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0 ESTADO DO RIO, EMPENHADO AGORA NO COM-
BATE Á PESTE BRANCA, FAZ HONROSO CONVITE

Â LSGA BRASILEIRA CONTRA A TUBERCULOSE

As combinações iniciadas
O Estado ilo Mio -vnc entrando muna plinso

muilo promissora dc ncção social, graças A
fei./ circuiiislnncia de j;i sc observar ali o
empenho de uma solução ampla tios problc-
in is da Saude Publica, Porque, é preciso não
r.viiiceer, se os cuidados com o desenvolvi-
in.-iiiii econômico valem multo, sc o prn-¦rciiiuia tia conslrticçiio ilo estradas niio \iile
renos porque essencialmente tlcpcndcntc
imjuellcs, sc n instrueção auxilia unia c o*i-

t|iie forem silftgcridas de necordo com a Liga,
tine vae assim estendendo pelo paiz os frulos
ile sua maravilhosa organisação, dlnrlaincii-
Io evidenciados nn Pio, quc lhe deve a Ini-
elulivn da campanha contra a peste branca.

(I Sr. presidente do Estado, un conferen-
ela que cnlrclovc com o presidenle dn Liga,
moslroii-so partidário dc um plano tle largo
destino e nó tnial sc incluem, enlrc outras
iilfns, ila certo rceomniendavcls, a dn fun-
tl.icão de uma villa san Ila ria, com grande
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6". Francisco tle Paula, a nona sede do municipio (villa Aurora), e a nm
canto a antiga sede municipal (S. Francisco de. Paula)

Ira cousa, a defesa da saude publica c dn
roí ir: das populações vale ludo, i|uc sem os
proveitos dessa campanha, sem os recursos
dc. turs serviços, todns ns providencias se
tornam precárias oii incompletas, Essa prin-
i-ipio. que c geral, niuito bem sc npplica no
Kslado do Hio, porque c. nli especialnu-nlc,
segundo os depoimentos tln estatística, quc
mais vivos sc fazem sentir os inconvenientes
l.tntcuLavcis f':is endemias c fi;is doenças so-
triacs t|ue flagellam áquella unidade, onde tis
Índices da morte encontram cm sua capilal
a expressão mais assustadora,

Essas considerações se nclualisam com a
• ircuinstnncin de pretender o governo do
Estada do llin encetar unia campanha cher-
¦-.icn, c, sem duvida, patriótica conlra a lu-
iii-rcuiose quc, campo lão próprio de desen-
volvimcnlo, vae encontrando em vários pon-
los do Eslado, e nótadãmentc ein Nictheroy..
Foi nesse intuito que o presidente .Sodré
procurou estabelecer uni necordo com a Liga
Nacional contra a Tuberculose, aceordo cujas
bises já foram preparadas numa longa con-
lerencia realisada com S. Kx., com o Dr.
U-hàldo Tavares, secretário <lo Interior e

com o Sr. Almir Madeira; representante do
prefeito Villa Nova .Machado c com o presi-
dente da Liga, o Sr. desembargador Ataul-
pilo '-.'. de Paiva, que leve para isso autorisa-
ção c delegação unanime da dirccloria,

\o quc sabemos, ficou combinado que a
Liga organisarú seu plano de campanha con-
Ira n tuberculose no Estado do Riõ o encon-
Irará na sua execução Iodos os elementos quc
o governo do Sr. 1'eliciano Sodré lhe puderfacilitar. Para lauto o presidenle tio Estado,
•-in projeclo süggèrido á Assembléa, já soli-
citou, por Intermédio dc seus amigos, a au-
lorisação necessária á execução das medidas

, estabelecimento para tuberculosos, em São
Francisco tle Paiíln, região saudável c es-
plcndida do Eslado, e onde poderão tratar-
sc inuitos enfermos das localidades ¦iroxi-
mas.

O registo desse fado é muilo auspieioso
niomi época eni que a politiea orçamentaria,
embora movida dos melhores intuitos, sa-
ei.,,ia cm parte os serviços dc Saude Pu-
blica, que carecem menos dc economias do
que de uma organisação mais cfficieulc e
rendosa, já que o mal não iislá propriamente
nas despesas senão na sua applicação, aqui
c ali disculivcl, ou inútil.

Apparcce, assim, com a iniciativa do Es-
lado do llio, quc oxalá seja unia realidade
dentro cm breve, um novo exemplo tia vi-
eloriosa compi-ehcnsão da necessidade tle. se
ligarem us serviços da assistência publica
uos da assistência particular, numa colla-
boráção harmoniosa e imprescindível. íiuiua
alliança fecunda dos sentimentos tle cari-
dade e patriotismo dos cidadãos com os dc-
veres c obrigações do poder público; cnmo
sc viu rcccntenicnle cnm a Emulação Gáffré-
(1 u i ii lc-. insliluição particular, que deu ao
paiz recursos avaliados ein 10.000 contos
pura o combate da syphilis e recebeu cm
Iroca. do governo, para o feliz resultado tle
sua obra, para o seu completo alcance so-
ciai, todas as facilidades e elementos de que
a assistência publica dispõe para a defesa da
nossa saude. e resolução dos problemas que
a comproim.-llcni.

'Nessas condições, como proseguom as com-
binnçõcs com a L/iga, não é demais conje-
durar-se que com a direcção geral c tcchnica

I da nolavcl instituirão particular a campanha
'contra a tuberculose encontre no Estado do

Rio os melhores trlumnlips.
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RECUSA DE PAGAMENTO DE MVL-
TAS EM PRESTAÇÕES

O Sr. ministro da Fazenda indeferiu ns
pedidos de Oclavio Barreto Coelho para pa-
gar, cm prestações mensaes de 100S, a mui-
tu tle fiOOí, que llie foi imposta pela Recebe-
tlnria Federal, e de Costa & C, para pagar,
ein prestações'de -051, a miilla de "200$, que
lhe foi imposta pela Alfândega da Para-
byba.

HORRÍVEL DESASTRE DE
AUTOMÓVEL NA SERRA

Morreu o chauffeur do
carro

Impressionante desastre, oceorreu, á noi-
te passada, na serra dc. Petropolis"; Um auto
que saiu ás 10 horas desta capital, com
dcstiiiò áquella cidade fluminense, contlii-
/íindo, além ilo respectivo motorista, Al-
iicrlo Santucci, quatro passageiros, ao che-
gar bem ao meio da serra, perdeu a dire-
cção c virou sobre uni despeuliadeiro, indo
cair espatifado numa grota.

Xa queda, o "çliuulTeur", devido a gra-
ve fraclurli quo recebeu na cabeça, não rc-
sislindo aos seus padecimòntós'; veiu a fal-
lecer poucos momentos depois. Mais felizes,
os outros passageiros, á excepção do inspe-
ctor de vehiculos, quc leve ferimentos ge-
«ícralisados; saíram apenas ligeiraaientc
contundidos.

Com mu n içada a dolorosa oceorrencia ás
autoridades petropolitanas, estas fizeram
comparecer ao local uma turma dc bombei-
ros, a qual só liojc pela manhã conseguiu
retirar o cadáver do infeliz motorista., fa-
zcndò-b transporlai- liara o necrotério da
referida cidade. s
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Vae ssr fechado tesnporariamea-

ie o Museu, de Mariano
•IUIZ OE FORA (Minas), 'Ji (Serviço es-

pecial da A NOITE) — Em virludc dc cslra-
Wos produzidos cm sua sede pela chuva dc
pedras caida, ha dias, aqui, vae setr fecha-
do, lémporariarhoritc, o Museu tle Mariano
1'rocopio,

Em face de ex-
trema neces-
_ 8^¥? _

A autorisação para o
Banco do Brasil emittir

até cem mil contos
O f!ccL'Cto ])rcsi(lcnelal na

pasta (In Fazenda
O "Dlnrlo Officinl". do hnje. sccçAo' Aclos do Poilcr 1-Accuiivo", piihlicnu o sc-

giiinle:
DECRETO N. l(i..'(78..\ -_ UK 1 UK SE-'1EM11110 DE 1021
Autoriza o Banco do Ilrasil a emittir alé

100.000:0008, como medida tle emeracn-
ria,'nos lermos do decreto numero•l.ii.'l.">-.l, de « de janeiro de 1023.

Considerando n sitimçáo anormal das
principaes praças do paiz. profundnmcnlc
pci-liirbadn.s durante cerca dc um mez peluinovimçnlo revolucionário quc Irrompeu no
Estado do São Paulo;

Considerando <|tu: essn situação premen-le obrigou o llanco tln Brnsil a emillir até
o limito previsto na condição 2', letra /;,
tio nrt. 1" tio tlecrclo n. ¦1.0'15-A, tio 8 dc
janeiro <Ie 1023, evitando com essa yrovi-dencia os desastres sempre falacs á eeti-
noinia nacional em laes occasiôcs;

Considerando, entretanto, tiue, apesar
disso, termiriada a revolta, o restabeleci-
mento das transneções reclama tle inomen-
In inale» quantidade tle iitimernrio;

Considerando tfue é premente a nccessl-
dade de rccursns ús praças para o reajusta-
menlo dos negócios o evitar que a falta dc
numerário dé logar a aperturas falaes ás
praças attingitias pelos effeitos da revolta;

Resolve, cm face tlessa extrema nccessl-
dade, autorisar o llanco do Brasil, a cmil-
tir. além do limite normal, até a quantia
tlt- cem mil contos dc réis (100.C«l:000?Vinos termos do decreto n. t.lillâ-A, de 8 dc
janeiro de 1023, condição 2', letra b, do art.
1°, devendo ser essa emissão dc emergência
feita sobre o lastro dc effeitos commerciaes,
com duas firmas de notória solvência; om
valor correspondente ao dobro tio que fôr
emittido.

Rio dc Janeiro. 1 de sclcmbro de 1024,
103° da Independência c 3G" tia Republica.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.
II. A. Sampaio Vidal.
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As rhterpretaGões da hy- nal da índia a cami-
giene e o sentir da arte! nhodaamerica

e da racial
DO SUL

Uma informação tolcttruplilca annuncia a
uai lida tle llaiiiiulraiialli Tagorc, tt grande

..¦¦¦, poeta nacional Indiano, pnrn n America do
Tudo de aceordo com o quc diz o S|1'-,° »*« •',":,iir;'1"; M lerin^errccjimdomw u<, n^«iHv «vn* » m1"- *»¦« w anlc-linnlciii cm Cherhurgo, u já podemos

ur niívnírn rio Hntin?/»* «u|i|ior que aportará no llio chi 3 do novoin-ur. uii/Ciia ue i.ienc<.cs h,,.,,, |)0< mol|VOS (|t.S!in viagem, .sabemos o
v-„ ,!. i.i ... ...i.—i. I Ijflslanlo Im muilo icinpn. Tiignro Icm a

,±,:,!),!!,iím::i,,!::..!:::",,,;,/,m:..::::i:;:!:!,:± I c«ri«rtdmió -ias nom çJviii8«sô0S. o ^ ge.
idv.ilKla, que reolisníl uma obra reno

overnador
9
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HerciSio iu

0 povo hespanhol perdeu muitos
de seus valores sociaes

-- ¦ ¦•¦•»¦

Entretanto, o conde de Romano-
nes tem fé nos destinos

de seu paiz
MADRID, 21 (U. P.) -- O antigo pre-

sidente do conselho, conde tle Rómnnoncs,
eslá escrevendo um livro sobre a respon-
sabilitladc tio antigo regimen. Affirma cllc
tiue o povo perdeu valores soclncs necessa-
rios para systciiiállsar as forças espirituaes
tio naiz. sem nenhuma conípcnsação.

Não deseja defender os antigos políticos,
lão pouco prepara a volta ao' poder. Não
aspira a nenhuma posição política e unica-
mente quer ser um cidadão da Hespanha
livre. O Sr. Roínanohcs termina affirmiiii-
dn a sua fé nos destinos do seu paiz.
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não tosse o próprio tcillo. Ilocejavainos
quaniln senlnu-sc ao nnsso lado o Dr. Oli-

| veira dc .Mcne/es. tirac.is a Deus! Agora
íiavlii com quem cou-
versar, Anlinnnio-iios,
i-iilão, c, palavra vae,
palavra vem, enlrc
queixas tia falta dc
chuva e tlt) calor, a
i-onvcrsa sc encami-
nhoii para as caliellel-
ras leves, o Indagamos
do llr. Oliveira de Me-
nexes o seu modo tle
pensar sobre os cabel-
los dn moda.

E S. S. foi discor-
rendo assim:

— Km todas as épo-
cas ns cabellos foram
victimas dos "cãprl-
clios da moda", pela
nrlo que do seu uso
pótle resullar. Nos po-
vos primitivos, entre
os llebrciis, por e.tcni-
pio, só aos sacerdotes,
como, razão de honra,
eram pcriniltldos os
cabellos curiós. (Is
gregos c os romanos |

n
vatlnrii o fecunda ua própria pátria, teve hein
cedo a comprcbcnsno de quo a índia devln
Iransforniar-so e llbcrtnr-se sem prejuízo do
mu Ciiractor tradicional, mas atlcnla á evo-
liiçãu tios oulros povos. K Tiigorc tlcu O
exemplo. Educado na Inglaterra, soube mns-
Irar-se, no regresso, mais sensível ãs ncqitl-
slçõcs moraes tia sna raça, e influiu dc mn-
neir.i decisiva uu moderno renascimento da
literatura indiana sem mentir jamais ás
grandes certezas uacionaes, A sua obra. quc
elle próprio verteu para o Inglcz, o que 'A
acha nclualmcnlc popularizada cm Iodas as
línguas, marca desde <• inicio n ascensão tle
um pensamento poderoso. Quando a Acadc-
mia dc Slocldlòlmo lhe coilcedctl, ha alguns
annos. o prenílo Xolicl do litt-raliira, teve o
mérito do forçar a altenção tios quc ainda
não sc Unham apercebido dn presença desse
espirito de bondade e bclleza. mensageiro dn
sabedoria asiática, apenas entrevisto pelo
Occltlenle. Mesmo cnlre nós, houve logo Uin

: amador diligente para dar uma mostra da
j poesia de Tagorc, com a Iradiicçáo dc dous
I tios st ns poemas ly ricos, Mas ein breve eram
! já numerosos os que nãn se contentavam
i com lão pouco, e procuravam conhecer nic-
! Ihor o poctn-pllilosopbo em versões france-
j zns. se nfio nas inglezns mais lieis, mais pro-
j ximas da fórnia orlgfrtnl em que primeiro se

vnsiira o seu genio. Actiialnienlc llablnilra

;

Dr. Ilercilio t.nz

ramPriongos 
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annos antes de Chris- i

Foi convocado para 4 de novem-
bro o parlamento portuguez

LISBOA, 21 (Ui P.j — Foi publicado uni
decreto convocando o parlamento pura o
dia 4 tle novembro próximo.

o**!»»-

Falecimento de um iiEustre ho-
mem de sciencias argentino

BUENOS AIRES, 21 (A. A.) — Fallcccu
hontem repentinamente ncsla capital, o no-
lavei escriptor c homem dc sciencias ar-
gentino, Dr. Clemente Onclli, que. ha mui-
tos annos exercia com grande proficiência
o cargo tle director tio Jardim Zoológico.

Por oceasião do seu septillahièhtò, o governo tributará á memória do Dr. OiiclP
excepcionaes homenagens.

mmm
Os francezes vão evaeuar Man-

nhein e Harber
I3ERUM, 21 (U. P.) — Espera-se quc os

francezes evacuem, hoje, as cidades de Man-
nhein e Harber.

IMPRESSÕES "A* LA GARÇONNE"
(DESENHO DE SE777.)
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Io, quando passaram
a còrial-os, deixando á
íniilhcr o uso tios lon-
gos cabellos tpie fri-
savaiii. nnnclnvam, fn-
zlnili tnios tle mil fór-~B mas para melhor sedu-

¦** /ir! Os gaiilezes e os
francos traziam os cabellos longos, como
apanágio tle honra e de nobreza, bastando
lembrar que os mcrovinglos usavam-nos láo
longos c espessos que foram cognoiniiiiidos
— "reis caliclludos".

Na maior parle tios povos luitigos, os ca-
bcllos curtos eram signal tle escravidão, cx-
ccpçáo feita para os iiiaboinetanos, os ara-
bes e os cliinczcsj que os cortavam, sendo.
porém, que esles, consentiam cm lulo, como

¦ nobre almafrc. Na França, Francisco II lan-
cou a moda dos cabellos curiós e barbas lon-
gas para encobrir uma cicatriz que tinha nu
rosto. Esla moda se alastrou e boje todos
os povos cultos usam cabellos curtos.

Vê-se, portanto, que os cabellos foram atra-
véz da humanidade, ora longos, ora curti,s.

| conforme o estado social tio momento.
I Examinada a questão á luz tia "pliysiolò-
jgia" c dn "hygieiie", vamos ver se devem

ou não ser coibidos, ou ainda, se o seu us.'
curto prejudica ou favorece á vida. Phy-
siòlògicnmcntc, os cabellos são órgãos tle
protecção, órgãos tle defesa conlra o meio.
Assim, os da cabc-.-a servem para ícsguiii-
tliil-a das intempéries, os süuercilios c as
sobrancelhas para evitarem o excesso de luz
oblíqua; prejudicando a visão, os das fossas

I riasaes, dos cnnncs auditivos e outros mais,
| para protegerem as respectivas regiões dus
! poeiras c corpos estranhos!

Consegíiliitcincntc; os cabellos foram ce-
í didos ao homem eomo elemento de defesa
| contra o meio...
j Assim, os da cabeça servem para resgüar-
j dal-os do tempo, tln calor, da Iminidadc, dn

excesso de luz e tias poeiras, quando viviam
em cavernas, nas grutas, nas choças, nos
mallos, na vida ruslica. e não para os salões
modernos, para a avenida, onde o elemento
humano, tornado galante, apurado no gosto
e bello na fórnia, só os deve considerai' como
adorno.

Soli o ponlo dc vista hygicnico, os cubei-
los longos deixam ludo a desejar. Recolheu-
do os elementos cin suspensão! torhnm-.se
exigentes para a limpeza e ninho dc iinpu-
rezas. Mesmo não ailliiillihdn esla hypolhu-

sse, que sc. verifica nas cõjlcétividndcs, no
.nosso clima, com a Iranspirnçáo exagerada,
I solireltido no eslio, é difficil a conservação

dos cabellos em eslado ide rigorosa hygiene;
Ora, se juntarmos o este facto que, cortados
regularmente, os cabellos annclam, tornam-
sc mais graciosos, emprestando á cabeça
mai.s vlvacidade, mais vida, pcrniitlindo á
região ila nuca a nudez precisa para mostral-a
nas suas linhas bem lançadas, ou, para usar-
mos a expressão popular — "o coiigòle bel-
In c cheiroso", .julgamos não errar affir-
in.iltido. que os cabellos da presente "moda"
satisfazem ás condições de "hygiene" e dc"eslhetica", não prejudicam absolutamente
o organismo, c, portanto, satisfazem cgual-
mente á "physiolo.qia".

Cumpro lembrar a face moral da questão,
sobre o quc direi que só o cxaggcro écon-
Itlcníhavcl c não se enquadra nas boas regras
sociaes. A "moda dos cabellos cnrlos c'.liu-
inanilaria", pois, se volvermos os olhos para
as fabricas, onde lnbula o povo, facilmente
lembraremos a inconveniência dos cabellos
longos, e os innuriieros desastres que tém
elles acarretado, junto dos macliiiiisinos, das
polias, dos mil utensílios induslrincs. Podem,
pois, as nossas gentis patrícias wsal-os, con-
correndo para augmentar-lhes a graça, já tle
si grande, mim requinte tle arte c tle encán-
to, que tão distinetamente se ajustam ás exi-
genciiis da sciencia.

A duquezn de Fransac, a celebre nela de
Uiclielicu, dizia uma sua amiga, tinha a ma-
gia de seus encantos no apuro ile sua cabel-
leira c Titus, pnr certo, não se embalaria
em sonhos, por üereníce, a infeliz Judia, se
os mineis tle sua negra eabcilcira, não o en-
volvessem, como elos de amor.

brasileira quasi lüo familiar como os gran-
des mestres europeus; e só poderíamos tlcsc-
jar que fosse egunl a sua Influencia.

Tagorc fez recentemente uma longa exenr-
sãn pelos Estados Unidos. Ila mezes estava

^•* ... M *»m*mm*mmmmmmmmmBm*mmmiÊm^^_

•— Khl Maricota! Aonde vamos parar com estas conlas de
— Achas mie. nasto muito?. Pois olhe: já não preciso usar

cabcllcireiro?
chapéos 1.^.^

Não distante a offensiva mar-
roquina

refez.se o moral das forças
hespamiolas

MADRID, 21 (U. P.) — Informam tle.
Marrocos: "Na zona oriental o inimigo lios-
tilisou uni comboio que se dirigia para a
zona occidental. As columiias Nuncz tle!
Prado c Franco operaram no sul dc Xauan,
abastecendo Miskrela e collocando üín novo
posto entre Muatá c essa ultima cidade.

MADRID; 21 (U. P.) — Regressaram de
Ceuta os gencraes Pctlrel e Muslcra, vogaes
do directorio, que informaram ao rei Affou-
so o desenvolvimento tias operações.

Declararam que o moral das forças hespa-
nholas se refez c quc o inimigo se acha alia-
tidissimo.

Rubindranalli Tagorc. o poeta nacional
da Índia

cllc dc passagem cm uma grande cidade da
União norte-americana; e, Intòrpòlladò por
um jornalisln; aniiunciou o projeclo de nina
visita á America iío Siil, sobretudo iío Brasil,
quc desafiava a sna curiosidade e captivava
misteriosamente a sua sympnlhia, Knlão, o
poela confessava a esperança tle ver estabe-
icciilas relações mais direclas e mais estrei-
las entre o Brasil e a índia, õ talvez afagava
o pensamento tle concorrer dc qualquer modo
pai.i isso.

Fis agora que o tclegrapbo nos annuncia
a sua partida de um porlo francez — cm
direcção ao Rio. Está, pois, confirmado tpie
ns suas palavras ao jornalista horle-anieri-
cano não eram destituídas de significação.
Tiigpre vem impcllido pela curiosidade c
animado de üm propósito amável. Nós só
desejamos que possa encontrar aqui uma
imagem compensador.-! da idéa que farinou
do Brasil.

