. (lc Nazaretü, cia
BeléiD

líl-;i.i-'.'.M, IS; (Serviço especial da A MOT-M'.i -- Cnm grando concorrência da fiel.se iiiiiiiu enthusiiísmo piihlico, realisarnin-sa»
nesla cidade, as ti-atlieionnes festas dc Xos-su Senhora tio Xaznretli. Calculani-sè cm- rca tle cincnenln mil ns pessoas <|ue e.n-i.iniii, linnicin. ii noile. a praça Justo Chcr-

. ipiu-lieiparám tiuiibcm dos feste-
rcalisados uns diffcréhtes thcnlros c ci«

| iiemus e outras casas de diversões.' (I viidnstro policial não registou ftieidcnít*
| nenhum.
i Acompanhado ile seu íijiiilaiile de ordens,

e em nutomovel, o governador do Kstnrio,
acompanhou a procissão cm louvor da gl"-riosa padroeira".

Violentou uma senhora c
queria "habeas-corpus",

mas não o conseguiu
1'íilVm ALKGKi;. IA , Servi,-,, especial ria'? ''OMl-:)  o juiz (ln 2" Vara rienegniiín rorem exercer a clinica medica lór-i i ;\ -;0"1'-' -- " -i"^ da 2» Vara tlenegnii

aflltal. a pí-estnr ns melhores servien'.-I """cas-corpns".a Ijcsidcrio Ignacio da Cos-
phlhalmologin ric ui-gcnciu aos sculs l;'-,'1"-' fT :lcll!) l»'cso á ordem rias liütòvi-
rs". " '-tidos policiaes de Vinmão, pur ler viólcn»poiieincs no vinmão, po, .-,

lado, |irodiiziiido-|he lesões, a umn senhoracasada, residente iinipielln. lócalidiule
O lacto oeenrreii ha dins, nn nusénein rinímiritlo ria viçtiiiiii. Desiderin nninrrOii-a,pnssoii^hCiiimn ,-„nln ao pescoço, prnircãn--sc (In n ci-iini: rie que e aécusndo, quifufjo n mtí,Ni iL'Lr Cachava sem seniirioi. ¦ : ''¦• ¦-'-'

|

7~- 8*m
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A \om: — 8ònmflá-»reli,n, 20 tle Outubro (le 1024
•mrnrrtsr/,mt*Mvm»mmm*m*mMmtwi***<i*w*<+t.HW*+i*i**H.<.,

l.-i^A/i.y <„. ¦*->»«i «*'».*¦

(,^•10 liio ! mii,. firma, ilcipacheii dnNi
I .u'1'l.'i.s dc nii.-fiii-ioN .le < i. i-imii ii il."
diiüiçao d,, estrangeiros c, porque se tru»
i lem' ii«' pro-tuctfi nu mniuiriii ca nora, a ii-

, .:.. firma fnl t,.nlln.In, ss», «ni nu dc
.'','|i.u'ii..•!,... uquellus ii.lol.n-ln-., lu^eiu
vendidos aqui, cm*» alguma aconteceria un
c "iiii'iif,'iclor,

li' mitiga, a blngiie, (ugumlo .1 qual todas
.'i. vnccas du Rio de .luiiolr.i dán lehc .1.
Mlnnfl. A fama do Iclie dessa procedênciainspirou a contravenção ntâ a Ines extre-
iih"íI... Por diversa» veies nn lem pro-
curadu corrigir ¦> mui qur, ni.» so repre-
seulu uma armadilha .ms incautos, mas. .in.;. ni picjiidlca iniiiienan uos esforços
dns fiuliislrus ii.icli.uuci.. Vendendo .ea
sons priinurio» como estrangeirus. cenu
uoinmerelii cubra preços faliu lotioa e eviln
quo ns ronsumldoros uvallem cNiiclainento »
capacidade d.i nulo de obra no p.iU. Sf...
"us males parallcloc. Nó» sabemos ciuo u

 m***mmmmmm __-~.-^«-.«._n_Hr_,^___-

fWH .__,___.__,,. ¦,.¦¦—»***"¦"". " ~- ;t».i-j^-^.'.J

Terminou o campeonato do «Amoa» oom o seguinte resultado: Fluroinons- 3x0 (oampoSo), Flamengo 4x1, ^"c""c_°eQ^33x0i cÔnflaSda Liga Metropolitana assim terminaram: Andarahy 3x0, Palmeiras o Mackoniie empoladosde 4x4, J^^flf^i^M
çn 4r.ü, Engenho de Dentro 14x1 — As regatas — 88o Paulo venceu o Campeonato Brasileiro do Remado» e oo cariocas vence-
ram o Campeonato dos Remadoreo do Brasil. — Outras notai?

FOOTBALL

qimnlldnde de tecidos estrangeirai quu «n-
trn nns uoSi.oa merrados •'• pequena. Ní«<>
obstante, ns alfaiatarias ió vendem cásimi-
ras Inglo/.i.s o os varejos ¦;«¦ lim sedai Jn-1
poiicsnx, .ts caslmlras suo do Rio Orando c
«le S. Paulo, u ns sedas deste Estado o de
Sania Catharliin.

Se houvesse uma IrI eohlbldorn dessas
anomalias muito lucraríamos. Mas ncon-
loco que a lei so «mi casos raros apparcce.
N.lo sendo injustiças, otses casos COlistl-
tuom, porem, cicopçõe*, Contra us coiise
quencliis dessas exeepçóos ó quu
legislar.

."Dr, Eutellíta LUtS—X!01! urt-arlas (vem,.
rcas e cirúrgicas) (tiilr.s "\. l.wl.or. S. José SI.

BR. rEDKO CARNEIRO - Pailelro.
!.i'.i.-. internas. Cons.. ns I horas. S. .los.'. 10.

—-_»••»—i

Ul, tn.nü AiniljO ciliiicn privada
i'líone Villa 2201.

•mm»
llospllaj Evangélico,

»_•»_«- •_?•_*•'••!

M, PIMENTA DE MEUL0 I
Ourives, 5 — Icrç.u. quintas c
>., ue 1 ás 5 horas. Affonso Penna, 49
-unidas c sextas, dà I ut 3 horas.

.,' ',-' * i* * *i. 
m*m> i.—'¦¦'• .i . ¦ —

ReiníGia-se, hoje, o servi
co (ie iíientifwaGão de

doniestÍGos

O din dportlvu «Ir lionlciii. »u|i-.fes o «'ou-
lfut.ni n Iodas n*. prcdllereÃos. Iloiive ina-
lehc. lulercsitiinllssiiuos i.c .fnulbnll. par-
ilibis de InwiHcnnlSi regatas na enseudq de
l;. •...'.., . v ...;«..I>.-. il ¦ ......li.... uo .''•.'¦>.';•
Club.

i»- • matcliea dc molhai!, ires imam ¦ ;•
Iniolallv.i dn Amca. Apesar «lo cnlliuslas.
mo qua icmpre despertam »•; encontros cn-
tro o ! loii.ui. i. .¦ o ii America e do profunda
rivalidade spõrllvvi, pslsleiitn entra o lira-
ill o o llollonlco. esles jogm-, como o <iuc
lambem so reallsou entre «i Baniu1 e u lia-
mengo, nflo chega rum » cunstllulr uni ncon-
Icolmontn, pela rniílo multo simples «Ia S*
estsr o canipeonalt» ün Mada decidido cm
favor «Io ÍMumliNiaso.

A Liga MoIropolitAiis oflcic.-eu dous .l«>-
gos Cin endn liin.i <lc suai lies ¦•èrlti,. Ilellrs
o de inni.ir Imporonnclu foi, sr.» duvida, ><
travado enlre o Uornsuceeiso c o Americano,

ss devln I pois. <|uo cMc lullieirln un deelsSo do res-
pectlvo torneio, que sc apresenta, nos i.eus
derradeiros encontro, com nin final aperta,
dlsslmo. Na série A, n vlclorlu j* obtida
pelo Vasco da Cam» tirou o relevo d«s p.-.v-
lidus effeetuados o «> J»„o da «crie C. entro
o Ramos o o Kngcnho .V Dentro, nãn foi de
molde n fazer brotar USusôes...

As partidas do lawh-lnnnls do campeoua.
to dn Amca estiveram itainisdissliuns, o us
icgiitaf. dn 1'oderaçao dò Remo, ultimas «Io
auno, levaram » cnscadn «ln Botafogo des-
usada cóucnrrencla. quer p.>r terra o «iu«*r
por mar. li' que nesse formoso recanto da
bi.Iilu do Guanabara, alím dn; provas elas-
ticas habituais, se disputou u competição

. i Intercstudpnl, qiie sempro cin poisa vlvn-
-.l.ba-X ! mente o carioca.

•j. Grande brilho tlvrrum ognauiienle a» cor-
4; ridas dn .lockey.-CliiI), cm cujo programma

- figuravam, alem de outros parcos, bem con-
-jillluldos, a peleja du "Taça dos Produetos"' e i. disputa «lo "Orando Prêmio Jockej--

Club <!e Montevideo".
A sesiiir. damos detalhados iuforniti so-

bre ss provas cffcctuadss.

Já estão riaspathaíics inm de
ires ir.iS reqKerimen.08

ia-ío li'-.".-, na l' delegacia
de Identificação de do-

\;.í ^cl iciiiu
su\iliur. «. serviço nc iiienimcnçii
m.wlicos e que esteve parnlysadn ai.': agora i
.¦;i virtude do movimento revolucionário «pie i
teve íciis pròdrunios cm Snn Pnulo.

!v"n.j ii sem (empo, pois esse serviço, «pie
\ciii, inconlcstnvclmoiilc, preencher uma
grande iacimn, s.-rá da Incalculáveis vnntn- :
gen-i para .. publico.
0 numero (ie naneis íiOSP :hacios

i CORRIDAS
JÀTf HONTEM NO JOCKEY.CLUB
í Regente, dirígicli. por Daniel (Lo-

pez, ganha com esforço o Grande
Prêmio "Taça dos Produetos", c
Black Jcslcr vence firme o Gran-
de Prêmio "Jockey-Club de Mon-
tevideo" — Oscar Barroso Ju-
uior, ganha em lindo final, o pa-
reo destinado a jockeys-aprendi-

j ses. — Ricardo Araújo, Armando
Rosa, Oscar Barroso Junior, Da-
niel Lojses, Mariano Conceição e
Domingo Suarez, foram os jo-
ckeyr. victòriosòs.

A 13.» corrida realisado hontem .pelo .Io-
!Vssa |„.; i ckey Club, no Prado Fluminense, foi uma"li-'.,'além 

disso, falvcí numero egual de das melhores do netual temporada,
dosimicnlos cujos signatários terão de com-1 ° excellenle programma composto de uove
pnrccir aquclla repartição afim de serem I parcos mu.to contribuiu para o brilhantismo
novamente identificados. da reunião. t>

Tal serviço, porém, não pôde, ou não deve, (>* grandes prêmios "Taçn dos Prodnclos .
t.er feilo por um só funecionario, sob pena corrido n* distancia dr 1,800 metros c com
¦ le atras.ir-sc e acaVreliir confusões c dilTi- •'« dotação de 20,:000$000 o ''Jockey Club «ic
cuidados ts bon marcha que deve ter. Moiitcvidiío", coni 15:000? e disputado em

Aliás, já está resolvido que, reiniciados o-j "i.SOO meiros, foram as principaes provas da
nurvlços, üer.io attendidus, pelo funecionario bella tarde sportiva.
rcspoçiivp, .'10 pessoas por din, cabendo ao Oa primeira dessas provas saiu vencedor o
Gabinete .de Idcntificnçào o encargo dc at- pnlrn Regente. 0 filho rie Gran Kciíor e Vilu',
tender a quinze. «jue pertence no seu criador r. Sr. .luiiano 11.

De boje i-m diante, pois. o movimento na «lc. Almeida, foi opliniamento dirigido pelo«I* delegacia.auxiliar, que fica no ultimo an- jocUcy Daniel. Lopos. lí' seu entraineur o hx-
«lar do edifício ün repartição central <!c po-|bil profissional Américo de Azevedo.
licia. será naluralméiito colossal, pois, não D.i segunda prova fól tritiínphaiito ocaval-
oiislonte a iesolu-;ão da autoridade compe- lo Blhck Jcslcr. O filho dc llhick Jeslcr c
Ti-.iie om sóuieiile serem despachadas por Mirida, còmplclameiitecurado, correu cm.-."
din ill) pessoas, todas hãii do querer figurar nté á sctln dos 2.000 meiros, ponio cm que..it.';.- as que estilo nesse numero... passou pelo pilotado tlc. C. Ferreira * assim
niii'-1.-''-! fr.i pi-iorlr. n oort/ion I v,í'u nl* ° vencedor, resistindo ao ataque fi-UlldilU. 101 bU.d.10 0 081VIÇO aal <1(. Hctr0I)0ic., „ segundo collocôdo. O

Duln dv pouco mais de i;:;i auno n creação vencedor perlence ao Sr. Renato Lopes o é
do serviço de identificação «lc domésticos. I fratado pelo novel entraineur Henrique Coc-
!-.,i elle estabelecido peln lei n. 1(1.107, do I Iho. As saídas foram rcgulares, menos a do
3.0 dc julho de 1023, entrando logo em vi-1 G. Prêmio '-'laça dos Produetos", o dadas

pelo sturter official Sr. Marcullino M. de Ma-

Sobe esse numero n in.ur. de Ires mil! O
o;i.-;ir!-';,id.> do serviço. Sr. Mario Scrpn, en-
ivirniiihoii os papeis no inspector Domingos
Ramos, que despachou todos esses trer, mil
o ifoticos requerimentos, os quaes sc acham

delegacia auxiliar .-i disposição rios in-

1'istit.io :. lei, nlóir. dn idònlificaçãõ dor.
domésticos, a concessão de. carteiras profis-sioi.aos, esleiidéndo-se o serviço, não s6 ás
classes prdpriiimciito de domésticos, como
também à lioi-lelõés, jardlncirns, "garçons"
bu copciros, costureiras, ele", cíc

A ¦'.¦'
nicnlo,

:cdo
Os guichels do apostas aceusarsm a passa-

gem dn soinuia lotnl de 268:ri52f?000.
O parco Catigulclró, eirrido na distancia

du 1.4.'.0, qiio toi destinado » jockeys apreii-
. dizes, foi ganho em lindo l.nal, por Querol.

dclcgacin núxilinr t.:va cnlão, diária-! habilmente dirigido por Oscar Barroso Ju-
uni movimento i.rivúlgiir, pois qiiantos. | nior. I);. sctln dos 2.000 metros ao vencedor

lillingidos pelas exigências da lei ri. 115.107, ,liiilmiii ;1ü sc idciitiliciir o nbler cártélrasil
pri!fissi,o.ríacs.,procuravani aqúellú dependência j
policiiil, ntimn grande movinientagâo, dispu-;
tniido ci-.da (iii.il o dircilo tle ser ò primeiro ]n lograr i. rioi-uniêiito precioso...

\'ciu, porém, t-, movimenlo revolucionário,
.• :\: nuloridilden superiores dn policia jul- j
iíiiram iniiis conveniente suspender têmpora- ¦
ri.-imeiitc esr.c serviço que vae ser. atinai,
reiniciado boje, ú-; 11 horas da manhã. Du- >
1'nnte osso tempo, lodo o funecionario dclle'
ênçarregadci, Sr. .Mnrio Merpa, e ò inspector
.'i-.ii-; o superintendei Sr. Domingos Ramos,
tém so entregado ao mais .delido examo dos
documtntos Cxisteiites nn repartição, dc que
resüllp.ti verificarem a nçcesstdúdc do se idon-
lifièarem de novo cerca de dons mil dos cin-
co mil o poucos cindi dn los a carteiras pro-
íissioii.-.cs, despachando favoravelmente mnis
de (ros mil, ns «niaes começnrão k ser hoje
entregues aos requerentes respectivos.

«rs. i a ti'v\ a niífwintcw

o prbmeltedor jockey, muilo se empresou
para conseguir trazer á mela o seu pilotado.

Também Ricardo Araújo, com muiln liabi-
lidado ganhou com Borracha o parco "I.ns
Pálnías" c com a citun Noiva o prêmio "Man-
gcròhá", Iodos em bonitos finaes, o que lhe
valeu os merecidos applausos ila seleeta as-
slslcncia.

Daniel ! (iu<- vinha arttinndo possi-

ARDA-MOVEIS'
'Si., o imtrocniio du iii.lus:-..!. Lciiulm Mar tln Ji

fClmíaádos : Ourive., 41. T. N. 150G
Dr. Rulino Motta; especialista
o descobridor do especifico,
Rua S, .losé. SS. Rio.

-¦«I (Man. ' ¦' ¦

G O D O Y Modicoíopera-•U \J •_» 
V 1 dor> General

10, dns 2 ás 4.
-*_c; *>*?-•»•

DR.
(.'ninara.

Í.Ç Tpoç MncfliiflfoiPAC

maineiilc, depois dos ares da Paiilicõn, reap-
pareceu moniando Pnulislano, com o «piai, t
do justiçn correu ndiniravatmenle e ganhou
o pnreo "Nul.il". Por este feito foi, desta
voz, muito nppbudi.lo.

Os jockeys yictòrinsos rni-ani os segulnles.:
Rlcai-dó Araüjõ (2) Borracha o Noiva; Ar-
tiiaiidí. Rosa (1) Tupy; (>:,.';ir Barroso Ju-
nior (I) Querol; Daniel Lopes (2) ['autista-
no o Reiíentc: Mariano Conceição (I) Revery;
e Dòpilugo Suarcz (2) Black Jcslcr o Pnl-
mns.

Damos a seguir o resultado geral das car-
rei ras:

1" parco — "Lns Palmas" — 1.300 metro:,Prêmios: 3lü00í000 c (iOOÇOfKI -- ISormcba,
nlnzii, 3 annos, Rio do Janeiro. Rnvo.ngiir c
Hartside, do Sr, Renato Lopes, Joclu-y R.
Araújo, 43 kilos, D; Prngoso, J. Gómos, 47
kilos, 2"; Pimenta, .1. Escobar. SO kilos, 3":
Barão, ll. Cruz, 52 kilos, 4o; Pnncbo, Dlnarto
Vaz, 53 ltilos, 5"; Hênelope, Pi Baptista, -li)
kilos, ti"; Favorita, Lev.v Ferreira, 50 kilos, 7".
Não correram: Monumento o Barbara. Tem-
po, 84-1(0"; Rateio do Borracha; lõSlDO. Du-
pia (211), com Fragoso. 15? 101). Placas: do
1» K)f()0!l;_dn 2o 10*000. Movimenlo do pa-reo: IDOOCÍÜOO. Ganho facilmciito por meio
corpo; do 2o ao 3" dous corpos,

fiarão, Fragoso, Borracha, Pimenta c os de-
mnis correram nessa ordem alé a seila dos
2.400 metros, onde Fragoso passou pnra a
ponta. Na sctln dos 2.(11)0 metros, Borracha
passou parn 2" e Pimenta pnra il". Assim vic-
roni até próximo no vencedor, onde Borracha
dc galopo passou pnra a vanguarda; Pinicutn
terminou ein 3°,

2" pnreo — "Kitoliticr" — 1.450 metros -—
Prêmios: 8:000*000 e 600*5000 — Tupy, (or-
dilho, 3 nunos, Argentina; Folleto e J.icque-
Une, do Dr. M. Mendes Campos, jockey Ar-
mando Rosa, 4!) kilos. 1"; Mouro, Lydio de
Souza, 48 kilos, 2"; Valo Cüatro; D. Suarcz,
53 kilos, 3'; Okapi, .1. Gomes, 47 kilos, -Io;
Uyrapüni. C. bcriinnde.t, 53 kilos, 5"; Ta-
nioyo, D. Vnz, 49 kilos, li». Não correram:
Sunspbl e Vorilnrosà. Tempo, 01" (recõrdV.
Rateio de Tupy. 28?000; ilüpla (21) com Mdu-
ro, ClíSOO. Placés: dò 1" M?900; do 2" 10S800,
Movimento dò parco: 11:VOSiOOO.

(iai.bo firme por um corpo; do 2o ao 3"
vários corpos.

Tupy, Mouro, Vale Cuátro, Okapi, Uyra-
puni e Tamoyo correram sempre nessn or-
dom. Na seita dos 2.000 metros Tupy e Mou-
ro, destacaram-se muito dos demais compe-
tidores c assim passaram pelo vencedor,

parco — "Mnngcronn" -- 1.G0O metrosPrêmios: 3:000,?! o 'G00?000 ¦— Noiva,
castanha, 5 nnnos, Paraná, Premiei- Diainond

Florise, do Sr. .1. Pompilio Dias, jockey
kilos. 1'; Obelisco, D.

- .-  - . Acroplano, G. Roxo, 511
Livraria Leite Ribeiro e Livr. Alves— Rio I kilos, 3"; Nyn.pha, A. Kosa, 52 kilos, 4o;

, O.
i *»'^

Trllno, I). Vi./, 49 kilos, ó'i .la.;:,n,n
llnrinio J. nior, ia lil los, (J\ Teinno, 10. a;;
Ihitelo ile Noiiu, .'.3*111": dupla (2M com
Obelisco, 40)H0I>. Plucísi do l4 mi.iuils d.i
2;' llflllü, Movimenlo dn iiaret», SSiOOSrOOO.(iiinlii. com cxforço p',r cabeça; «b. .• ua !l"
dous corpos.

Aoronhiiio, Nympb», Trllfio. Oliollico, Noi-«a c .Iiiçíiii.iii correram iicsíii ordem nié aseita dns 9 000 inelinii, ..mlt Ohellcco e Un\-m. passaram 
'ior 

Aeinplniio. Asslui cõircram
.ile próximo nrt vencedor, otide Noiva «mu.
seguiu livrar u cabeça.

t- parco — Cangulelro •• l.f.u metros-• Prêmios! .'tjiioiis .. tt009 -• Querol, cas-laíiho, -I nnnos, Argentina, Klln.sur c ,i|p|
Jnpa, dos Sn. Oomes t- Tavares, Jockey.-.prendi/, 0. Ilsrrnta .Ir., W ks, f; Mima-Iny.i. li. Iloxo, :.i| k--,, 2'; Ilipnii. i.cvv !¦>.••
relni, h'i l.s„ :;-; llcgalelra, O. Maria, S0us., J*. Adversário, \v. Siqueira. 5'j hs. .'.':
Cãuiita., .1. Gomes, 50 ks„ o*, ('empo, rt.l".
Rateio «lc Quer.il. ('.2:'. Dupla ()!,), c.vm
lllmalava. (luSUHO, Plac.s: do r, Itlt.MlO;
do y, JI8S700. Movimento do parco. !ÍltA42Íi,linnlii. com esforço pnr cabeça; do 2- an ;;*,
pescoço. Rcgolclru, Querol, illinslnya, RI-
pou e os demais correram nessa ordem nio
ii it-t-t,i flnnl, oiicle Querol passou par» niionta. Na seda (los 2.000 metros, Hiiii.i-
lay.i passou para _• o Rlpon |>.ir.-i ,'l-. As--.um vieram, quasi emparelhados, nlé mo
vencedor.

•Rcgaleira terminou cm 4'.
ú* parco •- Nubll — J.B00 metros —

Premfns: :i-Mt>i «• <,!\',if> — Paulistano, nin-
zão, 5 Runos, S. Panlu. Saxham llcmi v Ico-
berg, do Sr. .1. M. de Almeida, inckcy,
Daniel Lopes, 51 kib-s. i"; Veile.la. U. Po-
povlts, na Us., '_•; Olao, íl. Araújo, 53 ki-
los. .V; Paimella, A. Rosa. 52 lis., -•*: Oiie-
rella, P. Baptista. 40 ks., ü". Tempo. l.'l o
quatro quintos. Rateio do Paulistano; ríls
408400. Dupla (13), com Vcll-Ha, 40U300.
Piseis: do l*. 188: d«> 2\ 16í?2'10. Movi-
insulo «lo parco, 34:7043. Ganho <:«>m cs-
forço por melo corpo; do '1" ao ,'!••. um cor-
po. Qucretta, Velleda, Oláo. Paulistano c
Paimella correram nesta ordem uló á <n-
irada da recta final, onde Vc!le«'m, Oláo
o Paulistano passaram por Querella. As-
sim, vieram ató * seita rios 2.001) metros,
onde Velleda « Paulistano passaram a oe-
cupar os dous primeiras postos, Próximo
ao vencedor. Paulisiano, bem dirigido, fez
sua s victoria.

fi* parco _- Vcsla —• t .750 melro» —
Prêmios: 3:5005 e 700S — Revèry, zaino.
5 annos, Argentina, Diamond .lubilie e
Rydal Fell, do Sr. Paulo Rosa, jockev-
aprendiz. Mariano Conceição, 48 Uiíos, l*j
Albenls, C. Ferreira, 53 ks., 2'; Patrício,
N. Gonzalez, 50 ka., 3*; Antelope. Ü. Vaz,
48 U«„ 4-: Maràthon, R. 1'opovils, f.i lei-
los, 5'. Tempo, 112 3;.í (record). Rateio
de Revery, 378000. Dupla (12), com All.e-
niz, 328700. Plncés: do l; 18?áii0; do '.'.',
138800. Movimento do pareô, ,'i;',:172S. Ga-
nho firme por uni corpo; do 2" ao .''.*, egual
distancia; Albcnlz, Antelope, Revery, Palri-
cio c Marátlmh correram nessa ordem adi
a seita dos 2.401) metros, onde Revery e
Patrício passaram por Antelope. Na sctta
dos 2.000 metros Patrício passou pnra 2e.
Assim vieram ale á passagem pela repesa-
gem, olnin Revery, por fora, passou por Pa-
tricio c Albeniz c iez sua a victoria.

7-1 parco "Orando Prêmio Taça dos Pro-
duelos" — 1.000 -metros —- .Prêmios:
20:0008, 4:000$ e 2:!)«l)5, offcrecidos petoGoverno Federal — Regente-, 3 annos, São
Paulo, Gran Seiíor e Vilú, do Sr. coronel Jn-lia.io M. dc Almeida, jockey Daniel Lo-pêz,54 kilos, l'j 'Mimi Ali, Armando Rosa, 62,
2*; Tupai», C. Feriiandez, 54, 3'; Primazia,
D. Suarez, 52, 4«; Paraguay, J. lüscobnv, 52,
5*5 ltoreus, R. Araújo, 54, tl«; Paçacóti'i, It.
Cruz, 51, 7*: Bisturi, N. Gonzalez, 54, 8°;
Garupa, D. Vaz, 54, fl" Corinía, ('.. Ferrei-
ra. 54, 10"; 1'eqitery, R. Rojas, 54, 11*. Não
correram Floridor e Oceaso. Tempo, 101
e um quinto. Ganiu) com esforço por pes-coco, do 2o ao 3" vários corpos.

Tupari pulou ná ponta, mas foi logo sub-
stituido por Çoringà e Regente. Mimi Ali
correu ein 4* c os demais quasi emparelha-
dos. Assim vieram alé. a seita dos 2.400
metros, quando Regente c Mimi .Ali pss-saram a «.ocupar as primeiras posições. Na
setta dos 2.000 metros, Tnp.ui passou para3" seguido de Primazia e P.iraguaya, parnassim cruzarem o vencedor, Paragnayajgo so movimentou extraordinariamente, sem
após a carreira levj qualquer contratempo,
chegando a deitar-se na pista, próximo á
sctln dos 1.7.í0 mtros.

Rateies de Regente, flí.ÇSOO; dupla (22)com Mimi Ali 1208500. Placcs: do 1», 18.J200
do 2°, lOSóOO o do terceiro 118300,

OS JOGOS 0A AMEA
O Fluminense campeão iiob dous

tciitno — 3x0 o 4«0
Selam ai ir.ís.is primeiras palavras de vl«

vos raniprlmentos -- ngora (pio as\i findo o
primeiro campeonato da "Anlco" — ao I'1""
niluense I'. C, pela sua duplo, victoria nes-
n\ pelej» «jue. tegiiramenle. marcou uma no-
va éra de vitalidade e dr progresso pau ns
spurls nuelonacs.

Snffrendn nos quatorze embates em que
¦se enipeuhou eam o ;>eu primeiro len.n ape-
uas u.iiii nobre derrota «i uin expressivo cm-
paio. fechou o club tricolor gloriosamente
o leu cyclo de vlutorlas, obtendo, hontem.
contra o valoroso America F. 0. o scora de
3.1.1. K. |v«ra que mnis completo fosse nindn
o icu liiiiiiiphn, ne tornou lambem vencedor
dn torneio dos segundos teanis pela conta-
gem dc 4>M) .sobre, o mesmo c sympalhlco
America.

Multo bem netunu o vencedor nesse der-
rariclro encontro de horles principaes. lio
koepcr «ns furwardn a sua harmonia «lc con-
(unlo foi quasi (pie perfeita. Destrenado c.im
-. leam, Renato Vlnliacs não pòuda produzir'auto como os snii companheiros de Unha
nUcnntci mas, de jusilçu á nfflrntar-se o
esforço .: o empenho quu demonstrou, que fi-'.-craiii apagai' por completo as Inibas de sua
collòcaçSo <• alguma Insnfficlehcia de sua te-
i-linicii. Como substituto «le l.éo, Imposslbl-
lltnda de Jogar, netunu Marcondes como bscli
esquerdo c o melhor elogio que se lhe podelazer c a nfflriuatlva dc que o substituindo
nio deixou lacuna de qualquer espécie uo
movimenlo rie conjunto, lira preciso que o
campeão da cidade, para prestigio d., sen li-
tulo, concluísse galhardamente a sua ohri-
Racâo sportiva « elle u fez com brilho e de-
nodo.

o team do America lutou, lambem, com
raro vigor, mas levo qne ceder deante da
inferioridade de sua linha atacãnle. em fa-
ce da do adversário. Seus fnrwariis, enlreos quaes Chico «. Sn.vão merecem destaque,
nio se comprchendéraiii «luraiitc toda ò cam-
peonato e, ainda lionlem, deram disso mai.«
unia prova, Avançam com energia, fazem
passes apreciáveis, mas, no momento deeisi-
vo, como que se chumbam ao solo c não dão
os arremates linnc*. Dahi o facto do uáo
ser difficil ás defesas oppdr-lhcs embargas
e dabi, lambem, o insuecesso do America,
no campeonato «tnc findou. Infelizmente,
parn o.s que apreciam o sport peln spo.t, pa-ra os «jue, alheios ao estreito partidarismo.upplnudem o valor e a perícia onde ellei sc
encoutrem. sõ hontem, estreou cm nossos
campos o goal-kecper João Moraes, vindo dc
um dos Ustados «Io norle. V.' um cxcellen-
le elemento de sun árdua posição, tendo col-
locação", nolpc de vista e. segura pegada. O
America tem com elle um optlmó elemeu-
lo em sen fear.i.