Os funeraes serão feitos
ás expensas do

Estacio
- . m m» +•**->•¦•••-

Alguns (raços dsi vida <1<>
político catUariiicnsti

Com o fallcciinenl l, Inuileiu oceorrido
ein Florianópolis, do Dr. Ilercilio l.uz. des-
nppnrccc do sceiiarin pollllco unia figura
que, unindo apreciáveis qualidades de. cner-

gia c ficção aos dotes
tia tolerância e da mo-
deraçáo. era um dos
nossos vultos mais
symwilhicos.

l-'iiho do mu-iiil.i-
dor .luclnlho .bné da
l.uz c de I). .loaqirna
Neves ila l.uz, o Or.
Ilercilio l.uz, nascido
i-iii Florianópolis em
l!!l de maio de IKiiH.
havendo estudado pre-
paratòrlos nn Collegio
dos .Icsilllns. fez o
curso da Escola 1'oly-
Icclinicú llçillu capilal,
C, indo aperfeiçoar os
seus coiilicclincnlos na
Eu ro pa, foi inou-se,
pcln segiinilii ve/. cm
engenharia, rcccliçiulo
diploma nu l.iege.
Ilegrcssando no nosso
paiz, exerceu, no Im-

perio, os cargos tle commlssnrin nn comarca
de I.ages, c o tle tllrcclor das libras Publi-
cas de sua província, sendo nomeado, uu
Hcpublica, chefe da commissão tio terras e
colonisaçáo de llliinicnnui Ao lempo ila rc-
volla, iniciou. púdc-SC dizer, a sua vida pó-
lil icn, servindo á causa rcprcsenlntla pelo
marechal Floriano Peixoto, qíie •• nomeou
chefe do districto Iclegrapliico de Sanla Ca-
lliurina c que lhe tleu as honras 'le tifiientc-
coronel.

I-.m 1894 foi eleito governador tln seu Es-
lado, sendo, an lim do seu inan.lalo. eleito,
siiceessivainenlc. membro c prcaitlènlí ilo
Conselho Municipal de Florianópolis, depu-
lado e senador federal, por e-le, em quê se
conservou, mediante reeleições, até . 1918.
quando, ascendendo ao cargo de viee-gover.-
nador do Eslado, atllllillistroil-o por tntln o
período, por ter renunciado o governador,
general Lauro Scvcrinuo Miiller, ao qual
tambem substituiu no exercido seguinte,
como governador eleito para ti qiindricnnlo
dc lüZi-üti. No governo, o Sr Ilercilio Lu;;
procurou, sempre, desenvolver as vias de
coiiiinunlcaçãó, ligando o inlerjnr au lillcia1
por grandes eslradiis, o tlcu louvável iini.ul-
so á inslrucção publica, crendo novas estro-
Ias c estimulando as matrículas, cnin nu-
mero dobrou em sua ultima ádinifiistração
Tambem mereceu a sua constante sy.ntpn-
thiii a aviação, que lhe deve. além de oulrns
estímulos, os promptos soccorrns prcsliiilos,
em Tijucos, ao eapilão Locntelli; os esfor-
ços para salvar o infeliz lencnle Alialai'
.Marlins e seu companheiro; as allençòes
ao coinmahdanlc Dc Eaiiiare, c a qtiaulos
aviadores passaraiu pelos ecos e alei-riiram
cm Santa Cal lia ri na.

A' unidade nacional prcilou o Sr. Ilercilio
l.uz o grande serviço tle ler sido o principal
promotor cntharincnsc do necoitía quc, rc-
guiando definitivamente uma velha questãotle limites, consolidou a harmonia entre
Sanla Catharina c o Paraná.

Na politiea federal teve, eonio scnndor,
momentos de brilhante notoriedade, prinei-
piilmenle na era da campanha clvilista, cm
que acompanhou o conselheiro Húy Barbosa.

.Morreu aos 111 annos b Sr. Ilercilio l.uz,
que era casado cm segundas uupciãs com
I). Condia Ferreira da Luz. e deixa do pri-iiiciro malrinionio, cinco filhos e Ires filhas,
Iodos casados, c do segundo, tpialro filhos
menores, •

FLORIANÓPOLIS. 21 (A. A.) — O gover-
lio, reunido para deliberar sobre as deinbn-
si rações tlõ pezar pelo fallccinicntó do Dr.
ilercilio Luz. governador tio Eslado, expe-
tliu um decreto iletcnninahilo luto official
por oilo tlias, sendo suspenso duranle tres
dins o expedicnle nas repartições publica-.

Os fuíieraes serão fcilos ás expensas tln
Eslado, tlcvcndo ser deposilada sobre o te-
retro' uma coroa com a seguinte hiscripção:"O Estado de Santa Catharina ao seu go.-vernador".

TEHSAS ÃS RELAÇ6ES mim
A TURQUIA £ A GfíA-

0 PR0JEGTAD0 EMPRÉSTIMO
f£ 2.QQ0.C00 BE DOLLARES

PARA SERSIPE

Firmas bancarias noríe=ameri=
canas que desconhecem as

negociações
NOVA- YORK. 21 (U. P.) — As empre-

sas bancarias Dillon Heatl Coinpany, 13 Iii ir
,0 Company c outras firmas que se tlcdi-
caiu especialmente aos empréstimos brasi-
Iciros, declararam honteiii a um represen-
lanle da United Press tpie não tinham eo-
nl.icclinéuto ilas negociações para uin cm-
prcstiino de dous inilhõcs de dollares ao iis-
lado de Sergipe, segundo 1'ôra noticiado no
llio tle .laneiro.

¦SlC-fl»**

BRETAHNA

0 exercito íurco já foi mobili*
sado e a esquatlra britan-

nica partiu para
Mal ia

IIO.MA, 'JI (U. T.) -- O jornal "Messag-
i gero" publica um telcgrnmma do Paris, tli-,,

zendn que. todn a esipiailra lirith.iinica ilii?'
Mctlitcrritiicò teve ordem dc reunir-se rapl-
(lamente cm Malta, não tendo sido revela-
do o motivo.

Acercscenla o despacho que a esquadra
briluiinica do Atlântico é esperada dciitm
eiii pouco no porlo de Triesle.

HOMA, 21 (U. P.j — O jornal "Piccolo"
recebeu in formações tle Constnnlihopla, sc-
gunilo as quaes lerminou a luobilisuçãn de
lotliis as classes do exercito. Essas opera-
çòes relacionam-se, no que parece, com o
eonflicto cnm a Inglaterra sobre. Mnsui.

Diz essa folha t[uc as iinticias procedentesdc Moscou levam a acreditar quc a Hussia
estaria ao lado da Turquia no casn dc hòsti-
lidade cnlre esse paiz e a Inglaterra.

Os radieaes porfuguezes adhe-
rem ao Congresso Universal,

de Boulogne
LISBOA. 21 (U. P.) — O partido radi-

cal portuguez lelegraphpu ao Congresso Uni-
versai tle llailicaes, actualinènlõ reunido cm
Boulógtíc, ndlicrintlo á enlentc inlernacio-
nal radical c saudando o presidente do con-
sclho de ministros, Sr. Eduardo ilerriot.— -, — ,.i ,. T iin-yffrr—i—

-*—mmm—>-

Faiieceu o generai von Freytag-
Loringhaven

LONDRES, 21, fU. P.) - a Agencia Reu-ter recebeu um lelegraninia de Berlim noll-
ciando a morte do general von Frèytag-Lõ-
ringhaven.;

A Hespanha vae abrir credi-
tos para a construcção de

aero-portos em Sevilha
e Buenos Aires

PAUIS. 21 (Havas* —• O cdrrcspomlcnle do"Journal" cm Matlrid informa que breve-
mente a "Gaccta Oficial" publicará um tle-
creio si lire a abertura de créditos destinados
á cons rucção tle acro-porlos em Sevilha o
Buenos Aires, que serão as bases do prn.ii-ciado vrviço dc dirigivois enlrc. as duas ei-
dades. ) orçainento hcspailhol dedica a esses
serviç-oi um milhão c quinhentas mil peseius
por ai po,,

m
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tcús e Novidades
A coniparacSo do* .Arte», mandado, pra-ti.ar na* leis orçamenta rim pela comnili-»ln do. douí, com _.« corto cffectumloi tic»los relotorci ua Câmara, o.f.rcca cniejo.curioso* U critica. Tutiu-te um exemplo, Noorçamento da Viaíáo. o* d"**, ceonoiiiist.ii

|iropu_erani côfte. na» errada, dc- ferro dn
Mil. principalmente, aeautclsn.ln i.nlai n. do
norle. ti rclfllor ri-> .or fiiincnli na CumarufvA n contrario! podou «. verli.. da. estra-das dc ferro northtni. conservou at verba>
dai estradai dc ferro do *ul c aucn.entou oiv.rlwi da t)_*te d« Minas. O. motivos ijucinfluíram nciies critério, iodos ¦..*> rospol*
tavclJ, Hasta saber que a :,-<., maior cri»u. a do;, transportei. í_.ra di-.tle logo se ava>liar o que seria mlsli.. fa/er.

Acontece, porilni. que quaeiquer calculmlliian^-ciru», levantados apenas sobre a* leisn_ despesa, falham n.i prit.ca. A cnmpcten-iju exclusiva d,i commissão dc finanças da."..mura nasce ria circunstancia do exame pa-r.íllcln dos orçamentos da despesa c da re-ccita. Oi mal<>, que embaraçam a adn.inis-trnçí*

SE,
CONGRESSO DE ESTRADAS

DE RODAGEM

, 0 
"Os envenenadores da popu-

lação de Nictheroy

1'i'uKTiiiiiiiin dessa confe-
renda nacional

JS5PÍi" o°mfflKTo!_ o'.' VTxcW? ™TSr7cáádldTshnd« ile AlueiZ o\ . ¦

nesse projeclo c* bem mais utll do quo a rc \nJ„a.rao cl um'' 5r' ?eUv,° da Hoc,K'

MAIS LEITEIROS PUNIDOS PELO
SERVIÇO DE FISCALISAÇÃOA inspectoria de Clscnllsaçâo dos (lencros

Alimentícios dc Nictheroy multou, hoje, oleiteiro Joaquim de .Sou.a, rom eit__uln n
rua Ur. Mordi .''fi'.', o qn.il distribuía íi no«
palácio da vizinha clilario leite fraudado

por oddlcio de ngua. Foram também imiti-Tendo o Sr. ministro da \i_ç_o, approva-1lludoi desse negociante ccre.i i 40 litro,do o progranim.. do Ter.-ciro Congresso N... |dc leite adultçrado.
cional de Estradai do Itoil.iK.m, de que 6
presidente, amanbíl, As fl horas da noite,
será 111..11;..-...!.. esse Congresso, ,i rua do
Passeio 11, PO. na i.do do Automóvel Clul»
Iirasil, que o prmnovcii.

Nessa ses-ào. que serA presidida pelo Sr.
presidente da Republica, proferir., o dlscur-
so inaugural o Sr. ministro da Viaç. o. nrnn-
do, em seguida, o Sr. prefeito do Districlo
Federal, •> presidente da commlilfio cieciitl-

A COMMEMORAÇÃO DO DIA!
DO EMPREGADO 00 BiitílS^1*™

A mesma Inspectoria multou tambem oleiteiro Antônio do Sou_n, por vender leite¦cido.
—— " **** '

• ísüo rcalisada nas verbas orçamentarias
dos ministérios. Os cortes, cm linha» geraes.(Jesorganisani os serviços, ao passo que a re-
> cita encerrn absurdos, que não se einen-
riara.n. A tributação, cnlre nós, a retalho, c
feita .. mercê dc ;i|>c-rlur«is oceasionoes, rc-
-ultou in.!. Exemplo: quem ndqulro uma¦a por Ires nu qualro contos, paga 

'
tos pesados; quem adquire um automove.
por quarenta e até cento c clneocnta contos
núo gasta um tostão dc impo.tos,

Os tributos aqui só vKirn as classes me-
lios favorecidas da fortuna. Sem ter ova-
liado os alcances da receita, as suas Injus-
liças, Incolierenclaa e possibilidades novas,
ds cortes da commissiio dos do/c sc õppScininteiramente aos c*ir:e« da couimissão de íl-ii.inças dn Câmara, como parece natural. Dconde se conclue que os esforços daquella fo-um de todo inúteis e decorativos.

Miranda.
Na quinta-feira. rcnI!«ar-!e-A uma confe-

rencia do Sr. Ju.celino Barbosa, e na senta.
pc'a manhã, o Automóvel Club fará, com os
delegados, um., excursão j..!a nov.i estrada
fllo-I-ctropoü., saindo os automóveis, ás 8

, horas da manhã, do obelisco da Avenida Uio
.,.„:," Hranco, e seguindo pela Quinta da Boa Vi*.¦ íl tn, rua S. Luiz Gonzaga, Avenida Suburba-

na, estradas dc inhaúma c 1'avuna, até A
Itaiz da Serra, onde lhes será servido um"luneh". Nas noites de sesta c sabbado, ns
eninmissões deverão prepsrar as conclusões
at serem discutiria* nas «essôes plenárias,No domingo, o Sr. prefeito c.ctirsionará,
com os congressistas, pelas estradas cario-
e.is, atí á Tijuca. Nas segunda e tcría-felr.i
da próxima .'emana rccüsar-sc-ào as sessões
plenárias c na quarta será enecr.-.ido o Con-
gresso,

¦ ¦ ****** ¦ . i,

APPARELHOS
PARA

RECEPÇÃO E

Foi restabelecido o serviço tlc identificação :
ie domésticos. No mesmo dia em que Islo• e dava o noticiário incluía entre os casos
policiacs nari.i menos dc tres episódios dc
pessoas furtadas por criados infiéis. A in-
terrupção daquelle serviço deve ter prejudi-cado bastante a sua eíficienci... Pclo menos *
nüo se aperfeiçoaram certos detalhes, no pro-í
I osito de tornar off.i-ii.-ntc a identificação, i
Sem o estabelecimento de carteiras, que se-
jnm reino íCs de officio dos criados, a iden-
tific.ição só servirá par., facilitar a captura
ros que mirarem nas casas alheias preme-ditando furtos. Nem nusm*. os bons profis-sionaes encontram garantias. A identifica-
vão deve ter, sobretudo, o objcctlvo de asse-
gurar a tranquillidadò destes". Deante do*.
factos quotidianos de malandros c de la-
tiras, que se empregam nas casas para rn..-
bar, os domésticos armados dc carteiras dc-sem inspirar confiança. Systcmaticamenlc
t-ila uo começo, porém, a identificação foi
i.uspcasa, por longo tempo. Agora, restabe-
iceida, cila não esti sendo feita sob nc-
nbum critério novo. Perdurando os mesmos«iefeitos. ninguém pode prever os seus rcsul-
tados. 5cni d..viris alglimn, para o serviço(!e capturas, nos casos de dolicto. a identifi-
cação c boa. Mas, como garantia c como pre-caução, ella c dc todo inútil. Iv c isto (jt:e
sc divo lamentar.
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RIO DE JANEIRO

Ferrasens, louças, crystae» e trens de
cozinha

SEMPBE .MAIS BARATO na

S.Jusé

I30:000$fl0fl QUE DESAP-
PARECERAM 00 BANCO

HESPANHA BRASIL
Nada apurado até

agora

O governo <H* Sergipe eom-
munici á 1'iiiiio dos
Ijiipit^iiilus ilo Com-
mereio (or deerctndo
feriado parn o din .'10

do corrente
A ViiIJo do» Empregado, do Coniui..."!.

| continua 05 prcparatlvoi para ns tír^nde--!
fè.thüei commcmoratlvos i\ ^u,1 Iniciativa <\mh n Dr, S,vlie«irc Miehodo, ilflçgtili.
do "Dia dn Kniprcgado do Cominerclo", fc-ldo I. di.lriclo, cmpcnlildd cm apurar um
tlvaci a .crem rr.ili .nrios cm 111 do e-ir. I n/Ito.o rfuiho, oceorrido om clrcnmitinclft!
rente. j tio niystCrlpM» f|Uf, a[i'n oin.'o dia. d: t:-

Attendendo an appelio que recebeu dessa í narís il.ligfu.'lii_, nada ii<iuc!l.. autoridade
inctiiia Inslituirfio. o presidente do F.stado ItOMOguIu aclarar, n.tii f.h-lanto a «ua b-a
de Srrsipe enviou-lhe, hoje, o seguinte tele- voniade o csfors'o., N_o têm .Ido paijcn»
gramma: los pcsijülziit levada, a c.f.ítn •» m cèsiar"Tenho o prazer dc eon.in.inlear-lhf, pc-! dewo (inc n i.i-.i.xa foi npreiontado, Slai o
(Ilndi>-llie transmittir a $cu_ dignos compn- plnno do I.ii!r.lo. certo, (oi tão hahi', leito
nheiros, ijue acabo dc .sancionar umn lei es- çom lauto cuidado c opas demorado estudo,
pec*a! considerando feriado estadual o dia ! QW nfio d;.x\ nenhuma duvida dc ijuo
..0 de outubro, <!_u coinniciiior.iliv.. da labo- «pjm O Idcalltou o jxiz cm pi.itic.i, convicto

de qüc uín seria descoberto,
Dcs-o modo, o Dr, Sylveslrc Macliado, nni

lyndlcanclas que v.-tn procedendo, le« .1
preoccupaçío j>rfnv-ij»al de revestü-as rio
maio.- sigillo.

Kòl no dia II, á< qualro c meia lio...-. d_
tnrdu que n c_i*....ihe»«ot:ivi.o do Ilanco lies*
p.mli.1 iirssi'. sito ,i ma da Candelária n. 20,
deu |.*>r fall.i da elci.id.i somma dc 130:000.
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Yodos 0. M_*_o_ leitores o conhecem Be__- jramente. Chama-se Weslcy Barry. A cara ¦**- ••• ¦-¦

a cj.istoiar do sen-içoI.'n.a cor.Tfp.
espccla'
I
edição, vem no*. en:!.er de inveja,"., nós outros, n< que sobrevivemos aos perigos e ac-

especial da A NOITK. procedente de Campo
üçllo, e publicada em logar próprio desta

trario. o qao deu causa a que ellc iranhassc
uma fortuna. Contratado, a principio, paradeixar apparcccr o carão apenas, no eine-ma, revelou taes dote» do talento que su-lilu rapidamente ú c.v.esoria dos primeirosartistas tornando-se actor disputado. War-
ner Bross. quo está sendo cm Norte Ameri-rs. a fabrica dos (.randes e hellos films, fez
delle "estrello". e o que .Vesley Barry setornou, podemos ver, depois dc amanhã, noKialto, no film "Os heróes daa ruas", que o1'rocramma Matarazzo ali vae estrear. Mn-
cuem deve deixar de ver esse film e os ênsi-namentoa que elle encerra, principalmente
para a mocidade e para a creançada. Esse

cidentes da viação urbana, ás emoções da ! pob-!e "'«KW Calahan, qua a bala de um as-vida i0ci.1l. e aos tóxicos das substancias ali- | ¦*-*38Ívno Jorn» ci"ile de familia na falta do-iientici.lv nesta capital, onde .1 Rente, depois,
cos trinta a.inos, por misericórdia de ik-us( tolerância da Morti», vive apenas purajustificar as clinicas c dar incremento aooqmmercio de dro.,-,,«. na illusoria esperàn-
ça dc adi.**r o sopro final que apaja a ciiam-
ina dos últimos alento.?. Realmente, é dearrumar as bagagens c partir pclo primeiroComboio para aquclla cidade mineira
ticia dc que fallccérain ali. na ulti.n
..a, apenas; cinco ou seis pessoas, discrími-
nadas nominalmente e por suas edades, q.tc , ,,. ..,,,
variam de oitenta e cinco a cento e cinco , \VASHINGTOX; 21, CU;_:P.) — o Minis-annos, ou seja .1 so.nm.i de duas ou tres ge-! tcno ,!''| Marinha communica que cm con-rações metropolitanas. Manda a verdade es-. sc<3uencia dc uma explosão oceorrida a hor-clarcccr que nesse registo fúnebre ha, cn-', 

''n 
.«n.zador-scout "Tremo", soffreram

ire os macroblos, ura innocente de tenra I: ¦—^yeis'qneimadiiras dezoito marinheiros.
ctíade, dc cuja "causa ihòrtis" não vieram* ?cJ*e^ilíihdo-se quo tros morreram.
õctalhee. Para dcsapparccer lão cedo, po-1 .9 "esastre deu-se por oceasiao dos exer-
rem, num iopar nnde a mocidade s-í acecri-' '-,,*?? . •ir0, u:l "Sião sul de pratica de
tua do quarto ao quinto decennio, algum i •i;''llharla ao largo de Cape H.nrv, Virginla.
motivo excepcional sc imixie á considera-' línoram-s. as causas da explosão, a mio
ção, e certo como c que o pobrcüihUp não iSl'1' 1ue a niesma tti\^e_origem ..a pólvora.•'•¦¦* nenhuma refeição em determinados res- ' ,,.,v. ',', ,****, ,'teurantes cariocas, não viajou dc "pingen- 

jVy*"'"'"-"-"'"-"'**-**-**-"-~---~W--:-X--:--:--.'--:--:--:--;.te", nem ficou soh automóvel, quem Sabe, T
enlão, se lhe mandariam daqui por gent.-' f.
lozá e mimo umas dessas gulodicea que nvn- ] •<¦
iuniam as cifras da mortalidade infantil nas festatísticas demographo-sanitarias? XPÍltAU .ISDC* 167, Rua

delle c completamcnto cheia de sardas, c isso VOLTA PARA BEI LO Hnttl7r_XTPque em algumas pessoas seria motivo de des- A *iFritKT\Itin nn IVTroiADcosto. para o nosso heróe foi, bem ao con- 3*. _,!«_ 1AKIO DO INTERIOR
DE MINAS

POnTO NOVO IX) CUNHA. (Minas), 31.Caerviço especial da A NOITE — í)e re-grosso para Bello Horizonte, vindo de Ca-ln_ua_oí,:cm carro especial, ligado a0 trem. rta carreira, passou por esta localidade o
| Jr. Sandpyal de Azevedo, secretario do In-

jerlor. Ioram a estação cuniprimental-o oDr. Antônio Augusto Junqueira, chefe dnI executivo local, o Sr, Jos, -
düstriál e proprietário da
to Novo", e innumcras outras pessoa»gradas.

: Mercadante, in-"Gazeta do Por-

pae sacrificado no cumprimento do dever aa-grado_ de vigiar pela segurança de uma po-piilaçao inteira, é o mais commovente exem-
pio deamor filial e de quanto serve a sãeducação doa filhos. Não deixe de ver "Os
mu- *" *?**"• d"*oi** de -"nanhã, noRIalto. We leve «eus filhos. "6*»

jir*mc.ro | , 
-********* J•a, i no- tomo se deu a explosão do cru*ia rema- , .*,_ ** **

zador=scout "Trento"

MULHER
CONTRA
MULHER
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rin.a classe dns empregados do commrrclo
Saudações cordlacs. ¦— (ni Graccho Cardo-
10, presidente dc Sergipe."

A' Associação dos ICmpregadns dn Coro-
mercio do llio de Janeiro, enviou a U11IJ0
o seguinte officio :"I-^n nome desla Instituição nprcscnlainos
a VV, SS. os nossos agradecimentos mais
effusivns, pela adlicsiio desse órgão do com-
mercio desta capital da Republica an "Dia do , • ., —¦ -*.-..
Empregado dò Comnwrcio", Instituído, ha | íue Col locara, antes, num bahrt dc ferro, cm
tres annos, pela ünISd dos Empregados do; l""1'*" *¦¦*' 1:0008. Ü Sr. Eloy Palmeira, cise**--  ¦.....,. .. .. o nome do caixa, ••'"¦  -.......-.Cammercio do Ilio dc Janeiro, para eviden
cia «los sentimentos da unidade moral c da
confraternidade entre a nossa classe,

Não seria completo o nosso júbilo sem
essa prova dc carinho da prestimosi e anti-
ga associação, cio cujo quadro social con-
tamos numerosos amigos. Adhcrindo â ini-
ciativa da União dns Empregados do Com-
mercio do nio dc Janeiro, a Associação dos
Empregados 110 Commercio do Itio de Ja-
neiro vem demonstrar que a nossa bandei-
ra alvi-mhra, recebendo flores em 31 de on-
tubro dc 1911, tem ao scu lado o pavilhão
tradicional desse órgão associativo, c que o
sopro das aspirações que ¦ tremula, vae afa-
gal-o, depois, soh o mesmo ambiente da
confrtilcniidadc indestrutível ou inalterável.

Animada, pois, pela adhcsão desse redueto
das tradições tia nossa classe, aproveitamos
o momento para apresentar .1 VV. SS. as
homenagens do nosso mais alto apreço u fra-
tornai estima. — (a) Horacio Picorelli. pre-
sideute: Orlando Hibeiro, 1 secretario: An-
tonio Justino Pereira. 1' thesoureiro."
**' ii 1 1 ***** ¦»,

I.M HOMEM PERDE A VIDA H0B
AS RODAS DE UMA CARROÇA

' O desastre Pihoc.orutrttó oçcorcú .-.
Milhi-ro;.'

l'm (I..__fr5 iiiiprtssli.i.aiitc oc.
I lã iiianliJ, uo bairro ilo t/.ilun*,
inhu rld.d. do Nlclheroy, I^r *»
l boras da m-.nhil. pai.avu |i.l_ ru
i Torre. áo. (fiilamlo 11111.1 c_rr_ç«, <
Im Joio Sampaio d.i ü*m:,, (1
Icarregado ne btimhrts e se (.!cs;üíi
1 pequena cltaeara c.tUtcnte tuqu
Imedlflçfiei.

Quando o vchlculo cesci» .1 Ia
1 vez devido a'i peto exccsslvii di

i.r.iiuais ãeceltrorftm .1 marcha.
eclro nppollou p*v* <>•• rnio».
prorliluticiti nno deu resultado, po
dflra 1 multo ingr.inc.

(1 pubic liomem Kritou peleis. mi ^
.inluiacs e procurava sempre travar as ni.
ri:,*, ni.is a c.irrnçn não f__rav.i, A nm ImK,
mais forlti Joflo Sampaio da Gama n..?•«),
rio dc cima do velilctllo e com tanta infeij.
,- .•, oue 101 cnr mesmo cm frente 11
mesmo, pás$*ndo-lho as rodas pr.r cima dn
corpo. SA muito distante do local é qy( t
carroça parou.

Pessoas que passavam na occaslín p.j,campo rio Saraiva, cm frente ao qual fá.
o r .'ii o lamentável desastre, plrociiraraiii
scccnrrcr o pobre carroceira, rcclarnsiidi

.a «llc us soçcurrõs u.i Asslstcncii.
li.la. porém. 30 chegar an local, nada msij
pondo fazer, pois o malloffrado carroceira
iiu»1.» rxnirodo minutos antes.

A policia ria 2' circumscripçáo, rtprcsta.
latia pclo eommissario i-'r>:rc, tomou iodai
as providencias, fazendo remover o nda.
<rr rio Infeliz para o ncerMer.'*- dn ctiniU.
ri*, ile Maviih.v.

João Sampaio da Gania era solteiro, ||.
nha .11 aniins de edade, dc cíir preta 1
não tinha residência conhecida.

A carroça 1! dc propriedade ria fim..
commcrclnl Firmo V.cis i C, cstabrlccidi
na vizinha cidade eom armazém
c molhados ú rua Coronel Guim.;

QUEM PERDEU ?
Estão nesta redacção, á disposição dos

seus legítimos donos, os seguintes ohiectos: ,rr>ln At* riariníc n/»í,o,l_n -,„ „'.._„•!_. ***•

Presente paro seu mer
Gravatas

CLUB DA CASA STEPHEN

Lm rolo dc papeis, achado na avenida
n.o Branco, pelo Sr. João Geraldo Silva. Diversos cartões de uma tomhola, en-
contrários na rua liepublica do Peni. Uma argola com chaves, acharia narua Csmrrino.

******

Dr. Estellita Lins-v'as urinarias (vene-!reas e cirúrgicas) Haios^X. Labor. S. José 81 
'

DR. ROD. JOSETTI -
f irurgia geral. l;i d'.' Maio,

m**m

PENHORES?'.^!
, Menor juro $} Maior offerta :=:'iw.m-

¦ Vias urinitriüs -*
3G. 4 ás li. ú. 1000.

Dr. Manoel de Abreu "adiodiagnosu-
co, Hadiothcra-

pia profunda e intensiva CS M A -J.J0 I;v.)
Evarlsto da Vcica, 20. C. •!!_

54
Setembro, 1S7-J-

II, Avenida Passos, 11 't\

Os Drum-.lls cariocas,
isto c, os príncipes da
elegância masculina do
Ilio, vestem-so na —•
Guanahara — n, Cario-
ca, 54.******

Um ciííSTdnSdTüit^ invJridlca uma aWir
pe o transito pela ca cada para 

maçao do pro,essor Mozart l
arranjar os seus cartazes!

¦Quasi ás onze horas da manhã, os pas-s..ntc6 du Avenida llio Branco acharam
obstruido o transito pela calçada, cm certotrecho da quadra situada entre a rua daAssembléa e a de Sete Setembro. Os proprie-tarios dc um cinema, que ali fúncclonam, ti-nha tomado ,i deliberação tle utilisar o pas-aeio em frente ao edificio, fechando-o pormeio dc cordas estendidas das portas La-tirac-s ate as arvores da rua, Quem ia, ouviuha, esbarrava no insólito obstáculo e eraforçado a contòrtial-d para ganhar o camiulij
àdeantt*; Xão importa que esse irritante
i.i/uso do commcrciahte dc sessões cinema-
tioas tenha durado trinta minutos ou tres
horas, O que importa c verificar um faetodessa natureza ua via. mais central e mais
transitada da cidade, sem que apparercssc
um fiscal do municipio para punir a infra-
Cí.ão e fuzer cessar fhlmcdinlamcntè a estr.i-
nha e absurda interrtipação da passagem.Esperemos, ao menos, que não se reproduza
tal f_cto, que só a imprudência dos seus au-
tores e a negligencia do«s fiscaes da Prefei-
tura poderiam iornar possível.-«soa
DE, ARTHUR PAULO DA. COSTA* - Doenças dc Senhoras — Partos —- Cons.:
Praça Gonçalves Dias 11 —'2 ás I. R.: Av
Ligação, 1:1:1. Teleph, I*. M. 4159.—**«*
Manteiga "TnpyJi?
I nicp deposito : Ouvidor, 52;

PALMYI.A, (Minas). 21, (Serviço espe-cal da A NOITK) — Tendo 0 professor Mo-zart Dias Teixeira declarado á imprensafluminense que curara nina joven paralv-tlca, nesta cidade, o órgão loca! "A Not)-cia" ouviu o.s testemunhos Invocados poraquclle cirande iro, tendo Iodos ..ffir.na.to
ser o fado absolutamente inveridico.
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1 // t-r^v \\ _-__j*_s_// rSÜP \W^ ^^^^_^

yfifcJ 0-4|,'»sT
f K \l/-tf-y>S,- impermeáveis, 8
-f\ \j íl v\ ° n,e"ior aorti- ¦ I*-"%/ -3i I \' mento, desde 8 I' ^^vl Iv oi 1 7 Q e I; f[J[ \\4 ! »-*.¦ v §

'A / 1 li ! V^^ Grande espe. I
V' 1" '[ cialidado da 1

! H^É^^A!
\^-m%\WfS***m**- -i

"• -*1" -• ¦ ¦__¦___*_¦ .1

Números sorteados nesta semana:
693 e 201

nnfqrmidade com a3 duas primeiras cx-tracçòes ria Loteria Federal desta scinam
cm que foram premiados os números¦M693 e 41201

Uio rio Janeiro. 21 de outubro da 1921 —
STEPHEN* SGHABFERf-S Cia. - Conforme:
Iir. A, Bcssone Corrêa, superintendente do-*elubs.

¦ m*** .

Os acadêmicos de medicina
convidados para a inaugu-

ração de uma enferma-
ria, na Santa Casa

. affllcto, revistou lodo
o scu gabinete de trabalho, na esperança ri--
encontrar o dinheiro desappa.ecido. Mas os
scua cuidados e esforços foram baldados.
Immediatámcnte o Sr. Eloy Palmeira cn.r.Mi
.1 cntcndcr-sc com o Sr." Antônio Almeida
C-irriiiso, director gerente do D.inco, conim:.-
mcaiirio-llui o cstranlio deinppafcclraciito,
Kstc fez-lhe ver que talvez, se tratasse de
um engano facilmente rc.ti.;:..vcl após d:-
morado exame nos livros respectivos. Assim,
o caixa deixou para o d!., -eguinte o exame,
qne, afinal, só foi f-.-ilo nn dia 16, quando,enlão. ficon definitivamente verificado queti vultosa somma tinha s-ido roubada.

O Sr. Antônio Almeida Cardoso, dirigiu-
sc, então, i delegacia da rtlfl do Carmo,apresentando a queixa ao delegado. Foram,
por esle, cm seguida, tomarias os tloclara-
çoes tlc todo o pessoal do referido cstabele-cimento bancário, so tempo cm que o Sr.
Palmeira era detido na delegacia. Ahi. ou-
vltlo, Ernesto Palmeira manteve, inaltcra-vel, o que dissera antes, descrevendo sem-
pre com lucidez o modo como dera pclodesápparcclmento dos 130:000.000.

Da delegacia, Ernesto Palmeira, foi leva-
do para a 4' delegacia auxiliar, dc onde
pela manhã de hontem, voltou para a sede(iistnctal. sendo pcslo cm liberdade depois.Contra o "caixa" uio existe ainda nenhu-ma prova criminal. J-elo contrario, alé, '
Mippoe ,-i policia quo elle esteja innocente, !
vertao acccltavel pelos autecedentís recom- *' u>
mendaveis do Sv. Palm-ira. que ha li an- 

" 
A1 ai A-^tP^V Al fs*nos trabalha em bancos, nesta praça. j PAÇvAPní alàiSfe

_.\o próprio estabelecimento lesado. Iodos '¦ t tfjZjlR 3 A BI B SnfKsão unanimes em elogiar ao Sr. Palmeira. í \^^--^^. **-"p ¦i--*x9PHr,
as suas qualidades, . 

"** 1 ***** ¦

No rumo das suas pesquizas., o Dr. Syl-vostre Machado, tem robustectrio. mais
mais as suspeitas que dc principio o assailavam de que o roubo tenha sido praticario por p.ssoa conho-.-edor.i rios segredos dobanco. Examinando o loca! onde eslava ò

hahu'" quando roubado, 0 Dr. Svlvestre'Chegou á conclusão dc que ellc foi dali rc-
{tirado pclo lario interior do "guichet". ln-
I admissível, pois, sc lhe nfiíurou a hyp_.he-
; Se de ler sido o mesmo baliu', roubado po-1 tora do "gilichet". Estão nesr; pé, assin,,
; as diligencias desenvolvidas pelo delegado¦ qne conta, entretanto, bem c-in.I-ir as su_*j

diligencias, muito embora c*!I.*.5 até agora
tenham sido espinhosas, pelas dif.Jculda-: dc-.s c obstáculos encontrados.

! A' tarde, nor ordem do delegado, o phota-• g-aplio do Gabinete di Investigação e Esta-
, listica. tirou vários aspectos do local, assim. corno est» foi rs. mina*..-, per p.rito. .
I Contiuuam, assim, as pesqi.i.tas policiacsem torno do vultoso e inexplicável roubo.

—m*%* •

O sabonete DIANA é o que mais se
rccommcnda por ?ua.-i qualidade* bal-

samlcas c curativas.
WWMM

SCCC-I
...
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M NÃO COMAM DEMAIS L
Cinco novos casos de íntoxica-

ção aiiirentai'
A Assísteneia. cnlre cs seus iniiiim..-*1 sOccoiTOS prestados no posío da praça *i,i

Republica; verificou no plantão de pernoi-te 05 sefliilnlcs casos tle iníosici';_u íi.*
mentar: Sebastião Fcijó, d- :í*, àna.i.te-
pregado do commercio; rcsidenle ií r.i1'raticisco Eugênio. ... ;r..s; 1). Esnísral*!..Gomes dã Silva, ri: '.'.'I onnoS.-'itiinradar') ;inia Pereira Franco, n, ül: D. Emilin (!*-•

| Rarros, rio lí) .-.nno.:, domiciliada . I...Í.I..rio Barroso, ... 11, casa \'H: :..';i!nic! yu.eXde '-¦:; annos. operário, n..ir__c:r ,\ ni, ca
. i'a'..aí:cin ... 214: e Manoel Francisco Vm-

""i._ tle 2. annos, pintbi-, residente _ ruiMajor Freitas. 1:. ... l*.s:t foi, ticj/ois iatct-
j iiadó na Santa Cisa.

•*****—

ENTRE BONDE E AUTOMÓVEL

o
; ; A Assistência prestou os necossarios cura-

ti vos ao e.npregadt» do commercio Antônio
,..,,. I Martins, de ,'17 onnos. morador á rua LimaCentro Acadêmico Francisco de Castro, Uarros n, 0, por ter õ mesmo, na n.a Freipor scu presidente, doutorando Novaes Ban- Caneca, sido imprensado cnlre Um bonde _

I nitz. convida todos os acadêmicos tle mediei- um automóvel. A Victima recebeu, em con-I na a estarem presentes amanhã, ás 9.30 du seqüência, um ferimento no thbráximanha, na Santa Casa ria Misericórdia, afim - Ti.tn» <
df assistirem á inauguração da nova enter-

í maría do clinica ophlalmologica, dirigiria
pelo Sr. professor Dr. Abreu Fialho.¦ ' ITt- '

A população de Ãnnapo.is pede
que não seja fechado o nos-

pita! de Bom Jesus
ANNAPOLIS (S. Paulo), 20 (Serviço es-peca ria A NOITE; - Vae ser fechado ohospital rie Bom Jesus, desta cidade, portiu*nao foi recebida at(! agora, pela sua admi-nistraçao, a verba federal correspondentea esle anno.
Sendo grande o numero tle doentes que se

j tratam 110 referido estabelecimento, a po-pulaçao appclla para ns altas autoridades
da liepublica, solicitando a remessa do ca-
pitai necessário ;i manutenção do mesmo.*****

m Tosse porque quer! O Oontratosse
é de effeito sensacional!

eu :*iz a habbTWa manhã
UMA GILLETTE. E VOCí: ?-mm*

COM

. ja exper.
Puro Creme, i

Caiu de um bonde, em Ni-
ctheroy

!ío Posto ae Assistência de Nicthcrov* foihoje medicado o italiano Francisco Embriá-co, de 52 annos, empregado no commercio
e morador á rua Martins Torres, líll, o qual ''.ia (1° Uniguáy n. 389, renlisa-sc no nro.apresenta ferida coiitusa na região parietal j •'•imo Alá 2õ, ás . horas da noite, à ceriiiió*esquerda, em conseqüência dc um acciden- 1,ia <la benlificáçãb das imagens ria Inimn-te tle que foi victima quando saltava ' '-'--'" ¦" :*" ' - • ¦¦
um bonde da Cantareira.

•****» * 1 

Camisas qus
vestem temi

/ ¦ !

1
As camisas da

CASA COLOMBO
são notáveis pelo conforto e
elegância de suas linhas!...

i
1

Prisão deventre

f-9trl6»E!ÍA.HESIA*%_% 
Sii_\yA Ac.AU.in

*****

FOSE IU CRIMINOSA SES
I10CENÍE?

. l-arecê um paradoxo mas na ríãlltl.iao r,ãs' o e se considerr-rmos o ca?o qu,< vamos .-. on-tar. Era ur.is formosa P dinineta i-.i-n:,..i
que tinha a Infelicidade de possuir era paeinveterado na vicio dc se apoderar dn alhülo... filha era a soa cumi.Ü!'.-'. ma*i praticam
rMi i9 s5.u**,-e!' ""wca rob o ícii enorme anuirfilial. Lm dia vdu, porém, (jue um -rin*!.
amor lhe poc deante dos olhr. 1, triHt esp--1 ríaculo da r*ua vida. E restistr-reU-t.' apiís un.oos cp.íodlog maic dramático, e emocionas*

1 vru?N7,V,£.!£ 1Uc AMANHA vae dar ., Cl-
!j U*^AYÍLMD* fom ec.»n firara sedücloir.
irie DOROTHY DALTON. %i

> *m%*%^***m*tUm grande banquete, em Paris,! Queimada, faí "sceu na San
aos membros da Conferência

I. Parlamentar do Com
mercio

fa
Gasa

PAHIS, 21 (Rãdio-Ifavas) -
se hontem ò. grande bánqrietc

C*J ^enfermaria do Hospilnl daCasa, ondo foi internada „ IS do co.falleceu. ho,,., „ ,enho.rita Arac>hantos. - de 21 annos. móratloi-a . ¦* ¦
Rehlisoii-* •.nador Euzeliío, ... 170.
ófferecloo I '^-terminaram o ohilo da desafortunada

Saiitn

Sc-

pelo 'com.té'' parlaoiciitar nos membros da ' ""ÇÇ*. queiinaduras generalInternacional Phrlaniòntar tlc , Pfi.mciros

Beatificação de imagens
Na capella parliculah da residência riaSra, Cárolina Madureira da Costa Pinto. :i

r|e culada Conceição da Senhora rios Navega..-
da Penha, cçt'irnor.'ia para

->s»C_»—«-

Por onde andará o joven
Nestor ?

5UA FAMÍLIA ESTA' AFFLICTA
POR ISÕtlCIAS

Sem dizer para onde ia, o menor Nestor
iVoSrifiúcs saiu, hontem, ás 2 horas ria tar-
Ic, rie casa de sua familia, á rua Padilha
1. 117, não mais apparcccndo, ate hoje, á
.'arde. Affliõtò com o faeto, o pro^enitor rio
inc.ior, o advogado Francisco Marinho Reis,
com escriptorio á rua rio Theatro n. 2fl,
procurou, hoje, o Sr. Ancora, chefe ria sc-
cção de segurnça pessoal ria 4" delegacia
auxiliar, e pediu providencias para a des-
coberta dc Nestor, que tem 14 nnnos de
edade, é de cor parda e trajava, quando
ricsappareccu, roupa a marinheira, rie côr
azul marinho. *****

¦ÍÍSí£tB__3\
O sabonete DIANA c extraordinária- Rmente útil para as creanças e pessoas gjde pelle delicada

estão sendo distribuídos convites
| tua c ;

a qnal

-«Wfc-t-0 anniversario do G3ub Qymnas
tico Portuguez

Preso como aceusado de haver jseduzido uma menor
JUIZ DE FORA (Minas), 21 (Serviço cs-1

pecai da A NOITE) — A policia local cf- 1Icdiiou a prisão rio inriiviriuo Leonardo !hcile, aceusado rie haver seduzido uma me-nor rie Ircse annos, nesta ciriarie. I******

Conferência
Commercio.

O banquete foi prcsiriirio pelo chefe do
governo, Sr. Herriot, que pronunciou naoceasiao eloqüente discurso, em que salicn-tou o papel rio çónitiieício,: espècinlméi.te ofrancez, para o desenvolvimento da córrii..-1
lidade entre as nações.

O presidente do conselho terminou af-firma..rio qüe àcCeitava de muilo boa men-
I le a collaboraeão rios conimcreianles' ao
I lado ria diplomacia official, na obra dc ap-I ]iroximaçâo dos povos,

—'— - ¦ ¦--" ' 1 ***** 1—

-.nl.-is
íraos. prcdn.Tiri-.s p.\?vente e soffr dás pela mesmate, de que foi vi.t nn naria. *****

tres

como oppo.Luhrimciile
um :•

rêsitlciici..
foi nollcic

NVl Àt*-**\, /ffl-tSi (3°$: <*!"*_¦ W II SL sT B 2j.-iR ^-*<!

MODELOS DE PARIS
 Novas Collcot.»-»? de Vestidos nnra

DEFINIT!VÃMENTE 12ai,?\Thca,rrt « V.siia. El.epi_ii.i_I
82ftfte ,,!*:««-„» ju. .vestidos para Luto. Últimos Mode.

n • , ,- • ¦ 
Sa(í0S. "!t'fnOS dias que' los do. rhai»_o.. Lingerlc fina, BoUá^l¦éM-"-\T*m^**MÍ ÁZ* ÍStl? eonhec.da Casa Tedescol- W«m elegâncias; rua São*

preparado '-Hracmina" destinado ao trata- .— . w»> uw ».w w w _.  monto da asthma, emprenuei-os cm dlver- - - • * ' ¦"" '• ' -¦¦..... . .-. «ic*»-
sos doentes com o mais formal pesslnismo.

,** ,., , ¦ Manda a justiça que tu conf.i -se a vrr*l**°E neslc mez que o Club Gymnast.co Por-i do dizendo que todos clica se.deram cie Inl I
, modo hem que sc promptificam a attestar dc! publico sua efficacia.

Hin dc Janeiro, 12 de Fevereiro de 1921I— (Assis.) Dr. José Cavalcanti, firma reco-' nhecida pelo tabell.ão Llno.

tugi.ez commemora o scu anniversario, of-
ferecendo, por esse motivo, aos seus sócios
e famílias, um grande bailo, quo sc realisa
110 dia 31.

Essas festas, pela sun alta disüncçáo
e elegância, constituem uma nota dominaii-
te e por isso são sempre aguardadas com fl,,»-, {„! _«.- jiZ"-^' ~~7~,—
aneiedatle. Os preparativos para esse baile 'VíUcm IOI qUe QltsSe Qlie O miIUS=
já foram iniciados para que essa festa tra-
dicionnl não desmereça tias que anterior-
mente tèm sido levadas a effeito etn co.n-
memoração dc tão jubilosa data.