Quem não tenha assistido :>.o jogo de hon-
tem e venha n saber o resultado da peleja,
ha de pensar que n victoria do Fluminense
foi fácil. Puro cngiuio: n partida foi dispu-
Inda palmo u palmo, só íendo o America
cedido terreno do meio pnra o final do sc-
gundo tempo de jogo, sendo «pie, no ]>rin-
eipio rio match atacou, nté, com tal energia
exerceu tamanha pressão solire o adversa-
rio, que muita genío não acreditou num
possível reacção, por parte do chib vence
dor.

E, num agrndabiUssimo ambiente «le con-1
fralernlsação sportiva, Iranscorrerain os ma-
tches, cujas dcscrlpçôes damos a seguir.

SEGUNDOS TEAMS
Foi esla a sua organisação:
AMERICA —- José Martins; Vença e Cio-

daro: Solou.'Moreira e Ilitdcgardo; Jorccli-
no, 1'iidu'. Barroso, Graccbo e Mnrio.

FLUMINENSE — Ramos; Paulo e Neves;
Dl mns, Caruso c Nunes; Drollie, Ary, C. Au-
g.isto. Ribeiro c Brasil.

O MU'/. — Foi o Sr, Togo Renan Soares,
dn Bolafogo F, C.

O CHRONOMETRISTA — Foi o Sr. Mi-
guel Barroso Amaral, do Bolafogo F. C.

O JOGO — Uma esplendida piirlidii de se-
guudos teams, das melhores dn prosctilc lem-
[inrada. Tanto poi-finraiu as duns equipes
cm levar de vencida o adversário, qne o jo

veie» e, pouco depois, mal? outr», para rel-i-'
ter umn bola ninodada da cabeça por Ln-
garto,

Km novn eurra «to America defendeu II»-
toldo um shoot dt Simas e ein uutru do Flu-
niineii'.- Mornti rebateu bolas mandadas pur
Lagarto e M. Costn, como escorou um cor-
ner motivado por 1'crhnhilo.

AlleriiMrnm-se, ontno, os ataques ntii o fl-
nn) .In tempo, tendo Moraes praticado um..
defesn o llnroldu quatro.

o resultado loi esie:
Amerlra — 0 goal.
1'liimlnenss — o goal.

2' IIALF-TIMI*.
A salda foi dada pelo Fluminense, As

4 e 40.
Indeciso so começo, o Flutiilneiisa ovan-

çou pouco riepni*. com um arremate ullo
de Floriano. Moines defendeu nin shoot
alto do Lagarto o Fernando concedeu um
corner. Nh escora «ler.lc, ás 4.43, velo La-
garlo n conquistar o

f GOAL DO FLUMINENSE
Proseguiu n partida com ataques aüer-

liados, sem quo «|i.al«iuer «los competidores
conseguisse vantagem, ale que IJarolcio In-
lervelu na tUfcsa dc um shoot «le Sayáo.

Carregou etjtan o Fluinlnsnse o forçou um
corner do Oswaldo e nutro de Hugo. O
Amerlci. forçou nova intervenção do Hn-
roldo c o Flllllllncnsí avançou, cm pasues.
Ao receber um destes, poude Coelho obler,
ás 4 e 57, o

2a GOAL DO FLUMINENSE
Recomeçada a peleja, Chico correu ein

rush o shoolou, paru llarolda defender.
Após haver Forlcs interceptado um cen-

tro dr Lula, o Fluminense atacou e Coelho
shoolou parn Moraes defender.

Carregou cnlão n America pela esquer-
da, fluallsandü coin um centro «lc Lula e
conseqüente shoot «Ie Chico, que fez u bola
l.i.ler nn travo do go«|. _

O Fluminense provocou ainda tres dele»
sas de Moraes, de sbools de Renato, Forlcs
e Nllo, e o America urn cornei' de Pelit.

A's fl e 15, Nilo avançou cm rush, dribbldu
oi bachs c conseguiu o

3* GOAL DO FLUMÍNENSE
Nos reslanles miniilos da partida, Mo-

raes defendeu, com corner, um shoot dí
Nilo o Korperslk comledeu oulro comer,
que Moraes tombem defendeu.

Chico provocou ainda uma defesa de lis-
roldo e o Fluminense atacava, de novo,
quando o tempo terminou com o seguinte "

FINAL
Fluminense — !l goals.,
America — 0 goal.

O Flamengo leva de vencida o Ban-
gu', por 4x1

O Flamengo lerniinou, lionlem, rie mnrio
brilluin-te, o reluruo «Ia setual temporada.

da
do
de

o
ás

.'fi«.lf«ÍlJ,«_'ÜVVf
Xova edição do popular romnnc.e de Ale-

xaildre Dumas, pelo modesto preço de ilíOOOi
A' venda nns livrarias FRANCISCO AL-

VES; BRA„ LAURIA, ODEON, AZEVEDO o
no doposito, run do Carmo, ;'..".—1". .
*—" "«^tt*-* ¦""¦"- - —'

0orrôspo_e!ei.eia úa A „3!TE
.IOSK' ALVES DOS SANTOS — Não ha

erro em nenhuma das maneiras de pergun-
tar, Quando se diz : "Que horas lem ?" —
subeu.te.ndc-se isto ;"Q;ie horas lem ngo-
ra .apontadas no sen relógio í"

Quinto á outra pergunta : "Que horns
são '?" — é corrcnlissima e perfeilniiiente
corrccln,

—-•" v-»-i-t?^»ntst-—'»—«~_- ___.

.JUSTO DF. MORAES Advogados: Rua
-- lí —¦ do Rosário. 112.

. _______________ Sg§5E-i-_- --_!r'427'

Wmm Rii DOS
UMPAMEWESj I,

•<raí*Çl**»

MANTEIGA TCT?Y -• V. Es. já en-
per.imcntouv Puro creme. Unico Deposito:
(iiividòr. 52.

{liti 'íi'Crt tiovrt Mementos de. Pediatriauin 'ivro no»o __pel0 prof w „,-,.>
Iriid. do Dr. M.irtinlío da Rocha Junior.

Ricardo Araújo,
Suarez, 52 kilos

50

8' parco "Grande Prêmio Jáckey-Club do
Montevideo? — 2.SOO metros --Prêmios:
15:001)$. 3:0008 ü-7508000 — Black Jcslcr.
castanho, õ nnnos, Inglaterra, Dlnek Jestcr
e Mirida, do Sr. Ilenato López, jockey Do-
miniio Suarez, f>3 kilos. I"; Metrópole, •"..
Fernantlez, 02, 2": Aynioi-é, C. Ferreira, 53,
3f{ Sonhador, N. Goiiçnlcz, 40, 4"; Saierno,
.1. Gomes, 40, 5". Não correram Róndéi!.
Mòslrãdor c Cacique. Teiiípri; líll 415". Il.i-
toio dc Black Jesler, 30Ç; dupla (12) com
Metrópole, 218800, Plncés: do 1*. 13?; du
2". 128200; Movimenlo do pnreo. 43:28480011.
Ganho firma por uin corpo, do 2* ,ao li''
vários corpos.

Aymorê, H. Jesler, Sonhador. Metrópole e
Salenio coi-rcr.-.ui nessa ordem alé u eiilrn-
ün da rectit final o nssim vieram :ilé n
settn dos 2.•!00 meiros. onde (',. Jcslcr
passou por ,-Vymoré. Na seita dos 2.00(1 nu--
tros Metrópole, passou pelo pilotado de C.
Ferreira. Assim c.licgÜVnrii'"

fl" pnreo — '-'Heriol" — 1.(500 metros.
Prêmios : 3:000? e 0008000 — Palmas, Ior-
dilho, 3 annos. França, Maboul e Ovallon,
ilo St. Dr. Liiir.cu do Paula Machado, jo-eliey 11. Suarez. 52 kilos 1*; Hesoluln, C.
Férn.íiidcz, 02 kilos. 2": Tymblra, A. Rosa,
4.S kilos. 3o; Pretória. J. Escobar, 52 kilos,
.!"; Divino, J. Butimnnn, 53 kilos, 5". Tem-
po 102 .i;5". Rateio dc Palmas, 268400; du-
plu (12) eom Resoluta, 20*100, Plncés: do
1», 118000; do 2", 118000. Movimento do pn-
reo, 34:3808000.

Ganho facilmente por (res corpos, do 2*
oo 8", 8|4 de corpo. Palmas pulou na ponta
e nssim correu alé o vencedor. Resoluta
correu em 4», nlé a sella dos 2.000 metros,
onde passou por Tymbirü e Pretóriai

Movimento total, 268-.5528000.
Raia optiina.

UMA ACTUACÃO MA' DO JUIZ
PARTIDA

OE

Quando se disputou, honlcm, uo prado
do Jockoy-Cllib. a Taça dos Produetos o ex-
jockey Marcelllno foi de uniu grande infe-
iieidade, dando o ssida minis do «me ruim
— péssima; saida que modificou o resulta-
do lógico da carreira.

Aquelle juiz nlfnullou duns partidas, quenno podiam ser annulliidns. Essa sun ncttiti-
ção deu em resultado alguns dos melhores
an|inaes da turmn se fatigarom excessiva
h inutilmente. Dnhi n victoria do Regente,
(pie, em outras condições, seria difficil, se-
não impossível.

Atinai de contas, essas infejicidndes do
juiz de partida da syjiipathiea sociedade
estão se repetindo muilo a mlude, sendo
tnes factos commentados muito desfiivòra-
vclmenle;

QUEM;
EM

HONTEM, LEVANTOU PRÊMIOS
J" LOGAR NO JOCKEY-CLUB

Sr. Renato Lopes, com Borracha. 3:0005,
Dr. M. Mendes Campos' com Tupy, 8:01)0;?;
Sr. J. Pompilio Dias, com noiva, 8:0008:
Srs. Gomes & Tavares, com Querol. 3:0008;
Sr. .luliiino M, de Almeida, com Paulista--
no. 3:0008; Sr. Paulo Rosn, com Revery'
3:5008; coronel .liiliiino .M. do Almeida',
com Règehle; 20:000?; Sr. Itemilo Lopes,
com Black Jáster, 15:0008, o Ur. iiliibçu
dc Paula Machado, com Palmas, 3:üu0S00(;.

perniaiiecer cm qualquer dos campos. O sco-
rc do 4 x n não demonstra, como parece,
esmagadora superioridade; 1'.' «me os plnyers
do Fluminense souberam melhor aproveitar
as opportunidádcs que 1 lies foram propicias
e, com o ardente desejo ün serem os vence-
dores do torneio, combinaram mais nos nr-
remates do «ine os que r.o lhes oppunham.
Os quatro ponlos da victoria só foram obti-
dos no 21 half.-tinie, o que bem razão dá
ao que acima e.tpuzcnios. Carlos Augusto,
conquistou o 1" e 3"; Drollie lindamente o
2", e Ary. o I», de. cabeça. Houve um pe-
nalty-klck a favor do America, quo Iraiim-.
defendeu c a partida findou com o seguinte
score:

F',H.MINENf)I5  4 tçosls
AMERICA 0 _oal

PU IM El ROS TEAMS
(Is dons Icnms lipresénlarain-se com a se-

guinte constituição:
Amcidcu — Moraes; J. Martins.c Fernan-

do; Iltígo, Oswriltlp e Koi-puslk; Sayáo, Si-
mns, Chico, Arlindo o Lula.

Fluminense —• Hnroldo; Pelil e Marcon-
des-. Nascimento, Floriano e Fortes; Renato,
Lagarto; Nilo, Coelho e M. Costa.

O juiz — Foi o Sr. Leite de (insiro, dò
Botafogo F. O.

Possuidor tle um dos melhoro» quadroscidade, loi o unico que, nessa phasecampeonato, não conheceu os dissabores
uma derrota. Até mesmo o Fluminense,
campeão da cidade, não pondo resistir
suns incessantes c- poderosas cargas.

O match de hontoin com o l!ai*r,ii vinha
despertando certo interesse, porque, no
turno, o club Suburbano conseguira iiitllgir
um revés ao rubro-negrOi Esperava-se, porisso, que o fi-.-cinio bangúensé enfrentasse•7 eom galhardia e denodo o seu rival, que:li po«- sua vez. aiieiava por uma "révancbe".

No .mlanto, os vaticiniòs falharam. A
luta. sob o poiito de vir.ta tcchnico, riel-
sou muito n (lescjer. Dei-da o inicio, ficou
patente a superioridade do Flamengo, que.
jamais sn empivgou com afinco, para ven-
cer. Coinliido, é necessário que r,e disa que
o Flamengo não actiiou sem falhas; Teve-as
bastante, não só n-a defesa, eomo no ata-
que, A iiiihii inédla mostrou-se morosa e
indecisa, principalmente Japonez, o enu
dor unico do ínnl do Báitgri. No quiiilctòde avante, Roberto, (pis substituiu Caiidiota
passando este parn o centro, em logar de
Noitô. muilo prejudicou o cohjuiilo, dando
passes a esmo e mostrando-se baslanlo in
deei.so.

QiinnlO no tcam do BanRti, muilo deixou
n desejar. Acluoii inol e sem a menor com
hinaçao. O "keeper" Floriano c o "fúll-
bucli" Luiz Anlonio foram os melhores da
defesn. No ataque só Antenor c Paslor fize-
ram .li.snma coisa.

Como arbitro, serviu o Sr. Mario Pnllo
do Fluminense F. C;, cujas decisões, erite-
riosas c ópporturtas, agradaram a ambos
os adversários e mo publico.

SKGIJNDOS TEAMS
Foi uma justa sem o nuinoi' interesse, O

Foi o Sr. íntonO chronomc.trislá
Cruz, do Botafogo V. C.

O jog-o
1" HAI.E-TIME

Tendo o tos.1 favorecido so Fluminense, a
salda foi «indu pelo America, ás "3,45, náo
conservando este n bola cm seu poder, pois
que foi ella carregada pelos fonvards adv.çr-
sérios; Fortes passou a Nascimento c este ;.
Nilo, que arrematou alto. f-'iC..istitrnni-sc uni
linnds de Renotò e um foul de Oswaldo, con-
tinuando o Flun.inense n atacar sem arrema-
tes. Depois de um off-side de Lagarto, liou-
ve umn carga pelo centro, que terminou com
uma defesa dn Moraes. Pondo,/critão, «ca-
par-se Sayáo peln sua ain, mnn fez a bola
sair pelo fundo do campo, voltando o Flu-
nibiénse a investir pela esquerda. M. Cns-
!,i centrou c Renato fez a escora dc cabeça,
para Mornos defender de novo.

nònglu o America peln esquerda e arrema-
ton o feito com uni shoot de Lula, que Ha-
roldo pegou, para lògo depois pegar lambem
oulro shool do mesmo Lula'; no receber tini
passe de Chico. Imiiiedialninenle a bola veiu
li -bater nn trave do coni, sendo recebida por
Simns. que shoolou para liaroldo defender
nindn.

O Fluminense avançou, então, pelo centro,
arrematando o feito com um shoot de Nilo,
defendido por Moraes, nins logo o America or-
fianisoii mnn valente carga, que se traiis-
formou em poderosíssima pressão sobre o
adversário. Arlindo iniciou-a centrando, sen-
do a bola recebida por Chiou, quando Hírói-
do eslavo descollocado, Coube a Fortes s:il-
var*o goal da sen club. Arnludaram-sé ns cn-
gas dos locaes. todas elins, porém, sem nr-
rcmnlés, liaroldo defendeu seguídiimente
dous fí-ee-ltiks de fouls de Renato e Petit e
Coelho éommcttoii outro foul. que Petit de-
fcndcii com comer. Houve nindn outro cor
ner feito por Fortes, após o qual cessou a
pressão do America.

O Fluminense carregou então e lambem
forcou um corner de Hugo. Em passes larxos
insistiu na carga, cabendo a Fernando n de-
volnção da bola. Depois de irai off-sido de
Renato'; fez Moraes umn defesn o M. Cos-
ta deu forte shoól que roçou pela trave su-
pcrtòr do sor.l. No momento de
ner, idametite interveiu 'Moraes

par
cor-
tres

quadro rubi(i-'.cgro demonstrou, desde
lop;o, sua supfiTóíldade e. se impoz durante
todo o joiio. Dessa fiVrina", ò Flamengo não
encontrou difficuldades para vencer por
5 r. 0.

O juiz foi o Sr. Manoel Riva», do Flu-
iiiinense F. C.qiio ksííii bem;

Estes os teams conlêmlóres!
FLAMENGO •— Egbertó; Segrelo e Vilal;

Durva), llerminio e -loura; Milton, Mn-
nhães. Chagas, Ache e Angenni'.

I3ANGU' — lüulaliò; Atn-eò e Carrega)';
Corrèn, Moura o Nieniior; Álvaro, Druin-
inoiid, Fonseca, ARcilor e Ferreira.

PRIMEIROS QUADROS
OS TEAMS -- eram os sVgúiufòs!
FlameniM -- Batallin: Peíimifort c lielciò;

Japonez, Scal)rã «. Dino; Neivlon, Roberto,
Caiítlioln, .lunqueiru e Moderai...

UàrijfiV — Flnriailò; Luiz Anlonio e Gero-
zoaui; Ccsai', Ferreira e l.liili; Frederico, An-
cliyscs, Pastor, Bernardino e Antenor.

Coube a sai.líi ao Flamengo, ás 8,30, que
Invente, podo centro, perdendo n bula pnra
os filll-hacks con Ira rios. Antenor escnpu o
Jnpohcz faz corner, sem resultado. Vcrlfi-
enm-sc investidas «le ambos os lados e, de
umn f('iía, Junqueira envia forte pelr.lnço, quo
Floriano deteve bem. Hn um avanço «los
visitantes e Pastor perde um shoot e logo em
scgiiidd, Luiz Antônio faz corner. Newton
lirn-o mngnificariiclile e Floriano, pratica liu-
d.i defesn. Novo ataque dos locaes e Roberto
shoota fraco, pnrn, em seguida, Si-ahra on-
vinr forte arremesso, «iuc dá oceasião a Fio-
rinno fazer nova e brilhante penada. Rettis-
larse um off-side de '.nlenor e ns visllantds
atncnm; fazendo Melcio um corner, sem re-
sullsdb, O jniío -prosegue equilibrado. Os
avanços revezam-se, forçando os friangíitbs
finaes à n-.n Irahullio inraiio. Hn um uín«|i:e
pela direita c .Inpoiiez envia ciilculiido centro,
do qual sc aproveitou Ciíiidiola pnra, ás 8,45,
conquistai' o

1* GOAI. DO FLAMENGO
Dada a saida, os locaes .iviinçiiin Inimedià-

tánicnle c Moderatò; escapando, após lindo
passe de Junqueira, adquire; ns 3,4,7, o

2< GOAL DO FLAMENGO
Os visitantes imo desanimaram. Reorga-

nisarniii perigosas incursões ao posto de
Balalhn, onde I-.êiihaforte e Hélio traba-
lliuni com nfinco. Excellenle ataque rubro-
negro sc verifica pela ala esquerda, termi-
liando coin òpji.orluha e linda defeso de
Floriano. De outra feito, Junqueira dà forte
arremesso, que bale nn trave; Caiidiota
apodera-se dn pelota, que resvalara pnra o
iiieiò do campo, e a atira raspando n tra-
ve. Ha um corner de Gérozouni, que, defeh-
dido por Luiz Anlonio. vae nos pés de
Dino, (ine nlira a pelota n gonl, onde Fio-
rianò prálici. eieelienle pegada;Ainda o keeper bnhgúehsç, proseguindo os
locaes no ataque, tem oceasião de' denior.s-
Irar cuas exímias qualidades, aparando
fortes shoots de Junqueira e Candiotn.
Mãrcá-se um linuds de. Ahcbv.sés. Os vis)-
lanles atacam pela ala direita. I-ielio cn-
tra em falso e Anchyscs dá calculado ecn-
Iro, correndo « pelota por Ioda a frente do
Jíoftt. Ha um corner dc Gerozoani, sem re-sultado, e, pouco depois. Idilli foz hands
bem perto dn Unha"; Findo, a bola ia parafora, mas nm fui) back desviou-» frnea-
mente, iudo parar aos pés ds Moderóto.

Esto emendo-a par* gosl c l-loriauo. de.v,.
doiido.s. f.i* uorner, liem balido, ,tunquel<
i», is 4,ii!», conquista «

..• GOAL 1)0 I'-AMBNCP
ila um foul «le .laponcs c o Jogo pre,,.,

¦nio francanieiitv favorável óon Ineaei, «té
que, ás 4.10, termina n I* bali lime.

2* H.U.F-TlMi:
tiilcisdo o 2" i,ic'i..|einp(>, o jogo se inaisit.

ve. por «Iguns moineulos, cquíiíbraib. o,
ataques lio R-iigu' o do 1'laniougo suceedein.
sn, o\ dcslo conrdu.lilus com nuis leclin'..,
Km dada oeeaslíloi Newlon escapa e »w\4
furto "lilck", que Floriano defende. Outro
"shoot" de Camllols passa raspando a if..
vc. Indo oos poucos os locac-i t r sisenhu-
rcanilo, «le ii-ivo, pur completo du terreno, d»
avanços dos visllaiile» eram «lendo-, „ MC_.
padas, quasi todas levadas s effeito pnr An.
it-niir. Do uma feila. Moderatò 'entra e j_n.
queira escora « peloU a meia altura, .,:....
occflílão a que Florlann proilnzlr.se « ?_,
melhor defesa. Loko depois, verifica-se um»
escapada «le Roberto; Moriano shiminu. Vvi
posto c Roberto envia » bola por alto, u qual
entra no Polo esquerdo do "goal". F<t.«v.,
assim, as 4,40, cdni|uistsdo o

4." GOAI. DO FLAMENGO
Recomeçando o jogo, víiifica-s» o »Utra_

mais serio dns banglienscs, que Dino rroelle,
numa Intervenção opportunn, quando Bata,
lha sa achava fora de neu posto. Ha nm "oi?-
sitie" de Junqueira e, pouco depois, Petm.
forte concede "corner", sem resultado, coro.
mel tendo, um minuto mais, üerczsani nlts.
tiea penalidade. Proseguem os loc-ei _, „;_
feiisiva e Liii- Antônio fa« novo "cai-c,-",
ainda de uullo effeito. Newlo- e„-ap.i e ca-
tra, tendo Junqueira, escorando-a, envlsdo
a pelota pelo alto. Ha uma escapa-la dor. viv.
tantes o Antenor, devido a Ulll descuido ris
Japonez, _>. 4,5.*, t-n o

1.- GOAL DO BANGU*
Sempre no ataque, «is rubro-neirrci! ob;|.

gani Gerosoàni a conceder novo "carnr»M, i»
nuílo effeilo. Reglstra-sc. um "off-jid,-" a*
Moderatò, e, mnis alguns iastantes, em qne «
Flumento domina, è dado por terminado a"match". com o seguinte resultado:

Flamengo — I goals.
Hsngu' ~ 1 goal.

O Heílenico venceu o Brasil por
4x3

Uma partida animada, devido ao visível
equilíbrio ds forças, foi a qua se trave,;:,
hontcin, no campo da rua (ieoerí.1 íijvcria-
no, entre o Heílenico o o Brasil, «Rimos «ei.
locados no campeonato da Amca. At-sini i
que, o jogo caraclcrisou-se com ataque; si-
tornados, sendo os do Jiellenieo, mais effi-
cientes, o que justificou a sua victoria no
final da puirna. Pena i que o brilhantismo
du pugna fosse, de quando em quando, em-
panada pelas absurdos decisões do .'nii, qué
prejudicou os dous combatentes, com sc.;i
conhecimentos das regras do nssociation. O
jo<o dos segundos teams nin agradou, dt-
vido a ma-ifí-jt.l superioridade do tricolor,
que conseguiu 4 goals contra um do seu ad-
v.rsario.

Os goals foram feitos: 3 por Wal-emar «
I por Octavio. os do Heílenico; 1 jior P.eüo,
o do Brasil.

Serviu de arbitro, o 5r. Vital Barbosa, do
Flamengo.

Ao triiar do apito, para o .je>_;ií príriol-
pai, os teams alinhanim-so da s^uiete
fôrma:

H-liliEN.ICÒ -- S. Maria; Dario e Pin-
tarclrfi; Cozar, Camillo c Alonso; jsyuis,
Coelho, Demos. Seix.is o Sarmento.

1IRASTL — Espinolaj Soares a Porto; fl.;-
bens. Jucá e Neves; Octncilio, iltymund».
Fragoso, Burla e Amadeu.

Os primeiros minutos «ic jogo demonstra-
ram o equilíbrio de forças entre os nnla-
gonistas que sc degladiilvam; Revezaram-
se os ataques, procurando os forvrards .!«
um c dc outro conquistar o 1" ponto ds
tnrde. Esta iniciativa coube no Heílenico,
por intermédio (!e M. Seiras. Logo o Bra-
sil reagiu c, pouco depois, a partida e:s
empatada devido n uni liem calculado shoot
de Fragoso. E o )" liftlf-limc transcorreu
bem disputado, rc.jiistando-se muitas falhas
do juiz, falhas estas prcjudiclaes, orn so,
Heílenico, ora ao Brasil. A segunda plins»da partida foi iniciada com um ataque il"
Helleni.co, tendo Mario Soixns marcado, cn
cíibeçn, o 2" gonl do Heílenico. Minutos
depnjs, Sarmento conquistava o ''<' pouto
para o mesmo club. Os do Brasil reagiram
o passaram ;. assediar o reclniigulb de S.
Mnriã,- que foi rasado pela segunda vez,
(.inda pelo player Fragoso, O jogo Cornou-se mais movinicntado, ò Brasil prOcürnn-do cmpatnr a pugna c o Heílenico forçan-
do paia que a victoria não lhe escapasse.
Nuin cernido ataque brasileiro obteve o
Rrusil mnis um ponto, por intermédio io
Burla, conseguindo, assim, o desejado em-
pule. Mns o Heílenico reagiu impetuosa-
mente c outra vez viu lhe sorrir, a victo-',
ria, pois Coelho conquistou 'o 

ponto quefínraiititi a victoria rio sen tcãhi; Os (iiaii-
teir.13 do club da F/uia Vermelha
ram ainda rengiv, mns era tardo,
terminou marcando o placai- a
victoria do Heílenico.

Foi este o seoro :
FINAL

Heílenico — 4 goals.Brasil •— 3 goals.
Fácil victoria do Andarahy sobre 6

River '
Esperada com cerlu nnciedade nos circiiios

da Metropolitana, a partida que se. travou
honlcm nn aprazível praça de spòrts do An-
darahy A. 0. uso correspondeu n especta-
livn, muito embora fosse, umn «Ias melhores
da presente 'temporada, 

em se tratando da
disciplina. E' «iue o leniii ú-x Piedade, tido
como nm dos melhores, demonstrou nS"o_jios'-
suir uma esquadra á ajlura do sou antngo-
insta de honlcm. O Andnrali.v jogou .i von-
tade ;a sua defesa pouco teve que trabalhar
e o ntnquc não ncccssistòu dc grandes cs-
lorços. Ha um elemento nn J.ivcr (|iie me-
rece, porém, unin especinl n.eiiçno. è o kee-
per Octavio. Não fosse o perícia dcslo I:ee-
per ci certamente, a victoria do Andarahy le-
ria sido por score bem elevado.

O jogo não leve orilliiislasiho, talvez pornada influir na classificação final, c o juisto: çorrecto Hlin suns decisões.
Ao.npllõ final, o placard íiniiüiieiovs o tri-

umplio do vnlqr.oso club da camiseta verde.
03 nossos leitores encontrarão ubiiizu o

desenrolar das pai (idas.
SEGUNDOS TEAMS

O .Iflgõ não fui dos melhores devido s fr.in-
cn superioridade dos locaes que abateram "3
seus jintágóiiistiiS por 0x2, Os ronls do ven-
eedor foram feitos por Antbuiqulhhò 3, Bu-
nes 2 e Jorge 2; e os do vencido por Prato
c Quinquino.

A PROVA PRINCIPAL
Scguic-se a partida principai, alinh.in-do-se os teams da seguinte fôrma:ANDARAUV — Cabral; American.: e

Hnui; Hermogenes. Hraulio o Emeslól De-'-n*'*-';,-.Jelè. Cila, Lago o AJlémfio.RIVER — Octavio; - Armlndó o Walde'mar; Ribeiro, Ziin e. Nesinbo: A."-, João-
zinho. Rubens Mattos c Manoeixinlio.O JUIZ — jr0i o Sr. Juynie B.arcisllos.

Coube n saida ao Andarahy, lornándo-se.indeciso o jogo nos primeiros niliiiitòis, «tí
que se foi firmando a linha dos locaes. Ea-
les orga ni saram uma série de ataques ao
gonl de Octavio, obrigando os defensores do
club da Piedade a conceder dous córuers,
que não surtiram cffeito. Os do River ra-
agiram o, por sua vez, foram ao goal im-
inirío, onde Rraitlio interveiu.

RèvezarOm-sò; então, os atiitniés, sendo us'
do Andarahy mais persistentes e perigosos,
.,;-.., .(Conclue na Ultima Hora)

procura-
O tempo
nicrecida
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E foi chocar-se, depois,
com uni poste electrico
Das oito victimas, duas ein

estado desesperado»*
Momentos «le aniifrnti eni

Paiilsi Mattos
A noticia primeira ipie rorreu. cinborn

vaca, «a desesperador.i s- alarma uio, Xml.i
•a- «i.ibin RO CM Io, |;;imrji|,|,i-«,p tlcIlltllCS.
iims, pc-o iptp constava, terrível «.i<"«-i«««.tr»1 -a-
Irila desenvolvido em l'nula M.,ii>ii. ilellcí*»-j
m recanto dc s,»n-tii Tlierexu.

.fii u nou Impressionante, checando •¦>.
deleitada do IS* dislriclo, abalara de 

'&ua|

i-.imnieaal.i cadeira '» coinnilssnrlo Dr. 1'ros-i
atilo Machado, ipi»- ii,. companhia de um!
Invcsliifndor se encaniJnl.ava parn a> lo^nrj
jntllcailo, no mesmo tnupn nunsl ipie quatro
ittulmlnn.d.is .Ia Ssslslanclu pnrllam al ¦>.
pa,sto da pii:a-.i dn licpuhlica. N'o local, cn»
ti-tiiivia. niiiltialih» ruiiipa.-la se comprimia,
curiosa «• jilada. num :ar?o circulo. I*. l'"i
pii*.*!'..» â> iinloridadrs vencer miilliplos oh-
staculos para sc .-ipiir,i;;liiiaicin, cnlrnúdo
cm iiiri.) d.i ma-sa Intensa ilo pa»-.-aa ,i,;^la»-.
merodo. I

(Juc foi?
l'm horrível ile*;.-i«tre Um bonde...

Monde *'
Não. uma pranrlta da Ferro Carril Ca-

rlnca.
Mas .a enmmissnrlo, avistando peln chão.

caldos, ensangüentadas, não poucos homens,
interrompeu n lio dns Mias Indiiflaçôes.
para delles se abeirar r solicito, persiin-
tar-lhfs n"* dores sentiam. Assim decorre-
ram. no máximo. «l<«is minuta,•. ipiamln a
infernal algazarra dos timp.-ine.s avisavam
nue perto vinham as ambulâncias. (Ihccüin-
ilo os carros brancos, em suas padióhis. com
«uidados extremos, foram collocadas as vi-
a-liinas dn desastre, cuj.» desenrolar ainda
nâo se sábia, tanta nltenção e carinho ns
presentes dedicavam aus pobres homens fc-
ridos e machucados, fias oito victimas, aluas
appartntavam estar na luta desesperada das
>uas resistências contra o dcsfnllcclmento
t]u« lhes provocavam as lcseies sofft-idns. I"s-
las náo falavam. Pastas de süiiruc co-
briam-lhes parte da |iliysionnmia. nrepiejan-
do apenas, a muito custo, os punhos crispa-
dos. Os oulros, entretanto, sc lamentavam
« respondiam as perjuntas cpte lhes aliri-
jiam. V., ao fim dc mnis nliftins Instantes, :-a
encerrava o quadra» desolador e eniocioiVnli-
te, que tanto amargurara os seus contempla-
dores, sumindo-sé ao longe, nn curva da In-
deira as ambulâncias brancas.

O acontecido que agllaro c preoccupâra os
moradores daquelle encantador trecho «lo
morro, em pouco, sc divulgava nos seus por-
menores todos. Como é sabido a Companhia
Ferrd-Küarril, esli fazendo construir uma
«ova linha de bondes em Paula Mattos, para
o que emprega o esforço c o trabalhei dc va-
rias turmas de empregados. Para o Irans-
porte rie material e niesiiio ales trabalhado-
res, tem fiinccionaele, iliius "pranchas" — a
denominaa-ão que dão a esses grandes vebi-
a:nIos de ferro. As primeiras horas dn t.u-
rle, pois. a "prancha" n. '.'. dirigida pelo
motorneiro MudocI Mlirlnlin alais Sanlos. le-
«ando uma turma ele operários c meia eiuzia
ele trilhos, parliu ala estnçãi», Impi-iiniiidn
regular velocidade á "praneii,,". o motorhei-
ro ia vencendo o caminhai, diniinuiridò-lhc
a marcha, nas curvas, por prudência. Con-
versavam, distraídos, eis outros trabalhado-
res. quando, súbito, o motorneiro, num mo-
vimento de rapidez ihdèscriptlvei, rodou a
alavanca elo carro, no propósito ele paral-o.
Mas assim não snecedeu, infelizmente. Ba-
t í ii cl n em cheio contra uma pedra, as rodas
dianteiras alo vehiculo pularam elos "rnils",
o mesmo acontecendo tis trazeiras, eonti-
nuando. assim, a "primclin" electrica íi res-
vaiar pela ladeira escarpada. Inutilisavnm-
se. os esforços inauditas dispeiieiidns pelo
niotorntiiai. em anciã ile salvar a sua vida,
na imminencia ilo pfrifio horrível, pois, n
"prancha" correndo, num crescendo de ve-
Ineiclaelc ameaçava dospeiihsir-sc. indo, afi-
nal. chocar-se. brutalmente, eom um poste I
electrico j

Na collisão um dos trabalhadores, o ele ,
nome Américo dc Souza, ficar» imprensado j
entre o vehiculo e o poste, vendo-se neste, ]
no horroroso da sua expressão, pedaços de j
carne humana e fragmenteis ele ea»uro rabel- jludo! Os outros operários pro.icctados ao,
chão. batidos os sens corpos na pedra; sof- |
frerani também ferimentos melindrosos. I

Apurando n sinistro, o commissario, f)r. '
Prosculo Machado; ouviu, ali, varias pessoas,:
que lhe fizeram revelações esclarecedoras. !
pelas apiaes a autoridade ponde ao menos sus-
peitar elas suas causas determinantes. So-.,
lie. assim, que é habito ele algumas creança'
perto moradoras, rolliu-ar pedras nos trilhais ,
dos bondes e jogal-as do alto, contra os ele-
ctricos em carreira. Ha poucos i1i-$; ainda,
tres meninos, soltando os freios ale vim"troly", fizeram-no descer, impulsi^-indo pelai ]
declive, a Íngreme ladeira. Causou espanto.-
depois, a todos, não ter essa infeliz brinco-!
deira conseqüências funestas.

O commissario, Dr. Frosculo. mandou sub-
metter a fatídica "prancha" a um exame pe-
riclal. devendo, i tarde, ser designados
pelo delegado distrietal, Or. Tatquinio de
Souza, os peritos.

No Pesto Central ala. Assistência recebe-
ram os loecorros de qne careciam os feri-
aleis, que yXo nr, seguintes: Albino Cathari-'
no Creoulo, de 52 annos. ferido pela cabe- I
ç», rosto e thorax: Américo de Souza, de!
22 annos, casado, eom a cnheça e n clavicülsi i
fracturadns — amhos cm estado gravíssimo je mais Francisco de Paula, de 22 annos. I
trabalhador, que soffreii ferimentos gene- i
ralisados: .losé Costa, ferido pelo corpo;]
Virgilino de Paula, 21 annos, com a rabeca i
contundida, Joaquim Nascimento, de 'Jl aii- I
nos. domiciliado cm OsTrãlclo Cruz, com jeonluseies gencrnlisaclfts; Mario llocha flainj;
de H7 annos, qne teve efcoriaçôes génerali- i
sadas. e o motorneiro Manuel Mhrtiihb ,U,s
Santos, todos, com excfpção de Nasctuièn-
Io, moradores nii.n'harracflü no plano in- ,
dinado.

Depois de medicados, cs primeiros reco-
Iheraím-sc, em tratamento, no Hospital:
Evangélico, retirando-se os outros. '' A respeito foi instaurado inquérito.

0 presidente dc Santa
Ga tharina a gonisan tc

ii
pnoiaiflii
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t.oitlinun
govvriiiidor

Cia*.

n.oiu.VNOPoi.is. in . \ \ »
elil Uglllliil li Ili'. IleiVllIa» I.UZ
liai I!l.|,l,tal, CCIVildal ali' l.lll.l sua I.MIl;
íiilliti. iinilgais, iiiil,irlaliia|et>, Miconliilc*.
Seu pulsa» iilii.ln i->!á rtejíular.

A i-iIm* .•i,,,,n,.i'i fi I Itura d.i ntadrusmlii
de hoje, It-iuli» S, Iv.x, lauçailt» coiinulais de• .*¦ iiv,iu> uc.*»-.» \ tmlii momento v.'|icrii-sc o|
tlet.fet-clio falai.

A |i»l|illltia,'tiie dcsln Ctlpllnl COIllIllO.I llllllllo ¦
,,.. iinilorus pniviis dc coiisldcraçiln no Dr ,
llcrcllle» l.u/, Ittilii a Nua cnsn .in veiiínilelrii
IVlinnrla |>cssa.i,s ,1,; ta.diis ns ('lll«sc'S MicilICX. Ia|ü«- lhe nticrem ii>s|s|íi .es últimos moina
«lc vida.

II.IIIIIANliPOl I.-.. Ifl (A A.l ¦ D llr
llercllln Luz, governador do l'slndo, eslá ii<a»

¦?G«£0 depois slla SKceHmbiw 0 fim horrível clc um
A' procura cio assassino guarda nòctürnò

"tOS|lllll

pie

uisnnte. lendo rccchltlo us siicrnuicntos dn
egrein esln iniiilriigiulii.

Fl.nlIlANiipiil.lS, Itt (A, A ' O Dr
llercllln l.u/, govcruiuliir di) líslndo, continua
a'in iignnln, nu» rcciiiihecendn miils ns pessoas
que a» rodela in,

1 ¦' ' i «j»*-*n—« --.,¦-.—-.._

A í|«esíá9 das earnes verdoè,
em Nietferóy

Será solüccionacla hoje
llaije seria rcsolvitlii. pelo Sr. prefeito de

Nictheroy, a queslão alas carnes verdes, pro-
blcma epie nffceln dlrcctnuichtc os interesses
da população llnquclla capital.

Ali, come» aqui, ha muilos inlerefres cm
jugo, mas o quasi certo que n solução encon-
Irada para o assumpto seja idêntica 11 dada
nesta capital, i>lo é, poiulo-sj cobro ns cx-
plornções, mas sem ferir os legítimos in-
teresses dos bons commercinnlcs,

K' isso que se espera cio Sr. prefeito de
Nitlieroy.

Na Favella . apiasi si-mprc !¦>-.1 m. l'or um
ii.nl.i, ;• »i-/-.-.. .o. in, .i-i„ idoIImi algum,
lailllbll lüal illfçlt.1 , .'. , ,,a. .. a!.' uni p'1'-
Verso IpIC, faa". a,|a,-i.„, \iç\» -iíila-.'io tlipO"
[,'i,ip!,le-a al,, lugar iiv'sii|'iparrivi cIcímiiiiIu h
vlrliím, pnr eitjii •.-.,¦!,¦ s. n. MiiUia:••..!.

•IC* esle u »¦.-. ... iU' ,,-s',,,. Sai i-.-U-inis.nlu
ItttltTi), .,«. tIDVil li.':.,. ,!;, ilalilv dc lllilllvill,

miihaih». Mi,,,,,e*l lloilrijjues 1'eriir.i, un
-.- nfllriiia, de iiacluiinlliliiile purluguc-

l:i!-.-.-/. ii.-,-,|,in,1,1,1,, pelu iibiiiiiloun a
a loi entregue por iiiiui pobre desgraça-

!.77s ir 0 Sr.Ml.KO DO
AUTO SINISTKO

[l,iiii|,i'iii|ai bnise.itiieiiic o silencio i|ii«
leinavi, |,|í|í| mudriigaila, a, ritldu brutal «
iiicliilllcn, nbaloii o pitaid.i-clvll que enchi-I...I ua sala d,, delegacia, lirgucndo-sc, num
pulo ai policial, cspreilou pela Janella cs-
eanenrnilii: \íu a correr, numa dlspnrailii lon.'ti, um iitilnninvcl i|uc ncnbnvn ila* apanhar

projcctiil-o, caintiiiiiildi

Pb
«^^v.-itcr.rirTr."»-.-. ^.vc -.-zors: iBssaans

(OonolusSiO da 2* pasiim)
Num desses nlntpies, Telfl deu violento
iltool, piodiulnilu Uctpvlo nuignlfliM iiv-
giiiln, t'in minuto depois, l.ngo. apunlianilon
um 1'cnliii dc li-ilii, I, niiiiiliiiu a cspltura
ua ivilv! iiii!ii;(onlslii. lira o

l" (,0.\l, 110 ANIIAIIAIIV
Dada nova snldii, ri Jogo foi paralvanilo

pnr um minutai, devido „ um íljfeiru liu-i-
ai.tilc nas grades alas iiivliiliHiicailas. Torço-
dores c.Migiicrailiis i|iicrlam .1 nulllduile do
goal roíiqitfí.linlo, Icjjllliuaincutc, pelo club
verde c lirniico,

llecomccaiio o Jogo, AlIeiuAo, escapando,
drllditou dons defensores dai lllver r lernil-
nou nrieii, ,1,,-nlo 11111I. Seguiram-se duas de-
fes.ls de (lil.ti i, a alguns ntaipios mal air-
giitilsnílos dais vlslliinlcx. Novamenle, o An-
dnraby voltou a atacar, e Oclavlo apanhou
11111:1 liulíi enviada nnr Olln. t'm mliiiiin
mais, i- (a gual ,1., Itlvcr passou por crlll-

IlunçAo; é que Tclí, correndo pela mela

5 POR!^ mm
tf» M1?*
r_... -..<* w

nin linmein u projcctul-o, contiiiididoi «obre!extrema, enviou um tiro envlczado, ciur- loin çniçniln, bater nn trave, voltando a esnliern para n
Allcntanilo ai olhar, conseguiu distinguir 01 granindo,• imero dn yclilciilo liifcrnnl. sob n tênue Mais alguns nlaqiics sem Importnncla c

que a» llluniliinvn: 1.778. terminou o primeiro tempo, o plocnrd mar-
iva:

Iu/ cncnriiadi
Cnriviiila, ;', rua, »» guarda limpar,

braços aa homem ntroiivlndo quo se ,
,in a'iu dores horríveis, ciiiquiinlu a

T8
• o nos
ottlor-
carro

sinistro sumia pela Pinça dii llcnubllcn, .tã
nessa orcilsião o comiiilssiirio (.nctnno pe-ilin, pelo leleplinne, cin urgcticla, umn 11111-
Imbuiria ala •¦ ilsleiiciii, que se uno le/. de-

jilu dc quem já Iôm iiiiui ntc, Ac|iiclla bnrn,
. iipa». fllpilia lla,.',i ale |i.;lnvi'iis. IIIIUI CUCOU-

Irai propositada», vibrou-lhe lão furta golpe
com um cstiique, que a dCKvoutiirmlii. feri-
da mi Pula» esi|iicrdi» do peito, ua tifrileçAo' eàc- liorrivels dores, aluila ponde caminhar,
descendo uma ladeira, pnrn, depois dç nl-
guus passos, piojeelur-se uu solo, cm ugõ-
uiu.

Ainda não havia sido dado aviso :*> As-
j slsteneln para o urgente' socenrro, e a rn-
I parign. I.i.i/., Pereira du Cruz. cie "2 aiinns,

juirtia. casada. e.\liiilavu o iilllinn suspiro,
lull, nu ludriru sinistra, que fica 110 referido' morrei, elo nulo ila cancclla. Morreu assim,
I l.iiiz.i. nu silencio desolador c imprcsslo-

nanlc ihiquellit hora lugtil.ro cm t|ue raros aul„P|i|hde,em serviço 110 11' dlslrlct...eram os <|iie Bubfa1.11 ou desciam o-famoso •rrnUva-sc 
do giiarcla-noclilriiii Jn.vmc dosi»ulcirt»,:scndu encontrada ja sem v dn. Santos Mcircllcs. de 43 annos dc ednde, ale

A policia do .>" dislriclo, rcpresenlnda 110, ,.,„„(., nn,,„c||i, ti-ceiia da rua Visconde do
commissario Moreira, tomou loalus us pro- uai,,,,,, ,. rCsldunlit A rua I). Clara 131; ea-ivlilenclas lionleni. Iniciando logo as dlli-
gcuchis para a captura do criminoso, que
alé A hora cm quo cscrcvctiios, não foi cn-

morar, ctirrcgandii
1'osla» Central, nii t,
inulil cru 11 victima
Iôm coibido pelai* 1,
syridicauCins tcilns;

aa lllfollltllllllll pia,-:, o
o perln. Siiiibc-sc, cnlão,
t- aa modo horrível como
778, a- isso pelas ligeiras
un occiisiúii. nor nepicll.t

ANinilMIV  l goal
HlVKIt  ti goal

. O segundo tempo não mudou a feição do
Jogo, que proseguiu desinteressado, com o
predomínio dos locaes. l.o;;o uo seu Inicio,
Octavio apanhou umn bola fraca ile Te-lé c,
pinicai depois, voltou .-, intervir numa "scrl-
iiiiitic" qne m1 formou.

Ilutivc depois uma escapada da linha azul
que paialia trazer vniitngcm no club dn IMc-
dade, pnis a ilufcsa dos locaes eslava caem-
plclnnienlc deslocada, mas a, extrema Ma-
1101 Isiiibo, ua paiil.i do goal, enviou a CS-
pliern cinco metros acima iiu trave.

1) Andiirah.v vollou aa» posto inimigo, obrl-
sa I, cm Mndurcira; listava elle, no seu sor-lgniido nm corner dos vlsltnnlc

*—»»«r«—-w-
iihlm I. bVriiíiitilo 3, Chn-cbn 3, Arlliula» II I,
NOIIQ I. AlillllS I C 1 foi fdlO IIClU lalaipilo1'litli da» ItitIUaiN,

ROWING
0 GRANDE CERTAMEM NÁUTICO

DE HONTEM
Com grande cnncorrcnela a> entliustasiim,

affccltinii-se, liontem, 110 lindo recanto du
nossa tliioniibiira, a entoada dn Rntufugo,
n uliim.i regala da» nnno, pratiinvliln pelo
glorioso a veterano Club Intorniictonal do
Ilcgatas.

li., prograimiin, magnlflcamcnta organi-.,-
dn, deslncnram-3o ns provas de caiiípcuiui •
t"s il,n Itcmadnros e ala» Actnador dn Hi
sil o ns clássicas .lulio Furtado o Jardim
llotnnlco,

Ah «Iii.-is prliiieiras provas foram ganhas
respectivamente pelos cariocas c pelo ri -
mailair Josd Peneira, ile São Paulo.

Iiiima.s a seguir ns resultados de todos
os parcos :

I" páreo — Cinoni a 4 —- .Itinlnrs — 1,000
metros. Venceram : cm 1', "Yolnnda", do
'"ia cia,uai; cm 2", ".Salomé", do I'.,.-
qiielrSo.'2- parco — Yoles a 2 remos —• Qualquerrliissi. — (.(Km metros. — Venceram • cm
I'-, "Caboclo", do Vasco; em 2", "Aviih.*",
do Plnmcngo.

.'I" tiiircu — dumas n 4 remos — HonraNovíssimos — I .tino metros — Vence-
ram : em l", "Snlomú". do lioqu:lrão; cm
2". "lislher", dn Guanabara.

4* parco — Yoles 11 2 remos —• Juniors1.000 metros. —- Venceram : em I","íbis", d,» Vasco; em '2', "Mira", do lia-
ta togai.'<" 

parco — Campeonato Drasileíro alr»
Remador ——, 1.000 metros. — Venceram:
cm I", .losc1 ferreira, dc São Paulo: em 2%

Separaram-se para sempre!
0 destino trágico clc duas ir-

mãzinhas

in,ile.uin, upezar ile ter sitia» ali,ala uma ba-
liaia pela 1'livolln.

Quanto 00 movei do estúpido crime, as
autori,Inilcs ,, Ignoram, suppondo, cnlrctnn-
to, como sc murimirn por lá, tratar-se dc
um despeito incontido ala» perverso, an ver-
sc substituído por outro nos carinhos de
Lui/.a.

O cadáver foi removido para o necrote-
rio, afim de ser nulopsiaalo.

1 ***** ¦

As duas irmãs saíram clc casa e foram
festejar 110 automóvel 2.850, o terceiro do-
mitigo da tradicional festa da Penha.

Unia dc 18 annos de calacle c .1 outra de 24,
residindo ambas á run ile SanfAnna, 91.

A primeiro chama-se- flícrcza c a segunda.
Anseia Martins Sampaio. Mal sabiam o que
lhes eslava reservado para a volla da
Penha.

.lá. cutíio, estava o auto na cancclla da
t.copoldinn, á avenida Suburbana, próximo
a Hcinficii, quando nn mesma direeção sur-
«iu o automóvel li'.'."), que queria forçar »
passagem, passando a frente cie» carro cin que
iam as duas irmãs.

O 025 chocou-se violentamente com o ou-
tro auto e.- as duas infelizes que viajavam

Colossal a concorrência do
terceiro domingo da

Penha
Cerca de 60.000 pessoas visitaram

o arraial
Hn t.-t>.-ez uma dezena de annos que o ar-

raiai da Penha, em dia do festa, não yô uma
concorrência egual ú de lionlem. Não só a»
arraial como as ruas mais próximas estavam

sentadas nn capota do carro, foram cuspidas- rCp|etas ele romeiros. ,
ao sob». i «;,-, a Leopoldina venden, até is 5 fibras da

Na queda, Thereza frneturou o craneo e ] (ar(iCi 47,s;g) passagens.
lintro carros, cnniinhSes e automóveismorreu poucos instantes depois. Angela

bastante contundida pelo corpo, foi ap.i-
nhiiilri pei,» "cliauffeur*! do auto ÍI25, que a
transportou ao Posto ele Assislencia, onde a
iIcínoii, e .lalii fugiu, ilc.siipparcca.nilo.

As iiuloriiluiles do 18" dislricto, abriram
inquérito

viam-se pnrn mais ele 800 desses vchiculos,
que conduziam familias a grupos de rapazes
foliões, sendo que alguns lindamente enfei-

I tailos.
j Vimos no arraial pnra mais de 10 hlócos,

fizeram remover para o necrote- 11 cantando interessantes quadras.
O policiamento continuou l,cm dirigido pele,

Dr. Mario da Câmara Brasil, auxiliado pelos
seus commissarios c pelo escrivão Eugênio
Costa.

Sob as ordens do capitão Pedro Goytaca-
zes, que tinha como subalternos os tenentes
Guimarães .lunior, Dino c Cunha, calavam 70
praças, senela» 20 dc cavallãria com o sargento
Djalma Dcrmcval ela ,Fonseca.

Os investigadores Vallailão e Penedo, aquel-
le chefe c este ajudante, linlnim sob ns suas
ordens 32 homens; que muito concorreram
para evilar "furtos" e "puiigas".

O poslo ele assislencia do arraial trabn-
Ibou bastante. Por embriaguez; liccidcutcs,
pequenas aggrcssões c até tiair insolna;:",.», fez

VIÇO, vlglaiielu esla via publica
pllliiclnmcnle nppnivcrn-lbc o nula». Sem
lempn pnra correr u livrar-se, embaraçai.-
ilo-sc, o ii ictiirnp, fa,i alcançado, arrastado
ojogudii, iiiiui,, violência, á distancia. bVjra
lão infeliz Santos Mcircllcs, que nu a,,aiil,,,
liiitciiilo-se-lbe n cabeça ao ciicnnlro do meio
fio, fraclitrara ai craneo, no s.m ponto mais
perigoso: a base.

Assim apura,lo. em parle, o lamentável
oceorrido, o coimiils.snrio Cnclniu» deu-se
pressa cm ouvir »» desdiloso guarda nòctitr-
no, fazendo-se Irnnsporlnr na» Posto Central.
Ahi, entretanto, a autoridade não chegou a
realisar o seu propósito, pois Santos Meirel-
les. não resistindo A extrema gravidade da
lesão recebida, na mesa cm que cra exami-! I""' longo lempo,
liado, fallccin pronunciando, na» estertor der-t conlra o Hlvcr, c

i rndeiro, o nome ela mulher. Ernin, cnlão, õ
i horas ,1a manhã,
i O cadnvcr, coni pii» competente teve re-

moção para o necrolerio alo Instituto Medi-
, ro l.cgnl, afim dè ser aulopsiado.

Voltando A síalc dlstrtclnl; aa commissario
Caetano iniciou diligencias, opurandO, nnlcs.|,|(,s r i..., •. -.
peln lnspectoria de Vchiculos, que está rc-jrcaccão.

j gistado como mnlorista do auto I.77S, Ilen- Xõvnm
i rique .losc Alvarez.
i O Dr. Carlos üastos, delegado, instaurou
i inquérito, no intuito de apurar a responsa-
I biliiliiele do chniiffeiir que dirigia o auto• matador,
! Mais tarde, porém, o commissario Dr.
Freitas Abreu, conseguiu apurar que o 1.77S,
e* unia "baratinha", pertencente A. Compa-

; nhi» de Cigarros "Veado",
¦ ***** 

quando ino-lo kceper Octavio iirodiizlu optimn defesa, <-
uni mtniilo depois; rcglsloii-se a sun melhor
Intervenção nn tarde dc lionleni. amparan-
do uni forte sbool dai perigoso Tcli5.

Proseguiu o jogo sem animação, tendo ha-
i ilha uiu corucr conlra o Andnruhy, cm nu-
ala rcsullnndo. c mn hnnds dc Tele*.

I'in foul foi marcado coiitru n lllver. oh-
Iro conlra os locncs, e o Andarahy atacou,
ecrriidnmcntc, Intervindo Octavio mima pc-
rigosa cntrnila dc Aliemão. Iiu minuto de-
pois, o jogo foi paraiysado por se haver ma-
cínica,Io o extrema direita do Hi ver, que sc
retirou il» campo.

Após uma defesa dc Cabral, o "indaraliy
vollou ao poslo eonlrario. onde permaneceu

registaudo-so dous coruers
tres defesas do kceper Oc-

invio. l-',.i uniu desses ataques que Telé, cm
linda cillrniln, fez o

'.'• (iOAl. DO ANOAIWHY
O Ilivcr procurou reagir, t.into assim qur

se upproxlinçnt elo rcrlnngulo adversário,
mas ais defensores locaes não se dcscuidarniu

c iuutilisnraiu esla larilln

firailo este, llerntirdilio liuenle-

I

rio elo Instituto Medico Legal, o cadáver da
infeliz Thereza.

» m*** ¦

Desfechou vários tiros e
acabou sendo morto

O homem parecia um pdeesso. Prrcepilan-
do-se pela poule cm Nictheroy, antes mes-
mo que a barca que acabava ele chegar atra-
casse, nella sc jogam, grilando, furiosnmcn-
tc, V. em scguiciií, alvo epie cra da attenção
chis passageiros espavoridos, o bomem, que
lidais trajes era marinheiro, sacando ele uma
pistola começou a fazei- disparos a esmo.
Eslàbclecei.do-sç pânico immcnso na barca','| 83 soecorr
coiiio é natiirnl, o marinheiro enfurecido,
sempre disparando a arma lerrivel, delia
saiu depois, já perseguido pelo povo inali-
irnaalo. Tomando um bonde ein linha Ponla
dn Areia, o marinheiro 13.1115, cra o scu
numero, fez o motorneiro imprimir veloci-
dade no carro, ameaçando-o e indo apenr-se
eni Ponte- Velha. Abi, então, lutando conlra
Ires guardas civis, o 1.'l.l.'lf>, recebendo um
tiro no vc.-.-;, tombou ferido, inilei morrer
instantes após. O cadáver foi removido pnra
o necrotério dei Instituto Medico Legal.

¦ •mc-i—-'

BE VOLTA M PENHA
Um auto choca-se com um bonde —

Tres pessoas feridas
No automóvel particular n. 8.057 tle pro-

priedade do Sr. .losé Rodrigues dê Amorim,
residente A rua da Gamboa n. .137, volliiviim
ela Penha liontem á larde, o srn proprietário,
íirigindo-e), e como pnssn/rciros, scnludos
nn capota os seus amigos Cnssianei \i,t,,nes
Machado, mornelor á rua do llezenele „. ãli,
Manoel perreria ele Aneiraalc. dotniciliiido á
rua General Caldwcll n. 2, e PaschoM Ha,
alrigues, Itabello, residente á rua Josá* dos
Reis n. 2."».

Ao fazer a curva da Avenida dos Demo-
eróticos com a estrada do Amorim em Bom-
suecesso, o mito ehneou-se. violentamente,

Por causa do cyrto-circtiiio,
quasi houve um incêndio

*•****>**. —..—._,
0s prejuízos foram, por isso, insi-

gnificantes
Por um triz, a casa cie residência do Sr.

Renato Silva e familia, á rua alo Itiacliuclo
n. 210, não foi liontem devorada por um
incêndio. Ileu causa n isso uni eurlo-cir-

Insinuação cleelriea, e as cons..--
foram conjiiradas; deve-se isso
eoiii apn: ,.,• ciou a iivtervençãò dos¦"'I--iclaires. e|,,c nbafarain ns cliain-
meio de baleies dágua, Eiiiboi-ii

c liiipareée.sscm con, a presteza d; sempre,
não forniii necessários os soecorros du

Cllllo am
quencias

mns j)or

—at*

Esse poslo tinliii como chefe o Dr. Mon
teiro ele Caslro que era auxiliado pelos aca
demicos Nnvantinò Alves e Silva Uarbosa, i Çm-pn de Bombeiros
com o.s enfermeiros Santos Silva e Joaquim | .\ policia cio 12° -distrielo, que tomou co
Peixoto. , nhecimento elo facto, verificou a cnsüalida

Estiveram presentes o Br. Rodolpho ele j ,|e ,iestc e serem os prejuízos insigiiifican
Abreu, director c o administrador do Posto | tes,
elo Mcyer, Sr. Ignacio da Rocha Wcrnccle.

Ao fiscal ela Gunntla-Civi), Azevedo Carvn-
lho, um popular enlreRon um bilhete, alie-
fiando que uma familia levara pnrn a nia
Ferreira Pontes, 15.1, no Anilarnli.v Granile.
uma creança ele eôr parda, com fi annos pre-
siiniiveis, epie encontrara perdida.

A policia fez no arraial, por embriaguez
e'.'desordens de ^ecjiieiiei vulto, 1D prisões.

Feiram tomados nos portões alo araii,I para
mais de- 100 canivetes.

rso üeiaes

nie o Andarahy voltou ao ataque
e llermogcncs deu um shooto pelo alto.
Octavio. que. aliás era hontem o esteio do
scu club, fa»i infeliz na pegndn que fez.
resultando numa rápida entrada dc Alie-
mão, que marcam o

'!• OOAL DO ANDARAHY
Dahi para deánte, os locaes passaram ao

domiliio completo, e os seus I'aai\v:,l'als, bem
alififiielos |iòr Gibi, sem grandes esforços,
punham a cidadclln ele Octavio em eonstnii-
le perigo. Numa ilcssas ocensiões, Gi|a deu
inaglllrico centro rasteiro e|in? Allcináo apn-
nhou, mas a osphera bateu nn trave e vol-
lou para o campo.

..Vs ij horas, o juiz terminou n partida,
com a merecida vicloria cio disclpliuado An-
darahy A. C.

Foi esle, pois, o resultado final:
ANDA.RAHY.,  3 goals

RIVER . . ., .. ™ w ,. ,. « m 0 goal

O Palmeiras e o Maçltenzio era-
putaram

Fm proscgulmcnto no campeonato da 11
divisão da l.iga Metropolitana, encontra-
ram-se, lionleni, no oauipn elo (1. II. Vasco
ela Gama, á run Moraes c Silva, os l"* c 2°°
tc,,,,., elo S. C. .Mackenzie c elo Palmeiras
A. Club;

A partida principal terminou com um
inesperado empate ele -I x. 4, c nos seginiito!
leams regisloii-sc a vicloria do club do
'Mcyer, ep,e coiNpiislnu seis goals, conlrn
dois do seu aiitngonista.