*-*\%%*\*mm*

m*m*

EM CADA ESCR.PTORIO
COÍV3ÍVÍERC.AL

Urtl llVrO flOVO ^^emcntos Ae PeilialT<n\l\a pelo menos um daclyiojjrapho. Os— pclo prof. \V. Birl;, ploriós commereiaes còmnm-sè por mi
trad. do Dr. Martinho ria Rocha Junior. . Matricülcm-se "
Livraria Leite Hibeiro c Livr. Alves — Itio Ide Setembro,

escn*
luares.

Escola Ilemi.iitlon, rua 7
. esludc.u dnclylographiai

tro Eufrasio Loza queria
renunciar ?

BUENOS AIRES, 21 (A. A.) - O minis-tro tias Obras Publicas, Sr. Eufrasio SLoza, desmentiu os boatos que estavamsendo espalhados, dc que S. Ex. ia reriüii-ciar ao exercicio rio cargo que occilpo, cmcoiisequeiicia rir divergências surgidas COmos outras membros tio gabinete nilnislc-
rittl.

faz o desconto real de 20 o o
sobre todos os preços mar-
cados nos tecidos de seda,
lã, Unho e algodão.

Venham verificar e apro-
veitar.

Meias dos melhores fa-
bricantes pelos menores
preços.

Rua Gonçalves Dias, 9
ÍNÕÉRIüTÒDÕ"

.lacy Macedo, de 18 annos. por um mo-tivo qualquer, quiz acabar com a vida. E
para esse fim, cm sua residência, á rua Pc-1'eira Franco n, 7(1. a ti-esloúcadn inferiuiiniá dose úc iorio, sendo .pr"-0m, posta 

'fora
t.c perigo, pela Assistência.
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BARRA DE S. MATIIEfS (Espirito San-lo1». lo (Serviço especial ria A NOITE) —
Os industriaes Paulino Alfredo Cosia c Ar-Unir Donato adquiriram, nestí municiniouma área rie terras para installacão de uma

gmntimimi|i.nliniiiiitmiimiiiniiniinirn7iTãTr!riiiimtm,

.1 CREME DE CERA PURIFICADO?
; ™á sSS*aêsgjy!™: :";
Chamados a nova Sfispecçâc d3

sauds
,l.?._D,J XÍl0 M^ei ri.- Fisi.ci.vri... p«5i-
V"'VIa. '/,,nta de Alãstàníèntò MUilar Aolfi* districto. Tijuca, convida o* sorteadosOctavio Leite Gouvsand

p-ande serraria, que*será abastíciriã rie m_- Slv^SdS H^^™^ 
r— C^

EIço Matiren üj
rães. Ernani Go

tie iras por manas existentes nerlo do Ia^.i nr,».,«."~ '" •"•"."?1 dos Róis e Lauro Sota
Os mesmos industriaes 

"o^nciar 
a coi- •? ièrie ria ^"cc<'"'-?. «t^o proximo.dia 21,

strucção ria linha fenea desta localidad» V. i o rL n Çircumscripjao de rccratarosii-
Hiachúkde: Itaünâs-obi^írojectada^-vffi&W Jt9,,^,1*1 r,cnml 'Io fecr:i!"' •^
presiriente rieste Estado, D 

'. 
Nc,tSr Comes' rio d% -^ Crenl á no,vn fo***** Ae sau-

e posta cm exècuçúo nuAra. pe o l ? F 
"r^, 

u,i£k -0rtI° c'm ° "' s- M- l>0'5 íomn
tino Ávidos. em.\rirtuderda^níervençi°^ ,?4?*1 ,'''?1>azcs l'm :™- °5 '^ ni1a ;í
c-r. Anttitbv Cabral tia •*:¦¦-, • •••,*-,"•„ . . I ¦'• "•"?»' no praso m.iroario serio con-
:;i ' ¦•'¦¦nuor tnu-1 Miiçrados ititractnrcs c su' '

Mbcltcidãs nos rest.lii.ri.
.'.'.;.i? *j< imitas

os mllilarcs.
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Produziu verdadeiro ai-
livio a dissolução do

Reichstag
Ki-t.í reitliislisKiino o pro-ximo pinlo eleitoral

IIEIII.IM, ai iludiu, llnvos) — A dlrcllnn iniciou ns noRocIn.íies no sentido dc pre-i-uroí- uma fronle tinicn pnra u disputa do
próximo pleito eleitoral,

A imprensa coiiser.vulora, a-;.Igualando

0 coigo .«ini
MWL

• t_^'»J_^^H**-v--'*\^V*,»^l'%^tXyíW**

01 
.'. __,• 'l"u ° Rnlpo du dissolução do llolclislna nur-.-substitutivo apresen-i1 "»««•¦'.«»»¦»«. «»v.vsc«.i,ia.,..,. r.í ^..mli1.

,__.•_, _.. «Icçeiicno nos círculos nnclonnllslns, mie, eomtado, hoje, á C. de fi- 
nanças da Câmara

soffrornin

;!nie, ua reunião d.i cominissão de tliinii-
.1. da C.ainara, foi uprescnlndo por um re-
¦••-.,-iil.uitr carlncn uin substitutivo no pro-• to. ha dias offerecido, unt plenário, pelo
ii, Vicente Piragibc, sobre a cnrcslln da

•ia. K.-ie substitutivo, «pie foi enviado nn
•.luto*.', Sr. Salles Juitloi-, está nJsin. re-'¦•.Ido:

".) Congresso Nacional resolve:
Art. 1° — Durante o praso tle vinte e <|ti:i.

íru mezes, 11 contar du data desta lei. li
aríio isentas lie ini

decreto do prosldento Eberl
grumle derrota política.

1'AltlS. '_'t (II.) -.- {fe* jornaes Iratnin de;.-eiivolvldn.ncnlo dn crlsu política ollnn..,inoslrando-jo cm ucral de aceordo com n>ultimas inetlldiis tomadas pelo presidentedo llelch. t> ".loiirniil" entendi-. (]lio n crise.': mais propriamente do re.;lnicn do <iuc
uma crise ministerial u observa mio"os do-
niocrnlhs consojtuira.ii snlvnr a Ilepublica,
auxiliando o prosldento Eberl, <iue soube
afllr com firnnde linbllidndc c admirável ta-
nica. O "1'etit 1'arislen" manifesta itlcn-
tica opinião e diz «pie ras honra aos demo--•ratas allcmães a altitude quo assumiram.

1'ara o ".•.'co de Paris" o nclch.tt.i_.. que
postos do Importn.fto acaba de ser dissolvido, estava cm vésperas•a eon.-i.inio as mercadorias constantes da do retomar o aspecto político anterior ã

uuíii!.' lista: .">'_' — llanlin du porco, dei- pu erra.
relida ou preparada; 53 — Cume sccea-l _ IIEIU.I.M. 21 .11.) —¦ Os eomnicnturios da
íxarque); .">X -• • l.cilc cm conserva, con» Imprensa desta capital reflcclcm a sensação
den.ado, cie.; Gü — Manteiga tle leite; 02'— dò allivio qnc veiu produzir nos círculos
fehcs, bacalhau e quaesquer outros, fres- políticos o decreto dc dissolução do lteich-

s;ng, o qual, segundo a opinião unanime
dos jornaes, não podia, da maneira eoiiui
estava composto, rcaltear com exilo o seu
nlto objccllvo.

O embute eleitoral será renhidissimo, por-
quanto os votantes terão de escolher entre
a continuação do governo Mnrx ou a orga-
nlsacão de um gabinete t\a direita, que se-
i-fuira unia nova politiea, especialmente 110
que concerne aos negócios internos. Nos
círculos competentes acredita-se que os "es-
qucrdlslas" baterão os candidatos da di-
reltn, não obstante n união, que todos con-
sideram provável, dos nacionalistas c popu-
listas contra os socialista...

¦ me* ¦,

A eommíuão do Sinido rtsolve
attender a mali um pedido

para esperar
llciiulii.se hoje a nrlunl com mis sito cs.».**

tin! rio Cuillgu Cqininorclal llraallclrn, as-¦uniplii que vem piciwiipautlo o Senado, bi
.-nic nnnos, com us luzes dos mnis cmllioii-
tes ciiliiil.ins que tém passado pnr aquella
iiisn.

Os diverso, relatores ittrclnos app.irecv-
iiiiii pnrn 11 reunião de bnje inuuliliis dc vo-
liimosns cadernos dc papel nlmasio, com cn-
rheteres mantiscrlptos OU il.icl.vIographnHds.
o uos quart. m- continham m respectivos
parcccrcs sobre ri porlo ijuo llu-s roube.

Ia sc Iniciar, afinal, o C-tlldo du m.ilcrla.'Mns, com sorpresa, o presidente tira do
bi/lso iiiiui curlii e .un officio. A caria era
dt, Ministério dn .lustien e o officio vinha
encaminhado iwlu dn Agricultura, sollcllãn-
do que a comniS-Sãu iio Senado «guarilassc
a iilliiimcão 1I0 trnbülho que fnxein o Çon-
Bülho Superior do Comuíorclo e Industria c
O Instituto dos Advogado*., ns tpiucs JA tem
quasi prompio o Código, elaborado pnr uma
comniissão dos mais notáveis «•M-ceialIsIns.

O pequeno adiamento que solicitavam, cnl
nada prejudicaria ao coinniercio, trazendo
no contrario vantagens a este. em virtude
dessa roUabornciio, fella inòlleiilòsníricitM
pelas classes interessadas na elaboração do
•referido Código.

V i-iiminlssão resolveu responder -jue

GonfliGtos entre Gliinczesl
residentes em Chicago

% guerra de "tong" dando ira-
baího áe autoridades e á

justiça
Dous mortos c quatro fcnüos

pela policia
CHICAGO. 21 (ü. IM — A policia pren-

deu. durante a noite, cincoenta chlnczct,
ein conseqiit-iicl.i ila guerra do "tong", oa
sejam inuilictos dns íiu-çòrs cliiiiczus em
pnlxes estrangeiros, ileclnrndn om todo o
paiz, enino uni reflexo da lula politiea ora
oi.liil.nio ua China. Até agora JA foram
mortos ilnus chlnczcs o feridos quatro. Ue-
pois de iiiiii trégua qiin durara até as 7 ho-
ras da noite, os elithcxcs rccomcçhrnin aqui
os encontros, conlrn os quacs n policia cs-
14 agindo com a inuxiinn energia. (Icral-
monta ns chlnczcs. após eoinmotlcrcm esses
crimes dc cmboscnila, oscomlcm.sa nos seus
terríveis bnirrus .vscupniHio - |>unl.ão das
leis.

» -_n__- 1

DIVERGÊNCIAS NO PAGAI
MENTO 00 IMPOSTO SO*

ORE A RENDA

ros, secos, salgados ou cní conserva; li.l --
oiiclnho salgado oii cm salmoura; 90 —

Frutas verde;-, seccas 011 passadas, cm con-
-ervá. nn massa ou doce; 93 — Arroz, com
ou ssm casca; Í18 — I"cljão dc qualquer
qualidade; íl'.i -- Massas alimentícias; 10(1
— -Milho; 101 — Trigo em grão; 106 --
Batatas alimentícias; 123 — Azeite de oli-
. .ira.

Arl. '_*' — tjuaudo o preço do gado nas
feiras tle Minas ficraes estiver aciriin de dç-
leseis mil réis por cabeça de boi, ficarão
Isentos dc pagamentos tle impostos de ini-
portação paru consumo os bois importados
p.los porlos da Ilepublica.

Parugrapho unico — Voltarão á vigência
as taxas actuaes logo que o preço do gado
nas feiras reduzir-se a dezeis mil réis por
rabeca, e permanecer 90 dias neste preço.

\rt. I'." -•- O governo limitar.*, a exporta-
ção de sado em pé ou conservado pnr qual-
quer processo, de modo que em conjunto
Bao sejam exportados mais dc 70.000.000
d- liiios de carne, por nivno.

Parugrapho 1" - Fica iprohíblda exnrcs-
• •iiiK-iiti*. 1 inatança de vaécás creadeiras,
sij podendo ser abatidas as que pela fisca-
lisnção dn penaria -- Ministério da Agri-
cultura .ni Departamento Nacional da Saude
Publica — forem verificadas impróprias á
piiu-rciçân.

!-aragrnpho 2" • fica prohibl.tla a 111T1-
tanca d.* novilito.. e novilhas de menos tle
Ir*, annos. *-ó sendo permitlidn a matança

¦iil!..s i- \itellas na proporção de 6 "]°
d* * ; .liiiin Ui- tpialqu.r matadouro.

Pena para qualquer caso dos paragraplios
iieiuia: itiulla por eabcçn tle rez abatida
i-ontva a probibição legal, dc 200ÍOOO.

*.::. Ir • 1'icnin revogadas us disposições
em contrario. "

(. povo de Palmyra pede á munU
cipalidade providencias ten=

dentes a baratear os '

gêneros
PALMYRA (Minas), 19 (Serviço especial tia

.**. NOITE) — Tlealisou-sc, nesta localidade,
uma reunião do povo na praça publica, afim
de solicitar da municipalidade medidas im-
iilédiatàs para o barateamento dos generos
.•ilimenticios.

Das suggcstõcs iiprcscntndas, parece que a
Câmara resolveu estabelecer aqui feiras li-
vres.

Diminuem os preços de diversos
produetos, na capital

gaúcha
PORTO ALEGRE, 20 (Serviço especial da

A NOITE) — As medidas tomadas pelo go-
verno determinaram um retraimento da ca-
réstia da vida nesta capital, actuando prin-
cipalmente sobre o commercio atacadista.

O feijão, que até poucos dias era cotado
a 75S o sacco, está sendo vendido a 08$,
sem que, porém, existam compradores Os
preços do xarque, da banha, do trigo e ou-
tros produetos têm eguolmcntc diminuído.

-» .me*

Elevado o preço dos jornaes
parisienses

PARIS, 21 (Havas) — Devido á elevação do
preço do papel c ao aggravamcnto das des-
p-esas em geral, a Associação da Imprensa
."ranceza, resolveu elevar a vinte centimos o
preço dos jornaes, a partir do dia 1" do
próximo mez dc novembro.

Apropriou-se das jóias e fugiu
para a America

MAS VOLTANDO AO BRASIL FOI
DESCOBERTO

Perante o juizo du I" Vara Criminal, o
Dr. (ioulnrt ilio Oliveira, representante 00

nffercceii denuncia cou-agi SS ^^Bi ;;«:• agB&JKffi fSK

O Centro do Commercio c
Industria appclla para
o espirito de equidade

do Congresso
,V Cainura dos Deputados, os Sr», presi-

tlcnlc o üccrclarlo do Conlro do Commercio
v Industria dirigiram, em nomu dessa in-
-.Iiiiii.áo. o seguinte uicmoilnl:"Illmos. e líxIIIU5, S:v., presiilonlc c llc-
mais membros di Cninnra dos Dcputiidns
— D Contra dn Coiumcreio e Industria do
Hio de Janeiro, cm nome dns classes do sua
representação, e pnrn nllcndcr nos justos
reclamos dos scus associados, iicclònlstas
¦• diivctores de sociedades nnonymas, vem
.uiii o uiaior respeito, Impetrar dessa illus-
Ui* eommissão, n emenda un orçamento dn
liCiltn, para 1019, quo equipara aquelles
institutos, ás firmas commerciaes sujeitas
ao pagamento do imposto sobro a renda,
lendo por base o valor dos sellos ndquirl-
dós por.l ns duplicatas, nas vendas a prann
c regi.to das vendas á vista.

Conforme sabem VV* ICCx., n lei nume-
10 4.7.s:>, dc :il tle dezembro do WiH, no
sen art, .T paragraplio -I'' estabeleceu, para
oii sociedades anonynias, uma fôrma tlif-
fcrcnlo do paganirnlo do*imposto sobre a
renda, sujeitando-as ao lucro revelado ein
balanço, quando chi a letra "a" do nume-
v.i 1, deste mesmo arligo, determinou pnr..
ns coniinorciiiiites lirjustrines, exercendo
tnes profissões em nome individual ou em
firmas collcctivas, u contribuição suhordireferido

Israel, inculcando-se professor, conquistou a 11;„iu nò volume dás cslampilhas adquiridas,minasse o tempo desse adiamento, sem
C|,Ue"ÔíviXls_o:rf^ "*-• 

!.<»n.'i»-VV.,ld,r. quo ... r,..*.,m- ,..,., ,.,-,, ,;,,, npeiaCics lue.van.ii rcalisa
que o Sr. .losé ICuscliio, por ilocnté, uã_o po*
dera ciiinpurcccr ãs reuniões, havendo S. Kx.cra comparecer ns rcuniue*.. uav.uuu ... •..*>. .-_:,,,. ......jí.. <,._i.._ ,.
pedido un, substituto. O presidente disse nue ' ffi^felAffAW? So 13ínrá amanhã essa cominunicição nò recinto '"" Vlscomlp do Ilio Hrm.co.l_.,
do Sciiudo, solicitando o substituto necessa-
rio. Propo*. ainda que sc officlasse aquelle
senador, lamentando a sua ausência c fa-
zendo volos pelo sen restabelecimento,

E levantou-se a sessão.

ncmlou.a vários coinmcrclaiilcs dc jóias I das cm cada scnicslrc. Essa disparidade,
iiesta capital, chegando mesmo a ficar fia**-1 ,|ue não encontra assento nns princípios

Vae entregar o thermometro,
em nome do sexto anno

O sexto anno medico, . da Faculdade de
Medicina, elegeu o doutorando Brazilino Vaz
de Lima .lunior para orador de sua série,
na festa acadêmica da entrega do thermo-
metro ao actual quinto anno daquella escola.

• ---a--- ¦

Foi encontrado, na Terra de
Baffin. o explorador

Freuchen
LONDRES, 21 (Havas) — Os jornaes no-

liciam que o explorador dinamarquez Frcu-
chen, que em 1920 partira de Copenhaguc
com destino ao Polo Norte e do qual não
havia informações ha muito .tempo, acaba
dc ser encontrado cm Ponds Islet, na Terra
de Baffin, cm companhia tle quatro esqui-
ináos, que por ali andavam perdidos. Frcu-

que fez cn
irrg.a ao denunciado dc varias jóias nara
vender. Israel Miliah.v. de posse destas Jtlas
c de outras fornecidas cm confiança por
vários negociantes, avaliadas cm mai8_ de
oito contos, dellas se apropriou indébita-
mente, sendo algumas apprcbendidas cm ca-
siís dc penhores,

O denunciado conseguiu embarcar para a
America do Norte, após o crime, mas foi
descoberto ofiorn,*. quando dc volta a esta
cidade, confessando toda a manobra empre-
gaila para sc apropriar das jóias.¦ me* ¦

A Bolsa londrina offerece ra-
pida cobertura ao empréstimo

allemão
LONDRES. 21 (U. P.) — A Bolsa começou

hoje a negociar com os titulos do empréstimo

estabelecido á j coustitucionaes, nem na equidade, trouxe

chen tinha os pés gelados c tíslava quasi sem nllcnião recentemente lançado com granüc

De Valera manifesta-se pela
invasão do Ulster

LONDRES, 21 (U. P.) — O joraal "Mor-
ning Post" noticia que o chefe republicano
irlandcz, Eanon de Valera, annunciou offi-
cinhncntc da sédc do partido em Berlim a in-
lenção de "invadir" Ulster c falar ao povo
do edifício da Câmara Municipal de Newry,
pa próxima sexta-feira, não obstante as or-
dons em contrario do primeiro ministro da
província Sir .lames Craig.

A Escola Sete de Setembro
vae (iistrílmi.' brin-

quedos
O Sr. ministro da Fazenda autorisou

isenção Bc direitos para 30 caixas, con-
tendo brinquedos importados pela Escola
Sete de Setembro, da capital de São Paulo,
com destino á distribuição ás creanças pelafesta do Nal.-I. mm*

AS RECLAMAÇÕES DA A.
C. DE CAMPOS

O que-decidiu o Ministério
da Fazenda

Na representação era que a Associação
Conunercial de Campos reclamou providen-
cias contra actos praticados pelos agentes
fiscaes do imposto de consumo, naquella cl-
dade, o Sr. ministro da Fazenda proferiu
c; seguinte despacho:"Declare-se que este Ministério não pôde
resolver o assumpto, senão em casos concre-
los, mediante pedido ou recurso dos inte-
rèssados-e que, quando o tiver de fazer, não
deixará de applicar a equidade para relevar
ns penas impostas, senipre que o aconselha-
rem as ciròumstancias oceorridas cm cada
caso".

O SR. YVANOVITCH REELEITO
PRESIDENTE DA SKUPCHTINA
BELGRADO, 21 .Havas) — O Sr. Yvano-

vitch, que acaba tle ser encarregado, pelo rei
Alexandre' de organisar nm ministério de
colligação partidária, foi reeleito presidenteIda Sliupclitina (Câmara dos Deputados).

me*

alimentos.

REDUCÇÃO DE FIANÇA
O Sr. ministro da Fazenda pcrniiltiu ao

collector federal ein Muritiba, Bahia, Am-
pbiloquio Fernandes, prestar fiança dc
.;:000$, em vez do 23:0004, -ficando, porem,
com*a obrigação de recolher a renda bi-se-
inanalmente á agencia do Banco do Brasil
cm S. Fidelis, naquelle Eslado.

Methodico o combate na
França, contra o custo

da vida
PAHIS, 21 (Badio-Havas) — O ministro dò

Interior, Sr. Chautemps, dirigiu aos prefei-
tos de todos os departamentos instrucções
detalhadas para a acção mcthodica empre-
bendiria pelo governo cm combate á Carestia
da vida.

me*
UM RECURSO PROVIDO

No recurso interposto pelo bacharel Hen-
rique .Marques tio Hoilanda Cavalcanti (ha-
rão de Suassuna) do acto da delegacia Tis-
cal em Pernambuco, qué confirmou a mui-
ta de 2:500-?, que lhe .foi imposta pila cnllc-
rtoria federal tle S. José, o Sr. ministro
ila Fazenda resolveu, por despacho, dar pro-
vimento, ___u" não se ter caracterisado, na

ixit0- , ,
As-Operações iniciaram-se na base tle tjous

pontos e um quinto tle prêmio; alguns minu-
tos depois subiu a tres pontos c cinco oita-
vos para chegar a cerca tle quatro vinte mi-
mitos passados. 1 me* ¦

Vae fazer uma diligencia, em
Rio Bonito

Pelo expresso de Campos seguiu, esla ma-
nhã, para a cidade fluminense dc Hio Boni-
to, o Sr. Dr. Haroldo da Costa Rodrigues,
delegado regional do São Gonçalo, que ali
vae fazer uma diligencia.