0 Bomsaccesso venceu o Ame-
ricano

dai llio; em Ií", Con-
rado Vau Ervcn, elo Rio.

li', parco — Prova clássica -larelitri llolsiil-»
cn. Yoles a i — Seniors — 2.P00 — Vence-i
ram: em 1«, Marilia, do Natação; em 2*, In*
dependência, iba Vasco.

7' paceo — Yoles a >i — .luniori — 1.00(1
!metros •— Venceram: em 1". Yara, do fíun<

nnbiir.i; em 2' Alberto, alo Internacional.
8i parco — C.lnoes a i — Vetaranos —*

1.000 metros. — Venceram: em t*. Vicloria,
do Vasco; cm 2" Knealiua, do Xalaçã».

SI* pareô — Yoles a 2 — Seniors — l.OOf
metros -— Venceram: em ló, Munir-, do S.t
Christovão; em 2* Íbis. do Vasco.

10' parco — Yoles a 2 — Juniors — l.MtJ
metros — Venceram: om 1» Amapá, do Vas«i
co: em 2", Oswildo, do lloqueirão.

II" pnreo — I.. S. M. Kscnlcrea a II >~\
Qunlquer classe — l.floft metros — Vínce-»
ram: em lo, Dntnlhão Naval; em _•, "35il
Pa nio".' 12" pnreo Prova clássica .Tnlio Fiirtade -<|
Yoles a 2 --- Seniors — 1.000 melrei —i
Venceram: cm 1". N.incy. do Natação: em 2*
Avnhy, alo Flamengo. \

13" parco — (i
nu'I ros — Vencer;
miclrão; em 2" Schinvo,

11•> pnreo — Yailes ,18-
Novíssimos —• Venceram:

inoe — Juniors — 1.00*1
,id: cm Ia Velox, do r>o*

a!o Fluminense. l
• 1.000 metros -*
c-m 1', Lusilaniaj'

ilo boqueirão; cm 2* Pourquo! Pas, cio Gua*'
nahnra.

15" pnreo — Campeonato de Bemadorssj
do Urasil — Outr rigors a 1 — 2.000 me-»
tros — Venceram: em l* fluannnij. do Riof
cin 2e», l.amhczi. ,1., Jl Io; em Ilo Saldanha d*
Gama ale S. Paul.,.

10° parco — Yoles n -t -- Jimiorj — 1.08'Jmeiros — Venceram: cm 1", Algol, do ISoe
tnfogoj r em 2". liidcpcudcfiicJa, do Vasco.

17' parei» -- L.. S. M. -- Escalérés a 9,- Qualquer classe _ 1.000 metros — Ven*(•eram: em I", C. T. Alagoas; c cm 2», C*T. Maranhão. »
18" parco — Doublc-scull — 2 funlori -<¦

1.000 meiros — Venceram: em "l*.
elo llolafogó; e em
|-W«_K__W«M_Mi HWBf
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0?l criminosos fugiram
A' Avenida Alalilia. õ4. estação de Honorio

Gurgel, reside .lose1 dc Souza, com 24 nnnos,
solteiro, brasileiro e empregado no commer-
cio. ipie tem como vizinhos José Coelho e
íalillerj) de tal. seus 'lesuffectos.

Coelho-e Milloii~i<i,'iiie.iai'hm, hn muito, um
, ,„  . nlaquc ao José dc Souza. E assim tiverame^nm o bonde n Sffi dirigido.-pelo motorne-: ,essl) opportimidnele liontem, á tarde.rc» José Alves, ele regiiliimcnlon.1.651, h- Quiindo Souza passara pela porta de Coe-nha daquella localidade, resultando sair o ' 

„,„ ,,;„>,„ (.|,r,„,n„.n. A„os n,Atíra ,ro(.a de

0 certamen. de hontem, promovido
pelo "Dog-Club"

Praimovido pelo Dog Club, conforme no-
ticiámos, rcalisam-se, hontem, no Bosque
Flora c Diana, do Campo ele SanfAnna, o
concurso ele aia-r, policiaes amestrados. O
certamen attritiil aquelle pltl.orescò local
nma grniidè concórrcn-cia ele amadores o
|pi*ofissiojines, iiòtlando-se; enlre ii assis-

í Inicia, seleetos grupos ale distiiictas faíni-
lias.

i As provas transcorreram interessantes fi
I animadas, constando tis vários exercidos
i ele posição, espera e latido, além de npaitha
I e coridiicçãõ de objectos, comida, «compa-
j libanientò, pistagem,' provas de faro, instin-

cio c enragein, prnteeçãò e defesa ele seu
dono e saltos em altura.

O jury, que provocou, por vezes, rerla

auto àvar.bido e os Ires passageiros contuii-
didos em vnrias parles alo corpo.

Do fnclo que foi inteiramente casual, tl-
veram /íciencia es autoridades elo 22* dis-
tricto, tt„e fizeram os feridos ner pensados
nn Assistência. |

>- **»**- 

riàfo SutAmérieà-
IÍ0 _8 if38m«,

insultos, Coelho, sacando dc unia afiada fa-
ca-punhal; vibrou profundo golpe no ventre
daquelle.

As autoridades elo 'il!' dislricto. fornm lm-
media lamente scienlif içadas do facto pelo ir-
mão cin vielima epie fico,, no local do crime
(•oi estado bíislnnle grave, ,-, esvair-se em
sangue.

A Assistência do .MiS-.-r.,'. transportou Sotiz,",
pura ., Posléi a. os dous criminosos fiiglráni.

\ resiicitn foi nberlo inqucrilo.

Ijornsucccsso, o 'disciplinado conjunlo
subúrbios da Leopoldina, obteve, hon-
mais um magnífico triumpho. Assim é

que. enfrentando o Americano, no campo do
I S. C. Mangueira,' conseguiu nliiitel-o jielo si-
i-gnificnlívo score dc ii x II. Desta fhrinn, o
. valoroso club da rua Uranos conlinún na
j vatigunrdii elo campeonato ela série I! da I.i-

ga Metropolitana", falia,ido apenas um joga».
I o que vem Iornar mais provável ser cllc o
¦ vencedor do referido campeonato. O match

de liontem foi muilo disputado c pelo lado
disciplinar niitln deixou n desejar.

límpannnelo, porém, o brilho da partida,' 
uma parto da assislencia nno se portou con-

] vcnicntcnictilc. O Interessante, porém, é que
i esla "torcida" não pertencia nos elnus cluhs
j que se enfrentaram^..

Os tres goals do club elo Cahalero, foram
conquisliiilos por l.ucio, Olavo e Ernesto,
sendo os-cloüs primeiros cio primeiro tempo,

ic o outro, no segundo. A parlicln foi liem sr-
bitrriela pelo Sr. Carlos Sanlos"; do S. C. Man-' 
gueira. O tcani vencedor eslava assiiu or;,,i-
íiisiido: Ary; Alvarenga e Pamploná; Olavo,

j liurico e Jorge; Ernesto, Cabiilero, l.ucio e
os: Spcrielião.

sc acha li
Faltou o extrema Mahequinho, que

iranieiiic ciifenno. O team elo

1"ram collociidos em
peliví,mente, Ibirras. Boby
i **** ********mm*******^*mm*****+***&1Jgfe*9[tÒ**ii * .

íl' logares,
e Alas.

res-

Os uruçjuayos vencedores dos chile-
nos por 5x0

Atropelando sempre!
——****** m ***-*- ......

Cinco pessoas soecorridas pela As-
sistencia

Vietlmas ds alropelnmentoj por anlonio-
vels, tiveram soecorros de urgência dn As-
sistencia: Durvalina Ferreira da Silvn, de
20 annos. residente á rua SanfArina n. 114.
casa 21, ferida ria perna direita, nessa mes-
ma rua: Ililel.i. filha, de João Teixeira Ilo-
rhs_, moradora ii rua Lopes Quintas, s!m.
ferida nas pernas á praia da Botafogo:
Francisca th Oliveira, de 4fl annos. clomi-
ciliada no morro da Bábylonia; fericln nn
cabeça, á rua Salvador Corrêa; Wencesláo
Almeida, de 2!) annos, operário, morador á
rus Barão de Mesquita n. MS, ferido cm
varias partes do corpo, á praça Saens Pena;
F.Ii», de sete annos, filha tle Modesto Ro-
drlgues Silva, residente ú rua Álvaro Tia-
mos n. 167, ferida na cabeça e no rosto, ã
na General Polydoro.

for
IO]L'
Sul-

MONTEVIDÉO; I!) (A. A.) — Perante
niidaycl assislencia eslá sendo renlis.ido
nesta capital a disputa do Campei,mato
Auieriuíuio de Foolliall.

Enconlrárám-sc as turmas iirugunya e cfii-
lcnn. No primeiro lempo os urügtiayos con-
seguiram fazer nm goal, e os chilenos ne-
nliii in.

MONTEVIDÉO, II) (A. A.) — Depois dc
renhida lula, cm que cunhos os teams conlcu-
dores desenvolveram lances emocionantes
sob os applausos dn enorme assislencia', con-
lio ;, vicloria ciei segundo encontro ilo Caiu-
pcOiiiilu Sul Americano de 11)24 aos l'ni-
gunyos; que venceram por .*.::fi os seus a d ver-
snrios chilenos,

0 foofbaiS ®m S, Pãalo
Nas Ires parlldas elo campeonato paulista,

rçalisàdas lionleni, na Panlicaía, foram veu-
cedores: Pàulislaiio por 5 a 0 conlra o Vpi-
rnriga; S. Bcnlo por I n 2 conlra o Santos,
c Braz Athlelicn por 2 a 0, contra o l'nl
incitas,

C.UrtlTVBA, 1!) (A. \.) — Falleceu em Pn-
raiiiigiiá a» coronel Joaquim Suiires liodri-
fines, faelo esse apie cniisem grande pezar no
seio da população, onde. o extineto contava
grniidc numero dc amizades.

O coronel Joaquim Soares ítodrigiics ern
natural ele Portugal, lendo contraído impeias
nãquella localidade, onde exercia sua acti-
viciado desde i„o(-o.

**&&${_,**._ „_ _..^-_

Para representar o s_g;
mm Iwíêm junto aa

òtoriò âsaéesiiíGD
ftciine-sc, bqjje. ns ;'» horas ila liirele, o sc-

guiielci fi tt no jiiriclieo t\:\ Universidade, pnrn
eleger seus representantes junto ao Dire-
et ti rt.O Acadêmico, lendo sido escolhidos cait-
elidi,tos por umn convenção da maioria, at-
tendendo ao principio de merecimento in-
lelleclual, os estudantes Oscar I.opes Cas-
la-llo Branco e lldefonso Masearenhas da
Silva,

inações dos Interessados) decidiu dando
pontos a>bnix(i nos seguintes animaes

Ilarras; li.í poulos; Arno, .|f»; Dictc, 81);! Americano foi o nScsmo que vem disputnn-
Abs, 55; Boby, (12; Naricy, 22: Diana, 45; elo o actual campeonato; desmentindo assim
Miro, Kl; Ilida. 40; llilo. Illl; Fare.y, 2-1. Fo- os boatos que- fervilhavam, de que o velem-

j no club de ftiachuclo iria reforçar o seu
tenm eom novos elementos, pertencentes nos

I "çluhs grandes". O Americano e o llonisue-
(cesso jogunim com a prata ile casa,,e a pnr-

lida foi liriii disputada, vencendo (piem me-
lhor jogo produziu-.

N,,s sei;,,,,,los leams, venceu ainda o valo-
j nisíj cilií) ii.i l.t'iiiii)iíiin;i, por (i x 2.

| 0 Confiança venceu o Esperança
No campo ala run (Icneral Silva Tcllcs, rea-

lisiiriim-se, bõnlcirí, com grande animação,
as partidas officiaes entre os primeiros a; se-

AMOR VEMCID0
I.Indo romaiico dc Hugo W.ist por _*tfj{jri •

A* venda nas Livrarias l-'i',ANCISCÓ At.VVbS, IliiA^ LAÜIUA; ODEON; AZEVEDO 4no deposito á rua elo ('.'armo. 115, 1".
Angelina Cocchiarelü

I-, Iicio Cocchiarclli, senhora e fl-e*lhos, Adalberto Cocchiarclli e senho-»rn, .losc e Syivio Cocchiarelli, Manóelll íimnlheo, senhora c filhos, Luiz!¦Jejsach Filho, senhora e filhos, Alcides de*tjiiiila Gomes e senhora, Dolores I-'eniandez>'¦lhos, genro e netos, Francisco CoccbjareUli, João Torelli, senhora, filhos, genro, no«ras e netos o mais parentes participara á»
pessoas dc suas relações o fallccimento clísna extremada mãe, sogra, avó, cunhada*tia e prima ANGELINA COCCIIlAlllíl.l.rJ
cujo enterro sairá boje. de sua residencial
as 15 horas dn tarde, ela rua Didimo 8 M
(\ill:i lluy Uarbosa), para o cemitério di|S. l-raiíçisco Xavier. Eternamente gratos o)Iodos que prestarem esse neto ele c'aridacl«7

.losé Bento de Araujo
Maria de Araujo Monteiro da SIlvA

.-^.loscphiiiíi dc Araujo. Thereza do ArauS
jo erreira e Maria ele Jesus Ferreira,
penliorndiis, agradecem a todas ns pes-sons que ns confortaram na sua grandiilin- c acompanharam os restos mortaes cí.scu inesquecível pae e nvc"» JOSÉ' BENTC

DE'AltAÚJO, c de novo ,-t» convidam pariassistir ;, missn epie poi* sim alma será rei
zadn amanhã, terça-feira, 21 do corrente
ás 8 1|2 horas, no altar de S. Josí, na ma-
triz da Gloria, eonfessanelo-se mais uma TU
summamcnte agradecidas

0 TEMPO
Boletim cia Directoria de Meteorologia

FALLECIMENTO;.NA CAPITAL
PARANAENSE 6 ho-

ás

mW

Previsões parn. o período de
ras da tarde de hontem,

mesmas horas de hoje
Dislricto Feder:'! c Xiclheroy.' — Tempo

— bom, passando n instável. Probabilidade
clc trovoadas.

Temperatura — Noile menos fresca; man-
ter-se-á elevada dc dia, com a máxima cn-
tre 29 c 31.

Ventos — Variáveis, rondando pnra o sul
no fim do periodo.

listado do Uio — Tempo — Serra, liltoral
oesle e. cenlro: bom, passando a instável,
com trovoadas; Icslc: bom com augmenlo

! de nebulosidade
TeiiipcT.-iliirii -- Noite menos fresca: man-

ter-sa'-,', elevada de elia, salvo a leste, onde
línvçrfí íisceijsíio tle iliii.

Teiielcneiii jicral do lempo após fi horas ,1a
tarde de hoje: — Perturbado.

lis lados do Sul: —- Tempo perturbado em
todos os Estados, com chuvas, sendo que.
no llio Orande elo Sul. o tempo melhorará. ., iiiii#
Temperatura — declinará pnyressivametile I dos seus melhores clementôs,'Canejor^Óres-
do Rio Grande a Paraná c tit.tor.il de São tes c Barbosa.
Paulo; iiiiinler-se-á elevada no resto deste I Serviu ele juiz o Sr
Estado. Ventos — variáveis cm São Paulo e | Costa, do ProRrêsso.
do quadrante sul, nos demais Estados, Fizeram goals: Nicauor 2, Rola 2, Scr.e-

¦jinialos quadros elos cluhs cujos nomes eu-
ciiiiiíiii eslas linhas. A pugna principal des-
envolveu-se perfeitamente! equilibrada, fina-
lisnínli» com a merecida vicloria do Confino-
ça pelo expressivo score de 4 (ípals conlra (J.

Na parlicln dos quadros secundários ven-
ceu, ainda, o Confiança W. O.
O Engenho de Dentro abateu o Ra-

inos pelo colossal score de 14x1
Na praça de sports do Engenho de Dentro

I-". C, á rua desse nome, realisóu-sc, hontem,
a» encontro desse club com o liamos !•'. C.

Nos segundos leams, saiu vencedor, pnr
3x1). e, e-liih local, e nos pri meiros teams, nin-
cia o club local, pelo colossal score ele 1-ixl.

O team vencedor, que iictuou impeccavel-
mente; eslava assim orghnisaclo: Arlindo I:
Arlindo II c Nieanõr; Sernphim, Tiuoco e Mti-
rinho; Arinos, I"eriianelo, Itoln, Nónô e Chá-
chá.

O Ramos apresentou-se desfalcado de tres

Francisco Alberto da

Francisca Galvão Delgado Moftàf
FALLECIDA EM CAMPOS

Mario Delgado Motta * crahoraU
José Delgado Motta, senhora • fllhoaj

8 convidam os parentes e amigos para
£&. assistir a missa de 7* dia do falladJ

menlo ale sua sntirJosa m.íe. sogra o avejÉ
FRANCISCA GALVÃO DELGADO MOTTA*
epie mandam celebrar na egreja d« ImmaJ
cüladn Conceição, amanhã, terça-feira, 2Íj
elo corrente, ás 8 1|2 lioras. Por e;jto «ctn|
ele caridade se confessam eternamente £ra4los.

Jeaü Marie Puchêü *
A Viuva C!*ira Puchcu, Filhosl

jl c demais parentes participam <i
..-a. fallcçimenlo do seu pranteada)Esposo e Pae e convidam a acompaa

nhar os restos mortaes que sairão]
da rua Silva Manoel n.° 15, para 4
cemitério de S. João Baptista, ds <f
horas da tarde.

<C4»fa

João Moraes da Silva *
A viuva c filhos participam O ss<
llecimciito o convidam todos os pa«

P rentes c amigos a acompanhar os seus!
.••--. res! os mortaes, ela rua llella Vista, 33
(KnKpuho Novo), ás •! 1|2 horas ela tarda
ele hoje, pnra o cenlitcrio elo S. Pranciscctt
Xavier.

Missa em acção tle graças
Henrique Grumbach e familia convidam)

seus parentes e amigos para assistir a mis*
sn cm acção ele graças que pelo completo,
restabelecimento ele sua querida filha HE«
l.EXA mandam celebrar amanhã, terca-fei«
rn, 21 elo corrente, ãs 8 112 horas, n;." egreí
mi ele Sanlo Affo.uso, altar de N. S."d»
Perpetuo Soccórro,
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A Liflii das Níifie
c o reajmen .

degario
1-

Um demorado e instnifiti-
vo confronto

Curiosas notas do decano dos
empresados rio Thcsouro

*¦¦•»¦ MU

cias
BuM"\\,<ifj Uv ú Que faz a Saúde Public?

aos Gliarlataes e mi»
doiros?

N* o própria antoante mV^SX^» ™

O Sr, Francisco llehoiln de Carvalho, nua
uillniiinienlu tom esvrlplu ncslii fuliui al>
Cjiiiia-i iibservncOc-i sobro u iu.ss.i m-sIi-iiui• ifaunii-,',..: i... e que ein I. decano ilm enipre-lados ii<> Tliciourn Nncluiial, do nnilo fnl,lia pnticò, Irnnsforldn mira n liiinronsn Nn-rimiai, a tiropõsllo dn hnniioiiísiiçíío dnsiif.^as jurlfas, cam n*. rins iiiicocí nioile-Jaies du Europa, » ilu pccíin, nella s''U-

,1 Ido. _ dn urishii representação
ihis Nações, levo oceaslflu
umas conihJeracr.es nnd
iniiii..nin o aieiiinpl"Foi

parar o prooesso ú*
multa?

'rovimento nodâdo a um recurso
polo direclor da R. P. do

Tliesouro
illn Publica baixouii.-.'

depois de ciic.i
. escrevei

O rei 'llunalc,! Marlim*/ quem crcnii n. Hl.iill. ,i
• primeira alfaudejia, atuindo os portos da , nu dain do
.Áustria, «o comniércio estrangeiro. Depois
tu cônsules romanos libertaram o sou povo«l«> .-ilfa.-ul-KV. dos tributos, porem iiiirnu
rouco tempo, voltando n «crem restabeleci-nos nr direitos aduaneiros, em vista dm
despesas do Tliesouro serem necossarlas,
para fazer fuce sus .seus encargos, sendo dc
tpois Irradiadas pelas outras nações css:n re»
giarllçfies mocdladas hn recepção dns Impôs*
Ios, conformo o critério c n natureza das

.íuas necessidades. A' excepçjlo dn .luptiu, |>e*
[Io odlo que votava nau estrangeiros, as leis
fiscaes eram na Ásia menos severas que na
Europa. DI» Stourn: "A perfeita honestida-
de fiscal ,'• uma vlrtudo excepcional e pn-
r» Irhiniphar das tentações, u preciso um

O Sr. dircrtnr da
« ?osiilnto iHirlnriii!"D rilrccitir dn Hceeila Publica do The*lOIlm .Vifi,aii.it ClílllllHIIllea nn .„!?.,iu sli...',', ''1 M.?.M !lc H{",u" ¦'« Mnciilie. mi !•:-.I.mIu .1.. I i,i d.. Janeiro. qil(. „ s,-. ministroun fazenda, ti min presente u recurso iu-.im Mkh I lei-pnilo |iela firma Santos, Alfredo .<• Cia.... riiviur no aclo da referida Meia de Hérnias mttIh.' Impo/ « ii.iilta dia fiollgOIIO. por Infra,••¦.•ini dn regulamento annexo ao decreto'-' de uc l« ty-jii, proferiu.do «lembro corrente, o iciii....tlia despacho!"Do accordo com o parecer dn Dr. con*.Miiior, nerin provlmciiln .1» recurso, por rs-inr pniyndn que <.s recorrentes Infringiramo nrt. I- du regulainonlò das contas 

'assi-
snatlgi",

11 parecer dn Dr. conullnr de Fazenda cnmqual concordou o Sr. ministro foiuinlci

do E;;|jiíiio"
Meici-e iiis.-iv.i.i nn» caliiinnai tln ,. NOI-115 a M-guInlu caria que liiiios du ici-chi-r eline traia ,Us rccciiltfí cxpjoriiçícs, feita», | tm», comuluttineiilu. vt.i.iiai „ pnvw, pnr Indivíduos do rápido II'I'. •Si

-1.1 s

.lii-t-ui curaiiUelrai, feiticeiros, ciercdacloi du A NOITIi, . |>ura, do•im limito, utteniini ,.s imites que causam> . osso novo, erciluln o simples, ns .mii.
prodígios" que rertui oraÃns os*iiinpíini, ti.iii,. iciidn operados nor iiiii co-leliro explorador, ií„. conhecido em Minas'cuijio cavalheiro de imliistriu, o lá fustl*

gado cm publicações nn A NOITE;' rogo-lho11 Inserção d"s Ireelins seguintes, <iul- «cn-lio ile traduzir ri., cxcollónlo llvrn — "lutro-
iliicçilo íi ".\li-ilitjua da. Espirito", dn DrAlaurioo do l-lemv.

MAtA8 P0SVAES JOGADAS
Mh TO íitVI EMPREGADO DO

•nH SJ »l

A denuncia que sc contém
mima caria procedente dc

Rio das Velhas
Cllliinainiis 11 .'ilt.*:.,,V. dn Sr. .iiliiniiis',i'i-

.Im- din (lurielót 110 I.Htiidii de Ml.1111 paro
is liuh.is nhiilvo. iiim.Ii.s do um 1 iiii 1,1 Ae l.'i
ileíte me/, mui- nus enviou ü Sr, .1, Cruiiltlüi
lunior, rolilciilo eiii Ilio das VoIIi.k, nartuel-

l>i 11.ml.ul.1 federativa!"Nn di.i lu du concilie, for-.ni uncnntrailiK
i enlre (i. Ciiriielro o Suliarn ituaK malas |ms-

iiiunlc catragadiis polus nula-.
I. Atirou-as íi linha a próprio

llWOWUWWWTWWM^^

A ViÜA PELA HORA DA

!MeWeWeWe>tkVàmm * W$ I -illMWWP MW«

PcoviiloRciís tío presidente du
Câmara de Queluz nar» bara-

líjar os principaos goneros
C ivliu, Milius, n so-

pcln iirosldüiilü d

i'iii|ii-t'.:.iiln .Io i.irioiii,
Alem de nutras enrrcsptindoiiclas, as malas,

í|uc su dnstliiiivam ¦. Dliiiiiiintinii, cuiilinliaiii
jiu-n.us du lli.., Inchulvo grande niiiiiorn do
cxeiniihirei dn A NOITIi, pi i|imi> liono.iiii
iiiulIllífltltiH |ior coiu|iIòlo, alguns miJos do
nlro dos trilhos,

Por (uv ninllvn rixernni semelhante cousa?
Ao Sr. ndminlitriiilor de líellu llurlzonto onni*
polo esclarecer e Issn esperam Indus quiintut:
peln iiu-io na, Julgam iirejudlciidos."

O que íú'a o mais rece;
te bole lim meteorolç

gico do E. clc Minas

«ri ,.

I!.
Ii'i.

li

1 I.

lllll'.

' ' II». r.i ai.
. -l-iinil-i |> ' . Ii,
ll.l IIH.II..I *,c,,jt

o se-
"Di/. a Direcloria dannniilladti o prcsenlo

que o escrlviln da Mesa

-.Lm sua oiin.isir.sima obro, A,- coiiabo-' Kdis adhesoes ao próximo Con-raçflo 0...1. l'a,.ii l lc her - "Os Dcinonlucns /»¦«•„« j- «i...nu Aito-, Cliarcol Ja linha feito ver que gFOSSO (10 UlOOS
conspirados flSlillí-;-J"í5SK?" v"liv-!7 Continuam .. chogar nilhcsties A Iniciativa•'-.'•¦-.¦• - uittirliarn lciiibra.n«a de de um Congresso dc Óleo». 11 reallsár-ie, bre-'toa 1 veménte, nestn capital. O ivsindn do Mara-
presas de crises nervosas. 

,il,l'_,*9 •,*'*-!Snp« "'ais dous representantea 110
O.s reperloiios antigos e ns

Pai ilisii-iliiiuiii cm
guínlo InTotim 11111111 l.i
Cantara Miuuclpali"Aos opèrarlus, — Atleiiilcrídu rt 01,11 ¦•
i.mios reeliimaçdei por imiic dm oiwntrlnti
desla oldi.lr, quo un iiiiuiienin sn dòliatoui
com a grande eareüllu dii vida e, ciuii|irinil.i
o dever du zelar pelos meus iiiiiiilel|io», jii
llvo o|i|iortiiiiiiliide do me dirigir .'. Sunérlii-
lendencíii dn Ali.istivniicniii «ollclliiiulo-lhe
InslruceAes pn ra .1 «feda quo 1110 possa caliei
nu sontl.l.i do iiiiiiiii.ii' ni C0llíC.|ÚCIICÍU4 da
iiolii.il crise i|tie 11.is as-iilioihn t. offerceo, ao
priiurli'11 quo so ciiinpiiiiiieller a vender car-
ne dt- b,i| 11 \it e l';,l.iii euin t- m-iii osso o lou-
cltilio fresca stm sal a ilMflQ o hilo, IsençAo de
tndos Impostos iiiunielpiies o hcni nssíin for-
iiecerel gratuitamente n predio perleneentc &
Câmara Slunlcljnil, si^i á rua Tavares de Mol-"'"1
In; tudo pelo proso de iiiii anuo, Qiieliu dt ,Minas, oiiliihrn de I91M, — ,!o.«é r.orrc.i tlc
Klauclrcdo, presidente da Câmara," "fe

,-,i.i
.1

¦1

uma Intervenção
iniistraviiiii niiil:

sobreiiatuml, não
do quu convulslonarlos,

Dtsiío a ímlià tí«s fiacíos aiá o
aphorismo de tiuyot...

l,-.ii leloaiMiuiiii.
Ilollll lllll IZllIlti* III
.'crt-i eenlrol dn
lildii A" Mái>>i->,
du .- il !'«"*• •• IIH
II, do IHH0Í1.1
dl» 11 «ofiiiliitei

"Iciiipii ,: lomiuroliuii — lim 1
llllltl II lolll|iri.ll.íM Oilll'. l-i,l|i.»o 11
lll liais ZOIIil. H, I 1.a11.1¦.,, 1 1
houve pequoti-.i .iIiui.uih-iii.i 11.1,1

CluiVii - A |ii'.tei|ill.ie.iii l i
qiiaSl Inilii » r.slrtihl, *-.t* , .
¦Mnlin. Ciimpu, S, l-iu.i.-i".,!
ficou aoliiiii ihi iiorinnl, u ,...
dias de ohiiia — qii.ilru * fui . íi-
S. .Itniii Rvangcllsla.

liiMilaçfln * * lim lodo u I I .!•« n .
de lianas do so| nlraitçiiu valor un-i
vo un zona da .Mall.i, cm que í.-aiai !,„:
ou aelinu.

Pecuária -• O lempo quente i< .?&•„ ,
desfiivoravel As paslagcus, que continua?

Também conltiim;, cm
a laill.1 (!.• ieíte, c a
do manteiga c queiju,() tempo nn geral _,.,._..'e favorável ao IraiMlIiu *

lavouras. Preitaram-se torrai para ini 11,

min a seccar,
o listado,

1 quente escassez
Agricultura -

1 chuvoso I11r11.1i!

i«,
ecnii

Ro, baliilns, etc

iiarraçue»
nciuncs mi noa. falum tlu paralyslas, rigideztln músculos 'ni nervos, cegueira, mudezsuhjtniiiciito cui-adn, todos o.s syniptomnslahiiuaifs nu cursu tln hj-stcrlaj fnhi-se, delongo orn longe, 1I.1 desii|inarlçín sublla deunia doença do ineilulln, do notória Incura-

,, 1 hiliil.ule : mas a nevrosu simula a ataxla o
„ ,,qU?,nd,C,»¦•»"¦ ! reveste sou nspocto, :, pontn de hahois pro*. '"• _¦¦« por isso |fisslonacs se enganarem freqüentemente•Nas paredes das grulas milãgrosus

I (laiiigressn de Óleos, or. Srs. Drs. .losé do . Tini oppòrhinldáile os seguintes conceitos
Amaral Mattos c José Klbamar Teixeira que, aparteando o debate om torno d.i vida
l.cito. O Curso dc Chlmlca ludustria) do eafá, uns diiiue o Sr. Hlltlebraiido Comes

. Ils.-olii Polytèclinica do Rio Crando do Sul llarrelo, commissario coinmcrclul do ccrcacs,.sorã representado polo engciihclro l.eovl-|tecidos, óleos, etc.

Itendas, um dn

'Divergimos, desse parecer, lixamlnando-1 Nimcn se viu o braço nn a nerna .1-
reforço dò clreumslanclas" lacs como"umia la-1 díi^lfvL%Vn^*s\y'!}!^'w lio .« nmpiitodo tomai u crescer
rifa moderada o. uma poderosa organisação I "•.r,l, 'u ,',,.7-i1 CPr.fl .V/-,"l,","-,;'- exce- piscinas. rc..! .1.1 (icclnraçflo do fls. i,, ncnbum netoadministratlv.i,"

na

Inglaterra as suas alfândegas alt-m de

•le Mendonça
«-. on,-., pratiõou. ai.m» 1 

'™!'"!° 
I ..*"%!!}* 1™?-. ,",le consagrou, a o „,;bi;,...-rn tia mu asslgua- tím dos mais forte» capítulos deste main-IN a

¦ccumular outros serviços, a sua tarifai <\»'• fnr„,ã',.r.,,'''.i.'.''r'\.'V ""-"'  "" '"•¦""«"•• ...inaini fio l-.piomo", quo se devo
tinha nn tempo tle Crotnwel IU mil artigos | ò, Tr^.-^;1^, 4,i "„,5 Cl," ","'' S?nlcsl°" I relcr '¦""¦" uni brevlario, diz qne ",,ti i.qnica reforma de Pltt. ficou reduzida a mil o 1 °í.?r.s'?""'/?* '», '""» allll'-"'->- «n Peças as sepulturas dos santos as fontes c grUtasduzentos, na do Gládstone a 750 e por acto : 2ommUsáo „¦ ,?LV"- T c'Cr i."," CT' ! "W»"»* nunca aoi.iarain senão em dòc 1-
da rainha Victoria reduzida .1 BO artigos; « Ko", ' 

fe, 
lc ' 

, 
°iSr' °",CT 

^:'es ?•»:¦'(««««¦ «-Tavcls ou susceptíveis de
roducçáo das suas rondas custa 3.5'l'. onera' f,t™?„nn%„ „"T m';1n,do '"'"••esse este remissões momentâneas...1 ninccionntin como escrivão num iirna*..*a<-,

llilllo r.iiva
. Pelo "Voltàlrc'! chegara a esta capital.
| vindo dos Msladiis ruídos, o Sr. Theotlrirb
; l.iiiiüii.-iiiid de Menezes, grande conhecedor do
1 o.iiniiu-ii-.ii) americano e representante 1I0
] listado de S. )'atilo no Serviço de Propagandaido Cnf* nus líMndos Unidos, O ">r. Menezestiiniaii-a'i parte no Congresso de Óleos,
I Havendo mtguncln om mimlogrnphar as

a"ii"u" das í. usae8 <*1"1 ¦l-'vel'--o sor .tpresentadas no' . t.tiiiürr.ssti do OIcos, o delegado para orga-iiis.-ir este Congresso potle o obséquio de en-vial-a-, para o club dc Engenharia.

o luxo e o vicio parai fazer concessão prole-
«ora aos gêneros para subsistência.

Nos listados Unidos as suas alfândegas e
-tarifas são "mutatis niulanilis", ns Inglezas,
cem a differença de ser mola prohihitivii nas
tiiarcadorias similares que disputam a cou-
correncia em favor tia sun Industria, eleva-
rios os direitos a !l(l '\' pela tarifa de Cn-
ihouii. custandi} * arrecadação de renda
8,7 •_'.

N*a França, us alfândegas atloplani uma ta-
rifa rommercliil e industrial, somente cm

conio escrivão ntuu processo•111 que figurava como 11 ulua 11 le, tal proco-. (|ue, inncgnvclmcnle, scrin lrrei;n-lar, uno «orla tle molde a invalidar o pro-cessaalo. porquanto a peça essencial da-si*.c n sentença proferidacompctcnlò, a unicii

lirnefioio ,l.i sn.-, induMi-in ,¦ -.-,. commerch.| |\£^- 
AHm]n * C.qmpanhl« foram an

O milagre nada ciuprolicnde contra amecânica celeste, lillo não so exerça n»curso dos astros, não adeantn nem retardaum eclipse calculado. Ao contrario, dlver-tt:-sc de bom gradai nas Ircvas da patbolo-
fila interna, e hgrádam-lbe sobretudo
doenças nervosas,.."

1'or dcfilliçãii, o niiliicio {• uinn ilt-rnu-i.que a ciraumstançln aponloda pela Directo- ção ãs leis d nlure/.tuWnshrdlnelíSKina da Receita nao nvnllda o processo. Por çúo ãs leis da natureza sé 11 ii tii-vencão doisso. passo a apreciar n Infraeção autuada Altíssimo, condesccndeiido cm leio-a" s oc o monto dn roíilçnça. obra prima, para melhor se revelar aos bo-

.-•cr da autoria dn

yor fumccfiniii(r.V)
poça que não poderiaescrivão. Assim, cnlcnilo |

as

outra geral, com 4 classes e liíi classes de
artigos e uma rítle da Iratados, sendo dc
8.87, .1 despesa com a arrecadação da reu-
da.

N'z Bélgica, a tarifa aduaneira divide-se
em 4 partes: Preliminarís. que /. o resumo
do todas as legislações o disposição fiscal;
lteperlorio, que 6 a indicação cm ordem ai-
T.iabeüc.i. de todos os artigos tarifados; Tari-
fa, propriamente dita, quo í a divisão tios
11! nrllgos em 150 subdivisões; Appcndico,

<ju«- é n dist-rioiinnção das estações e dos
entrepostos para os gêneros, conforme a sua
natureza e direitos a pagar, custando 3,S-,,° a
arrecadação da renda.

Na llalia e Allemanha, adoptam-se os
ír.fsiuf.s regiinens tarifários, com algumas
modificações cspeciács, custando a arrecada-
ç,-.o da renda de 'A,G"\".

Xx Ilollanda adopta-se a tarifa da livre
permula de 5 a 10 "\", em lotlas ns suas par-tes, por ciinvciiionoia própria em favor da
sua grande marinha mercante, e para ns-
s:m poder attrair o commercio cstrnngci-
to c lisar uns com outros, ndoptnndo tatse
simples direito de transito tão reduzido, po-
rém, com grande movimento tlc mercadorias
através do seu território e das suas fron*
teirns, .proveitoso ao seu (comniércio írta-

I r:liii>o, que para esse fim i destinado ao
1 transporte, e n conservar ligação com :ts na-

çõo5 vizinhas: a nrrecíulação tl.-t ronda custa
3,:i ",'.

A Republica Argentina, finalmente, í
Uma consumidora das mnniifncÉnras estr.-an-

| fcelras,: a suai tarifai assciitclhn-sc ã nosra¦ em melhores condições, em totlos t.s senli-
dos, sendo o niaxinin dos seus direitos tlc
importação GO 'J", iiinis reduzidas as suas
classes e artigos, adoplando uma engrena-

, gem satisfatória entre as classes sociaes e
, o fisco, por melo do Tirocess.is e tramites

rspidos, seni dar innrgf/ni no ahuso e &
.fraude sujeitos 3 severa punição, custando a
orrccadaçno 4 "i" para o pessoal própria-mento aduaneiro.

lim todas cssais alfândegas, o seu pessoaló liniitadai ao indispensável, l.om e bem pa-
Ki-,. gosa de todas as garantias da loi c
pila mesma lei são severamente punidos,conformo ns prevaricações; assim como se-
veras são as disposições regulniiichiarcs,

/.quando Inqniuatla de nvá fé, r, isentas as
infracçõos e os equívocos da liou fé. Em
todas essas nações com as quaes está tlc ac-
cordo o nosso regimen alfandegário, onde os
direitos quasi prohihitivos dè 05 "l" em
ouro, 35 '\* em papel, o mullas dcstle a ap-
prehensâo até A multa de 25Í10O por diffe-
rença de marca 110 volume? Com nenhuma
tiallãs, vor scr o nosso regimen alfândega-
tio "sui generis" em todos 03 sentidos, e,
portanto, só estabelecida a harmonia 'que
aeaba de ser levada a effeito na Suissa, po-deremoa ser eollocados na egnaldade e con-¦elvlo dessaa nações, sobre bases definitivas,

jtreputadas as especialidades da accordo com
.» natureza dos seus commercios, rendas pu-
lillcas, usos e costumes das suas classes so-

! elaes."
—»»¦ . 1 . ..

meus, e confundir os phllosophos e os in-orodiilos.
Mas por que não tur. então outra cousa,a nao ser curas que nma vivi» emoção, umnducliu fria 011 lima sessão ds electricidade

estática podeiu determinar da mesma ma-ncira ?*'
Não parece, Sr, redaclnr, qua estes pe-riodos foram escrlptos para o curandeiro

que ora estei-^j; o pires na terra da coia-boda
K antes delle, quantos não tím apparccl-

por terem verificado os autuantVM
; "que a fls. 33 do livro tle contas correntes
j da rereriala firma constavam os Innçaincni
| los dais pnrcellas de 4ÍH0I) e I8$500 de com-
| pras effectuadas, não sondo ciniltidas dupli-
1 catas pela firma autuada, quo nada fer.
constar a respeito no livro tle contas assi-

| finadas". Consideram, por Isso, os autnan-
I tos, como tendo n firma cm npreço infrin-' gido o artigo Io do regulamento annexo no
decreto n. 16.04*1, dc '-'2 de maio de 1923.
O dispositivo citado dispõe que nas vendas
mercantis a praso orfectuadss entro vende-
dor e comprador, domiciliados cm territo-
rio brasileiro, é obrigatória, no aeto dc en-
troçai dn mercadoria, a emissão de facturai
ou conta, em duplicata, ficando o compra-
dor com a factüra e o vendedor com ,1 du-
plicaln, depois dc assigüada por aquelle);

O nrt. 21 desse regulamento reza que ns
vendais a praso e as vendas A vislo serão.   .....
cscrlpturadas diariamente om livros espe- enviou, pede chamemos a attenção dos dl*-ciaes — nm para as primeiras, ücuominado 1 redores da ight para os abusos do uns tan-
Registo das Contas Assignnd.-ts, c outro para • *os conduetores que não attendem aos si-
as segundas, intitulado Registo das V-uidas «naes de parada dados pelos passageiros dos
ã Vista, lim face deses dous dispositivos, bondes.,
concluo-se que cmittitla a factura 011 conta | .Em confirmação do que diz, cita o missi-
em duplicata, em virtude de vcntla mercan- i v'sfa um caso oceorrido num bondo linha
til a praso, cumpre ao emittente escriptu- "Lins e Vasconcellos". Levava esse carro
rar no livro próprio a venda, no mesmo j dous reboques e, na rua S. Francisco Xavier,
tlia cm que é effcctunda. j enlre dous postes tle lista branca, um pas-

Assim, porém, entendem não ser os au-. I s:i"'_iro *oc°u a campainha, fazendo o si-
tuados, na defesa que offorcceram. Dizem 1 •"••" *Ie parar, mas o conduclor do reboque
elles: "A venda feita para consumo, "em- | *J? ,J1}?: "_ ."• ••*!f-^. nenhuma.-impo:"
liora a negociante", perde os caracteres dc 
venda mercantil a praso. Ii também assim

A moderna geographia e as pa-
lestras do professor

Backheuser
Amanhã, ãs fl horas dn noite, encerrara

1 Sr..Prof. Dr. Evorordo Backheuser o cursotle Moderna ficogriipliiu" qno vem fazendonu líseola Normal de Nicthcroy. Applieandomi iiiissti paiz as doutrinas grapliicàs quetxpoz nas cinco palestras anteriores, dis-sertar* sobre "Os problemas brasileiros ,-iluz tln gcogrnpbln rnlsellarin".'Nessa conrcrcncin. o Prof. üacliheuser ana-
ysará os princípios básicos da theoria dnlatscl. isto é, o "Espaço" e a "Situação"
(Ilaiun e Lago), appllcndos 110 Brasil, eslu-tlantlo a morphologia tias diversas regiõesbrasilelAis e .-,s varJau influencias clima-terleas que sobre as mesmas pesam. Tra-tara cm seguida da componente humana csua tactuaçno na cstrúclura pòllticò-cconómi-ca do paiz. Do orador deverá merecer alten-
çao especial o problema do nosso -'Biuncn-
land (núcleo central geoplivílco), cuja im-
portaneia. realçara par.i que se venha a tor-nar lambem um ponto tle centripetismo j:oo-

jPohljco. 1< malmente, deverá fazer um rápido
do, Haçii, o primeiro e segundo, Fftustluo I e?iud?j comparativo enlre o Brusil e as re-.Sils-n, a "tntti quaiiti", a explorarem a cre- I ,í.'oc.í c,n Tcrm mie lho saio geographlcamcnte.dulidade dos brasileiros e até .1 bolsa I stn-*Jfres< as quaes serão dadas como os— C. C." , espelhos em que nos devemos mirar, na r*-

f **,_ __ j solução dos nossos problemas.

"Sr., redactor da A NOITE — V. Ex. Sr.
redactor da A NÒIT1S parece andar nesla
questão decididamente ao lado do povo.I." puna que <>s quo sabem e podem dizer
a verdade ¦ tenham, em maioria ilito ou-Ira cousa. lix.:

Pnra o barateamento do coroai, o sacco é
multo, a entrada livre alai sacco dc anlngemserln nma verdadeira festa para a lavoura
liaoaon.il.

Nn Argentina a "bolsa de nrpIJcra" custaninharia, r aipii muitos não tím um sneco.
para motttr... .1 viola.

A propósito da carne verde, — queixam-sc da falta tlc transporte.
Certo, o circulação, ji o disse fiuvot, é o

qnestno das questões econômicas; neste ca-so, porém, a falta maior é it do gado cmpo, csrrangalliado cnmo anda o nosso rebn-nlio pelas ultimas revoluções 1I0 Sul e doisnrtc.
O Brasil, monos cssenclftlmeiile agrícolaüo que pastoril, agora qUo «, velha Europaabrm compras ale gndo em pi. nu America,uo Mi] — carece tlc refazer o seu rebanho, 1valendo-se do vizinho. Urge.
As xarqueadas e. os matadouros estão sommolerlu prima entre nõs, e o gado cru pé douruguoj' e da Ai-ficnlina vem |ior seu pé pa-n. o Brasil se lhe derem entrada livre. Semrhetorien nem erudição. Do V. Ex. — Hildc-unindo Gomes."

Som visías ao director de~fo
strucção

Pedem-nos chamar o ollcnçflo do dliuj*.
dc Inslrucção Municipal paru o que so ven
passando ua escola publica de Zumby ri,ilha do Governador, Essn escola, que'jeauma freqüência do cento o lautas ereunou
possuo iipoiins uma professora com (|n4Jadjuntas para cinco classes, o que bem -.j
uma Idéa das diffieuldades com .pn. hii*.,essas iiluiiimi.s.

Assim, por mais i|iic so esforcem essa pro.fessorn e as suas auxiliares, de cujo /dinôo 0 licito duvidar, todo osso esforço u.Miliará liiutll, se as providencias dovidi
forem tomadas pur quem de direito.

«ws»
lli-

~~ "Boletim Salesiano"

i 1

Uma carrocinha de cachorros
para a rua do Lavradio!

o emprega-
Antônio Xjtscimén-

Abusos de conduetores da Light
que precisam ter um fim

Um leitor da A NOITE, cm carta quo nos ;

¦«•t»»-

Mordido por um cão, na rua rio Lavradio,roí soecorrido pela Assistência(Jo rta Limpeza Publica
MA-,.?-.-24 n^.;,?•,• rcsi-I<'"-e * rua DcodoroMagalhães n. 32, em .Madureira. Nascimentof|.io_ ficou ferido na mão direita. lecolheu-se a sua casa, depois tlos curativos.

O numero 3 do "Boletim Salesiano", netrecebemos, além do noticias dos faetos dimaior repercussão mundial verificados ul*timnmcnle, traz o se-fuinlo sümmario;"Um centenário (1824-1924); (1 anjo diGuarda; O cincocntcnarlo òa-j Missões Salf-slanas — 1875-1925); O quo vimos cioIvrén; Das nossas .Missões; Cullo Ac Mar:.Auxiliadora; Ave Maria!,- Graças de Mi.ila Auxiliadora e Tliesouro Espiritual; Âc-
ção Salosiana".^<»»~^ ,—__
Tem nova directoria a Cai-
xa de Amxíüos Mútuos dos

Empregados da Santa
Casa

Os sócios da Caixa de Auxílios Mutuei .la-,*Eníprcjíiidos da Sanla r:.t«:i de Miscricortlli
em asemblên «arai realisada nn din lõ ulti-mo, elegeram para directores da mesma aai.
soclãção, com exercício durante, o hienuia,
I924-1Ü2C, os Srs. Noel Sanilos, jii-ítiilenf-,Auífuslo .1. da Costa Santos, vice-presldemle;
Aui.nisto Pio I.tal, l.* secretorió; Pedro Lia-re.-tno Botelho, 2." secretario: Odilir iK- Ses*;:a c Silva, I." thesoureiro c Alb,:rio Teixeira
2.» dito.

A commissão fiscal, lambem eleita. coni,!l-
, tuc-sc dos Si-n. LaUrindo Guines do Oliwlri,

Dr. Meni tln Vasconcellos n-aái, Cyro Dnarii

Amazonas
ias neces-

"A Escola"
Appareceu o n. 18, relativo «o mex de-Setembro, da excellento revista mensal "A

Escola", qu», como o sou nomo indica,
destina-se ao professorado e a todos que«e interessam pela efficiencia do nosso cn-
aino. Cheia de magnífica collaboração, o
Btimmario do presente numero é o sc-
guinte:

A tarefa educativa, Ignacio do Amaral;
Notas e commentarios; Teslis, Nelson Ro-
mero; A vida e o estylo, Carlos Porto Car-

,relro; O hespanhol pelo melhodo directo,
Antenor Nascentes; Variedades; Porquês,

1 João Koplte, e Uai problema do 1» j?ráo,Joaquim I. de A. Lisboa; Ensino prima-,»io: Composição, Leonor h. Jourdan; His-
toria, Olympla do Cotittn; Arilhmetiea,

iMathilde Cirne Bruno; Physica, Uulctdlo
1'ereira; Historia natural, Moema tle Car-
valho; Literatura, O Céo, Leonor Posada,
n Informações e avisos, Através das Rc-
vistas e Bibllographia.

pensou o legislador; aocrosocnlam, que es-
ínhcleceu para taes vendas, um resimen dlf-
fronte, permitlindo que ellas attinjam ao
limille de 500S « que o pr.150 para sen nn-
Knmento soja superior a 110 dias, contados
do ultimo dia do fornecimento."

Os autuados, evidentemente, procuram
torcor a questão. O qua a tal respeito pre-
scrove o regulamento é que nas vendas fei-
tas "tlireolaincnte a consumidores", dentro
tio mez, entre o mesmo vendcdorl « com-
pratlor, não é obrigatório a emissão de fa-
dura e duplicata, por serem consideradas
vendas á vista e cnmo tal devem ser escri-
pturadas no n-j-ista. próprio, comtanlo, po-
rém, quo a venda não exceda do 0005000 cada
inoz c .sen pagtimentõ se faça dentro do CO jdias, conlndos alai ultimo tlia do meu d>.
compra, pori(tic 110 onso contrario a emissão
dn factura e duplicata è obrigatória. 15 tal
não succcdcu com os autuados que não fi-
7.eram venda directa a consumidor, liypo-i
these em que não estariam obrigados íi
emissão de factura e duplicata, se é que
a venda não excedia do 500SOOO o seu paga-
mento devesse scr feito dentro daquelles 00
dias.'Nestas condições, sou de parecer que a
firma recorrente Infringiu effectivamente o
regulamento n. lfi-041, de 22 de maio de
1923, devendo por isso ser confirmada a.
decisão recorrida, a meu ver, legal o devi-
damento justificada."

'¦¦'¦'« m*m ¦ - 

.  11, ¦ •- * ilespa-
ela ligou ao nviso, assim como não fez caso ' 

V ? °i 3'-?"'.n,c «Pedienle! Requerimentos:'a i-oclomaçfio que lhe foi feita, em seguida ! • A.rm',n.'Jo •wreira da Cruz, .luslininuo Cor-
ela pessoa prejudicada ? "L0™"0 e Manoel Lúcio Gomes —- A' com-missão tle beneficência; de Alfredo Mnrini c1 ' ' «n»

UMA LINDA CERIMONIA NO ASY-; 
"--'ino ^n^k^~ A'.<™™^«'- »>¦»¦

Hstú triste? as suas!
•"egras são dolorosas!

e irregulares? Tome Cápsulas Sevenkrautí
(Apiol, Sabina, Arruda). App. D. N. S. Pn. 94. A' venda: It. Urugmyaria n. 91.t••IIIMIIMIWIimw— ¦-

A sessão do Centro Lnsa-Brasi-
leiro auio Barreto

Sob a presidência úo Sr. Chrysostomo Cruz.realisou-se, no dia 30 tio mcz findo, mais ¦ Ç«*5«jIjI j 
' -Sí*' T-"

uma sessão administrativa 1I0 Centro Luso- ««CiCOaÜe ílS PafianiíSO íl fi fiilí-Urasileiro Paulo Barreto: Após a leitura dn m'.n- ,,_ c- „ tacta,. que foi approvada, foi lido o tlespa- "1183 tíÕ St30 PãUÍ9
Como fora annunciado, realisou-setu,,*, de-18 do corrente, nó sníl,edifício da filscolu de Phairlo,

r>_ • ¦• :: 1,jr- aieni tia. vasconcellos ne:s, Cyro Jiaim-if
Ur. Jorge de RiOraes VpçrasSM' PaN Monteiro, I)r. Lafayctte Salles o Àasí- V?.le:.-
,vrl« ki -i ,-.. r ., , • tos- sypliilis;B.| tirada Moita.Aires. 58. d ns 5. Ri Aprasivel íifl.)!. M. 3253. .—1 >•—.

 ¦ Tl;_._. ^ O aulo.-.iano*. Peçam catala*
" ! 1 ItthUÕ S. >•''•• Xavier. 3138. T. V. 33»

0 Trapicheiro o&siruitfo
santfo males

Os moradores da rua Barão dopctlcra ao So. prefeito as providénc
^lli, a^°hs\rnetSo <lo rio Trapiclieiro7«otrecho transversal uquella rua. NingUem un-

sim t«tt° 'm 3e (1."S:)rcntlc d0 Wiiágl
í' li! '"' Cl,m. pcr>"ns 'i"e t0<i»s coín-

I prehendem quaes sejam.

Grandes íira-jos.

L0 ISABEL
¦ I tlicannin; de José Serrapio Cardo — Arohi-ve-sc;| Qffielos do Centro Antônio José ileAlmeida e M. Beiiioio Fontcnelle -— lutei-¦--- I rndo earebive-se. Carta du Valerio Ferreira

A primeira cominunhãn án* ain- ~ Scicntii- I(),ram •''»» *- propostas pn™» F-i'uwiia ItUIIildU MDÒ dIU- novos sócios, das quaes foram approvadas 0e rcmettidas ns demais ;i syndieancla.
( Na ordem do dia foi lido o boletim daAsadsti-nein Cliniea", accusantlo ò sogiiintemovimento nu mez tle setembro: consultas

103, visitas domiciliares 11 o visitas de in-spooção lll.
Passando a tratar-se tlc interesses geraes,a presidência congratulou-se pelo regresso

rio thesoureiro, quo sc encontrava fora tlestacapital a tratamento de sua saúde.
O thesoureiro, depois de agradecer as at-teiiçõcs dispensadas á sun pessoa, maiiifes-tou-se satisfeito polo resultado apresentado¦ ¦-'- cobrador da zona

mnos da aula de catecismo
Realisou-se, no domingo, 12 do correntena capella dc Nossa Senhora da Conceição.,do Asylo Isabel, a soleinuidade da primeira :ooiiiiiiiinhão de 22 meninos c 30 meninas,danula de catecismo, do mesmo Asylo, re-líniiidd-se a eso numero mais algumas me-ninas tio Collegio tia, Sagrado Coração tle.tcs.is, convenientemente preparados, ,pm-

monsenhor Amador Bueno, ii pedido da re-spectiva directora I). lgnncin Rezende.Após tres dias de exercícios espirtuaes,

na
nobre do

macia do São Pau-, sessão solemne de inslallação d-i «Snc edade de Pharmaéia o Chimlea»"a 
*L. 

„!tiveram presentes os Srs. Drs írv 1 olin õ.«Pro.o Chagas, rospeolivamo, to ^repíesen-ando.os Srs .secretários do Interior l da
teS 

<l0 
Plau"' P^rmoeeutcoÍAbel dlOliveira, peln "(Associação Brasileira dó

tóannneía,'i«^í,.P^SOi: « f£i*.rn, pela Academia Nacional dc Motlicina"; pharmaççutieo Antônio Cas ro Pere«, pela "União Phariiiaooiilica"
pessoas gradas.
m£, 

•s1?!c,""i(i:,!,e, foi Presidida pelo"víaria 
" ¦ "'ulÍ'!0 ÇW*P<*.i.-a Silveira

« mais

pliar- i
e

Esiãa dando rc3a!i3t?3 os estr,-
calas ás pragas do café

e da canna
Em offioio ao Sr. ministro da Agricullü*ra, o director do Instituto Biológico infor-moti a S. Ex. que os serviços ilp defett,'on.,.ra„as pragas do oafi "StcphanoderM

Coftea e da canna, "Tomaspis liturata",
prosegueni com grande ilctividade o scnslvtl
proveito, a cargo de tinas turmas de agro-iiujnos. A primeira, encarregada dn in-rc-
cçtlo Aai cafesaes, trabalha no Su! 1!^ ili*nas, sob a chefia do Sr. Alberto havaclu*,
que tem como auxiliares os Srs. Adrião Ca-minha Pilho, Passo tlc Miranda <• Cario,Conceição. Essn mesma turma trabalha tati-hom na zona da Matta, onde se enca.ntntuios agrônomos Aohille.s Aguillar Coutinho íArthur de Souza Velho. Asegunda turma ea-carregada da inspecção dos cnhnavlaes tr.tha.-lha 110 Est. do Rio de .lanoiro sob a flirecojorio agrônomo Octavio da Silveira Mello nuetem como auxiliar o Sr. Lorcto Moreira deAh rou.

Todos esses technlcos apresentam, mens»!-mente, detalhados relatórios rios trabalhoi" o dis obesrváçoes feitas, uo qiis

sob a tlirecção do cnpcllão rio Asylo, o iii- l'cl° novo oub
specção das irmãs dn Associação Manteiie-1 esforços c zo

suburbana, cujos
, , , , ,- *,—- *...-¦ -los 1,e"i corresponderam ã suanora tia Infância, amanheceu o dia ria festa^•expectativa. Terminou formulando uma pro-radiante dc satisfação para as jovens cspo-|)'osta do ausmciito do porcentagens para aasas do Cordeiro Jmmnculado. (cobrança da zona suburbana, sendo n mesmaA capella com seus ornatos festivos apre- j apoiada por diversos directores e, finalmen-

cre airaa, „ Pel„ pharniacçuticò Õctnviô 15. tle ! real
íio!° 

AIVJ,'enSfl' nP^«««e «lce.to ãudito-|sãoíefncaZn,e..te auxiliados pelo'pessoal 3ãiin.spcclorlns do Serviço de Inspecção e Ho*Tiento Agrícola nus dous Estados menciona*

isatla
effic

iPor não terem

Cer- !
I)
Dr

ÍVCI
'CI.QARRO^

P

Queimando pneumaticos, in-
commodam os seus vi-

1zinhos
Reclamam

ie Slqncirn
os moradores da rua Pereira
contra o cheiro insiipporlavel

que exhala a queima, nos fundos dc um es-
tabnlo da run Barão de Amazonas, de pneu-
tnaticos velhos, com o fim de cozinhar fei-
jão parn ns respectivas vaccas.

-m)*m
Egreja Nova fem novo delegado

de policia
EGREJA NOVA, fAlagoas), 18. (Serviço

especial do A NOITE) — Foi destituído do
cargo de. chefe de policia, desle município
o coronel Álvaro Silva, actual iiilciitlontc.
ijtie foi substituído pcln coronel Bastos Por-
ro. indicado, consequentemente, para futuro
prefeito.

"A Nação Brasileira"
'Está publicado o numero de "A Nação

Brasileira", correspondente ao mex corren-
lo, trazendo o seguinte sümmario:"(Pelos manes tle Colombo, tio Rocha Pom-
lio; 'Ruy Barbosa, dc ,loão Hibeiro; O cabo-
alo brasileiro, a mulher bra si loira o a mãe
brasileira, tio I.ooncio Correia; lleniinitsoeii-
cias, de Victoria Kcgin; As grandes datas
braslclras — A hora do amor, de Mario Vil-
lalva; 20 dc Setembro — As vesperaes do
cultura brasileira — Mens sana, de Salles
Na varro; Umn homenagem A Pátria — Tra-
halhnr, crear, de João do Hio; Soclaos —¦
Palmyra, princoza da Mantiqueira — A sua
historia, o seu progresso, o esforço dos seus
filhos o a acção intclligenle dos seus admi-
histradores — A fusão das raças, de Eer-
nnntl líernstock; O idealismo da Françn, do
Benja.iiiln Lima; Mensagem de Sergipe".

¦ «i«Bi,i 1

Um presente aos pães dos me-
niRss Luiz de ÜSmelda, huli
Fernandes s Luiz Gonzaga

Em memória tle seu filho Ilogerio, um
anonymo, por nosso interini-ilio, offereccu
tlons pares dc sapatos o uni tle chincllos
•ios pnes dos meninos I.uiz tle Almeida,
I.uiz Fernandes o Luiz Gonzaga, rcsitlen-
tos á travessa Bcnjamin Conslant n. 82,¦iu S. C-oncalo, Nicthcroy,

A A NOITE iá foz chegar os objectos ao
competente destino.

9

sentava um aspecto deslumbrante, vestindoos altares uma artística ornamentação ricfloros, primorosos trabalhos das mimosasmãos das educandas do Asylo. A's 8 lioras,achando-se a capella repleta de familias,entraram, sob os bellos estandartes do Me-nino .lesus e S. 'I.uiz de Gonzaga, os menl-nos e meninas sob a direeção das irmãs di-rectora o suas auxiliares. Durante a missa,cclcbradu por monsenhor Amador, cantaram
as nsyladns diversos liymnos. No momento
da comniunhão, os meninos o meninas roci-
taram os netos apropriados. Ao Evangelho, o
celebrante em resumido discurso procuroucxhortnr os jovens eommungantes a recebe-
rem Jesus Hóstia com aquelle fervor, oriun-
do do amor puro dc seus juvenis corações.