Verbas do M. da Justiça
que precisam de cre-

ditos supplemen-
tares

O Sr. ministro da Justiça enviou ao seu
collega da Fazenda os documentos relativos
:i abertura dc créditos supplemeiitarcs ás
verbas ns. 10. LI, H, lõ, 10, 17, 'J0. 20, 27.
31, ,'IG e 42, do arligo 2" da lei 4.7113, dc 1
de janeiro deste anno, solicitando providen-
cias junto ao Ministério da Fazenda para que
taes créditos sejam votados pelo Congresso

para as sociedades anonyinas uma nntipa-
lliia pelo Imposto, porquanto, apesar dns
deducções com que ns libcrallsou o regula-
inenlo' próprio, a dlfferença ú sensível.

O tlenlro do Coiumcreio c Industria do
Hio dc Janeiro toniii a liberdade dc jun-
tnr nqui, em ann-exo, uma demonstração
da divergência que se verifica -entre uma e
outra maneira, no pagamento do imposto,
entre us duas unidades, que bem faz aquella
destaenr-se, afim de que W. EEx'. J11I-
giicm do cabimento dos reclamos e, por
isso mesmo, da justiça do pedido*.

Este Centro, seguro dc que VV. I!Ex. nco-
lherão com a melhor boa vontade esta rc-
presentação, pelos motivos expostos, scr-
vc-se da opportunidudc, por sua directo-
ria abaixo-assignada, para lhes reiterar' os
protestos da mais elevada estima c distineta
eonsiderção — João Augusto Alves, presi-
dente; Francisco Pereira dos Santos, sccic-
larin."

. 1 1 me* —

Recolhimento do imposto de
energia electrica

n Sr. mlnl.lrn cln Pa-omln pcrmiliiu à•.oimimililn Imli-Mrl.il Sul Mineira ile ll»-
,iibi. rc.nllior á rollcclorla lofnl •• Imposlo
d.» ciiurgln clcclricn. „, ..Egual ronccs.ílo fni feita u l.mlllo Pro-
ttinann; rcprcsenlanlu ilu línipresa dn l.u-
Eleelrlcn cin S. Mnllicus, nn lMmtia.*

Quanto n r.tn iiltlnn smiirísn. ^ol d.lcr-
minado à icspc-tiva il.*l-*,ja.'lii fi*..':il pafa
a Invraltira du rospocllva n.'*_nriln;

Bm"m»inu:aiíí)h

lExamine V. Exa.
antes de comprar;
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r nin
VESTIDOS
SEDAS
LINGF.RIE
CHAPÉOS

f udo da mais alta novida-
dc c no utaximo rigor da
MODA.

AV. BIO BRANCO, 100

¦»¦-__,

Casa Fonseca

A CÂMARA EM SESSÃO
¦ i . i« ___> m e* • ' —•

As homenagens votadas á me-
moria do Dr. Hercilio Luz

Foi rápida, a sessão de hoje, na-Gamara.
Poi, por inteiro, dedicada A memória do
Dr. Hercilio Luz, governador dc Santa Ca-
tbarina, hontem fallccido. Dous represen-
tantes desse Kstado fizeram o elogio fnnc-
bre do S. Ex".» rccortlando os principaes
traços de sua vida publica c enaltecendo-
lhe o tino polilico-adminislrativo. Pedi-
ram, por fim, que se consignasse cm acla
um voto dc pezar, se enviassem telegrani-1
mas de pezames ao governador em exercício jde Santa Cntharina c á familia do extin-
cto c que, cm seguida, sc levantasse a ses-
são.

O Sr. Antônio Carlos, associando-se, eni
nome da maioria, ús homenagens pedidas,
poz cm relevo qualidades que, disse, or-
navam o caracter do governador extineto.

Approvado, cm seguida, o requerimento,
foram encerrados os trabalhos, declarando ;
a Mesa assdeiar-se ao roto da Camará. i

Acabamos de receber grande
sortimento de CHAPEUS-M0-
,DEL0 e de CONFECÇÕES, ver-

dadeiras novidades.
Sempre bom.

Sempre barato
Vestidos para theatro e baile
TECIDOS DE VERÂ0,

recém-chegados
7, Gonç. Dias e Uruguayana, 10
mWm*VmmmrV3t»mmmmVB3^jXT2r*Z~Zr~

Dr. À. F. da Costa Jumor,.;;^;
mores, ..ndiiinitncrapia, D. Chile, 37 (t ás ti-.

-a-.***-*-

cias previstas no art. 204, paragrapho «nico! repartições dò M mstcrio da Justiça c Ne
do r^iHamento do inu-osto^e contrn». 

j ^^^2» ^^1^ *eSnfSd»^

InipiiiiiKição dc uiii accôrdo
O Sr. director tla Heceita resolveu dcvoi-

ver á Delegacia Fiscal, no .Maranhão, o pro-cesso relativo ao aceordo entre a Fazenda
Nacional e W. F. Caskey, administrador
do serviço de luz elcctrica, para arrecada-
ção do imposto de energia elcctrica, pornão estar cm condições de ser approvado,
afim de ser lavrado novo termo, na fôrma
regulamentar.

E1SCERROU-SE O CONGRESSO ME-
DICO IBERO-AMERICANO

'SHVilfHA, 21 (it.) — Hontem, na sessão
de encerramento do Congresso Medico Ibero-
Americano, o delegado da Secção de Hy-

-jjicne da Liga das Nações, Dr, líajelunan,
pediu que fossem enviadas para Genebra to-
das as estatísticas referentes a moléstias
infecto-contagiosas. O orador prcconieon
reuniões periódicas do médicos de todos os
paizes, naquella cidade, acerescentando que
a Secção de Hygiene contava com essas re-
uniões a partir de março do anno próximo.

O Dr. Belou, delegado argentino, offere-
ceu-se para tranismittir o pedido do repre-
sentante da Liga á Faculdade de Medicina e
no iDepartameuto do Hygiene, de Buenos
Aires.

¦ " i «a» ¦

ARBITRAMENTO DE FIANÇA
Foi approvado pelo Sr, ministro da Fa-

zenda o acto do delegado federal ira Bahia,
arbitrando em 1:200í a fiança de Clemente
Cavalcanti tle Britto, collcetor das rendas
federaes cm Villa Hica. no mesmo Estado;

a me* - ... ii—

om o regulamento de 8 tic novembro dc
1022.

i i ¦ ¦ me* '

EM DEFESA DAS LIBERDADES
SYNDICAES

¦ i mm • me 

Pretende-se, na Itália, a organi*
sação de commissoes de cam=

ponezes em todo o paiz
HOMA, 21 (U. P.) — Os deputados com-

nunistas escreveram uma carta á commis-
«Sa de. opposição parlamentar, convidando-
8 a abandonar a sua attitude passiva cm
relação ao governo fascista c suggerindo-
lhe nma campanha dc defesa das. libcrda- LONDRES, 21 (Havas)
des politicas e syntlicacs. Os comimmistas ! dc Moscou que, cm conseqüência c
querem a formação dc commissoes de cam-I política ingleza, o "comitê'^ central
ponezes e operários em todo o paiz, afim '— -*~~ "—--'- *',!" :«--¦_-. .%
dc preparar n queda da dictadura. As rc-
uniões dessas commissoes sc fariam no cs-
trangeiro.

i me* -1

OS VALES-OURO
O Banco do Brasil, cotou o dollar á vista

a 95170 e á praso a 05140.
Esse banco fornecia os vales ouro par.t

n Alfândega, na abertura, a 4$970 fe logo
ilc-pois, modificou essa taxa para 5IJO0S, por
11000 ouro.

Falíecimento de um fazendeiro
paranaense

CURITYBA, 21 (A .A.) — Falleceu na
Palmeira o abastado fazendeiro Sr. Pedro
de Sá Ribas Nbenhe, que gosava ali da cs-
Uma geral, pelo seu bondoso caracter e pelo
seu espirito eraprehendcdor.

Adiada pelos Soviets a ratifi-
cação do aceordo anglo-

russo
Comniuiiicain

da crise
1 exocuti-

vo dos Soviets adiou a ratificação do Trata-
do Anglo-Busso, recentemente conchiido.

me*

0 MERCADO DE CAMBIO
5 13]16*a6I|32

Funccionòu o mercado de dambio,* hoje, em
condições pouco lisonjeiras, sem letras Offe-
recidas e com nm movimento muito âcttvo
de procura do bancário para remessas, o
que, naturalmente, impclliu as taxas* para a
baixa. Os bancos estrangeiros iniciaram opc-
rações aã l.">|10; 5 31|S2, fi e fi 1)32 d„ muito
irregiilarnientc, com o do Brasil a 5 ..1|32 e
(! d„ mas, em condições que se consideravam
iioiuinncs.

Ein seguida, ilecliuou-sc em baixa, desceu-
do o bancário u 5 13|tG tá 27|32 d., com
dinheiro a 5 7|8 d.

Depois o mercado acalmou-se, passando os
bancos estrangeiros a operar a 5 7|8 e 5 20|32
c o do.Brasil a 5 lõ|16 d-, com dinheiro a
5 31132 d., para o particular.

As tendências do mercado eram assim

0s que vão ser summariados
amanhã

Estão designados pnra anianhã, nas varas
eriminaes, os suiiuhnrlds de culpa dos se-
guintes réos, mie nellas estão sendo pro-
cessados. Na 2», Ernesto de Megeyj na 3',
Malthazar Ròtlrignes do Carmo, Manoel Car-
los de Andrade, Camillo Antônio da Silva,
Joaquim Victorino e Manoel Joaquim (lou-
çalves; un 7', Eduardo Field, Napolcão
Bi-oad c Ataliba dos Santos Neves, e na 8',
Árist.ièü Pinto.

*_-•*»¦

NOTICIAS DA CAPI-
TAL MINEIRA

O, pezar pelo íallecimento
do Dr. ITercilio Luz

BÈLtÕ HORIZONTE, 21 (Serviço especial
dii A NOITE) — Acompanhado de sua Exma.
familia. chegou a esta capital, procedente de
Oatagiiá-cs, o Dr. Samloval dc Azevedo, sc-
eretiirio do Interior deste Estado.

Segue hoje para essa capital o Dr. Al-
fredo Síi, interventor federal no Amazonas.
. — O Dr. Mello Vianna conta, até agora,
com 170.'452 votos, para presidente de Minas,

Repercutiu dolorosamente nesta cidade, ]cansando grniule e geral pezar. a noticia do jfallécimento do Dr. Hercilio Luz, governa-1
dor do Estado de Snnta Cnlhnrinn.

¦_S''í"*Í-^^-^i_4_J__ftte_l_^^ ¦*' •

Ma infância, o comei' com vontade
ca coisa mais na.ura! deste mundo.
Por isto, quando uma criança recu-
aa os alimentos, pode-se estar certo
de que necessita um medicamento
que, como a Emulsão c!c ScoC',
devolve o apetite normal ao mesmo

tempo que fornece valiosos
$M. elementos nutritivo:.. ín»

4'Hr* còwpàravelmcráe eíficaz
>Hii tanto para crianças, como

_..s5__f- para adultos.

Matou a noiva e suleidou-se, em,
seguida

1'OIU'O AI-EGUE, 21 (Serviço especial da
A NOITE) — Na pensão Dagani, onde re-
sidia, o funcciònariò da delegacia pastoril,
Sr. João Govacs do Amaral, matou com tres
tiros de revólver sua noiva, a vlnva Alaj-
de Gomes Piccini, e, cm seguida, voltando a
arma contra si, suicidou-se.

Alayde teve morte immediata, ao passoas reuaencias uo mercano eram assim —r—__._.... _i_j_ -\«„™-L i.n~õ« At-
para entrar em melhoria, entretanto, a pro- '!.« Al»^ 

i**^,?" a*1*^?' eí^/tintocura continuava mais ou menos aetiva,
Cotaram-se os soberanos a 50? eas libras-

papel a 42$000.
O dollar regulou á vista de 8$95i> a 9Ç240

e a praso de 8$040 a 9$140*.
Saques por cabôgrammn:
A' vista — Londres, 5 314 a 5 718; .Paris

$.S5; Itália $406; Nova York 0$130 a 9-.290;
Hoilanda 8Ç580; Dinamarca 1..")fl0; Buenos!
Aires, papel, 38360; Japão 3S..00; Nontcga
15320:

Foram affixadas officialmcntc as seguiu-
tes taxas:

vida, após a perpetraçSo de seu
crime; ¦ me* ¦

duplo

0 café esteve sustentado

ENTERRADO A' SUPERFÍCIE DO
SOLO

JUIZ DE FORA (Minas), 21 (Serviço cs-
pcclal da A NOITE) — No quintal do pre-
ilio n. 33 da rua S. João, onde residem va-
rias familias, foi encontrado o cadáver de
uma creança recém-nascida, do sexo femi-
ninp, branca e de cabellos pretos, enterra-
do á superficie do solo. A descoberta, que
está causando grande sensação aqui, foi
feita por diversos meninos que brincavam
no local.

O corno do pequeno morto foi escondido,
ao que tudo faz suppôr, para encobrir ai-
gum crime. O facto, no emtanto, conti-
mia ainda envolto cm completo mysterio,
não obstante as diligencias levadas a cffei-
to já por nossas autoridades poiiciacs.

Cotou-se o typo 7 a 515000
O mercado do cale abriu e. regulou, hoje,

sustentado, com uni movimento bastante ani-
liiado dc negócios solire o disponível; ^

Os possuidores declarará... o preço dc 51-**" 
A 

l90d.v 
— Londres 5 27]32 a 6 1]32; paris1 sobro o typo I, tendo a Iiólsn Americana

8465 a 8*480j Nova Ynrlc 8*0.40... 98140.; I ijccusado no fechamento anterior uma alta

"Barra Velha" perece afogado
na bahia de Paranaguá

CÜRITyrtA, 21 (A. A.) _- Pereceu aro-
gado na barra do sul de Paraiiugini, o ma-
rítiniò Anlonio I.opes, vulgo "l.larra Velha",
que foi unidos chefes do'"raid realisado
cm canoa, dc 1'ariiiiagiui nó Hio de Janei-
ro, por oceasião das festas do Cenlcniirio
da Independência do lirasil.

i me* 1

O ALGODÃO

I g|Í||g DF, SCOTT
i

Or A Mnarnen *-lllllc;i medica. Appa-DT. r\. 1T108C0S0.,.„,„ (,ig.,slivo, Co„.
siiltas de 2 cm dcante. Uuii Assembléa, 1,'Jl,

_NA> ^-.-N/. -W ^-jy./*. (>*_A jf-J^

rmazens
O mercado de algodão', regulou ainda, lio- *»|

frouxo, sem procura pa- ! h.1-*, mal eollocudn
r
pi*

A' vista — Londres 5 25132 a 5 311.12; Pa
ris 8466 a 8482; Itália 8394 a 8404; Portugal
8360 a 8375; Nova York 88950 a 08240; Hes-
panha 18205 a 18250; Suissa 18725 a 1$790;
Buenos Aires, papel, 38340 a 3S445; ouro,
78580 a 78805; Montcvidéo 8809O a 88300;
Japão 38508 a 38540; Suécia 2.427 a 28430;
Noruega 18285 a 18310: Hollatida 3$526 a
38640; Dinamurca 18580; (.áhadá 98100;
Chile 18090 (peso ouro); Syria 8471 a 8482;
Bélgica 8430 a 844*1; Rumania 8056 a §062;
Slovaquia 8272 a 8278; Allemanha 75 por trl-
lhão dc marcos; 28140 a 28200 por marco tia
renda; Áustria 8137 a 8145 por mil coroas;
café 8168 a 8473 por franco; soberanos 508;
libras-papei 428000

Durante a tarde o mercado pcilrianeccit
orientado ..ara subir, declarando ós bancos
sacar a 5 15|16 d_ com dinheiro a 6 d.

Assim esteve até que fechou restabelecido
com todos os bancos sacando a 6 d. c cont-
prando a 6 l|l(i d., a praso, com.letras cm
Santos, offcrccidas a 6 1|32 d

de 10 a 28 pontos nas opções
Foram vendidas na abertura 9.894 saccas,

tendo ficado o mercado com muitos outros
negócios. cntabolados.

As ultimas entradas foram de 21.427 sae-
cas, sendo 17.306 pela Leopoldina, 1.635
pela Central e 2.486 por cabotagem.

Os embarques foram de 12.647 saccas,
sendo 3.776 jpara os Estados Unidos, 6.925
para a Europa, 600 para o Rio da Prata c
1.346 por cabotagem.

Hüvia cm stoclt, hoje, 237.79.1 saccas.
 O mercado de cafó a termo regulou

estável, com vendas de 30.000 suecas a pra-
só, na Bolsa.¦Cotou-.se para outubro a, 518100, para no-
vembro a 5O8750; para dezembro a ..08701);
pára janeiro a 518; para fevereiro a 518;
jiara março a 518100, compradores.

Eunccionou o mercado de café durante o
tlia com uni movimento menos activo de ne-
gocios.

_, ,..._ foram vendidas, á tarde, mais 2.430 sae-
Cotaram-se os soberanos, por ultimo, a cas, no total de 12.324 ditas, fechando o mer-

¦198500 c as libras-papel a 438000. cado sem alteração apreciável.

mmm
|| V. Ex. ,jjí visitou as lin->!

i a réalisação dc novos negócios e eom os <> i\.\a pyi.._<»_..•áíf-'*: __<>. \"ir'.i_i_. i.
recos em accentuada baixa. lí U*-.'S, l'Al*»«»*JVw'b° lu' } V \\
Cotaram-se os sertões de-_60S a 648; os g tÍ(lOS e CliapVO.S 110 Io !.

% aiidar I
Aproveite V. Ex. a pri-1

meira oppoi-tu.iida.le ei
antes de comprar o seu |Vestido ou o seu Chapéo |não o deve fazer «em |(pie veja os nossos mo-1
d elos e os nossos ¦ preços f>

GAMO CA, 1-i 
' 

í

primeiras sortes de 588 a 028; os mediano»
dc 56$ a 58$ a os paulistas dc 608 a 658.
por dez kilos.

Entraram 1.412 fardos e sahiram 1.006,
sendo o "stock" dc 10.230 ditos.

1 me* ... i'0 TEMPO
Temperatura de hoje : máxima,

22°, 5; minima, 19o,3

BoletimdaDirectoriade Meteorologia:
ii Mim I o ¦_

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

da tarde de amanhã:
Districto Federal e Nictheroy — Tempo,

ameaçador com chuvas á noite, instável de
tlia.

Temperatura ~- Ligeiro declínio á noite;
ligeira ascensüo de dia, com máxima entre
25",0 e 27.,0.

Ventos — Ainda do t|uadrantc sul. fres-
eos por vezes.

Kstado do Kio — Tempo, litoral e serra:
ameaçador com chuvas, passando a instável;
centro e òeste: instável; leste: cm geralaiuenç-adnr com chuvas.

Temperatura — Ligeiro declínio íi uoite;
ligeira ascensão da dia, salvo a leste, onde
manter-se-á estável de dia.

Estados do Sul — Tempo instável em Sao
Paulo; bom, nublado nos demais Estados.

Temperatura — Ligeiro declinio em SãoPaulo e Paraná; estável nos demais Estados.Ventos -~ Variáveis, por .ve.es frescos.

ADV(í.__.âDfl__. I'--'!»11* ••"¦''¦ Fonseca Hei-MWIV-._-.wu-f ......t, Dooclrivò Hermes, Pt*
res Villcla. 68, rua do Ouvidor.

Tapetes ovaes
cm todos os tamanhos e lindos dc-

senhos; vendas por atacado c
a varejo, na conhecida

. 67..-Rio•05. Kua «Ia Carioca,

F0G0ES "RENATO"
a gaz. brancos, allcmães, econômicos, novos

modelos. A' vista c a prazo.
WILMANJ. XAVIER & C, - Alfândega, llf

nr

'"wP*
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Dr. Érneslo da Rocha Passos

(hWI.U-CIDi) l'M IIRIW.IM)
i.eonur J, do Aiovoilo Piiiioí, Aiilõ*' nio du Hoclm I'ii...i ¦lunior, l.url-.o

iln lliirha Pn.NOi, IMii.iiiIo du Roeha
."iimoí, Dr. Tilo JorRO ila Conta Mal*

li, .«iiutia tf filhos, ,l(ii"ii li-drigm-í Pereira
e-ipn-.ii, Dr. Octnvio Ooncalvon Qiilmorloi,

•J|i,,-..i o filli»-.. Dr, Luiz Antônio Vieira da
Silva, r-pnsii <• fillm», .1 ml,1 a Praga Pn.ioi

(Ilha, Dr, Roborlo Jullfio Ae Dn.ro, o.po-
M o filho parllripani o fnllcclmento, em
Uerllm. ilo mu idolnlrailu o Ineiquoolvol
filho, Irmiio, cunhado o tio ERNESTO DA
HOCHA PASSOS, c convidam para assistir

missa do sei lino din, «pio em .iiííriif-lo dc
•uu alma será rezada depois do amanha,
qulntii-fi-lr.i, '.'.'I do corrente, As 10 horas,
no allar*mór da ogroja do S. Francisco du
Paula, pelo que antecipam açus agradeci-
mentos.

Dom Eduardo Duarte Silva
ARCEBISPO DE ICONIO

t 

Maria Carlola Duarte Silva Costa,
filhos, genros c netos• Maria l.copol*
dina Duarto Silva Pereira Guimarães,
filhos, iinrns «• netos; .Miirlu Cusloilla

-iiarto Silva do Alluiqiicrquo Fiftiicirorio,
filhos, noras e netos: Dr. l.ui-* Pio Duarte
Silva e sonhor.i, filhos, c,cnros c ,u,|„ („,..
lentos). Irmiios, cunliadn c sobrinhos de
DOM EDUARDO DUARTE SILVA, nrccbls-
po dc Iconio, ogradrrcm, penhorados. as
pessoa*, quo acompanharam os seus restos
mortaes ate A ultima morada c envidam n
todos os parentes c amigos para u missa
dc sctlmo dia, que scrA celebrada na Cn*
Ihcdral Metropolitana, quinta-feira próxima,23 do corrente, As 10 1;,J horas, e desde jA¦e confessam agradecidos.

esmmm&rem—m—mmmm*

Ã praça
Sanatana Brístol

 \ NOITE -— ToiM'ii-r<*1»Ji. -61 \U Outubro <l<
^maHmmfmsmmtmeamim^
tfBMBWMPjWM ¦¦ -g*

IMlho "Quarentão"
11)2.
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Piedade Figueiredo Mattos
(30o DIA)

Manoel .Tos. dc Mattos, Adella Mat-
Mos, Maria de Mattos Rocha, Urbana

Vigucircdo Consente) agradecem ns
__ pessoas amigas que compareceram A

missa dc V" dia por alma dc sua saudosa
esposa, mãe. madrinha e irmã PIEDADE
1-TüL'EIH 1-1)0 MATTOS, fallecldo em 23 do
me. findo e novamente os convidam paranssistir A do dia .'10, que mandam rezar na
egreja «le Nossa Senhora do Carmo, altar
cio Senhor dos Passos, As !) 1!2 horas. Agra-
docem este acto de religião e caridade.