Fo, esse registo o fecho tln bella festa quedeixou cm todos os assistentes a maisagradável impressão."is os nomos rins meninas e meninos: l.u-dovina Costa, Eneyda Belfort, Cacilda do Es-
pirllo Santo, Marina Lemos Bastos, Hilda
Braz, Virginin Graça Cirno, Cnrmen Cirne.Dalva Costa, Antonora Costa, Maria das Dn-ros, Irene Monteiro, Rsmcrnldn Corrêa, NairMaciel, Isaura do líspiritn Santo, Juraoy An-flrttde., Lnis Mano ha dn, Attnlgisn Castrai f'o-
lina Rangel, Yvoune Magalhães, Nivaldo
Calvo, Matrlo Ramos, Djalma Oliveira, Lin-dolpho Costa, Saul Dias, Elias Cury, Nilton
Bouçn o mais alguns rio forn.

to, approvada por unnnimiVJade.
Justificadas ns fallns tle alguns directores,

ausentes por motivos de saudc uns, e devido
110 máo tempo outros, o feita a collecla emfavor da Cai.ia de Caridade I). Flórencia
Barreto, foi cm seguida encerrada a sessão

CINE MUNDIAL
Variado e repleto tle interesse, no que res-

peita a "sports", frivòlidadè.i, arles, ele-
gancias e especialmente cineinatouvaphia

vimos de /receber o mesmoi ETAOIN Nvimos rie receber o ultimo numero de "Cine
mundialV, edição hcspanhola do grande ma-
gazine que se publica em Nova York, c anuirepresentado por Braz Laurin.

A rua Chaves Faria ainda ás
escuras

Ruas novas, beccòs atí, já mereceram daInspectoria tio Illuiiiliiaçâo c da Companhia
Light n illuminaçâo eleclriea publica o
particular, que não constituo nenhuma gen-tileza nem obséquio tlc espécie alguma'; po-rem, tão somente uma obrigação elemen-
lar da administração, niiitla mnis quandotodos pagamos a peso do ouro os serviçosdessa espécie. Qunnalo por ahi algum ca-miiiho i aceeilo como logradouro publico,logo, com presteza, lhe dão agua. esgotos
postes, telephones, lâmpadas, emfip,. tudo!15 conformo as eousas, até bondes... A ruaChaves Karla. quasi secular, senão secular
mesmo, ,-a dous passos tio largo da Caineel-
la, ou sc.ia do principal centro rio S, Chris-tovão, habitada do lado a Inalo o com bonsousas, lá eslá ainda em trovas, o que doV-valorisa as Cònstrilcçõòs o offerecé tlirflcu!-
dados ric transito.

Não í' possível qno o Sr. Inspoclo
lüminiição deixo eternisar-se ossa
conlrn a qual toda a gente reclama

AINDA HAQ REGEBBAM A "TA-
BELLA LYRA"

— *. ¦**» »~<J>-,

Os servidores da Limpeza Pu=
blica appelíam para o

Sr. prefeito
Sobre esse assumpto, que tão rie pertointeresso aos funccioiiarios municipaes, ne-tlçin-nòs a seguinte publicação :"Exmo. Sr. prefeito municipal. — Oshumildes servidores tia Limpeza Publica

2'*Í?T .?1' ;,,c',a"- privados rins bènoficiós d"Tabeliã Lyra", que, aliás, lhe
cedidos por decreto. No

mu,*,. ,,,- , .1 rpod,d-0 comparecer excusa-rjn-io por telegramma os Srs. Dr. .lulio.s.lva Araujo, ]),-. AmerKio BwéllèWe 1ehSociedade rio Medicina c Cirurgia»^ V,hia de Abreu Francisco Pltombo, Luiz' 
"

queira, Manoel Lopes de Oliveira Netto DrFrancisco Pereira de Andrade Netto eUinstovttTii Correia Berbcrein
Ao declarar aberta a sessão, o pharma-ceutleo Cândido Fontoura Silveira, convidou

r7eC1',elai;'0 „ ?cral- .•••armncetítíco OctavioEduardo do Brito lAloarenga a Ior o oxeli-ente e nomeou em seguida uma comniissa,composta doa,Sm. professores José Màlhà-do I-ilbo 0. Venaneio Machado para ini-o-iluzir no recinto o conforencila
oeulico Paulo Scabra, o que foidemorada salva de palmas.O presidente Fontoura, pronunciou, entãoeloqüente discurso, dizendo dus fins da So-oi-dadc, fazendo um caloroso appello A cias«o o assegurando «os pharmaeeütlcos pau-listas que era sua a glori rio serem os uriinwos no paiz, a organisnr uma associa-çao scientiflca nos moldes da instituição a -

tio Minas o Mio de.Táneir

pharma-
feito sob

'harniaoeíiti
sua collcgn

liiflida.
Foi concedida; depois, n palavra ao pinar-maceutiep Abel rie Oliveira, que, on, nojneua ^ Associação Brasileira rio reos", fez carinhosa satuiaição ktte. São Paulo.
Abel rio Oliveira, depois rie tributar ho-menugom tle commnvido respeito e rio muitocarinho aos pliiirmac.ciilicos paulistas lou-vou a sua iniciativa dixendo que, tio agorapor. rioniitc, so acha definitivamente

n linha de claro c liso roteiro paraUnos ria phiu-maoiai brasileira.  '
Falou, a seguir, o pliarniaccutloo V

das Damas tíe Ga-
ridade de Campanha e o

seu relatório
Foi nos offerecidò um exemplar do rt.av-tono ria Associação rias Damas de Caridadstio Cnmpnnliti, no Estado tlc Minas, lido oaisessão solemne alo 17 tle agosto ultimo,rospeo ,va secretaria, Sra. liaria PalmyraAzevedo; Por osso documento se pôde Iapreciar o desenvolvimento que. em lõ .111de

eu,
sons:
rector;
sidente;

traçada
os rios-

Machado, i.cniincro

.'i
foram con

, , . .  estado actual daIiitn peln viria, aquelle pequeno nocrescimo
dç vencimentos representa mn auxilio con-sideravel a manutenção ria existonoia cpor isso. pedem que a esclarecida justiça dohxmo. Sr. prefeito so digno soccorrel-os
neste transe afflictivo mandando effectuaro rcforitlo pagamento aos pohres trabalha-tlnros qno rielle lanío precisam."

PASSAGEIROS DE 1" CLASSE
VIAJANDO EM CARROS

M!XT0S ?
RIO DAS VELHAS (Minr.8). !T (Serviçoespecial dn A NOITE) - Os passageiros doP cl.isso tlus trens que fazem o percurso aléSete Lagoas via iam om carros mistos -ii

General Carneiro e om carros rio ho.. Bello Horizonte. As reeliimnçõcs
facto são eonslahtes, mns.' comn i,;iunim a. inalai of feito.

irmiicin o

por se referir
mais calorosos e

Iosse 

r.io
nrotliVzir
solicitai!m ns naf.-oKsnrim
aiilfirldtidçs coiiípeclnles;

apresoiilatido o phrmiicoutieo Pau-lo l-cnbra no soloclu àiullforlti o siiittlaiido-õcm nome da "Sociedade tle Phar
Cbmiicíi tle São Paulo"

Falou ainda, ao dar conta tln missão deque furai encarregado polo Dr. Miguel Cou-U< do rqpresehtar n Academia Nacional dcMediçtiin, o Dr. Clemente Porroira. que pro-iiunciou eloqüente tliseiirso. sautlaiiilo n no.vol associação o terminando
a Paulo Seabra, com os
merecidos elogios.

Totlos esses tliscnrsos foram terminadossol, uma prolongada siilvn do palmas.'Paulo Seabra, assomando t, tribuna fozentão, n sua nnnlinoiiidn conferência «oh ,1thomi! "Absórpçôo", llhistrnndn-a', n prupo-sito de cada capitulo, com demonstrações
oxperime.itaes. projecções liiirílriSsns a- eon,uma pellic.ul.-i clnoiivi.logrnphica, primorosotrabalho rio coheeituiidti laboratório deBotelho, rio Uin rio Janeiro.•A conferência rio Paulo Sehbfn quoouvida sub o mnis re!iglo«o sil-ncin •,

o a dou vivamente. valendo-Ihe, ao terminari dali ruidosos applausõsa
onntr.n j O pliarmacèntico Condido Fontoura Silmns como nao i velrn ngradeoeu ans presentes o sou comna-os 

; Interessados reclnwtito o encerrou .-. memoravií se**>inprovKloncns as.V.Instttlliiçno dn "Snejedade ti '-¦ "

pai1!
Paliiivra d.*.

boan
... - — que. em 15 annn»c.vislcneia, tomou a referida sociedadn,cujo directoria se compõe rins seguiu!,*, pes*couego Hugo Bressanó de Araujo, dl»JJ. .Maria Aninlio Vallndão Morta, pre-

*.!„¦¦ r> '-^""'aslica Vallndão. thesoureirat
riria 

a'nlyl'a dG A?ev^", secretaria lato-

rolnl"'!''"';' "c.!ns- pa.',rcs da Companhia .!«.ou, a Associação das D. tle Caridade eom-.oc-se nclunlmente, das Srus; Alice Xnv.it-
\ •'*,,,; 

''* c 'nS1,s '•C'",ÜS- A'»»»*» Augusta tis• (au.li.Anna Pnnnain, Anna do Salles üraa-
I mil- s7 ,lu Aridrode, Rlisa tio Viiltens,

•i ò i?;l0vüS Çl-ftãslinn Bibeiro ria Luz, Bi-
1 u,',i 

" 
na,'!t'B?' riuloihar Ferreira Lopes,

I Io.,.._„, Iteas, dMliua de Lemos Fleming,
RV '|rV'c ,;Mil-«"da, Julin Bontã ,1o .lcms. Mana Amnlin ViilIridBo Horta. MiiriaI Amolia, Carvalho, M.irin Lo.nos,Ume. Mornos. Ma.ria, Miranda rioI ria ile Andrade liilu.icolírios. Maria |>,

i'á 'Io Azcvoriu,
Viilelii Viclairia Alliielthlc /nrniala. Oliveira

Mania, tias
Araújo, Mu-

.ciro, Maria Bmilia Mar-•aiiiiaiii Villelã, Maria Palmy-
Hila Alvarenga; Thorozliin

Vilaaliata llczoilil*!

"Phoenii »>
. A.cnbíi ile «nir

Cndii iiüiueni quivista, ebri-uboi-ii
nn nosso meio !•
miíis bellas pubjieneiViclor tle Sn
nr.. conta ollr

> oi lavo
nos veni

a opliilã
í-llllo, fia'

.. da "(Pliooiii:
í'lS UlllOS (Il"'í.l
' jal estilliçlõci
,'•¦".' ella 11111:1

Ulil
Mii

A.

fui'trn-

Cliiinioai de São Paulo",
Pliai-nine!ia c

hOsSils. Di
seèreíariiifln por -Mini

*•'"" « colliibõráção dos"<- 
; dos 

( represen,mies dii nceso iiiun.lo iii-«< 1-rlui.l e orllslleo aa.üi,,, o iiiotlor.ii...
{.ia.-..este..m.ihiero 1, cnlIíib.rtt-nçSn do Murillfl' 

th \ ., '•;! Vl,i*' !-i",;'' Austrêgéslí.-i deAlhaavalo. Allillõ Mi,a„o. f;.,,ta„, ,.-,,„,,, Aina.i.h. ..lutiu llibelrq Pinheli-o, Pli.W-inn Scrim.Mario Castro o oiili-os. \'.riis-siinns, ti' lll!,-
-.-III, Ilal OrtlVIhrc pintor allemã,, rjnr^r

irnín ale Sohillor e d(néo Hprcillò¦¦• Volgl, ctt-
LlIZÍ;

IMlISIfllÇOO-
r--.t--.tl .* do a-1:-• -.' lli) loxtii, n av-

Miiio. Jno Ciillaçn
l.óll! a!;:s ÜlilStl-alÇÒes 'ta'

Improssii, cm tlnis éores semerros, typogi-iiphicos, om exeellcnle nrifiHconcho o "hoitffiint", nrliüilcaineiito emi-reot-ionatla, 11 "iPhaieilix", ò pnbllciiçãn |Sviçloriosíi; tendo repercttlidn com siiocofisnns dous concursos pnr elln abertos para a
eleição do "'Príncipe tios Prosador,.'; Rrasl-lciros"c do "Primeiro 

galã" brasileiro.

' -JUiA-J .;. .
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NOTKÍAS
a i .iuiii...'di..i'.i,'aiii>i.i estréa, amaulii,

..mu revista
A companhia Loiiibardo-Cnramba oslríu,

ininnliA, umn revlsln, <pie •' umn de Rima
i .ç.i» do imilor montagem, Sou llluln í "Strnc-
.i.i.iiii". Traia.e dc uuu. revlatn cm II
ndo» divididos em 20 quadro., original de*,.inonl o I''ra3Mi'oll, musica do Cnrlo Lom-
bardo. Os papel* lirlncliuie» da peça uslfln
tiilrutfues a Inej Lhlolba, n hislnuant.. "ca.
Irelln da companhia, i|iio d,\ Iodos os outros
elenionto» de dcstaimo rio sc elenco, tn.,.-
liem, para um lor brilho da representação dn"Sti .cclnnrln".
Companhia Vlrlnlo Corria

v.ie de suecesso cm iticceano o exeurtSo
¦i.i companhia Virlstn Corroa pelo norle dó
v_>l/, N» Mm..».".... e no l'...•'. o sviupolhlco
conjunto artístico naelnnnl fes tal suecesso
mio levo dc renllsar duas teuiporn.las ili..-
tincla, om cada uma de sua, capitães. Agora
nn fortaleza o exilo cnnlln.ia. A compa-
rhia Viriato Corria irá depois A P.irnhyb..,
ITacelô, Aracaju, Recife o S. Salvador, pre-
tendendo depois passar por aqui parn cslcn-
der sua excursão A., cupltnos sulistas nté
I'nrto Alegre. Viriato Corrêa e Murlo Do-
mitigues, empresário c secretario da enm-
pinliln, escriptores que lírn peças no seu
repertório, Um sido festejadlsslmo* pelo pu-
bllco e. pela imprensa da todos oi Estados
pr.r onde t<*m passado. Nn Maranhão o no
Pari llin foram nffrrecldns banquetes pelos
íntellcctuacs e auloridndes.
Alexandra Azevedo patle, hoje, pnra

PottDgal
Alexandra Asevedo, o illustre orllsta por-

togue*, que o nosso publico tanto aprecia,
.rala de deixar u companhia Aura Abrnii-
ehes. Com sua esposa, elle pnrle, hoje, parn
J,i5bna. Alexandre Azevedo vae orgunlsor
com floblcs Monteiro e Hc.v Colnço uma com-
panhia do comediu que virA em março ao
nosso pn._ O distineto comediante teve a
íintileza de trazer-nns suas despedidas.
•Viva o amor!"

•Entro os artistas contratados para tomar
parto ria revista "Viva o amor!*', n subir A
icroa no fim do mez, no Lyrico, figuram

• -. dcbulantes Sylvio Jordão, harytono, Car-
los Campos, tenor, o MnrPAlvn quc dispõo

.•". voz a do uma liella figura. Ao indo dc'.iro Nelln, aclor cômico de valor, apparcce
,i pia t..i carioca o actor pntricio Corria da
Costn qne, cm outras cidades, tem conse-
unido francos louvores. A empresii inslnllou
offlcinas de costuras para a confecção npri-
.inrn-Ja dc 25(1 vestuários luxuosos o linda-

.-.inite desenhados por II. Colomb.

WU' * • I ' *• • I ' • • _ * *y-.w v»>-»hvs«-_ H»*-. í**.
•>.i.V#*it _ -:. fe ¦tW.M Hítvt «fe» . • >U| *-r fii.inmmn wi

CASAMENTOS

__. uKn,|,fli?_y «"«nwnlo enm n aenhorlinllin Mmi, filha ,1,, >i,., .loanulm Silvo o ih-ll, IMlllnmenit Ml»,,, „ Sr. M:.n,„ I M, ,|ni.unliii, da iiiiu.i ,\i. iloíerru dn Cunlin ,'c Ca.,da Itci-ifu.
c.—_.7 Cò .. " »_ horlln On.lillii, filha .1.."'' ,*.,•'_'.' •' _",,ul'*' {ie Almeida, fagenílolrnno it,.. Orando do Sul e no Uruguay, o daisxma. sra, lielmlrn 1'ontoiirp dj Almeida,',""!!'"'",'!, ''••'•¦• •»•'!.•" '» Sr. .inyiiic Sainpnludu .-iir-.il..,*, clilmlcn iii.lnslriiil, nllio .:,. Dr,Aluando do Marsillac, medico no Hslado doIllo.
XASCIMENTÓS

o Sr, Aiilonln Augusto Silvn, negociante
[tosto praça, c sun Usina, esposa 0. JudltliSilvn lém svn |«r om resto cum o nasclineulodc um menino, quc recebeu o .nu.te do Joiíoi.ii.cslii, o c.is.il tem recebido muitos cum-
prlmenlos.Ai.uoças

Ao Dr. Octavio Coimbra, nclual prefeito, "<,._. ___________ ._ _#_»'_ .i. ___.*' .dí'Thcrczfpolis, será offcrecl.lu por seu.
eollegas e amigos, em dia da semana cn-trnnic, uni almoço ipio sc rcalisará ncsln
capital,
VIAJANTES

Un din-i quc so encontra no Illo, em com-
panhia de sun esposa, o Sv. .loSo Henrique,
ex-profclto de Uberaba. A bordo (Io "Hei de Itália", par!:-sfguiidn-feii.. pura a cidade dn Nápoles,
onde pretende domorar-SO algum tempo
afim do reparnr o sou estado do saude, <>
Sr. Ernesto l.anria, antigo negociante de
nossa prnça e dono dn alfaiataria qnc tem
o seu nome.

Acompanho o Sr. Lnurin sua líxmn.
posa, a Sra. D. -Angélica Longo l.auria
ENFERMOS

cs-

Acbn-se enferma a Sra. _¦. Jullcta Fcr-
naudes l.imn de Nlcmoyer, viuva do capitão
Cornado de Nicmeyer, que exercia na Pre-
feitura do Dislriclo Federal o logar de oi-
ficiiil mecânico do aferição.

 lis tu enfermo o Sr. IManoel La-
vor, alto fuiu-cionario da secretaria do
Lloyd Atlântico.

—— No Sanatório Guanabara foi submet-
lido a uma melindrosa intervenção cirur-
Rica, pelo Dr. Carlos llohr. nclinndo-se em
optimas condições, o Sr. Abel .losí Ferreira,
do alto commercio desta praça.¦ m** ¦

¦

para corpo, cama e mesn,
compre directameute na fabrica.

A' ELITE CARIOCA
283 — AV. MEM DE SA'

¦ao*«~-> ¦_.

D. Pedro - Corrêas
Segunda parado adeante de Petropolis

Telephone n. 9
Clima ideal cm região incnmparavel

.______&wív «*_«*.. ^j^tím^mimimEr
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Almeida

.1 assignatnra da franceza
A companhia franceza de operetas, que I______BB__0_8

e:to semana ve despede d» nosso publico, (esperada que jã eslá em S. l_ulo, da, hoje,
Mia 12' ricita d-j asslgnntura com a opcrcla"Françoia les bas blcus".
s esrréa de Leopoldo Fróes em Campo»

Recebemos o seguinte tclegramma: "Cam-I
ros, 17. --Estríou companhia Fróes enclicn-l .-_ wn«,mi|vrc n. crirw.tto completa grande cx.to nssiguntura maior I Ab INUVíDADbS UA ÜStlbNCiAm so fez Campos. Saudações. — (a) ?inho. .—^.
ft__t_I______l__- *

J»yme Silvo reeressou dn S. Panlo |0S pUrgaílVOS pOr ínjeCÇÕeS e í\
Regressou ao Rio o distineto scenographo ÍÍICSC do Dr. AlVfíO deJnymo Silva que foi a Sanlos entregai- os¦¦Itinios scenarios para a montagem com-

pleta de sun autoria da revista "Laí mara-
viilosas". Nessa oce.-irião o empresário Vc-
..isco e toda a companhia offcrereram no
consagrado artista brasileiro um banquete,• *in que. houve troca de cffusivas saudações.
.Isymo Silva teve do empresário Velasco cn-
çominendfls do novos scenarios, que serão
montados pela companhia cm Mndrid e cm
Paris.
A feita do nenriqaa Cfiare»

O estimado odor Henrique Chaves, do
elenco do Theatro Recreio, organisou pnrao dia 80 do cnrrenle mer um festival, qm*
j.romettB ser notável, pois o programma è.illraente, i-enpparcccndn nessn noite uos¦'habitues" do Recreio, por dcrcrcncia ao fes-(cjado, a popular aclrií Margarida Max. O
festival do conhecido cômico e cm conime-
moraçüo do Dia dos Empregados do Com-mercio.

M.jttlor «fiiatado, dorinltí-
vamento da ohofln do

partido
í) novo cheio, o ^onerai Lu-

dcntio-l'-, empresta á
orfíanisnçlio um cara-
ctèr mais pratico o
eouscntaUco com as

aspirayScs do paiz
_9_JiMONIÍtADO 1'OÍt'V.AÜI. D. CROAT)il-.IU.l.M. Setembro (U. I'.* — o gene-ral l.iidi-iidonr ,'•, nclunliiionlc. o Icndcr .1»

rniclamo nn Allciiinnlin, subslltulmln usslinn cnpltao llltllcr, quo cumpre pena cm unia
.._ ...  iiiilcln da Miiniih, co-

OS BENS
Poderá a muüwr, scparadai re-

ijueror o ce^uos Sro do patri*
meido do casa! ?

k :/*)• «._I_ 1
iíi. *"-» '"3

j Chega-nos da Bahia, cuja Faculdade do,
I Medicina iS uin padrão lão vivo dus nos-1

sas tradições seientifiens, unia curiosa,' bem elaborada e estudada tbese sobre a
I npplicação dc purgativos por via hypodcr-
| mica. Esse trabalho, que é esplendido como
histórico llier.ípcnlicn, e como analyse dn
acção physiologica daquella caseira medi-
cação, contem uin sem numero de observa-
ções preciosas de clinica feita cm hosp'"-
laes e fora de bospitaes, não só com os
purgativos cornmuns, como com substancias
ainda náo empregadas, tudo por via hypo-
dermica, o que passa a ser muito indicado
cn. casos de intolerância.

Com essas qualidades, não 6 de estranhar
que a these do Dr. Alyrio de Almeida tc-
nha sido npprovada com distineção, consti-
tüindó nn. verdadeiro acontecimento no

Os porteiros tlieatracs o a Casa dos
Artistas

A Associação Rencficente dns Porteiros'Hieatraes enviou & .£a:.:i dou Arlislas a quan-tia.de 1918000, contribuição dos seus sócios,assim collccladn: Thcíitro João Caetano, 33-5-iiecreio. 15$; Carlos Gomes, 12Ç500; Rcpu-
bllca, 125500; Palácio, 25?; Municipal, 88S.Esse donativo foi «ni homenagem ao Dia doArtista.

VARIAS
Desligou-so da companhia Leopoldo Frôes>¦ aclor Guimarães Brazõo.-¦-Foi conIrufada para a companhia Edu-ardo vicloiino a aciriz Marianna Soares,elemento applaudido dos nossos theatros;—-Hoje será representada, cm primeira:no Republica, a revista "Aqui d*El-Rey".

ESPECTACULOS 
"

IlOJE, ás 7 "*i o 9 M
Senhorita Futilidade

Do Paulo Magalhães

mundo medico da
muito acecutuada

linhia, e
no Rio.

de repercussão

"PADRASTO"
Empolgnnto romance dc Ch. de Bernard

por .18000
Nas Livrarias Francisco Alves, Braz Laoria,

Odeon, Azevedo o no deposito á rua do
Carmo ..ã-l"

*m%yèts*»
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LIVROU-SE DO MAL ! !...

III

fi LIVROU-SE DO MAL ! !... |
1 j/^lÊfên&uX "soffrin dc todas nsH
| /. . MM i-:"1«!]*. fôrmas: linha dòresj
I /'i-.íAr4','";í"c'.:íj»y\ horríveis nos ossos,!
| .'A'':¦*.¦;• *'. i'-lMWk mi cabeça, iiascnrn^s;S
i ÍJ\'0&¦,i _'¦ 

'Wm ° co,'P" t0íl° coberloS

Ífík^ár.n-,..';*¦* 

..íliíjí. de feridas, siippurau-S
!*¦?:_« do coiitiniianicnto. i
' '¦ 

„ 
" 

WmÈ Principiei então n3
IfMW^WWV t0*"**r ° LUES0L" el

nn. rcsponsnvcl prin-l
dpal da ch amada j.'V,l.c'"Conüplração do Cor-'
vcjorltt". (I general
cummlsslonon Strás-
s.-r para chefe noini-
nal dns forças ili-sin-
Icgrndns do partido
fascista,

A uomeaçSo dc Lu-
dendorff Blgnificii ler
chegado o termo nas
propagandas espectn-
culosns do fascismo
feita P'ir Adolpho
Ilittler, que conseguiu
com o truiubctennien-
lo do scu pnrlldo,
forunr-se uma _sjic-
cie dc Ídolo (1(13 cx-
tremlslns ra.Iicaés-rc-
acclonarlos dn Alie-

General Ludendorff inniiha. Ilitllcr pro-
clnniàvn aos quatro

ventos da terro a ;.i.a absoluta descrença na
cfficacin dos parlamentos.

Mas a sua prisão nn penitenciaria de Lan-
dsbcrg fez que caisse dn sun —.ãu o sceptro
dc governo do partido fascista e agora Lu-
dendorff empresta a organisação um cara-
eter mais pratico e conscntnnco com ns
aspirações geraes do paiz. lisse novo ramo
do fascismo compõe-se, na sua maioria, dc
velhos militares o l.itcllectuacs, qnc sus-
tentam poder um hábil trabalho parlarocn-
tar tornar a Allemanha puramente "foi-
kista".

Dahi Ludendorff e seus companheiros ve-
rem finalmente desbancado Adolpho Ilil-
tler e a declaração dcslo de se achar des-
gostoso com a acluaçãn dos seus antigos
partidários e ser seu unico desejo ficar .õ
nn prisão dc Landsbcrg, lodo entregue ao
seu trabalho de escrever um livro cxpllcnn-
do a sua acluação na vida publica nos ulli-
mos annos dc regimen republicano na Alie-
manha. Isso provavelmente abrir.', cam.-
nho oo colapso do movimento "follíistn".

Os grandes Industrlacs, que nté agora con-
corrinin com largas sommas para manter es-
sn agitação polilica, retiraram seu auxilio
abandonando Ludendorff e seus compánhéi-
ros aos próprios recursos que lhes restarem.

Os industrlacs, quc estiveram Interessa-
dos no golpe revolucionário da "Cervejaria
de Munich", comprchciideranv agora pcrfel-
lamente ter passado a estiição das mashor-
cas, c qn* a acccitaçüo do plano Dasves para
pagamento das reparações marca, em ver-
dade, uma nova érn na vida nacional ai-
lc.nã.

'Dn mesma maneira, n opinião publica co-
rneça lenta mas seguramente n dar ns cos-
tns aos beroes de cervejarias, promotores
iinpenitentes de golpes falhados, com obje-
divo de entrar nn espirito do povo umn
agitação improdnclivn e anarchisadora. A
esperança de melhores tempos, fundada na
execução do plano do general Dawes, es-
friou muitas cabeças quentes, fez voltar
aos nllemãcs a sua mitiga persistência no
trabalho e !nquehrantnve\ bom senso nn
condueta dos negócios nncionncs.

Isso não significa, no emtnnto, que_ os
fascistas esteiam completamente nnniqitiln-
dos. Estão jlonge disso e pensam, ainda
continuar com calor as suas operações po-
liticas.

Mas o governo, pelos seus lenders e os oli-
servadòrcs imparciacs. estão convencidos dc
que n maioria na Allcmanha c contraria a
qualquer radicalismo e só as idéns de ren-
Iisação tranquillas podem medrar'no espiri-
to de um povo que sobrepujou aos demais
nu civilisação hodierna pelo incondicional
apego á disciplina da familia, da socie.da-

(ii-r.ililn Fcruaniles Mala propõe contra
Mia esposa Lvonllnn Roehn Mal» uma ...'>¦-
dc dcM|uitc, perante o Júlio da ti' Vara Cl*
vcl,

Pendente n lido, n iiippllcada rcmiereu
,*>n m">!im ,iiií,«n n seqüestro dos bem dn ca*
snl, nllegnndo quo o capoto cs'A ticlapldaur
dn os bens dn ..1, » quo resulta prc.lnl.o
Iara sun pessoa o il<* sins fIIIihh monnres.

o Jul_s **ii i|i'u" despnchnu n jwtlçflo mau*
il.iml.i que sc proeedosso a justificação dos
fnelos dclcjtados, parn resolver sobro n |h**
dido.

Decido o eiiio, o scq!.e*,lrailo aggrnvou para
Corto dc Aiipellaçito. fiitiilflincntnndo o Dr.
jul/. "a mio" .1 scu despacho como se segui':"Egrcglii Cumaru. Despachei n putlçJo dn
fls. a iiiiindando quo sj procedesse A Jusli-
flcoçãn, porque entendo que, uma vea pro*

qn*. -I Ido pendente n lide de des
está delapidando os brns do casal,

i.iiv- a-r;,:. -ir,, a i-c.|i.crluiciito dn inull.cr.
iiaila luiporlnndo uo cnsn, como •'¦ claro, que
clln seja culpada ou Iniioccnte, o que serl
objecto de decisão ullcrlor nn causa prlnel*
pnl. 

"Ot casos dc seqüestro, diz o eminente
l)r. Alfredo Bernardes cm parecer publica-
do nu "llevisla Cerni de Direito, I.CglslaçüO

jurisprudcncln" V. 2 ji. 887, "nfio silo tu-

S V__« \_

Prof. Bruno Lobo,

de c do Estado.
¦•jcSOfci*" •'¦'
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lEMjgRES. PASCHOAL SEGRETOj
itiUüATRO CARLOS GOMES — A'o » 1.