Dr. Javert Madureira
José Ayres dc Souza c familia, ini-

imensamente sentidos com n falleci-
mento, cm S. Paulo, do seu amigo c

, compadre Dr. JAVERT MADUREIRA,
tn andam celebrar uma missa em intenção
dc sua alma, amanhã, 7" dia do seu pas-sanicnto, As íl horas, na cj-reja dc S. Fran-
cisco de Pnulo, c convidam para esse acto
rie religião os seus amigos c os do saudoso
finado.

£-£_ <

Dr. Silva Araujo (Paulo)
Carlos da Silva Araujo & C. farão

.celebrar amanliã, '22 do corrente, 6"
annivcrsario «Io fnllccimento do sau-

doso Dr. SII.VA ARAUJO (PAULO),
fundador do Laboratório Clinico Silva Arau-
jo, As 9 horas, missa no altnr-môr da egreja
dc N. S. do Carmo, á rua 1" de Março.
Para este acto christão convidam a todos<*s seus amigos e desde jA agradecem o seu
coraparccimcnlo.

ti

Angelina Carvalho Pinheiro da
Fonseca (Yáyá)

•Tose Pinheiro da Fonseca e familia,
>viuva Carvalho c filha. Luiz Oswal-

«lo de Carvalho e familia c Dario dc
— Mendonça e familia participam queas missas dc 1° dia, por alma dç sua snnta

c adorada YAYA. realisain-sc no dia 22 do«orrente, quarta-feira, As 9 horas, na cure-
.ia dc N. S. do Parto.

D. Angelina Carvalho da Fon=
seca (Yáyá)

ÍOs 

empregados da fabrica Bhcring,
profundamente pcnalisados pelo pas-samento de sua inesquecível amiga
sincera, D. ANGELINA CARVAkHO DA

J-ONSECA, fazem celebrar unia mossa cmintenção A sua alma, amanhã, quarta-feira,'22 do corrente, As 9 horas, na egreja dc N.S; do Parlo.

Thereza Ribas de Faria
(30° DIA DE SEU FALLECÍMENTO)

Pcrciliana Ribas de Salles, represen-
>tada por scu filho Josc Antônio dc

A. Salles, convida os parentes e pes-soas dc sua amizade para assistir amissa que, por alma de sua querida irmã,
manda rezar no altar-mór da matriz do
Si Coração de Jesus, uo dia 24 do corrente,
As 8 112 horas.

(31
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Beatriz Maia Simon
William B. Hale c senhora convi-

idam a todos os seus parentes e ami-
gos a assistir a missa que pela alma

— de sua querida cunhada c irmã man-
dam rezar manhã, 22 do corrente mez, As
8 horas, na egreja da Candelária, confes-
sando-se Ocsdc já gratos por este acto de
religião.

Antônio Marques de Carvalho 'Xa-
» vier c filhos, Maximiano Ferreira, es-

posa e filhos, Waldeinar de Almeida
Serra, esposa e filha participam As

pessoas de sua amizád. o fallecimento de
sua esposa, mãe, sogra e avó ADELAIDE
TAVARES XAVIER, a qual serA sepultada
amanhã, ás 14 horas, saindo o feretro da
rua Miguel dc Paiva, 53, para o cemitério
de S. Francisco Xavier.

Dr. Paulo Silva Araujo
fi" ANNIVERSARIO

tA 

familia Silva Araujo faz rezar
uma missa por alma do seu sempre
lembrado PAULO, amanhã, quarta-feira, 22 do corrente, ás 10 1|2 horas,

rio altar-mór da egreja dc N. S. do Carmo,
¦ rua 1* dc Março.

Maria «Amélia Maciel Camorim
_• Sua familia manda rezar amanhã,
«Mas 9 l]2 horas, na egreja de N. S. do

I Parto, missa pelo 1» annivcrsario de
_I\ seu fallecimento c convida os demais

parentes c amigos a assistir esse acto du
religião, pelo que sc confessa grata.

Dr. Arthur Castro Lima
INSPÉCTOR SANITÁRIO

Sua familia, na impossibilidade de agra-
decer pessoalmente, e dc modo mais con-
digno a todos «[ue. compartilhando de sua
dôr, lhe enviaram pozatncs e comparece-
ram A missa dc sétimo dia, mandada ceie-
brar por alma de seu pranteado chefe, mui-
to penhornda, a todos hypnthcca sua cter-
na gratidão.

toei Pereira da Silva
communica á praça e a quom
interessar possa, que nesta
data deixou de fazer parte da
firma Manoel P. da Silva &
Cia., o Sr, Raphael Serruya-
embolsado dos seus haveres,
ficando todos os negócios da
referida firma bem como a
gerencia do seu estabeleci-
menlo sob sua inteira res-

„ . JA 0HE0OU NOVA REMESSA, . , ..'•.*¦•» 
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MAURÍCIO TR0JMAN
RUA 8,U) JOSii, 7< — |* undur — Kula R - Tel.ph. C.litrtil SIOO

ALFAFA **<• Murcia, logltima - Kilo 9S800
.SA nllvndc*«o pedidos dr mn U!>> liara cima

Rrinrtiem.ii*' ciininimcuda. quer pcln. Correio, quer por ••mmiIhki de ferro
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leia
jàporicza encorpa-

da (todas aa cô-
res). Largura
100C, metro. . 10$O00

Crepe tia
CMna

Rio, 20 de outubro de 1924
- MANOEL PEREIRA DA
SILVA.

Sapataria Bristol
108, RUA SSO JOSÉ, IIO

Manoel Pereira da Silva
communica aos seus amigos
e á sua distineta freguezia,
que tendo regressado da Eu-
ropa assumiu a gerencia de
sua casa onde espera conti-
nuar a ser honrado com as

muito encorpado
(todas as cores)
Largura 100 a,
metro 16»w0O

Tafiett
de seda

changeant qua-
lidade superior
(todas as cores)
Largura 100|c,
metro 18SO00

Crepe
Marro-

caia
vossas ordens. Ortrosfeil*--™ ;££)[£_£
communica que deixou de fa-j 10° c*. metro. . mooo
zer parte da firma o Sr. Ra- CPCpOlt
phaol Serruya. i jm -ftJa

Rio, 20 de outubro de 1924. lfilB •¦¦•
- MANOEL PEREIRA DA

T<Bffihmm
mimm
«,«ii «*<>•• «->.
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SILVA.
COSTUMES E VESTIDOS

EX4A-FAIATE DAS FAZENDAS PRETAS
Vicente Perrotta. Assembléa, 72. T. C. 3179.

q en tista - Octavio Euricio Álvaro -
Carioca 50- 1°. Plione C. 33!)2.

Palacete em Santa Thereza —
Aluga-se por contraio a familia de grandetratamento, o da rna "oaqnim 

Mnrtinbo ri.171. Para ver c tratar, todos os dias dasO 12 ás 11 1Í2.

FINUDOS
A CASA JARDIM

cncarrcga.se dc ornamentação dc ja-zigos e sepulturas.
Tel. 2852 C.

GONÇALVES DIAS, 38

Loteria da Capital Federal
Resultado da extracção de hoje:•11201  20:000$00(l¦1417  4:0008000

1S583. . >  2:0008000
SUIliO " 1:000.5000
653.15 ..' 1:000?000

Sortes grandes-Centro Loterico

Sa Sucena

Agradecimento
Viuva Amaranle e filhos agradecem a to-

dos os parentes e amigos que congratula-
ram nas ultimas homenagens prestadas ao
.¦seu esposo c pae BENJAMIN MANOEL AMA-
RANTE.

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

RETALHOS * sedas e
outros tecidos.

Exposição no Io andar
S0' ATE' AO FIM DO MEZ.

superior qualidade
(todas as côre^)
Largura 100 c-
metro 20$000

Charmeuse de Lyon, Tus-
sor de seda, Palha de seda,
Crepe Satin, Crepe Geor-
gette, Foulard de seda, La-
més, Crepe Broche, f *->+in

Duchesse, etc, etc.

EW_y_\$r\.____\____\á__i.ptnge
Superior qualida-

de e todas as cô-
res (enfestada)
Metro ..... 2$5#0

(Vendas por atacado e a varejo)

Na Casa
Pacheco

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

TELEPHONE NORTE 1244

é_l%íi>

ASCRÍANÇA5
DE PEITO

UJA5 MÁES OU AMAS Si TONIFICAM CON 0

VINHO BIOGENICO
s.GiFFOI.1

mmnÍAHoi PISOiflCAtl BULAS.
., RQBlI-TASt OtSttiyOlIfWAS.

-»¦*. '*/im iia im Mmcif&t D-ogarias
. "Ü-POèiTO-,

W DROGARIA FRAriClíCO OlFFOfll «SC.
,*¦&¦- RUA ItOt M'ARCO.17iWOtâAhtWa¦_*-*_-** t'l -'"."tií.i.. V***'fil •¦! V.6.* f*Í*CA.l_'3t*tt.)

____________£, ' 

Coroas
Para enterros

(Somente flores nnluraes)

Flor de Lis
A mclhnr ras-i de flores

|i?5, Av. R. Branco, 175
Central 

"CRI

GARDAN
Da Fabrica Slcistcr, I,iici„s & Brucilniui'—• AllenVnnlia

EM COMPRIMIDOS
Feliz cotrihinai-ão dc Nòv.-ilgiria <>

Pyrumidon.
ricniodio soberano contra Orippe, Hhcu-
matismo muscular e articular ; Aiitlpy-

rclico c Analgésico.
GARDAN comb*',lc "0"' efficacia" qualquer DÔR UHEUMÀ';

TI CA.
A' venda nns Drognríag e Pliarmacias.

Representantes: .IOIIN* .lüERÓENS & CIA
Rim «la Alfândega 120.

Avenida Rio Branco, 76 a 86

¦ ¦*»»¦ ,-

Operações em geral Ai'i*!;,*dic1it-* •«•-ut.v.»^wv vi» 5v.«> moroSi -iccras c
Iodas as demais affecções do intestino, rins,
ligado, vias urinarias, ele. diagnostico c
Iratamçiltü pelo DR. ROBERTO FREIRE, da
Academia de Medicina, pratica dos hòspitács
ila Europa: H. de S. José, 100, diárlíüii.ntü
das 11 ás 12. - Tel. Central 1109.

¦ ¦¦¦ .ii-,—.,_.- ., -^-----^^-a»-^ _—_--___________.

RS 1:000$000
Dá-se a «|UiehvTprovar ,|iie não lhe inlcres-

sa "O COMMEnCIANTE NO BRASIL", porAilolplm Mrigiilliães. Nas livrarias c papela-rias, a 5800.0", ,

ORIENTAL JAZ2-BAND
Grande suecesso <lo chá rlni.srti.tc ilo Res-

Inilnirile Tnyhrcs e na saln de espera iio
1 Trianon. Ultimas novidades de New-York c1 liuenos Aires.

Grande Armazém — Cáes do Porto ., _,^-.,.,;,.. jAVondo-no (im. noIIiIo, iii"il,'i n.i, priivlilo y ll^wV^C:dc clovadorcs e --*>!¦¦ «*.» inovi'1 ,-nm i-Apocl- \-s_v______¥l*
ilmlc i-.-ti.i rom mil uceni dc caU\ A Avcrtl
«In nodrlaucs Alves, n, 3U3. Tralnr-se
Avenida llio llmiiro n 18.

mmm
l\
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.1, Wpmfwff
.i. Br**-rr i-¦-_*

<> uso (liiiiio desle loiilco liicoiiipiinivel
KiiltiriHtt ns í>ini'.;!,c.s illp,«'.síl\ii.s. CBtinni

lc c (hi no oruniilHino o »eee

i
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l,|)J)(!(ll
iMlul.lbiio
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(jsn-HO liíillffcpcntòiliiohtc \mm
ou com njíun. v. jil»on. veriuoiiíli, ele.

ÚNICA CONCESSIONÁRIA

li* íifip irl|
Hio fle Jn neiro - SHo Pnulo - Santos

«» demais Estados do Brasil.

i

ARMAZÉNS BRAZIL
Vestidos de linho

Lindos modelos, desde
S5.S000

Vestidos para meni-
nns de todas ns edades.
c mimosa colleeção de
camisolinlias de fino
^osto.

Chapéos para Senho-
ras, parn meninas e pa-
ra creanças.

Roupas brancas
Tecidos dc Seda. e

Tecidos de Algodão,
Artigos para Cama e
Mesa, e completa se-
cção de Armarinho.
Òs nossos preços são

sempre os mais
raioaveis

Assembléa, 100-104
Gonçalves Dias. (í
ARMAZÉNS BRAZIL

• .'• _R_m 'w r~
'}., ^mrmlSVs.*- *
¦.•..;..;..;..>.:..;..^.;..;..;..:..>.;..>.;..:..;..;..;..;..;..;..X**{"M*"I**5**!*,.'!*-!,,X*,'.'J. •!"!"!"!**!*,!"!,,!,*X,-!,-!,*!*,!,,!"!*,!**!"*!"X..,.í

^WH»u_'..i»»»ii —O0tmm—^-m^——— %«p*na»-«»>"n_*«^^ii ¦¦»•«-'"¦- »» M*U ^s»tí_r«v»,

__WZk B28 ür;lil1«pt35ltepip:i!'3Í;!Jtl_ff:1 t^
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TODO SÕBÉ

CASA AZAM0
OUVIDOR 55

RIO

LaH on Bouge
mmm

CASA BANCARIA
Eduardo Porto & C.

RUA CANDELÁRIA. 44
Paga juros em I •r> ¦- «n limitadas.
contas correntes I *• a praso fixo |
com talão de <lc fi me.es.

cheaues I ** n prIlS0 {"°
,,,,¦.-* •¦-•". dc 12 mezes.
Administração dc bens. compra c venda «Iu

litnios. saques « cobranças
DESCONTOS A TAXAS BANCARIAS

MORREU PRONUNCIANDO 0
NOME DA MULHER

O que a policia vae apurando !
Proscguindo o inquerilo quo instaurou na tflclc-racia do 11* distrieto, da qual é o de- ]IcRado, para apurai- n responsahilidade do' chaiiffeur" «pie atropelou c matou o guai-<la-nocturno Jayihe dos Santos Meirelles, co-

mo noticiámos, o Dr. Carlos Bastos ouviu,
pela manhã, o Sr. Adriano dn Silva Costa,
ila Çompanbin dt* Cigarros "Veado". Hstc
senhor, no scu depoimento, declarou estra-
nhar ter sido apontado o auto 1.778. cnmo
o atropclador, e isso por quo essf vehi.ulo,
precisamente ha cinco mezes, eslá nas offi-
cinas da companhia, cm reparos. Pensa, cn- -»_,*.« «.-_.-.!tictanto. o Sr. Adriano da Silva Costa, quo | P«»« CtíSal
se o giiarda-civil avistou o reforido numero
no auto. que fugia, essa circnnislancia não
pódc causar espanto a ninguém, pois, fie-
fluentemente voeni-sc. por ahi, vchiculos com
chapas não registadas.

Desse modo mais difficcis so tornaram
agora •"* l>-Squizas policiacs, ante as nffir-
inativas do representante tia Companhia
Veado.

O delegado Bastos, entretanto, vae man-
dar proceder a vtslori.i no auto n. 1.77H.
afim «ie liem orientar o rumo das Mias di-
ligencias.

, m*m ,

0 que a uma se-
niiora interessa

saber?
E' conhecer o Grandellaü!

POR QUE?!...
porque em roupas brancas
para corpo, cama e mesa é o

Baluarte do século XX.

o REI DAS COLCHAS!
em preços e sortimentos.

89, CARIOCA, 91

Só os preços da
ais

BAIXAM
TOALHAS

adamascadas e! bainha
ajõur

150 x 150  7$600
200 x150 ..... 10$200
250x150 12$500
300x150 15$600

LENÇÓES
de cretone inglez c bainha

ajour
200 x 140  7$300
200x140  8S500
200 x 160 10$500
220x180 11^500
200 x 160 1355500
220x200 18$OOQ

FRONHAS
de cretone bordadas

60 x 60  5$800
70 x 70  6$800

CORTINADOS
de filo bordado com relevos

. . . 50SOQ0
para creança . . . 40$000

GUARWIÇõES
de filo e setim pa-

ra cama c 12
peças 66$000

ENXOVAES
ENXOVAES para NOIVAS
E' a casa que mais vanta-
gens offerece, por ser a

única que vende pelo custo

Ala Maison
fòoucje

Rua do Theatro ns. 31 a 37
Telephone C. «88

¦ -aa*-

í
Ea Dip"

Todos 1Í.Í1
Que nós vendemos

mais Barato ?.

46 Rua da Carioca 46
SEDAS

ür.Süvino Mattos,
laureado especialista cm
ilenlaüiiras fl n |í l a s d
parciaes para a boa mas-
tiijaeão e belleza «Ia boc-
ca. Preços módicos. 7 Se-
lembro, '_''l. T. 1555. C.
Das 7 ás 5.

mm*-

^^^'«

Reduza sua
conta de luz

Lamparina electri-
ca. ElcRnnle e eco-

nomica. Çonsiimo
30 Us.. por noile.

CASA BRAGA
Rua 7 de Se-
tembro, 107

—— , _

Crepe ít.nliiim. metro. ...
Crepe Grouffée seda, metro
Pulhu seda grossa, metro.

TRICOLINES
Og mais lindos padrões
metro

Artigo Fino, metro

ARTIGOS MESA
Atoalhado Branco, larg.

1,60, metro
Atoalhado Branco 12 li-

nho, lisla côr, metro. . .

ARTIGOS CAMA
Mosqniteiro Bordado, casai
Guárnição Filo Iiordado, 5"meias"
TODA de seda, haguette

Bordado e ajour, é Ba-
ralo, par.

16Í800
23S9Õ0
12S300

78800
8870U

38900

8S700

68SlM)ij

98S000

1OS8Ü0

Barato de Verdade
CA8A~MÍNERVA

motm .
nocaoesar—-—

, OURO! BRILHANTES!
no E jóias usadas, quem melhor H

paga é a JOALHERIA INDIANA
Becco do Rosário, esq. L. S
Francisco. Attende-se a chama-
dos pelo Tel. Norte 3111.
E-ai" ' ———a-~e\i. --.-...^-«f.

ÍS3-S-mWm________W__________W_____W_m

CREPE RADIUM, 228 por... 17$
SEDA JAPONEZA 16$ por. . .. 14$
MARROQUIN Búlgaro 12$ por 9S
CAMBRAIA, largura, lm,20.. 6$
GOLAS modernas 1$
FITAS largas, 500, 800 2$
MEIAS Typo mousseüne 5$

í _% TPjll-..-— _*SíL"

^M&wia.\

Qtieiri não viu os novos miulclos I.iiicliiD
não snbe qunl i o maior suecesso iln

industria aiiloniiiliilistica em

RUA OUVIDOR, 141
PHÒNE Ni 721
wimmm____mi_mwm!!i&

m\ ECAC •Ml
A j*'<;ii-- A

"..'o professor Jofio Pereira
Lições a domicilio

íifnnii.iç'-;-* c o Novo Me-
'lindo pnra Guitarra no

Çavaciillniio tle Ouro.
Urii-jiw.vaii.i 1; 17. Tel.
N. .TOI. r Casa Mn/ni-i.
Av. Rio Branco, 127.

y **$$__¥ E:i5____.i

* -J
^M_W

Pelle, Syphilis, Vias Urinarias
Rua daun. Asscmlil.ni õl. ilas ü ;',s l'j

l'F.I*I*0 MAGAU-IÃKS

^pXM_1U*_t_fr3-y,

! "ST'.*?

-^^^rr.-.->'»!yira_'ax_í.

4 W ti *•
Cartllliíi Mi-itrnal ou Alto

ApríWdc-sc ;i l.líl! cm ãíi li,
povlá l.vrie,) .IO/.0 DE DEL',*'.
lnorií. , Ip^l"'. apienciem eii
ineii^. siiiiiuirns o crcuiicns.
Violbla Drajíá — S. .losê, ilG,

i rusiilcúcia.

'¦ . .**f-;t n ii
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Rendas filei •ip-pUc-ij-iícs, roupas
IirancaB, veatidoè, j«'-:()'í: dè cainfl -
mesa, <¦'«-., <\n',o ti priscos <ic oecasiãõ-
Avenida Rio BVàn.co, 110

Edifício «Io Jornal

Os*. Ernani F. IRS §^5SÍiS*liiiòras-, H. S. ,lo'sí, !li as I c 30. Tel. C. '''-i*1-

B £ L LÕTr F. D10 
"i/Tilí 

DA" D?
* * TIJUCA A' PRESTAÇÕES

A rua Mctlòirns P.rsinn n IV7. Preço 
"''

conlos. 'Ju •—. de entrailu c ¦> restnnle v«''
meie, de prestações a loii-jo prazo. Traia, i
Avenida lV'o Ilranco ii. JS loja.

•<¦.—«tiC-S) 
__»•--« —— 1—•¦¦-—

CCRTÜME
I niüpassii-sc um eorüime dc pellcs finas

próximo «lesta capilal. ou admiit'e-se um 6o.-
«•io «:no iissinna a j.-i-m,-ia <l„ mosmo. lii-
lui-ma-ít- lUrua dos Ourives, lil.

,"

."Si

: :
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Cninniiiíros dè revistn. {htIIÍmicos, iiiiiiiu ineiini comniinres uc revisia. \vV.' veiiliide, porím, que j.i hnje, inai* eerln,(I

nppnreecriln melhur ns personagens dc que '
r.-itão encarregados, entre nulrus, l.lnn De*
inoel, Aurora Alinlin, Ilratri*'. Cosln, iCiilmlrá
Miranda, Oiilllicrininii dos Anjos. Álvaro l'e*
reira, Adolpli.i Sampaio e Manuel lincha, que.aliiiJ. llOlllom já llverillll ii-al.e.
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XOTÍCIAS
italiana, amanhã, nnUma grande revista

João Cnclono
A empresa 1'asclinal Sí^rct,. aiiaiiiicln parahoje n primeira reprcscntiiçào da unira.

revista ijo repertório tln I.oniliarilo-Caraiii- c
ba, ora iio tlientro ,loãu Caetano, "Straci-'
liaria", para cuja inoiitagsii). segundo :•.,.,!:*,
a.i inforinações ofricliies, que nós e!ii_nii

confuccloiiaraiii iittlnliòntns

i TBEÃTRKVONieiltJU. 1
Q.uinta-foira, 23 do outubro,

ua 21 horas
i-IECIG HORZOWSKI
Recital CIIO?m*.*'..,¦•.'.•f.'*í-..-jv.:.'.'-- - •-*"•<>'.

À___ORÍ
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Paulo Magalhães
0 comecliographo predilecto da sociedade elegante ."e tem no

-íomcnto o seu nome no cartaz cl e Theatros do Rio, S. Paulo, Ba-
liia, Alagoas, Ceará e Estado do Rio, com peças de grande exito!

A victoriosa comedia

« SENHORITA FUTILIDADE »
que marcha para o meio centenário dc representações consecuti-
vas no Trianon!

A recita de autor é dedicada e em homenagem a ACADEMIA
BRASILEIRA DE LETRAS

Alem ria peça haverá o

ACTO DOS POETAS
nn qual serão declamados versos dc Al berto do Olivrira, Augusto de Lima. Luiz
Mnrat, Goulart de Andrade, Humberto dc ("nmpos. Coelho Netto c outros pelos
elistinetos artistas Maria l.ina, Amélia
ros, Jorge Oiniz e Autor.

>•• confeccionaram qttlnlientns costumes, sol» ..._.„,-—» .,-.--»*) *_¦¦¦ nrv.-*7*ifigurinos do i:..,*a.nba. DlvIdc-se a "Sirneci- Mã^W^^Ê^MãÊ^tt ¦
nariu" cm Ires aclos c dezeseto quadros, j*^/JVr.^: ?.;,>Ut:£:ri-LtW±t.m&

rM -"•'*vir'1 '
Co;!-35íÍ!íiíia[a-i(!G-íli83trQ m !
Conipanliia de Diiilndns ('.las- 'if-iis

sicos Maria Olenewa '$$1
Hoje — Tcrça-fèír.i — Hoje iSMjr,
\\ '.'l lioras c :in inluutns*- V-.t-\)

NOVO PROGHAMMÃ uffil
Pollronus Si -- Camarotes V'"v!

bhlgiiiilres 'M 9§H-S
GIIII.I.-IU)pM -- Tndns .-is ^i,

imites iliuer c snúper dnn- i';>';''í
,,, , i;aiils.-Aniánliii-l)in'.il--modn Wfr

^^¦i'EFft_ís«ri^xi_*rrj.'r,-i»_í*^
| Empresa Theatral José Loureir1

250 —

Entre o 2o c ii" aelo dn '1' sessão,

do Oliveira, João Barbosa, Olavo dc liar-

cm scena aberta, falarão: o erraude tribuno* I

Rafael Pinheiro
rlistns da "Conipanliia Brasileira de Comedia" cPaulo de Magalhães

9 3l. /" 
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luxuosos
tuarios —

vos- j
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que saudará a "Academia"
O presidente dn Academia dc Leiras e unia

recerão.
tom missão dc Acadêmicos compa-

Serão mangados os preços habliuaes¦ mjsíwiaaEii!mmsa:S-B_B___BB-_B-g_____l

DR. FEUNTO COIMBRA
elo Hospital Evanjrclico, cx-asststcntc dos ser-
viços dos Profs. Krause, Bier c Betzner, de
lícrlim, de volta da Allemanha, abriu seu
eonsultorio á rua Cnnning n. !), elas 14 ás 115,
no Hospital Evangélico ilas 8 ás 12. 1'bonc
Villa 2261. Cirurgia geral, nervosa, parto-'vias urinarias e moléstias das senhoras,

*—^Í-O-Se.*-^ — ¦ ¦ ¦ ., •********. ,, „._-i.

wminoéliloS
ar/ZfReatvo

Óptica Especial
Preços Módicos

IUTZ FERRANDO
CIA. LOA

40 GONÇALVES DIAS 40

•«*>»—¦-

BRINQUEDOS
Castro & Waldemar Praça 15 de Novembro 42*****
S0RVETEIR0Sve1cs,c

tomo sor-
nos co-

pinhos da fabrica Mhfheus, Rua D. Jnlia, 50.
-MIIMta'

SALA DE FRENTE^-:
ma, rna Assembléa, 21-1°.

¦ <aoi» ¦
_¦_¦__________

IELHAS e TU WS
Materiaes de l" qualidade. Deposito da

Cerâmica SanfAnna
450 — RUA FREI CANECA — 450

Rio do Janeiro
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ICJ TO
Eduardo Vict'-..r!
tino, musica da
13. Mcssuru-gaí

«.' Tupinambá
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REPUBLICA PALÁDIO
Hoje* ás S ll|-l lio'

ns 7 .TI e 9 3|4 Q RepOSteÍTO
AQUI D'EL-RE! Varie

Anmuliã — A r'.'.n «
-,__¦ ¦  
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—d o tiimiil» elo amor c a alegria da vida
Kfio eis . i.OIM'CTOS EI.ECTKICOS MIRABI-
UA, DA ACADEMIA SCIENTIFICA DE BEL*
I.EZA que trouxe ao Kio 400 Produetos ele
Belleza que são 400 maravilhas. Escreva ho-
je mesmo c peça este» produetos que lhe
custam 15S000, pelo Correio 17$000, em 8
dias verá que as rugas progressivamente vão
dCKapparccendo.

Na sua toilctte diária use, ÁGUA CREME
e I-O' D'AItItOZ RAINHA DA HUNGRIA, sc
tem pclle secea ou normal; se tem pclle
gorda ou luzidia, use LEITE, CREME c PO'
D'ARKOZ DWCACIA; se tem poros dilata-
dos uso os produetos Civette. Lave o rosto
com a PASTA D*AMENDOAS, RAINHA DA
HUNGRIA. Dê côr ás saas faces com o ROU-
GE DE VIE KAINnA DA HUNGRIA, aos seus
lábios com o Flcur de Rose, noa seus olhos
use os produetos Mesdjem: assim ficará com-
plcta a sua toilctte, c realça 100 vezes mais
ii sua He-lleza.

So tem PELLOS tire-os para sempre, eom
o DEPI-ATORIO ELECTRICO RADICAL.

Os produetos da ACADEMIA SCI-NTIFI-
CA DE BELLEZA forami premiados com o
GRAND PIÍIX na EXPOSIÇÃO DO CENTE-
NARIO o noutras a que tem concorrido.

Resposta mediante sello. Rua 7 de Setem*
bro, 1GB. Rio. Catalogo grátis. "¦_

¦ ****** ¦
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Alfaiataria

ALBERTO1;
50, Rua da Carioca, 50
Simplicidade c conforto

R O S A LIN A SeS.
QUER 

comprar, vender, concertar ou faior
jóias com seriedade? procure a "Joallieria

valentim", rua Gonçalves Dias "17, fone 991 C.

Pianos e autopianos. Peçam catalo-
gos a Ri Ferreira & C. Qua
S. Pr. Xavier, 388. T. V. 3968.
Grandes vrauos.-. _-»*,»». —

Doenças nervosas, estômago, intestino
a dn nutrição (arthritisino, elial.etes,
obesidade, rlicuinatismo). Moderno tra-
tamento pela dietetica e physiothcrapia
(duchasi banho dc luz c de sol, luz

, ultra violeta, etc). Dispõe dc um bem
! montado serviço no Sanatório Rio Com-

prido, para doentes i.ilc.-ii.-.ilos. Consu!-
Ins de 3 ás 5. Largo ela Carioca, 3.

-_*•*. »s»~«-
Operações, par-
tos. syphilis. II.

Aires. 58, 3 As-5. It. Aprnsivcl 8(3. B. M. 3253.
Dr. Jorge de Moraes

>—"•-$*»-!>- ********"Pet. opoüs- Hotel"
Diárias, CS. Mensalmente, outras vantagens,

R. FREI CANECA; í)2
—— i MO» i

tVlOÇA ALLEW1A
20 annos, otf. p*. cuidar creanças.