ILHA DOS AMORES
IS THEATKO J. CAETANO—A's 8 %
il Seraía d'onore de Masi
a THEATRO S; JOSI5 — A*.s 7 _ o 9 fí

OLHA O GUEDES !s!K__0_i<_ai«_AV_%__________^
—-"*--"s».~—•'¦  .,» i 
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tomar o LUESOL, ca
com este rcmcdir.,3
logo aos primeiro.-,!"
dias dc uso, comecei»
a sentir as l.elhòrnjj'""" a seccar as feridas.|

a voltar-wo a boa disposição. As dores
dcsapparccernm completamente;

Eslava livre do mal.
Pelotas. -- José Luiz Plasse."
App. pelo D. M. S. P, cm 4/12/017. sob

o n. ailã. A* venda cm toda a parto.-
__sa___________is
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«REVISTA DKL COMMERCIO ITA-
LOBRASILEHiO"

Recebemos o n. 8 dessa publicação men-
sal, órgão official da Guinará de Commercio
£ Industria Italo-Iirasílcira, de Gênova.

"«_9*fc_*

DUCHAS — BANHOS DE MAR
Applicam-so duchas c banhos de luz. Alu-

8'nm-so quartos para banhos de mar. Rua Ca-
rão dc Flamengo 1G. Tel. !I3G1 B. Mar.

I —ttt|- *- —

Defeitos no rosto tum?rcs' r _ s> ei-í.íceciuis hu rusiu caU.hes viciosas na
lace ou no corpo, e outras deformidades da
peile ou dos ossos, resultantes de feriinen-
tos, queimaduras, tatuagens, fistulas ou de-
feitos naluraes — tratamento correctivo, rn-
dical o perfeito — DK. ROBERTO 1-*UI_IH]J,
da Academia de Medicina, com pratica dn
guerra o dos llospitncs da Europa. RUA
DE S. JOSÉ' 100, diariamente dns 11 ãs 1_
Tel. Central 1100.
¦""- .¦¦—'¦ -¦ ¦ ¦# iixm»*» ai ¦—¦... ¦___—,

RELATÓRIOS DA LIGA DO
COMMERCIO

A Liga do Commercio vem de publicar um
folheto contendo os relatórios apresentados
por sua directoria ás assemblías geraes or-
dinarias realisad.is, em 27 do junho dé 1022
e 23 de junho de 1024, na sede social rea-
pectiva; á rua do Rosário, 1G2, nesta capl-
tal.

¦ _in. ¦

Drs. Lea! Junior e Leal Neto
Espcciiilislns em doenças dos olhos, ouvi-

do.s, nariz e garganta. Cousultas dc 1 ás 5
Assámblòá, 00.—'¦*•"¦  "' *v ¦_aio&s- >'¦¦¦"  *¦¦,.._."O Commerciante no

Brasil"
Tem esse nome um pequeno folheto que

o Sr. Adolpho Magalhães, contador de Or-
nstein ,Ç- Cia., acaba de lançar á publicidade.
Contendo alguns dos muitos conhecimentos
indispensáveis n quem quer que tencione
dedicar-se á vida comiiiercinl cm nosso pniz,
o recente trabalho do Sr. Magalhães, que é
um estudioso dc assumptos referentes ao
commercio, traz, cm suas cento e poucas
folhas, apreciações sobre os factos qne vão
da abertura A extineção de um estabeleci-
mento c exemplos de escriptur.-ição mer-
cantil.

Traia o autor, com pormonores, das quês-
tiT.cs dc contabilidade e "contas assignadas",
transcrevendo o ultimo regulamento dessa
matéria, acompanhado das interpretações
que lhe deram as autoridades naeionaes
competentes, 6 encerra sua obra com a cita-
ção das leis coniinérciaes dc maior impor-
lancia para os especialistas, como os decre-
los sobro fnllcnciits, imposto sobre a renda,
clc.

£', em summa, um livro útil e recom-
mendnvcl, o que vem de publicar o Sr. Adol-
plio Magalhães.

a piillidcz da tez, aconselhamos sempre as
Verdadeiras Pílulas Vallet. O uso das Ver-
(ladeiras Pílulas Vallet, na dose de 1 ou 2
pílulas no começo de cada refeição, basta
para restabelecer em pouco tempo ns for-
ças dos doentes mais extenuados, c paia
curar seguramente e sem abalo as moléstias
de languidcz e d'anemia, mesmo ns mais an-
ligas c ns mais rebeldes a qualquer outro
remédio. Demais, ao contrario dos outros
remédios com base dc ferro, ns Verdadeiras
Pílulas Vallet não dão prisão de ventre c
não tiram a braiicuia natural dos dentes.
Finnlincnte, conservam-se infinitamente sem
perder sua cfficacia. Por isso, A Academia
de Medicina de Pari. teve a pcilo approvar
a formula deste medicamento pura recom-
ínendiil-o á confiança dos doentes, facto este
muitíssimo, raro. A* venda cm Iodas ns
phnrinac.ias.

P.-S. — Como querem vender as vezes,
mesmo com o nome do Vallet, pílulas que
nâd são preparadas por Vallet, c que são
quasi sempre mal feilas e incfficazcs con-
vem exigir que o cnvolucro lenha estas pa-lavras: Vériluliles Pilnlas dc Vallet; c o cn-
dereço do laboratório: Maison L. Frére, 10,
rue Jncob, Paris.

As ucrdaileiras Pílula;; Vallet são bran-
cas e a assianálura de. Vallet está impressa
com tinia preta cm cada pílula.

___»£_-¦«A FOLHA MEDICA"
Temos em mãos o n, 20 da revista quc

tem o nome acima c se publica nesla capl-
tal, sob n dirccção do Dr. ,L P. Fontciiellc.
De seu summiirio destacam-se os seguintes
trabalhos': "O álcool em patholõgia. A cl-
nhose do figado" — Dr. Oscar Clark; "O
serviço de saneamento Hural cm Sergipe" —
Dr. Carlos Sú; "A dôr prccordinl" — Dr.
Hai-low Borooks.

salivo-,", devendo a autoridade judiciaria
recorrer a (-.'.sa medida todas as vezes quc
lioiiv;-:- ncccssidnilc de sc tomarem provi-
delicias conservatórias de direitos, c:\y.i "sc-
gurança" o mt. ',".". do Cod. Clv. Brasileiro
garante; c subi,!,. ,* que us medidas "nrcpjtr
ratorias, preventivas" ou "incidentes" rcs-
guardam n acção por melo da qual se fazem
valer o-, direitos, Ncísn sentido já evolite n
jurisprudcncln franceza, como mostram Cn.
Iln ct Capllnnl, n:i sua obra: Cours ivlem.
dc Dr. Clv. Fr. V. :2. cd. de 1015. p. 083".
I).* conformidade com essa doutrina o Cod.
do Processo d. Minas, Cm scu art. _2I nu-
mero i',, dlspoz: "Nn pendência da causa,
cabo seqüestro li... (1) sobre os bens do ca-
s:l nas neções dc desquite, nullidade c de
nnniillnçno de casamento a requerimento da
mulher, depois dc separada do marido, no*,
casos de. delapidação dos frutos r de exis-
teiicia dc bens a que cila te:iha incr.i-
Icstnvcl direito e de recusa de lhe dar
o marido conlns e garantias." Scmclhanlc-
menle o decreto 1.380, dc 22 du junho «lc
1005, que regulou o processo civil c commer-
ciai do Estado do Pará, consagrou, ao tratar
do divorcio litigioso, este caso especial de
embargo OU nrreslo (não diz "seqüestro",
mas, como advertiu P. Lcssn, no estado
acliuil do direito judiciário brasileiro é o sc-
questro o mesmo remédio judicial que o ar-
resto, ou embargo, com o mesmlsslmo pro-
cesso o produzindo para as partes os mes-
missiinns effeitos: — Art. 502 — O embar-
go ou nrreslo nos bens do casal pódc a mu-
Ihcr casada requerer depois de separada do
marido, quando este Se ache delapidando taes
bens, cm qualquer estado da aceno. Paragra-
plio unico — Provará antes ou depois do ar-
reslo, dentro de tres dias, por meio de jus-
tificação e ouvido o órgão do M. P., qual-
quer dos factos: a) a delapidação dos frutos
dos bens do casal; b) a existência de ben3, a
que ella no regimen commum ou no regimen
da separação tem incontestável direito; c) n
esquivança que emprega o marido em dar-
lhe contas e garantias." Essa consagração
legislativa nos códigos dos Estados de Minas
e Pará vem á baila apenas para corroborar
o asscrlo do jiirisconsulto A. Bernardes, já
citado. Dahi colhe o egrégio tribunal "nd
quem" o motivo por que, a invés dc deferir
desdo logo a petição de fls. 2, mandou este
juizo se procedesse A justificação. Ouvidas
as testemunhas de fls. o examinados on do-
euiiientos, entendi que rievin logo deferir a
parte final dn referida petição, afim dc im-
pedir que as importâncias das promissórias
fossem antecipadamente pagas no marido.
Apropositãva-so tanto essa medida, que a
petição de fls. 90 em aberta contradição com
as affirmações dos próprios aggriivuntes l
(fls. 94) e com o que consta da certidão dc
fls. 5 a 9 (vide fls. 7 s) veiu confirmar o
receio da aggravadn o corroborar a prova de
delapidação resultante da justificação de fls.
A medida importava cm um seqüestro de
parle dos bens, não ha duvida. Esle juizo ti-
nha mandado ouvir o M. P., digo, mandou
ouvir o Dr. Curador dc Orphnos í.cerca do
seqüestro dc Iodos os bens do casal, havendo
o representante do M. P. concordado com o
pedido. Neste Ínterim a aggravnda, pela pc-
tição dc fls. 305, requerei, fossem tomados os
depoimentos dc mais duas testemunhas, com
citação do aggravanle, o que foi deferido
por este juizo. Não nego seguimento ao ag-
gravo, porque adio procedente as pondera-
ções feilas sobre o nssumpto pelo Dr. Pc-
dro Lcssn, ponderações que, data venia, aqui
reproduzo:

"No estado actual do direito judiciário
brasileira; sendo o seqüestro, por disposi-
ções lerminantes de lei, o mesmo remédio
judicial quo o arresto, ou embargo, com o
iiiesinissiiiio processo, e produzindo para as
parles os mesmissimos effeitos que produz
o embargo, ou arresto, a lei faculta o aggrií-
vo do despacho quo concede ou dciiega <> i Violeta Braga — Sarresto, ou embargo, faculta o aggravo tio.| A:"fbsitlcncí'_a'^despacho que concede ou dcuega o seques- ^_
tro. Nd espécie dos autos (acc. 23G5 dc 9
dc janeiro de 1018) vê-se bem nitidamente
que conseqüências perniciosas acarretaria a
(.(¦negação do aggravo, denegação que, con-
li-ariiida por nossas leis, superiormente iri-
terpretndns, só pode estribar-se cm chinesi-
ces inadmissíveis no domínio do direito. Es-
le tribunal e os dos Estado:; já muitas vc-
zcs têm conhecido de nggrávos interpostos
ile despachos quc concedem o seqüestro. A
essa jurisprudcncln sempre me filiei. Para
assim pensar, lenho a meu favor o elcnien-
lo lógico, o elemento histórico e o cleinen-
to syslemntico das nossas leis. Faltn-mc o
oleincnto graiiiiiintical? Penso quc não, e
que esle, bem entendido, quer dizer o quc
acabo de resumir." De accordo com essa
doutrina decidiu a E. 1" Câmara ria C. de
App.. em acc. de 25 de maio de 1903 (Rcv.
Dir. v. 9 p. !)!)) que cabe aggravo do des-
pacho qne concede o seqüestro. Além do
quc, sc não sc considerai- como concessão de
seqüestro a medida preliminar deferida poresle juizo, não ha duvida de que cila ini-
porta em decisão sobre entrega de dinheiro
(nrt. 289 ri. II do dcc. 9.2G,'! de 28 dc de-
zi-inhro dc lllll). São essas, E. Câmara, as
razões por qne este, juizo mantém a decisão
(.«gravada e admittfl o recurso interposto:
Subom os autos no praso legal. Rio, 15 de
outubro dc 1921 — (a.) ,1, À

Lisonjcii'a carta de um re pre
sen tante dn C. V. dc Genebra
Tendo iiaMs.lo nor esta cl.la.le no dia lil

•In ti.' • p, panado, onde foi recd.ldn pela
Dlroslorl» da Crua \'ermollm Brasileira, eom
Iodai os li.iii.cni.ncns, o Dr. IM. An.lrcae, r***
|..*.-.....'.iif do Conilti Intcrimcimutl dc
Cru* Vermelh. rm (icncbr.i, enviou de Imr-
do do vapor "Miissilli" n seguinte carta un
fir. general Dr. Ferreira do Amaral, piesl-
dento da Cru* Vermelhai"Meu car» general — Como vos dlise em
minha caria "oceânica", fiquei multo aeiif-l*
vol pele iiiiiavet recepefio quu fl/csles ao re-
prrM-.iliinto do Comitê Internacional «. pes.
MMilnicnle, conservarei dessa dia pastado no
Illo, viuiivorrn c os llllislres niiilgo* Drs.
(ii-tullo (tos Símios c Alfredo Nieiueyor, a
quem peço aprcaenlar minhas muiIaçOc»
cordlnoi, .. mala groln lembrança. Senti sin*
ci*r_ mente não puder prolongar minha ner*
manonela entro vós, examinando u.cihor
vossa «bra .. reforçando ainda mais os laços
dc amizade quo nns unem desdo l_.rn.is Al-
rei, l*. tanto mais iiiinntu havia tantas cm.
sas dns quaes desejaria trular comyoseo,
sendo umn das prliielpnei o problema mais
importante que su iipreteula nn mundo qu» .'•
n roorgnnlsaçílo du Cruz Vermelha Interna*
clfti.al. Parn roíolvel-o tndu consldcruçfio po.
soai deve ser posta de lado. I_. nossa Cruz
Vermelha ludo deve ser omnr c curldado « "
unico objecllvo a Iiunisnldade. i-.' nreelio
aprender a bem servir. Vomo painel., da Cm/.
Vermelha me deixou maravilhado: peto pro-
prin edifício, priu nobre/a com a qual elle
su apresenta e pela organisação interna q.<t<
vós Imnglnaes. Rstn intròdiKçfin cm vosso
"hwno" da Escola do Bnfermclrna, com scu
complemento indispensável, o hospital; 6

imrtlcuiarmcnto feliz à servirá do modelo a
Iodos. Sc Deus me der vida e saude, espero
um illu ver essa "grande obra" cm pleno
ncnliamcnto. Recebei, meu caro general, mi-
ilhas affcctuosiis lembranças o n .segurança
dc ininhn dlstlncta coiisidcraçáo. — (tt)
Dr. Lil. Anilrcuc."

i mmm ¦ ¦ ¦

III H,S» 0 F8L-DÜAPIDÂNDO0. ARIDOl^1™^.0^'CRÜZ! mmlm^mm
! KMOHftflr" Uma reprcscntaçíV» no iniriÍ8«

tro dn Justiça

%A^âm\
Pelo professor Joio Pereiro

Lições a domicilio
.formações c o Novo Me-
tl.odo para Guitarra nn

Cavaquinho de Ouro.
Uruguayaná 137. Tel.
N. 3291, c Casa Moz.irt,
Av. Rio Branco, 127.

mn*
Laboratório de ana-

lyscs c pesquizns. llua
do Rosário, 1C8. Telephone Norte. 133-1.

mn*

Quem é o commandante do des-
tacamento policia! de Barra

do Pirahy
BARRA DO PIRAHY (IMado do Rio). 19

(Serviço especial dn A NOITE) -r Exerce
actunlmcntc o commando do destacamento
policial desta cidade, o tenente (iuillicrino
llaro.it, official da força militar do Estado
do Ri».
.. ii mn* ¦ 

TE. ______ _»T O _3—Vcmlcm-se. na
Penha, 5 lotes dc terrenos juntos, á rua Me-
tico, esquina de Cuba, com 2.200 m. q. Cnrlm
a Frcd. Sauer, r. Amazonas 51 (S. Januário).

I)R. OCTAVIO DO REGO LOPES — Oculis-
tn e professor da Faculdiido de Medicina.

DR. AVniGfO DO REGO LOPES — Moles-
tias da garganta, nariz e ouvidos. Do hospital
da Misericórdia. 99, ma Sete. de .Setembro, !)_>.

mn*

O Centra dc Protcrçüo n»s I,»vr«dorCí dl«
rlglu au lixmo, Sr. Dr. inliilstiu .Ia Jutllça
o ••¦¦..liiiii iicilliln:"llliitn. Sr. ür, .Iniln I...I/ Alvei — UD,
minislro 'I Justiça a Negócios Interiores, •••

Centro uu 1'rnlecçAn .ms laivrn.lorri, aggre*
l.ll.V.V. cnii. ivdo lios Mlli.lrlll.is il.-l•> .„|,|l.,l
pnra -> dofeia d»*- pe(|iionui culllvadorei du
lerra, vem mui i(\ioltosnnienlo pedir n
V. Ia. nmparii o prntecçfin iiura o iis.um-
pio que passa a cxpAri

Como V, Kx. sabe, a Colônia de Alienados
f»l transi o Ida d.i ilha dn (ioremador parn
a faxeu.ln .1" l.ugciihi. Novo, em .... -,,,-,...•
if.i.i. nndc .Ii-mIi' muilo, ealAii uslabttleeíuns
dons lavradores — illsbintes .Ia sido da fa«
lendo, •• divididos in terrenos que cultivam
pelo rln (lamngne, dos lorrenoi nllllinilos
jivln Colônia c cm nada prejudicando u n.es-
uni, terrenos ou sítios (|i.o <> Sr. dlrcctiir,
naliiralmoula por snlIcttnçOes dc alguns lu**
terossndns, diz precisar.

Rita Conlra, foi verificar nn local, se cf-
fcctlvnmcnle as duas iltuaçSei cultivadas,
ficavam perlo dn sede da Fazenda, mas, só
n faclo dc haver um rio d eperinein, com re-
gulnr correnteza dágua, prbra, q.ir, nenluuu
prejuízo pude ti.izi-i- a coiitlniuiv.il) desia
lavoura, pela cni.riniiliulp da foziuda. ..¦ -
i.laiitnção pela Colônia jamais alllnglrâ a»
local.

Acercsre que os lavradores que «11 cul-
Ovam linm insignificante are» dranta da
enormidade do terreno pertencente á fuzen-
da, concorrem pura bem estar local, peli»
guarda que estabelecem á própria fazenda,
visto que ficam em uma parle longínqua, «in-
de nfio é caminho paru u sédc d.i Colônia

Assim, muito respeitosamente, vem o Cen-
tro dc Prolccçiio dos Lavradores iiedir n
V. I:x. quc, n tiliilo precário, teja consen-
tido quc continuem como local a rio os dons
roceiros, concorrendo por esso aclo, V. Ks.,
parn O l*>_m csliir do suas fniiilllas e o pr.,-
gresso dn pequena lavoura hoje lão cerceada
pnr muitos que n deviam auxiliar e qi.r.por motivos que Ignorámos, preferem ver .

I temi produzindo matto c stcppa a quc .sej;»
; cultivada.

Pedimos licença pnrn apresentar ao Illu- *
I tre cidadão que tão elevadamente dirige u
Ipasta da Jusiiçii ns homenagens do nosso
respeito e votos de felicidade pessoal."

; ¦—¦'¦ ?¦ mn* ¦¦
I FraniiuTi da syphilis —, LYGIA, temidrraquezafranucin (Iovldo !t Ryj)h,„Si ,„.
|niou 1 vidro de l.uclyl, ficou forlc, niigmcn-
liou :i kilos c gastou OÍOOü. -- III-.I.KNA lu-

mon 10 vidros dc nulro depuralivo, ficou
no mesmo c gastou .101000. — l.ÜBTYL sd
im boas pharmacias.

" "" ¦'" ¦>-—_t^í_i *• — ——

E' preciso auxiliar os bombei-
ros de Beüo Horizonte

" ' ¦ _> _ -o _—- ¦¦

APPELLO, ESPKCIALMENTK A1
COLÔNIA MINEIRA AQUI

RESIDENTE
A Directoria da "'Beneficência dos B.in»

beiros do listado dc Minas Geraes", soeie-
dada fundada cm tt! de janeiro dii coi-rento
anno, aiitnrisada a fiiiiccinnar dc necordo
com o decreto n. 173, dc Vn dc setembro da
l._, não só pelas diffici.idadcs actuaes q:.o
não |)Ormiltcm unia mensalidade cohipeusn-
dorn, como lambem pelo limitado n'.mi'rr> .'a
sócios, do quo dispõe n secção de Bombei-
r._ do Estudo, oílá distri-buindo ciicui»r,._i
pedindo lim donativo para .-, mesma, afiiii
dc qn.: possa alcançar •. :;eu cl_ nd . iíi:-:.',.

A dirccloria considera sócio bone.nicrll.
daquella instituição, lodor, os quc derem : :i
opportuno auxilio, segundo communlcaçnn
qii2 recebemos Com a tssignaliirn do 3* sar-
gcnlo Antônio Gomes, ;v.i prcsldcnto.-«n»

^ip • ,ii„,"Consultor do Commercio" i Sl^^çzo... ò.ir^ _cvf:o
n ..d:..,_. _,,,»..-» .i^. <<_-'_,«,,.!,«„ .)„ t-,.n, ! _! .e'_J.'/'O ultimo numero do "Consultor dn Com

mercio", que. temos cm mão, insere, nldm
de Informações seguras sobro economia e
finanças, o quadro comparativo das receitas
é despesas publicas, desde o governo do
Dr. Wenceslão Braz.

¦ m»*"O ESTADO' Diário Indepen*
dento dc grande
informação, cir-

culnndo nmplnmentc cm todos os municípios
do Eslado do Rio. Para annuncios o ãssignn-
turas cm Nictlicroy, ou nns succursHCS —
Campos: Palacetc Rcni.e — Rio: Avenida Rio
Branco, 147. 2o andar.

DIAMANTINA (Minas). 19 (Serviço espe-
cinl da A NOITE) — No districto de Pouso
Alto, nesle municipio, por motivos ninda não
apurados, o Sr. Adolpho Soares assassinou
n tiros o Sr. Antônio Tornezzi.

As autoridades loeaes não tiveram até
agora seienein do oceorrido.

mn*
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M0VFJS MODERNOS
OOLCHOARIA

Vendas a praso e
por preços sem competidor

OASA DO JÚLIO
de Severiano AnKiir.tn Perclr

Men. de Sá, 33 e ... T. C. 1178

Cl*/

Jfl

Modificações ns. firma Lopes,
Sá & C.

1.0-A constituição da firma ,-lcstn praça
, « Pe" Sá & C, vem dc se modificar. Eiii vh*-

Assassimo no interior mineiro iii!lc «i»; «»««i_eiiin .io aneio h.*. sn. .to
l.opes ou Martins, I,.,*.*,,,, embolsados 03 seus
herdeiros, c, pela niodificnÇãn feita íio co.'i-
tnito. ndmittidii como eommaiiditnr.'n a Sra.
D. Hortciicia Pontes Mnrlins, viuva dHquullo
sócio.

Iíiitrou lambem puni n flrinii, nn qualhlade
de solidário o Sr. Octavio Campos; conti-
niiniidi) cgüi.li.icnic como solidário ,, _.,*. \',n—
firió Lopes Sá '_aiT."'..*'l'iso. c t-->\o-.t com-

LEITURA PORTUGUEZA Imaivülari.. .. Sr. .Ma.'...el Moreira ,1c Soium
Cartilha Matcrhal ou Arte dc Leitura - 1*'* ''" "n,,a ili),'e"'" & <'"' '''*

Aprcndc-sc a LER cm .11) lições pela ARTE V, "'
poeta I.vrico JOÃO DE DEUS. Vontade e me ' 1•'¦';""•!,"
ínoria,
meus

11 iniçr
c lodos aprendem em 110 lições, ho-1 !,""',*'* i', 

S'"s' .°';V'"'
senhoras e creanças. Santos llruga ' ,,crto A,vcs ,le (*",lv

lini-cs de l.,
a,i\t-

c P.b-
Ilu.

Josc, 36, 2" íindur. Vae
•mmm*-

"vogueira.

a<»»»<ttw«iiM^w«u»atfTOt^«a»<»>MV»^^ ^nwMivaiaMimi

;as venereas
Hospital Pró-Matro (SA mulheres') -• Ave-

nida Venezuela, 15Í) — Cães do Porto. Das (1
fi-, 10 horas da manhã. Policlihicn de Rotn-
fogo _ Run Rnmhinn. 141. Das 10 Í3 13 ho-
ras da manhã e das 4 ir, fi horas da tardo.
Poslo dc Prophylaxia Rural da Penha. Das
b ás 10 horas da manhã. Ambulatório Riva-
davia Corrêa -— Rua Flora, 17 — Engenho da
Dentro. Dns 7 ás 10 horas da manhã, o das 4
fis 6 horas da tarde. Maternidade das La-
.•anidras (Só mulheres) — Run das Laran-
.ieiras, 180. Das 8 ás 10 horas da manhã.
Dispensaria Moncorvo (Mulheres e crennças")
- Run Visconde do Rio Branco, 22. Dns 0
*:. 11 horas dn manhã. Hospital da GambOa,
wa da Gamboa; 203. Das 8 ás 10 da manhã.' jcegões c leite grátis.

Propaganda ™SCSae3 e revistas, des-
pitai, S. Paulo, Esta-

dos do norle e do sul do Brasil. Procure n
Rnipresn dò Publicidade "A ficiccticn", Av.
Hio Branco, 137, 2o .Phone Norle 70511.

t— _§#*?ff**'"O NACIONAL"
Em um só exemplar, acabam de ser pos-

los em circulação os ns. 2 c 3 dessa revista,
órgão dos nlüinnos do Collegio Pedro 2o.

Liga Brasi Seira Contra a
Tuberculose

ROCCORRO GRATUITO
Quem está emagrecendo c fraco do peito

procure os Dispensariós da Liga (Barão dc
S. Gonçalo n. 54 e Avenida Pedro II n. 138).
Sc não puder freqüentar os Dispensariós. ser.i
soecorride em casa (telephone norle 3930 d-'
11 horas ás 2 lioras). Medico, remédios, im

«¦MMHlBn____W__IW8. Ml—» M._

\_ 
"ta- __ rf"

¦*i**WCW_l_Bt_WW_^

o Sr.

Z^^m, ía___ __» f
estivei- com dôr de dentes, lembre-se da

Licenciado pela D. G,
S. P. sob n. 208 em

7-10-1916

E' o melhor que existe. Com uma dose, allivio immcdiato.
Admirável, lambem, para ns dôrcs dc cabeça e de ouvi-
dos, como para ns ncvralgins, resfriados, "resacas", etc.

NAO AFFF.GTA 0 CORAÇÃO NEM OS RINS
Em tubos dc 21) c cm ENVELOPES

dous comprimidos.
CAFIASPIRINA de

Preços do tuba ,; CAFIASPIRINA 5$000

(LEILOEIRO)

©HglBaii. BAYASP.RINA 4$500
iwqwanCT_K_Mfl______ci»B_T^^

RUA S. JOSÉ, 57_»
Vende prédios e moveis

Parece que vae ser fundada em
Pouso Âfegre uma fabrica

de chapéos
POUSO ALEGRE (Minas), li) (Serviço es-

pecial da A NOITE) — Consta que diversos
capitalistas tcncioiinm montar nesta locali-
dade uma fabrica de chapéos.

mmm

Dr. Castro Niià-è AHüi

SORVETEIROS;^:tomo sor-
s nos co-

pinhos da fabrica Matheus, Rua D. Julia. 50.-'- '¦ mn* ¦ 
Xiririca vae ter \u enrica e

foi premiada na exposição ds

00; Alvnrcs dti Azevedo,
_—¦_.____¦_.__¦¦_...__¦, i ,,.,,„ f—mtíÜOí.t»'

Atraso de papei?. R0

:, mi hio e ciu
.c.roy. Otividov,

mnm. c-i

Pcdc-nos o Sr. ,|. p. d *
mos pi-ovidcin-ias do Sr. pr
biinal de Contna no sciilido
ni-clhoi- nniliimciilo .,ii ns
l;'.*csse publico. I'm chefe
riiio, accrcscciiln " rrçlnmnti.l

agricultura

SiiM,';, si.ltic'.'*'*'
isidciitt! (Iíi Tri-
di- quc tcniíiiih
licocssos dc '.•¦>¦-
dc secçnõ inte»

,.,.,',i„ ¦.,-,--

dar fcchiir seu gabinete. Niio attende *\
ninguém, lista resolução só ini.-.,¦>,.-, ,; -

I que os dociiiucnlus não a.idunr, I".' desejo', geral qur ou ns porliis sc abram ou ris pro-
[cesso, sejam (lascUIraiihndnr., cüso cr.tc etn

(;ue niiigucni precisa de i-.icuinincdar os Srs,
| chelcs.

¦**F, _*¦_•-¦»—-t

Dr. Alvarenga Netto
Communicado do correspondente dn A

NOITE em Xiririca, S. Paulo:"Orgnníüou-se nesta localidade, uma com-
panhia para o fornecimento de força c Iiií
com o cnpitnl dc cem conlos dc reis, porneções de um conto de reis cada uma, e rea-
lisado em poucas horas.

A directoria dn companhia ficou assim or-
gnnisadn: presidente, vice-presidente, xeerc-
tario, thesoureiro c conselho fiscal, respeeti-
vãmente os necioriistns Srs. João Ribeiro Cni-
laço, Antônio Ferreira Barbosa, Jordão dc
Moraes, Domingos Alves de Al-íriéitln, coronel
Antônio Avelino da Cunha, João Snl.vro de
Almeida e Francisco Giany, e para director
technico e engenheiro Dr. Nuno Corrêa da
Silva.

Afim de adquirir o necessário maíerinl
pam ar. obras, seguiu para essa capital o cn-
genheiro Dr. Nuno Silva;

E' vontade dn diretoria fazer n instiilliição
electrícn no começo do ,-iniio vindoiirò",

Cogita-se tambem; d.i abertura de uma es-
tradn d" rndncem. que. desta eidüd". vá ler
n .Tnquiá, nonto tcrnilunl da Est. de Ferro,
Spntbcrn S. Paulo Rnilway.

Por esses motivos, reina nqui grniide ani-
niacâo, notaiirto-sc mesmo, já um errto pro-
gresso. Agora, torna-se hecesserio mie os go-vemos do Estudo e da União, décvn braço
forte ao do municipio, que n custa d" sons
próprios recursos está procurando melhorar
esta localidade.

— Nn recenlc exposição de agricultura,
rcalisada nn prospera villa de "Pr.-.lnha". soli
a protcçção e iniciativa dos lavradores Prai-
nhenses. devido ao concurso le nlrnns de
nossos lavradores e especialmente da com-
ni.ssão municipal de Agricultura, loial cin
oual é presidente o capitão João Satyro (Ir
Almeida, este municipio alcançou honroso Io-
«ar. salienlando-se pri.icinalniente na produ-
cção dc aguardente, algodão c assucar."

Advoga no cri-
me, cível c com-

merçiiil. üscrjptorio -- Assemiiléa. 71. I*
andar. Tel. Cenlrnl 22ÍI5. Dá consultns.

Oclâ üíüísiisve!
il),, Sr. A. (",. dc Son/.i ft Rjzeiidc, con*»

missarios, i'i]i|.orfàih)i'es ,¦ cxportadoics,
por conta própria, estabelecidos á rua <le
S. José n. lOti, .'!" aiular. recc-bç.moii seis
laias di. preparado denominado "Colla lii-
fallivet", inagnifieo produeto ([ii*' sc ('.-•*•-
lina n eollai- qualquer corpo solido, u q:i3
sc consegue cora ubsululo exilo. K' i.m pre--
paendo dc priiiiolrii ordem, siin]vcs c <•'•
fàciliinh iipplicação. Aquella firma i- su.
roprcseiitiiiría ciclusiva nesta prnça.

¦¦**¦•««*&• &¦"'.*¦ t.
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"Caras y Caretas"
Bastante interessante está o numero tlc 11.,

do corrente de "Caras y Cnrclns", que a cas-i
Drnz Liiurla nos efferòceu. Além de copiora
o variada íiãric de leitura, a presente e.ii-
ção dn apreciada revista portênlin Irnz des-
envolvida reportagem pliotograpliicii sobre o
sensacional torneio de. football entre uni-
gunyos e argentinos, assim como n respdilí)
dos ninis iniportautes acóiilccimcntos veri-
ficados, nos últimos dias, na vizinha
blic.-i c no estrangeiro;

rcpu
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CORAGEM
impam', hpIhEhhiI

nta e uma iinnocente de dous annos! mim i m
———1M— W— —1 —É—I

O crime hediondo de uma mulher, no Rio Grande do Sul
•t»s-

Conio se desenrolou a tragédia que enluta a socüe*
dade gaúcha

«Contra os palliativos e
a favor da isenção

¦_-

de impostos para
certos generos

Communlcndo epulolar do cormpondcnta qulllo. pni.-iou.se na residência do Sr. Ilono-
de A muii; cm i'.iiii,..'-ii'. i; !...!„ do Ulo
lirar.de do Sul:"0 crime «jue agora «o vrm de esclarrcrr.
e do ipi.il offorecemoi detalhes nestas linhas.
Já foi communicado A A NOITE, cm noticia
telegnphlci.

ilo roRiindes. funrnilelio, eom proprlcdnth¦cia lenuas iHsInnlcs desta localidade. Vivia
.:ü.in-ha.I.i nns lei ias do Sr, l-nguiltles, em-
pregandO'Se em trabalhos de lavoura, u prei.:
I.ulza,
lo d.i

nue, as vcm», ern adinlltida uo reeiu» I cerimonia sytnboll
casa do p.iii.m, cujas filhas, além de ! primeiras 'emente:

1'nglu em seguida e foi limpar a foice, o queuão frr. coiniileliimeate,
l.ngo depois n criminosa foi convidar I).

Itíbllnn PaguudeSi senhora do fazendeiro, po»ii acomp.-iiiliiil-n A horta, onde procederia A

<t<>

de lançar nas cox-ns n» jNc-isn nernsiiio D. Isoll-1m*m?*«w$ wmfi^mm WW^^m
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\ opinião do presidenCentro Conimcrclál fle
Corenes

liulra »i lustllulções de commerclo dcst.l...pltaJ i|ue ji enviaram seu parecer so In-
queritp (pu sobre a oieütln abriu a ¦*»••
vclacAo Comiuerolal, cou vim mencionar".ni o devido destaque, o Centra Comniur-olBl do Cereaes, ruj» presldrnte, o Sr. .lo-»t
Carlos Itllieiro. deste modo s.* ninulfclui"Ivmiios. Srs. membros da Comnilssüo li»-
Ijcclnl iu Associação Comiuerclal da It to deJaneiro, encarregada do estudo da csresli-i.(a vld.i. Na qualidade de i>u»síilfnte Uu
Centro Commercial de Crrenes, sinto-me
honrado com a Inclusão do meu humildenome pnra Ui/er no grande luquerllo emniii'r»;o, em cu]o desempenho passo a nceu-...ir-in« com lealdade, pedindo benevolência
.«'¦ir.t os ineiis occaslonaes desacertos. I'arn
demonstrar as condições om que t»-iii func-cipnado o mercado do cereuti nesta praça,apresento • quadro annexo, comprehenden-

| _'•> um sniu» ant-s dn grande guerra l«l''.>.»I7, l"-'»i e o-; ü mezes decorridos il» 11)24.: rela apuração »lo« slneks em 3U -ie selem-bro !). p„ evidencla-s..» que as variantes dos...'¦.¦».-, nunca ubedecerain A relatividade dos
es em tampos perlelüiitientéivin :i ilrar imiis dr-M.il.-udo-i

te oranaes iiveis Miítím |
LTma experiência para a solução do problema'

¦w.ya'»»»'»»*»s«¦ ______¦¦

-loclis. ns quanorma cs clics^
.- os preços c-ausas que d.-t'Ao jn íilâo p,
iliiíin ijnnre .

nscrviii
eriiiiau
r dcm.i
,ne e!i.

iin-st; inseusfv
•mi n presenlt¦• esclarecidas,

proiiin dn

•ís. As
situa-

uno hn
graude

fe
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'¦Al-w.ú*' u
Aoui aspectos da prisão da criminosa Luiza. uenio-se em um a assassina,
empunhando a foice de que. se ttroiu, e reatada de poticites, i\ut euítmil aira popular, e, no outro, a nialuadti lerndn pelis escitet ti cntleia. [fliols. cx-

ctitsiuas tia A NOITE)

Sem exageero, não lia inemorin aqiii, de dc-
lirlo mala Impressionante c qnc produzisse
maior Irritação gemi no publico. 15' verdade
que n criminosa, umn mulher dc (piem se vò
o retrato illuslraiido as presentes notas, éde
condição desqualificada. Annlpliabctn, vivendo
do trahalhu bráçul* dc conlicciliientos Remes
abaixo dc rudimentares, cnifim, quasi irrn-
eional, niio foi ella. entretanto, de instinetos
primitivos para guardai- no peito o sentimen-
to da vingança, fria, malvada, cruel, levando
mnis longe sua nstucln a ponto de eliminar
umn innoecnte dc dons annos, temendo que
« pohrczinha viesse a tornar-se elemento pre-
judicial á sua impunidade c lhe denunciasse
oulro delicio, grave, que praticara.

A trafiedia que veiu enlutar a sociedade
üauchai e levou .1 infelicidade o uin Inr tran-
tniii^^

A "CASA DE CERVANTES"

sustentarem aquella mulher, protegeado-a,
davam-lhe ecnrses ao marido e Ires filhn.»
menores. Ao todo, olnco pessoas "de ran-
rlio", como se diz ein linguagem simples.

Na niaiiliS do crime. Luiza fni vista fur-
tando nssucar na dispensa da família fa-
gimd.-s. A scnliorila Almerlndn, pilhando-a
em flagrante, reprelieniieu a Infiel, recom-
mendnndo-lhe que se corrigisse.

Nada mnis houve e Luiza sc foi embora,
para sua cubana, parecendo conformada cem
o qne acontecera.

Pouco depois, entretRnto, voltava ella ar-
madn de foice, e so apresentou deante da se-
nhorlta Almerinda, que estava em companhia
de sim irmãzinha Êl;:a, de dous nnnos in-
completos. Habituada a ver Luiza com aquel-
le instrumento dc trabalho, não st deu por
sorpresa. Immcdiatamchte, porém, a preta
entrou n vibrar-llio golpes violentos, deixou-
do-n gravemente ferida no rosto, pescoço, ca-
beca, pernas, e com as mãos qiü.si dccepádas.

Km seguida; Julgando morta a polira moça,
Luiza desferiu um goipe unico contra Rlza,
deeepando-lhe, iinmedialnmente, a cabeça.

liniiraqnin

ua ouviu ganidos « deu pele sinistr» aconte-
cimento. Luiza, tnlSn, altrilmiu o facto .1
Ires Ináiviitiios dcsconliecidu:, que divie lei-
visto enlrarem e saírem furtivamente da casa.
'Juiz a providencia, porém, (;-.ie Aliiicrimi 1
voltasse aos sentidos no dia seguinte, e nessaíu-rasiáo 11 infelia moça disse '

guerra, da nn-.l nliiila estamos solfrendoeste» .tristes reflexos. 1-,'ssa nn.-rra infernai,transformou radicalmente h (ida cm iodo omundo, malAmlo u uns e desorlenlando aoutros. Terminadas ai hostilidades seri.i
.us o (pia o rs«ij./io Has eolleetivldadei scinc!ina-,.-,0 paia nina equllatlv» confralèr-nisaçía alé retomarmos a normalidade da•¦-.Ida de ou_'òra, o que, lnfe'llzmciilc, miosuceedeii ! a guerra continua e continuará».ih onjeetivos diffeivnles, nbjeclivos eco-nomicos era i-ujo de.urso idas.as classe-»se vem revelando demasiado exigentes, eintram;i»eiilf»,. concoividn is^.l par., a pre-

- Koi Luiza quem 1110 feriu. Nio deixem I fS^i",",-"'"*? 
c"!,?nu? m>R -»?tatem. ¦ t dir-iicunienie ao.- entendemos. Para sairmosdesta situação precisamos farei- uma recon-«•iliaçao cr.ral, pondo ao serviço da causacommum a boa vontade de Iodos- s.i assim

garantiremos o bem estar das nossa-, fami-Has, preparando melhor o futuro para osnossos filhos. A carestia da (ida deverá ser
it- . - .eu cara da cm ccnernl i-ind* r» nin n_t>/*f_i_

ondebotara a galinha. „ f_,)|idadí ril, ,_._,_ i,r;lsiVimLevada para relotas, Almerinda fei opera- \ vawenle a mais fac-iloa. soffrendo amputação de atnbas as mãos que Deusc outros tratamentos. Tres dias depois, en-j missas Imprèvidenclàs, :¦.-;;..•,»„ -,.,,-,
tretanto, vem a fallccer. I liniiueão da suã graça 

"fei

que «11» se approxime dc mamãe. Ella dir.se f
que ha de matal-a.

Luiza necou e neía, terniinanteTOente, o jbárbaro crime quo praticou, mas • foice en-I
contradii numa carreta, «scondiiin, eslava com i
a lamina mal lavada e o cabo ensangüentado, jA assassina disse que aquillo era sangue de 

'
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Um novo centro de cultura da
colônia hespanhoía no Rio

Graças á Iniciativa c aos esforços de um
firupo de hespnnhoes residentes nesta cnp:'-
<:il, c a euju frente se encontram os Srs. José
Garcia Barbeira e F. Silveln, vem do ser
fundada aqui a "Casn Cervantes", sociedade
dc cullura hespanhoía e (pie entre outros
dos seus nobres fins tem o dc manter uma
escola para o ensino da bella linsua eus-
tellana.

IA "Casa do Cervantes" promoverá confe-
rencias o festas literárias, creará umn snla dc
leitura, parn o quo vnc adquirir uniu biblio-
tlieca de autores hcspanhíies clássicos e 1110-
dei-nos.

E', pois, multo digna do auxilio da colo-
nia a iniciativa feliz que se corporifica
ngora na creação desse centro de cultura
licspanholn no líio dc Janeiro.

A LIVRARIA J. LEITE 5^-^
ai canto de Visconde do llio Branco) tem á
venda grande quantidade de livros sobro
todos os assumptos, novos e usados, especial-
mente clássicos, primeiras edições; diecio-
narios, encyclopedias, revistas, raridades bi-
bliographicas, etc. Compra qualquer quanti-
dade de livros usados.
— _¦¦¦¦¦¦¦—¦» !_«Q<^g»__l ,..____, i. ..

Boletim da Associação
Commercial de Maceió'

Recebemos de Maceió, onde è puhlicado,
• n. 111 do Boletim da Associação Commer-
ctal que. como sempre, cslA interessante.

Pedem saneamento pa-
ra a zona de Bento

Ribeiro
Ha bairros no Dislricto Federal onde a

Prefeitura não tem podido levar os seus
serviços de limpezn c hygicne, devido ás
apèrturas financeiras de momento. Neste
numero conta-se a muito prospera e popu-
Iòsn estação dc Bento Ribeiro, á margem
da Central. Ha ali, á rua .lernymo da Mot-
Ia, uni alagadiço que difficitlta o transito
e, sendo um perigo para os que por «li
passam, é um foco de infecção pelas águas
estagnadas que ficam reprezndas pela liai-
sada, sempre que cae qualquer chuva. Con-
stantemente os habitantes daquella zona
solicitam parn isso a attenção da Prefeitu-
ra e Departamento de Saude Publica, no
sentido de que sejam removidos esses gran-
des inconvenientes, tão prejudiciaes quão
laceis de ser sanados, com um aterro, ú
semelhança do quo se esta fazendo na run
Santa Isabel,
"A K-EVISTA"

Tlccchernos o numero í ie "A Revista",
excellente órgão mensal de interesses soien-
tificos financeiros e econômicos do Brasil,
Portugal e Allemanha, editada cm Berlim.

Prof. Austregesüo 7cr^bVó. BÊ
A's 3 horas. Tclep. C. 1995.

mmte
Um „a¥«s hois! siti Sabará

Communicam-nos os Srs. Napolcão <t Cia.,
do Snhará, Minas, que seu estabelecimento
commercial, 'Hotel Damãsd, naquella cidade,
estA reformado, cmn mobiliário novo, c cm
condições de receber v
e de outras localidades

Luiza esti recolhida á cadeia e nSo ha nada
que a demova ila negativa em qne se entrin-
cheirou, apezar de todas as provas serem
crystallinas e eouíra ell».
Man»
Qenvidados a comparecer á jun-fa do 15° districto de alista- 

"
mento militar

O Sr. Tasso Per_, presidente d» .Junte,
de Alistamento Militar do 16° districto, con-
vida, por nosso intermédio, os sorteados
ibalxo designados n

dada
sera relall-

de resolver, n não ser
aos í-ueira castigara altura das

cnn-
liamos f,; rie

que is*o não acontecera, Delis continuara a
?fr, misericordioso e em breve nos l.enc-
ficiará cnm abudanles « novas colheitas,capazes de afastar de m'»s o pavor da fome.
A escassez dos produetos alimentnres, veiumais uma vez, por em foco este trisle as-stimpto, no qual oecupa o logar dè honra a"habitação" o para a .sua solução definitiva,
alé o presente, nada se fez. Aproveito a
opportunidade para fazer um appello aos
beneméritos legisladores brasileiros, para
que resolvam definitivamente o caso, Inspi-rados no futuro c grandeza da sua pátria,do que dependera „ sorte de seus rilhos no
Brasil de amanhã ! Ii' Icmnn de acabarmos

A Bravura acima demonstra e resultado
pratico de ama experiência realisada ie-
rcutemente n»s Estados Unidos. Tratava-se
da resolver o problema da ancoragem dos
grandes dirigiveis transatlânticos, e os ts-
clínicos navaes procederam A construcçâo
de um mastro especial, erguido corno uma
t-irre n bordo rie navio-tanqiio "Pntoka",
pnrn ahi amarrar os dirigiveis.

A experiência foi feita com o "SÍienan-
ilonli" —e o exilo foi completo. Solidamen-
te prespá extremidade dessa torre, o gran-do dirigivel parcoia nncorado em porto nu-
turiilj haloiiçaiitlo-so levemente ncihia do"rnti.hu". Somente não foi possível prolon-- experiência por ires dias, como eslava

em cn

, ,,, , . Comparecerem, «té o I com os recursos de impallintivds que aludia -I do_ corrente, a sede da mesma Junta, j temos, liem como, com a campanha odiosano Collegio Mililar, A rua S. Francisco Xa- j existente entre inquilinos e senhorios, o quevier n. 267, afim de receberem o certificado j só tem concorrido para aggravar a sortede apresentação, visto terem sido sorteado» das classes proletárias. E' preciso construir
para o serviço do Exercito. Aquelles quc , de faclo. casas compatíveis com os rechrsosnao o fizerem, ficarão sujeitos As penas da dos pobres em quantidade súfficichlc quelei. A relaçuo dos nomes é estn: lAntohio' lhes permitia liberturcm-se d
Malaquias dos Santos, Antônio dos Santo
Filho, Antônio Martins Teixeira, Annibal

resolvido,

UlSlll! lil
ucncia dc. uma tempe
i!:l:!!l.l:ri:i!l!!íTlliüi:!!HTra;!i:il

Gonçalves Pinto, Alexandre Rossi, Antenor
Machado Barbosa, Armando de Virgilius, As-
cendino de Oliveira, JSmilio Braga Gomes
da Cruz, Eleutcrio Rodrigues Maia, José
Francisco Salles, José Joaquim do Barros,

ias

José Vila, Manoel Pimenta, Nelson de Al- | rnentos
meida, Oetavio Monteiro Lisboa, Oetavio Si-

- miseráveis
e caras habitações collectivas. Concliia-sE
esta obra, coiisidêrandò-a a pedra funda-
mental da protecção á familia brnsiléirai
De primeira necessidade devem também sei
considerados os tecidos simples para os
vestuários dns pobres, o calçado, os cha-
péos, as ferramentas ruslicas c os medica-
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exi

l.-ide que se desencadeou, tornando netcssi.
rio desamarrar o (fraude navio a-.-rcu.

Certamente, os leitores ninda r-:'Sn Icm-
brados da aventura que rin janeiro passsrb• •.correu com esse mrsino dirigivel, que, br-
g.iutlo do campo de I.alieburst, op.õ.- estu",
dcsápparòceii com 22 officiaes e oulras tri-
pulantcs, rom surpresa e. sii-itn pnra lodor.
Houve sérios receios dc ura desastre, mastt?'
seus pilotos conseguiram rccouduzil-o t.»
campo. IC verdade que a aventura tinl-i.
distado algumas avarias ao "Sbenanrloah"'
avarias logo conccrlndns. Afiora mesmo, <¦"Sbcnnndonh" fez, com garbo, a traves!!»
Ii-.iiiseqntineiitnl. Ao contrario, os tteJin:-
ros da marinha americana adquiriram a
convicção de que o poslo de ancoracem con-
strtüdo n bordo do "Palolm" pôde ler .i
melhor applichçiíd na pralica.ma in ria mrrai ji i-iirrjiia-ai.iüiiiiíffiüfl-^ii-iruT-i; ''STIÃO JOSÉQUEM víU SEBÁ

DE SÉNNÂ
Ein nos.

filhinho do casal,
»iiiu lâ-itúo
ehndo Vpélli
xilio 1

dnecão, icomp.-..ii
esleve, Itontcui

do Scnnn, moradora
:> n. 85, que nos veiu

que olilciihn noticias d

ll!i

, . i ¦, /, i , , .- ,. Uma das causns que tem concorrido naramou de Almeida, Orlam o do Souza Graça,-I, .ld,.al ,,.ise dos 
'..limenlos. 

provémOscar Henriqiies, Pedro de Alcântara Vieira, protecção demasiada ao café. cufiM-interc».Sebastião Lacerda de Souza c Vicente Marsi- liados riaturnlmenlé '¦¦¦.¦

da

cano.
. 'iue1»»'

30LET1M DA +,*
DE COMMERCBO AR-

GENTINO BRASI-
LEIRA

Acaba de chegar a esta capital o numero
105 do Boletim da Câmara de Comniercio
Argentino-Rrasileira, com artigos, noticias c
commentarios muito opportunos sobre o in-
tcrcamblo de mercadorias entre os dous pai-zes, e cm referencia aos interesses geraes
econômicos e financeiros das duas unida-
des sul-americanas cm face dos outros ele-
méritos do continente.

i_!iiiii][!ii_mi:i;i!i:i:!:iiiíiM immimiiiniiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiini!
jantes desla capital

11 opinião | scientistas norte-americanos sobre i clima do Brasil
A serra de Baturi&é, eo €eará, destinada futuramente, a

ser o miis:

rmã$íãMft0i.y; 

¦,^*;-''-o:.'.:.'.-,v y^M-:::'C'êM^mM: ¦ ^^^^^^

„;_^;-¦_•,¦;_;„._¦ __U ,i, -^_L„.  ',„¦,¦','¦„ 
,„ ....__..

Em excursão seientifica, estiveram, ha
tempos ,em visita aos íüstados do norte,
e do sul do Brasil, os Srs. liarão Rodolph
Kchuensz, professor Joscph Bczoldriclt, Ilcn-
ry Norris e Alec, Bcsso, afamados oruitho-
logistas, n cujo cargo estA a secção de roo-
legia da Academia de Se.iiíncias de Philndel-

phin. Ksses naturalistas percorreram Iam-
bem as demais nações sul-americanas, ex-
ternando-sc, de regresso n Nova Yuri;, so-
bre o clima e as condições nos paizes quehaviam visitado.

Quanto ao Brasil, os seus encoínios fo-
ram os mais lisonjeiros, dizendo que a
fauna do Amazonas é muilas vezes supe-
í-ior A dc todos os paizes americanos rc-

mudos, e que o clima 6 um dos mais snu.(laveis da terra. Segundo o barão Schiieiíszo clima da Bahia rivalisn com o dn Itaiia'ou dn Ttivew, c o do CearA, prlncipnlnieh-te o da cidade de Giiaramirangn
de Bnfüritc, ;cr:'i rnturaménfo':-o
do mundo, ao qual aceorrerno os doentes doIodas as moléstias do apparelho
lorio.

satisfeitos com os lu-
I rros tem procurado dia a dia intensificar

a sua cultura, nttraindo a si, com a ofíer-
I lu de melhores salários, os braços que sa
dedicavam A culliirn dos variados produclos
que nos faliam presentemente, com a ng-
grnyante de pouco ou quasi nada produzi-rem nas suas fazendas que o café, recorreu-
do nos grandes centros pnrn se abastece-
rem de produclos, dos quaes deveriam ser
fornecedores. As ieis naturaes ria Offerta e
da procura c dcsvalorisação da moeda em-
bnendas na presente crise não obedecem ri-

igorosamente A mathematica das seiencias,
ua pralica a influencia do capital moilili-
ca-lbe o curso. Ahi eslá a situação do café

ia cottiproyal-o.
i No Ministério da Agricultura, o commei--
cio deveria encontrar uni serviço pcrfêjipde informações, dn potência global ria pro-ducçnò brasileira, pelo qual pi-oviiicnciasfossem tomadas a tempo, hpscnndò-sb n su-
pcríibiindancia rie um local para reforço rio
abasteeimenlo rie outros. Kste serviço seria
muito relevante, dada a vastidão territorial
do pai/, e relativa difficiil.dáde rios Irans-
portes, dilficuldade esta que nno se deve
considerar invencível, pois tudo se conse-
gne quando se quer com fnrçn dc vontade,
haja visla o que os governos conseguem,
quando surproheiidldds pelas revoluções: I
tudo provendo nutomalieamente, acudindp
siiiiultnneamenle a todos os pontos em pe- !
rigo, disso lemos, infelizmente, recorilaçõcc
reeontes. Portanto, sé a fome nos ameaçar, |façam-se eguaes prodigios, tendo em conta -
que este motivo não é menos respeitável
que aquellc; procurar evitar a fome da
conectividade', eqüivalera, a evitar n innioi-
das revoluções. Estude-se cautelosamente n i
fórnin que melhor hiimionise os interesses !
geraes, mas providencie-se para sustar n I
continuação do encnreçimciilo de Iodas as \utiliriadcs, na razão dcscommühál que sei
vem observando nos últimos dias; isso não jpôde conliniinr, a resistência econômica rio I
maior numero dos consumidores vem-se es- i
gotiindo, é preciso nntever as eoiisequéncias i
dos impossíveis. Não se alarme o publico; !
que, por cmquaiito, os "sloclts" eslão reziio- lveis c podemos confiar quò ria grandeza e »
fertilidade da palrln brasileirn, lípéznr de !
iodas as impi-cvideiiciiis e erros, nos virá ;
sempre o suffieie.ule para nos alimentai-. '
Sejamos loilns colierenlcs, negòcianles, con- ;
sumjdpres e governo. Iiariiioiiisainlo com
justiça os dclalh.es do eollcclivo hiaehinlsiuo
liiimiino, para que elle. passe n funccidiinr
a contento dc Iodos.

Os principaes faclores da má situarão
econômica lalenle provém:

I" -- Do derramo rio papel moeda, des-
valorisando-se naturaliiienlè na proporção j

c

.Sorteados chaiiiaílos ü sódk
<5o 14 districto (le aíis~
táni(i«to, sob poisa dc se-
cem tidos como insub-

hiissps
Daniel

f' xrziWttT^-Ve-.

"a.-!V ?!,
s__

i J( v>y...¦¦

i */
l M 

'» ¦

Y&êAvlife

rido.
.los»'-
leiro
erind
do 1-

cile ,-
Semi

, Ijrancn
slnriii de

1

sua

nao'-.ii-

A pobre senlii
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,0 Sr, Daniel Pereira Pinto, presiden,da Ju nta .Io M» districto de alistamentomilitar, pcrie-iios a dl.vulgnçnO da lista abai-mi, em que estão Incluídos os nomes dossorteados de 1923. quc. não se apresentou-do ate o dia -'O na sede daquella iimln, Arun S. Cbrislovãp n. 2-!ii, serão considera-dos insubmissos e, como tnes, sujeitos á
pena de um a dois niinq.s de prisão, de. nc-cordo com o líeguhimch-to rio .Serviço Mili-inr. l-:is n relação a que uos referimos: As-ilrubal, filho de Mario Germnnd da Cost-i;Cacique, filho dc Kilelo Uíiarqiic Accj-oll;í.HSlellãr, filho do Caetano Antônio Aze-vedo; Deo.linile». filho do l-Vaneiscò de1'aula Oliveira; lileúlcrio, filho dè ,1Fi-iui-cisco dos Santos: Klnvio, filho dlonio 1'iulo iln Silva: Irineu; filho do .Io.
Thoinaz da Silva; João, filho de João 111"beiro Catalão: .loaquim, filho de José Cou-
ç.-ilvcs; .losé, filho de Francisco Antônio deMagalhães; I.ohonl, filho de José rie Arnti-
jo Ker reira; .Mario Augusto ltcrcti-h de llnt-l
los; Nelson, filho de Joahnn .Maria (InConceição; Pedro Cardoso; Wnldcinar, filho frfgde .Ipnqili.iii Campos Azevedo; Ângelo Stc-cliel Coiino; Aniouio Costa; Antônio I.a->.-aro; Antônio Fortiinato da Silva; Antônio
Figueira de, Fnfiii; Arnmiz Moreira; Arn-.l-irio Gnspar: Chiiiiiiuiido Nunes; Cnrlos Ülyn-lho Machado; 'Dnmiizio Souza Mendes; Fu- nui-antç
gênio Azevedo Coiilinho; liurico Cardoso: I niU2 lie
1'i'ãnffclino Cardoso; lsanc Monteiro Ga-
ma: ,|ayme llegis; João Sabino; Joaquim
Mnriiiiip Dias; José Aragão ria Silva: José
Min-bosa de Souza; .losé de licito; José Cor-i-én; José Cordeiro Moco; José Moreira: í.'.i-
c-lmio Martins; I.uiz Frniiciscd Villar; 

'i.uiz
llcnnló ria Silva; Mn troei Ucmvindu' Frei-
tas; .Manoel Cláudio Oliveira; Miuíocl l«'i-delis (le Freitas; .Manoel do l.imn 1» ão
llaulio; Manoel '.Mouco; Manoel llené; MarioSilveira Soulo: Marciouilo dos Saiilós; Ni-
coiino da Silva Bonisatc; Octiiviò fioivçaíves
dc Assis: Oelavio dos Santos; fJcluviano
Paixão; Oscar Pereira'dn Silva: Ihiiicráeió
Dias Riirrelo; Paulo ria Cosln; Uiiui Silva:
lloherlo llránign.sles! Iliihein de Drito; Scrn"-
li in llibeiro Krriifiindes: Thiago Fiorçiicio d.-
Souz:.: W.ildeniiir Jueinlbu Moreira; \\
íii!ro José Miirlins; Viircnli- Ainnt-nllÕl
c Zefcrino Cabral.

Mt
¦v,.'iM

8^1
.;¦¦:¦ íi

! . ''Ml
ii tóW!^_fcv.k^iiw_iti^^ n
o barbeiro ,v uai -.

de Senna

nem-.o se

iveis,
erma

leis
nc

indaga
Seha:
lio

pui-cevu
i n bar•a da !

i qm
i :i>.i,

familia'. F.m e.-iir
cpllegip do r.eu filin
doces, iièõnsclhando-o

diiido
SOS i».
inli.i.

>, cnti

mue, i-oiii

rio se
em i;
-SfiWi

i-lni.

•Ü7& -&
M-.v.-« íi (,y..•j.;aí»;;ii!i,Sii5;j ly Ç-i.

D

em une i
:i IMbliol!
pessoas, i
ernrn, ,-».i

ijo

os '.".I rii
i.teuibro f

rrequeiiludn p»'r ii,
c çpúsullú se siibinelferunii uléui ílc lS<
iivulsos, li.2t;,"i obras impressas em 7.370 "'
lumes, 4.Ó-II dueumenlos íiminiscriptos. 'IV"
cnrlns geògrnphleas e -l.õáí pecas ieunoj-i"'
plueas.

As obras impressas nssini se distribuía
por
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1.1 ac
çao para os seguintes jii-odiicíiliaiiba; haealháo, arroz, feijá
rriiiiqúin esln sem fnrnialiilm!
nem praso. ilctalhe esle quc deve
vido opportuiinmenle; lendo em

na serra
sanatório

rçsjiira-

das emissões que se snrcederum, para ai
tender ás necessidades inadiáveis rio con-
Ciclo Ihlerriaciohal.'S? —- As acqiiisições internaciònacs paraattender ns necessidades ria guerra, as quaes
crain feitas a qualquer preço exigido, dada
n gravidade do líirimenlo, isso despertou n
iiiaxima ganância rio povo de negócios, loi--
iiando-se n base inicial rio eiicnrcciméülo
rie tudo, sempre nggravado com na multi-
pias exigências relativas, representando pa-
pel proeniinenle no caso a desordenada
triluiliição do Estado solire o cónimcrcio.

{Providências que aconselho':
íl" — Decretar o governo, sem perda de

tempo, a isenção dos imposlos de importa-
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