port. Pinheiro. General Câmara, 78.
Fala

?
VÁ EMPEJTHAL-A Á CASA

JOSÉ CAHEN
EMPRESTA O VALOR REAL

RUA SILVA JARDIM, 7
Phone C. 2225 •— Junto ap Rio HOtel
____-S_-___í--__-— 

~~~—
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GARtlANTA
. ,.„.„„„ -.__«-..„- NARIZ E• _iCiiow«iBa «-iv-ifiiHv 0ijvmOS.

Ex-adjunto d(- profs. Wclngaertncr Gross*
mann, Passsw, cm Berlim, o

-eumann, em Vienna.
TRACHEO-BRONCHO-ESOPHAGOSC0PIA

Tratanieiito cirúrgico ela ozena (tcclinica ela
prof. Seiffèft) e das elacryoc.vstitcs (opera-
çâo dc WcstV. Carmo, 5, csq. S. .losé, 2 ás 5,

C. 2052. Iles. Regina Hotel.

lnes I.idclba
finalizando com uma apotheosc ao Trabalho,
soberba de enscenação. A Sra. Incs Lielclb.i
tem a Seu cargo papeis importantes: no Io
acto ,clla representa a rainha dos Maltrapi-
lhos; no 2°, a Opereta, a menina (num
sltctch, eni que tambem tomam parte Ethilin
M""-bi'si. Yola dei Re, tenor Arluro Masi
e Riberto Brnccony); a artista, a (iigolcttc
a a iierola. No terceiro acto: a Lua e a
Rainha do Trabalho. "Straccinarln" c
assim como um hymno á eivilisação,
Seus autores, 1'raccnrolii c Sininni, eleius
cscriptòrüs cxpcrimcntailissimos, ureiirani
nm entrcclio muito interessante. "Strae-
1'inaria", ua accepção legitima do termo,
quer significar "traparia". Os adores elefen-
liem o conceito dc sua obra, demonstrando
que ávida e' nada. c lra'pó'1 Dc nada tudo
sc levanta; do Irapo í* e|iic surgem us es-
plcndores. E elles vão apanhar na "Slracci-
naria", e.neic piilluluiu milhares dc almas,
uma rapariga formosa! Substituem seus nu-
dl-ajos pelas toilcttes da aristóeráclãj e cil-a
figurando nos salões; dão-lbc um collur ele
pérolas c pedras preciosas, e cil-a cuvaido-
cida. E e; assini, epie sc demonstra tildo ua
vida. Incs I.idelbii, como a ciysalida, cuja
mctan.orplio.se se opera dc minuta cin n.i-
mito, iipparccc. cm rada scena ela revista,
traiismiidada. Surge aiidriijosii e linalisa n
sen trabalho na "Straceiiiaria" fascinando
pela belleza. Espera a empresa Pasehoal
Segrcto que o exito da revista da Lomba.--
do-Caranilia exceda toda c qualquer expecta-
tiva.
Festival Apollonia Pinto

li' já lia próxima quinta-feira, 23 do
corrente, que no theatro Recreio sc vae cf-
fectuar o festival artístico da distineta
actriz patrícia Sra. Apollonia Pinto, fcsll-
vai dedicado ás famílias cariocas c cm ho-
mcnajjcm ú Banda Lusitana, para o qual fui
organisado um bcllissimo programma.
A festa de an.ai.liã, no S. José

Amanhã, realisar-sc-á, no S. Josc, uma
festa attraetite. IC cila em recita artística

«lc Aracy Cortes, ele-
nienlo ele inncgavcl
valor do nosso theatro
ligeiro, c que tem no
elenco da eom panhia
do S. José logar dc
destaque. •Estima'dia
ainda pelo publico
carioca, Aracy Cortes
deve ter, amanhã, op-
portunidade ele recc-
her muitas lioincnii-
gens. Em duas ses-
sões será representa-
ela a engraçada revis-
ta "Olha o Guedes",
cm que cila lem bom
trabalho. Um acto
variado fechará cada
espcctaculo, havendo
um numero ele dans.i
ele Aracy Cortes com
Bucno Machado. Os
espectaculos do ama-
nhã no S. José são

dedicados á Empresa Pasehoal Segrcto.
O cartaz do Trianon

Quinta-feira despeele-sc do cartaz do Trlá-
non a comedia "Senhorita Futilidade", que,
amanhã, ali vne á scena, eni festa do seu

j applaudielo autor, Paulo Magalhães. Sexta-
j feira próxima, será estreada no theatro da
I Avenida a comedia "Fogo ele artificio, de

Ltiii Chiarei!I; tradtieção de Abadie Faria
Rosa.
"Viva o ainor !."

Os ensaios ila revista dc Basteis Tigre e
Eduardo Victorino, "Viva o amor I", a subir
á scena, nó Lyrico, no fim do mez, vão
muito ailcanlaiios. Não vem fora de propo-
sito dar a distribuição de alguns dos priiici-
pães papeis: Sc mira mis, rainha. d'Assyria,
Yvcttc Uosolen; Dunennc, professor de elan-
sas, Nino Nello; A Photo-radio. Lyson Cas-
ter; Doutor, Alfredo Viviani; Cozinheira ele
hoje, Jillicta ePAlmciila; Márqíiéza ele San-
tos. Marianna Soares: Aggripina .imperatriz
ele Roma. Uelmira Brasil: Proprietária amo-
rosa, Alice Tiiiocó; A estrclla Margarida eles-
cniponl.ará .'iito impeis, alguns elos epiaes sâo
veírdailclrás s.i.rproziVs! eme sé prestam a uni
dcscmpêiilio iiileressiíiiiissimò.

DIA 28, nn THEATRO LYRICO, lesta ar
lisura ile ALVES r'*' '"¦*''i.\. eom :

p,'*.':. 
"EIjAN"

THEATRO LYRIOO
Grande Conipanliia Frahcéza ele Opereta: JHoje — ás 8 % — Hoje I
Penúltima recita dc nsslgnnlura cn» l*.r,

incnagpm a Mr. LEON PONZIO

ada.ne Favart
Caries Favart  Mr. LEON PONZÍC
Em um dos irilcrvallds a cavillinn ela ope-!
ra "BARBEIRO DE SEVILHA" pelo lan

reado artista

PROJECTOR
Todos pòilcm ter cm e-a-„i um vctdndeiro cinema sem ncniiiim conhecimento

neni inslalir.ção espeebi e por um preço módico. Projrcçôcs ele grande n liilev. até
2 iiií*írei> dc e|ii.i*lr;'.

Ormiile sórtimento dc films ininf lar moveis.
Funcciona cm todos ns logares, me sino seiii
Aluguni-se filas a |ireço3 reduzidos

Irieidndc,

Amanhã — Recita extr:ieu*i!lnaria —
Amanhã — Kccitn dc homenagem a Mlle,
JENNY SYIIIL. MAM-ZELLl*. NITOU-I
CÜIG".

(.julnta-ieirii .— Despedida dn compa-
uliia — Malinée. ás II l.rjr,*i-,. Maliníe —
A FILHA DO TAMBOR-MOR. SpiliE'E,
ás 8 !l|i -- Ultimo espcctaculo -- I.*i* ré-
cita ele assign.it.ua — LA POUPE'E. Fes*
ta artistlca de Mr. Gírárdy.•t-_5-^H-g'--*i--ii-;sB*riU'-?A*y*-_-a

,-~**íii*—< --
/••-••st-***?^!**'^^

O 1 .ojpcioi-— 425S00». I''i!nis !• iu 108000.

fil
C-5
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mimmmjsk
Pequena c elegante, precisa e. r.irlc, a Cameía l,.'iUií-Bnb.v pesa apenas

gramiiins; Perniiltc .i |o:li,s apanhar vistas cinemntogrnpbicas tr.u perfeitas come
dos apparclhos maiores.

fifif.

Com a Cuinci-n Pathé-Babj-
ninela — Uttiuta novidade.

A Canicrá — S25SO0Ò.
Pedi ciltaiogos e vinde assistir

íica resolvido o probiema da pbotographia ani-

500.Films virgens c|m — 8S
ás nossas elcinonstrações gratuitas :, :

venda nn lli,, de Janeiro
Dl

fffi 
¦Sr-MSttSS-á Está-HrisleV-is suiisl

k% Ofi_nl_ll-BJI regrai. s:*.u .loiorosas|

1 \Í&$S£Í%*^ ©Í-Sílíüm crime de morte em Sorocaba

FlgO
Os apparclhos Palhc-Buhy acliain-sc egualmeiile á venda nn Itió¦ cn. São Paulo nas principaes -'.sas de photographia c brinquedos.

NO INTERIOR cm todr.a as principaes cidades du licntilillcn.
EM CLUBS I*: A PRESTAÇÕES na Casa Barbosa fi 
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Mello, '-'7. Ilua Assem-
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Ardeu Curte

liifeslihiies e eln ai.parclbn urinario, evi-
lam-se usando UROFORMINA, ele Ciffo.ii,
precioso uiitisepticü, desinfectaiilu e ditircti*
co. íiiiiiln agradável iio paludar.
EM TODAS AS PHARMACIÁS E DROGARIAS

Deposito geral: Drogaria Ciffuni
Rua 1° de Marco, 17

HIO DE JANEIRO
Lie. D. -. S. P. n. 372, em l|10|fl03m***

I S. PAULO, 21 (A.A.) -- O ilelcgado dc
i poliria de Soriicáltil coilimu..::*,).. .*,(, eblcgado
i geral que tora encontrado na travessa ilo
! Cémilcriii, iiiiquella cidade, o ciieliiver elo
| Jusiiih.i Pereira, "ehaulleiii-", de '-'íi ainios

de edade.'Depois dc averiguações- a policia ele Soro-
cuba antirui. epie :,-.' tratava dc uni crime, do
qual feira a:.lor Miguel Prado que, preso,
ciiiifessará ò delicio.

¦«»»» ¦-

ilUST
íí-fnim-ificmn syphilitico*-PEDRO ruroii 1

co em 12 dias com 1 vidro de Luctyl, gas-
tando (i?0(K). — PAULO, para curar o ríieti-
matismo syphilitico levou fiO dias, Ibiuoii 10
vidros de outro depurai ivo e„ gastou :iü$Ü01).
-- LIJETYL só em boas pharmaciás.******
Dr. Alvarenga Neito Advoga no cri-

me. civcl u com-
mcrcial. Escriptoi-io — Assembléa, 71, Io
andar. Tel. ele.trai 22!),*i. Dá consullas.

Liga B.asiSeira Contra a
Tuberculose

SOCCORRO GRATUITO
Quem está emagrecendo e fraco do peilo

procure os Dispensiirios da Liga (Barão ele
S. Gonçalo ... 54 e Avenida Pedro 11 n. 138).
Sc não puder freqüentar os Dispensamos, sur.i
soccorrkle, cm casa (teleplione norte .-IÍ-.1U rii
ll horas ás 2 horas). Medico, rciuodios, in*
jdciiõus e leile grátis.

RESTAURANTE RIO DE JANEIRO
Itua I.avraelii. n. a. Aberto até á l hora.

O mcllior sorlimenlo en.c o mais varia'.!,',
divérsüs cstylos

— BARROSO, WINTER _ C. —
ll U A I) O R 0 SARIO, l 5 3«(#•*••—•>:

SANA-SYPHSLSS SS
-•—tt£-t>&**>

arativo c tu-
elo sangue.

"MANON"
E' o nome de uma cucliorrinha dc estima-

cão Ioda branca e fclpudii. desnpparçcida
hoje pela manhã, nas imincdiações ela rua Sc-
uadoi- Vergueiro. Quem ei.t-ontral-a, fará o
gnuide obséquio dc Iclepliòuur para lleira
Mar 15.'!.

***Wpm>~~*'

Nariz, Garganta e Ouvidos ^rflSE-1
ÃO i

CÉSAR OA SILVA, es-assistenlc dos profs. j-liliáii e Briiltl, ele Berlim. Com qiiiitru an*
uos ele pratica nus líoiipliacs de Paris, lie1*-
lim o Vienna. Consultas de 2 ás 5. Itua da
Ciiriòch .'!1 — 1" anda.*..

Trata -
mento

rádicáli elas D ás (!. Largo da (.'.ari(ii:a. 15. Tel.
C-. :U2S. Dr; JORGE A. FRANCO - Assis-
lente .Io In*slitutp Oswalelo Cru?..

"SI*

Doenças nervosas e
fraquesa da vontade

Fraquesa physlca c ele i.Ie-as, desanimo,
iluviila, medo, iínliffcreiiçn, tristeza, angus*
Iiii, manias, sustos, ataques, etc. estômago e
intestinos. Emprego local e geral ele radia-
voes ultra-vlolclas de Buc!. e ela siiggííslãa
pelos niethoelus mais inodernos. Dr. «_iinb:i
C,*uz. It. S. José (il. .'! ns ã. Tel. *l(i25 ('.

"-J-O©*»'

THE LONDON TAILORS
Avenida iliu Branco, M2, ,'l" anil. (elevador)

¦— e—«-af-J-d-te»

""Clinica Medico Cirurgicn ele Doenças elo»
Ce.liins. Rectiim e Ânus

Tratamento especial indolor das

SEM OPERAÇÃO
DR. RAUL PITANGA SANTOS

Da Facilidade ele Medicina
Cens. Passeio, 00—sob. dc 1 ás

Dr. Fernando•$&£#$£$%&
rurgja geral. Diagnostico e tratam", cirurgi*
co das iiffccções elo estoiiiago, iiilestiiios ,'
rias biiiares, tllero, ovarios, lircthra, l.c.**.i;;a
e rins. Trat". ele ciincer, hemorrliiigins, lümn-
res do utero e ela bexiga pülr* railium. A'*
sembléa 27. Res. C. Boinlin., mu. T. V. 122.');
F*k» !*•--- I ime Meelicii c ..nci-aili.r. ViasDr. Rego LiESttrllini.iIISi v.irU>.._ Doen,
vas de senhoras. Cons. Av. Rio Branco, 175.
íl ás 5. Restei. Biimbiiia, !I7. Tel. Sul 811.

Mme. LIN A
CHAPÉOS

Participa a sua distineta clientela epie mu-
I doii o seu atelier para Avenida Rio Braiicõ
! 112-snb.. aonde encontrará um lliielb sbrti-' incuto ele formas, palhas, sedas, ele. Preços
) convidativos; Tel. C. 50(58.

>_w»o-.-n»~.
PARA I-ELUE-ZA E

CONSTlPAçOES•****,

—«a«-&»-
Operações

?E-3ffl_-_-_ifeító!psfâ"^^!^ | Dr. Rolaíido Monieiro *v,^
1VERMES usem

Effeito seguro, Nâo c lr,xi.*„.
iu.',fias e Drogarias. Pedidos V.
Ainllililas .',!) Noile. 21 lli.

Nas Ph...*-
Spino. It.

urinarias.
Io!, senhoras.

Aires. 58. 1 ás il. Iles. V. 2Ú0Ü.
is**}»!*-

SOBRADO
Aluga-se eom ,1 quarlos dc frente e *l sa-

Ias, á rua Joaepiiin Silva, 1G — Lapa.

t-.-ssp-í-.í_?^e m ãndabno
Trabiilliaiulo nas obras du rua Fonte da

Saudade n. 75. o operário Heitor Vi. irá, une
sc achava iiiiln andaime perdeu, em tiaii,,
ninnicnto, o equilíbrio o fui no solo, flca.i-
do com a perna direita frnetiirãda.

Prestados a Heitor, ijiic reside .'. rua Nbc-
mia Nunes, ir. 277, cm Olaria, ns nçccssa-
rios soccòrros de urgência, fõi n inesmo in-
i.erundõ, cm seguida, na Snnla Casa,
-*-*——-¦¦"¦¦ "¦' ——— ¦*—¦CdOtDn—*

Os Germens do i:'

I raiuaisma 1

Atacam a vitaüdado do or*
ganisnío, destruindo os glo-
bulos vermelhos dó sanguo
e o médicameiito que eorn-
bate essa doença o destróo
cornpleí-rr.srite essos ga-
mens, ó o

'«

7

DO MmtigLm.jj DO MTÊWmW

I piFI SS SI1S611
SANATOSSE^-S??^
0 Medico HomcBppatha cia Família

Ediçiío du 102-1, aiigineiiladissliiia. a HfiíOOii.
Indispclisavel .*',s aessuiis <a:c se tratriru uelii
liõrnieniiatliia*. — ALilIEIOA CAtlOOSO .«i C— KUA.MAHEC11AL ELORIANO N. 11, l!IO.
M-WüaJMMiraiCT^

mm INEDIT0EIÁL
AGRADECSW3ENTO

AO IÉLUSTHE CblNicÓ DH. ARNALDO
CAMPELLO

Tres ainios apenas ele vida e qüasi oti*
tros lanli.s de suffrliiieiilos, siipporloii ¦•>
meu pul.re filliiubo Ànierie-u. Vários inc-
«liens furam éoiisullados sobre a enfèriiii-
dade cruel c!a (lesililos,-, creança, mas foi
tudo imilil. Qiiíisi toinádo pelei desanimo,
fui ao consultório do benemérito clinico Dr.
Arnaldo Cainpcllu, epie lhe ic-.: renascer ca-
pürançás, Ocpnis de liingo e carinhoso Ira-
lamentei, vejo. ,'iiifilli, rcstitllldii a saiu'.'
ao ixiõli querido lill.,.. Pique, pois, nestas••implcs palavras expressa toda a minha
gratidão ao illustre clinico; cujo num-* nun-
ca mais se apagará ela minha memória, co-
uio ,i de um grande hemlcitor

JOÃO HOMElltÒ,
Ilua Affuiisu Cavalcniili i;.*j.
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COMPRIMIDOS .. fâatftf

í^Hk -S>*?0 RADICALMENTE CURADAS¦M,fàmL
*.

— Passa li*|.* «i «ii!iii-ir*.'iiin iiiitnllelo duSr, Iii-, Diilplic |»! ii hei m Madiniln. dliiviiir
ao Siiiiçn ile Pi.viiaiiH-mii t> da Siijierlutcii*
-Niicht d.i AHineiiliiçilii,

. — I'«i.*, ;ti_i_n*. iimtmli.l a senhoriln S'»ir de
!_»ni|ili*, jlllia tln iilniifriniy ,lt*i'(i||V||ii. iu*
Miniiuc.

—* rc.*! i.nitiu liniilfiii n Ki . Albino da Cos.
ta Plnio, itcjíiichiiilc dcsln praça.
CASA,MESTOS

tom a sonbnrlln Laura l'« iiiniulci ile Al-,
meidn. lilha ilu Sr. Alfredo Sim res de Al-1Kiriil.i. «'i.iiiint ivl.iiiu* nesla praça, iiiulralnii'
oasamcnlu u Si 1'atilu l'n,ii*ri«u de Mntfn*,
Infira, fiiiiccloiinrlii dn lianco du lirasil, filho
iln Ur. Iliillio th* Magalhães, deputado l«*-.
deral,

•*~ lleall n-se iiiniinhã, un .V Pretória Civel.
ii casamento dn Sr. .losé lipniuliiondiis VII-I
leia, llllio tln icnciite Antônio Vlllelii, rmiil
.1 senhoriln Ciirllniln tln Costa; filha <in ilu-i"a I). Amélia Corria Simões. O neto reli-
yioso scrií relclirnilu un matriz de Snnl'Aiiun.1
uemi.i iindriiihos dos noivos o Sr. Miguel
Coelho dc Carvalho e I). Mnrlã da Conccíeiiu
Alies Passos.
NASCIMENTOS \ .'¦ •
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Açlia-s.. enriquecido o lar do Sr, Adallicr*
Jo Corria de Sou/n o de sua I.xin.i. esposa.
D. Amélia de Martins Gastllhn o Souza, com
o n.iM*ii!iiiiio do um g.ilniiie menino que se*
ri bapllshdu cnin n nome de Luiz Gonxngn.
FESTAS

A Associação Proteclóra da InstrucçJo
estí prcpnrnndn mu grntido festival, que .será
rcalisado nos primeiros tllii.s «lc novembro
próximo, no Theatro Municipal. Esso fosllvnl
construa tia represcutaçúo dn opera "A liei Ia
Adormecida", da lavra «Io Dr. Carlos de
«.ampos, presidente do Estado do S. Paulo,
sendo os prineipaes impeis distribuídos u se-
nhoras e senhoritas <la nossa elite socía).
Ha verti lambem um lindo neto tlc bailados.
Hastn estn simples noticia parn demonstrar
• enorme suceesso qne está despertando se-
nielhnnto festival artístico,
VIAJANTES

MütÜ
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| SECTE-SE DESANIMADO?'!
JL*»Or.O"e-J*C3 RTÃO r",-Ts.Z Xjr.-SO

:a>o

| ELIXIR DE SORÉT |
0 TÔNICO NERVINO ? BKFICAZ EM TODOS OS C\S(is
QUK 

0 MAL SEJA MOVBXIENTí: DOS .NERVOS.
Iie.iilquira n sua forçc viril. Tornc-sc moço. Nfio «.* n ednde queS iii.illIlM. o honicm ou a mulher. São ns nervos que necessitam o .i a llmenlo Indispensável. Use n lonlco Sorét-'"» !"• Io dc elcci

| tos vegelocs. Veiidcsc rm Iodas ns iPrígarlas c Pliariiiaclas. Ap* 
'

I provado pola Directoria do Snuile Publica cm aii.illllllü *,•!. N. m ?
'" '""•'''"""•I'l"l"r."'l'l'"l"ll' INIIII |„i„lli,li|„|,„i„l„„,| „„„ H..|||IH|.|,IIII,|„||,,|„„||„|||„,|„1,,.„.„5l!l::"!:i!:'::'"i'"':::':: ¦'"'•'""''•i'ii!Uiii!iiiiiiiiu*iiiiiiiiiiiii: iiii'iiciiiiii,iiii:itiiiii!ii..,ii:iitiill.,ti|.:^,iii,l|i,,l,;l,ll,|.HI,.,!I,,,.,.,...,,,^,,1,..

\^/rt^rr»i,\"i»-f!rct.ii.m»*KM.'r-*:
¦-'* I. ^* - . ' ... i. d r.- __.. .¦<..»._._¦.

\'^^-i--^^-''»--^-»í»-'-^m*^m 'i <mmi Z***»^ -^ '**l\i

l.iicj/. antiscolico ¦ r^tmr^ M

m •'*í9__k ¦ __i *fT't •• L_Sfr/* 
*y/ist_«_____n«i____S_ff*i_H

¦jM "9 
JéSÍÍíSB*^ ' '''¦"•'••"'"^Sitl

;'.'v _____N _BkaS__T pela Directoria "^ B*,í,-»_B« _. ¦ IP Geral da Saude Pu. fl
•l.i Direciona
ai <ln Sav.Jn Pu.

lilícaNr.2«7de7.10. l*>Id.Eficaz antis<.ptico
nas doenças das vias urinarias.
Aüradavd uo paludar. Acção rápida, segura e duradoiro.

Dissolvendo alfíuns comprimidos em ôguo com açúcar, esta adquire
o sabor refrescanfe de umn limonadíí.

^¦Cf-íITiiJWTipí.í-i^ _• •"*L.'.vv*.'___r_f*M_",r M
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Wuinniiiiltiiiiiitiiiiiiiiiiflitiiiiiiiniiii
Nem o numero do auto, nem

o locai do atropela-
mento !

Em logar ignorado pela própria viclima,
foi atropelado por um auto o sapateiro Km-__„ _. | ninecli Jnrosloiv, «lc 2*1 annos, morador ii rua

N'o altar-mor dá egrejn de S. Francisco de Senhor dos Passos sem numero. A vlcliinn,
Paula sení cclcbradn depois de amanhã, :'is!«iie recebeu ferimcnlos na cabeça, fez-se ine-il horas, missa eni acção de graças pelo ilicar pela Assistência.

Tônico do sangue e dos nervos;
Venda annual 5 milhões de frascos.

1 ¦ V ' !.." ' . —'¦'• i..L—•-.-...., i:'.'mrtwt,tM»itjv,mmm»mmifmm-gmmMm ¦ HIlM.HmUll
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AO PUBLICO
(Güsinis liüro)

l nvisa no» spii« ilisiínrini frogitczcs n' nniignK piiru o csnlvíiilidó leilão ilo
I printoiosoí MOBILIÁRIOS, ociido

a.ilaM ile juntiir <'oni|i!i'liih, «{orinito*'
rios il»; cnstil, moveia nvulaos, viclro-
in Vietor, iii:irliiii:i- piifu cscròvcr,
hurcanx iiiinislrc, ficcrcliírins, {irch*

isn pniii copinr, esUintct*, innila» nicw*'¦ 
ilezus, rt«*.. i-.Miiii.ii:.. ;'i I hora <!a tar*
tlc". (17 RUA DE SÃO JOSÉ, 17).
próximo a run <!«» Curtno.

'•!'!iiiiiii!iU!iiiiiiiin:tii:n::ii:ii!::ii::i'iii!i:!:iii;;ii!!ii!i:::!i!::iiii::!:»!i:i!!.'!!:::
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ii utilityúijf num nii in uttt a t ititiitniKi nitin iti::tTt i ifiiiutftn u itttu tít i tt: snnauiii ínii .f sitiii iiíntu siüii ti tratam uittitlimuttiiiit lustintitliin OUifigiisiÕM
RUA S. JOSÉ, 57

(LKn.onr.io) Vende prédios e moveis
11 tt m iitmani -E-wmaifitnscn ia hmm nnmumu uncHii n e snmmima ttntnititnTtinnmfí/t mr it :u c::tn.i:tttit riu r-iiiiinsmiui tt a i itsttitcmi nnura:i-___B_r< j

CUTIS-CLOTI
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PALUIDIO

Injecções lonicns np|ironiilns pclu Sninl.-
Publica. Ilcjuvcncsccr lonlflcando. Itujtns no
roslo, seio. plácidos ile.iappnreccni uu mes-
mi momenlo ila apitliencâi). llua ila Cario-¦i. io. '-"" andar, (klcvnilor),

¦i-«W*

QUERIA MORRER
MAR...

MOn

E illiiiatirou-se du imii
MOLÉSTIAS DAS CREANÇAS : ,- -««»<»«-«» pedras

ii.. tu.. ,i.. *i,..,i  í n • ' I •" desRosto rpin ipicr l"i n causn que im.
i, ,',;'• \t; t C0.lmÜM ''i'" .,**,' l>elli" » Joven " leu nr conlra n vida

, 
N;-., 

i ,.'S' i m n ,'l'i !,n**ucal,-v ¦I11' Aprovclluntlo ., pouco movimento „,.,.„,s.|.r.la iu.i,Sr. de^Malloitlnlios.  d ,.,,.„ ,,„,,, ,,„ „,„-.,. ,, „r,i;, ,,„ p^gj.
l"i parn l.i nue ciicniiiiiihou os te»; pãssot.O iiilntilii une todos (levem

usar, p; :.i sua co_innod!<!a<
ile e preços, alias iiovlil.i.
drs em fÁrnias. Assem-
bl.a. lli — lei. C. ü-Im.

::i' t;;i!:i:ii!i::i:!i!ii;,i!i:i:;i:iii!ii;!t:iii:r:::iiii::ii:i!ii:i!i::::;:::,::'.,i::;:i:

lisos

fllic.ríoti ih* Juiz de Fura, devendo embarcar
dentro tle poucos dias para ò Norte da Ilcpu-
Blica, o Sr. ll.iyniiiiiiln dc Mello Ccsar, re-
prescntnnlo do insliluto Prender, no CearA.
EM ACÇAO ni; GRAÇAS

romplcln rcstnbclcclmcnto «l«i Dr. Ilumboldt
Pontninlia, que regressa da Europa a bordo
(Io paquete "Antônio Delfino". Essa eerimo-
nin religiosa «'• mandada rezar paios empre*
gados tia secretaria o officinas «Ia "Revista
no Supremo Tribunal", de que n liomcnp-
geado «'• director,
l.VTO ¦¦ . -..
fr ' 

.1

Palleceu esla madrugada, á rua Hcraclito
Graça n. ..5, antiga -1:s. Manguciriis, no
Meyer, n Exma, Sra. I). Adnlta Gomes Ma-
eliado Ililtcncomt, filha do antigo negocián-
lc Sr. Josá Ftodrigucs «le Azevedo Machado.
O enterro sairá nmnnhíí, ,ís 8 horas da ma-
iiliã. da rua acinui para o cemitério de Ma-
niliy. cm Niclheroy, cm lancha, que partirá
do cáes IMiarou.. ás 10 horas.

— Falleccu limitem :i menina Lêa, filha do
Sr. Orlando Ribeiro c neta dos Srs. com-
liicndadór Anlonio Cnrv.illiacs e Alexandre
llibeiro, da flasn P.azin. Seu enterro, qne
leve grande concorrência, saiu, ás 5 horas da
tnivle. da rua Conde de Bomfim n. .Í18, purii'. cemitério de S. Francisco Xavier.
MISSAS

Nri egreja da Candelária foram celebrados
lin.ji! offieios religiosos dc sétimo dia por
liltna da vcnerantla Sra. 1). Ann.i tlc Valia-
dão Cnllri 1'ielii, viuva tio conselheiro Dr.
l.ucas Antônio de Oliveira Catta Preta c avó
tio Sr. Dr. i.ngeiiio Catta Preta, director da
Iniprensa Nacional.

A cerimonia religiosa foi assistida por nu-
liierosos parentes e nmigos dn tradicional c
ilislincla familia Catta Preta.
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VENDEU ASSUCAR /.ÍISÍURÀbOj

COM AREIA

CASA TITO
Pincc-nez. óculos e lorguons dos nic-

lhorcs fabricaules. ]_em montada offi-
cina para concertos. Trabalho rápido e
perfeito. Grnnde sortimento de artigos
pnra photogrnpliia.

TITO, SALLES & COMP.
TCAVESSA UE Í...0 FítANCISCO, 7

INHAMÉOL
Heróico Depurativo do Sangue
Depura, Purifica e engorda.

_JBHB_5-0-_-É--__8_-B---3BB->
•mX&tl*-

iMas foi punido pela Saude
Publica

A Inspectoria tle Gêneros Alimentícios, cm ,face de uma queixa documentuda «pie lhetora feita ijor um leitor deste [orna!, enviouum medico no armazém siiiiinlo á ruu S.Januário lllí). da firma A. Fonseca «. |r-nino, alini tle verificar a infracçãò. Ura ac-cusada aquella firma de ter vendido a ti iti l
freguez, assucar crystal, misturado com |areia, cm grande proporçaii, coiiforme se •
via dc uma .simples experiência; dissolveu- '
oo o assucar num copo d'agun.

Cliegnnilo no nrni.izcin; não viu o Dr. Ta- Ivares Filho, o produeto cm questão, por j.i ise ler esgotado ou ter sido retirado da vcr>- !dn, porém, o cliefc da casa confessou pes- !
soiiliuciilc a ncciisaçiío, nltriliiiimlo, entre- ,'tnnlo. a responsabilidade ao ealxeiro, que. |segundo aquelle declarou ao medico; havl!» 

'
apanhado do chão, o assucar, qm: sc tiniu
derramado.

Como, porém, essa nllegação não exime
a easa de ler infringido o regulamento daSantlc Publica, o Dr. Tavares Filho, autuou
a firmo A. Fonseca & Irmão, para ser uml-lada cm nm conto ile ríis.-_»

DUCHAS — BANHOS DE MAR
Applicam-sc duchas c banhos dc luz. Alu-

gam-se quartos pnra banhos de mar. Rua Da-rao dc Flamengo lli. Tcl. XIOl 11. Mar.

QASTRiciNA -;;•;»••' -«-pijjte.-5. Dr Arnaido^^M^ri^ri^:
nsias. diff,_nn_ -iim-..u.S»-?,í?---,,-.,"l?l___?/ nid,*;,,e)- '•*¦'"• «-««nte <in facilidade. Partonsius. digestões difficeis; na Medicina Nattt-
ral, á rua Tobias Barreto, 11

e Gyhccõlogla medico-ririir^ica. CariocaTrav. Umbcllna 13. K. Mar isn.

1tU&« S^sH^STl

Paia S. «Toso 23.

-esmagado por COMPRESSÃO!
so que fica pó INTEGRAI; E

grande ti;'ü, — 4-5 c _!?8. —

***_•_»»

Ãs ultimas modas
Tecidos finos ilas casas Kodier. Itoiibuudi,

¦"¦innchlni e Fcrlcr de Paris MODELOS 1)1?
¦ KSTIDOS c chapéus, das casas Delia, Alice
Vi.l. fiesgcnets c Antolnetto, tlc Paris.

Alia Moda em confecção e enfeite com
•'l.U.IÍS DB SERPENTES B LAGARTOS cm¦liripi-us, vestidos, «•intos, liols.is. luvas, car-
...iras, sapatos e ubjeetos de adorno, pelos
i.l.tinins figurinos. .1. A, Lima Cia; LTD. i
«na Sete tle Setembro, 4'-', sob. líio

—«c»

Cl área os cientes
tQsfresca ajrac/avctmenfe
*j bocea
crfjprecfcrcfçt

afé pelos
patizci»

^ mt^^---r!---êàjMl£s^m^^^*__r__íí7 ~ —" ¦¦ ¦¦«•«¦¦'•s-s*.-^ ''1*íjí3*,h
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GUARANÁ' - Maués
3m fruta, ein liaslões e.em pó. Deposito gc-ral, run do Ouvidor, 1110. CASA GUARANÁ".
- «EI.. N. 1215.

-mvu
A' LA GARÇOWNE

Snlão Meruzzi, especialiiladc cm cortes dc
cabcjlos á lu garçonne e á ingleza, gabineteséspcciacs para senhoras, creanças c inanicure.
Hosario, 132, próximo á Avenida. Tel. N. 58(1.

DENTADA DE GENTE...
A Assistência liicdicoti o guarda civil Ray-

inundo Martins, ile 30 annos, morador á rua
Taylor n. 88, o qual apresentava um feri-
mento nn mão esquerda. Depois de curado,
0 policial declarou ter recebido uma denta-da, na travessa do Rosário.

i ¦_->__¦ ¦—-

Ás mulheres que têm prisão
de ventre

.consclhamos que tomem Pó Ilogé por ser
o purgante mnis cíficnz, mnis agradável queexiste r, pnr cbiiscqueiiçia, o ninis especial-
inriil.r precioso para ns senhoras e ns crean.
ças. Com c.ffcilo, bnsla o uso desle pó pnrnfazer cessar imiucdiálámciitc a mais perti-nnz inisão ili> ven Ire e dissipar ns idéas
tristes, ns enxaquecas u congestões ipic são
ns coiiseqiieiVcias «Iclla. Ein uma palavra,este pó purga .seguramente, ngriitlnvclincnte
c rapidamente.

Por isso, a Academia tle Medicina dc Pa-
ris leve a peito npprovnr este medicamento
para rccommcndal-o nos doentes o que é
nuiitissimo raro'. Deita-se o conteúdo do
vidro cm 1|2 garrafa dágua'. Para as crean-
cns liasla a metnile ilo vidro. O pó se dissol-
ve por si só cm mein hora, liebc-se então.
Se qiiizercin vcndcr-lhcs qiiiilqucr liiiionnda
íitrgiitiva em logar do l*ó Ilogé, desconfiem,

«'• por interesse e, piirn evitar qualquer rou-
1'ii'siíb, exijani nn chvoiiicro vermelho il"
protlijclo o onilcrcço ií.i labora torso: Mnisori
L. Frérc, lll, rue .lacoh, Paris. A' venda eni
lotlns ns hiiiu pliiirnincliisr

--—r^saísit*—; — —— -¦

FERIDO A FOICE
O carpinteiro Üiiyjiiiiiidii Nüniilo dá Gania,

«•"in :i(i annos, brasileiro, solteiro e residen
Ur n estrntln do Arcai Bíí-I, fui ferido n foicinn mão direita, sendo soecorrido nela As
sisteiicin. A policia ignora n fitgto?

|lllltlllllllllll(ltllllllll|||li:i|||| Iliuilllllllllllillljlllllllll-llllllllllllltuilliaii IIIIH-IIIlÍHJJlílHlllllliiiJiiHii Ill||[||||'|||||||||.j|||í|||i||||i!||||||||||j|tj||||| |
Foi preso com o furto nas mãos'

O gunrdn-civil 1.270, pula manhã; pren-(leu nii rua Buenos Aires, o larapio JosíPandilho da Cruz, <h: 22 annos, quando fu-
gia do prédio n. :M!1, de onde furtara vn-
rins jóias no valor de (iODSiOOO, pertencentesa senhora Helena SlrasíUe.

Levando-o paia a delegacia da Prnça Ti-
rndcntçs, alii, o eommissario em serviço,
fel-o autuar, rccolhcndo-o depois no xadrez,
¦¦¦'¦¦ — 

rííí55_IW—«  ¦ ¦ ¦_**_.
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MODELO CAllIíElRO & NATAL

EfflO & IHIE
Alfaiates •— Importadores
ROSÁRIO, l,r)2 •— Sob.

Tel. Norte 2803
RIO

PARA 0 CABELLO
UM PREPARADO MARAVILHOSO

A loção "BELLA CÔR" c de cffeitos ra-
pidcis c maravilhosos contra a cuspa, quétlndo cabello, etc. Tem a grande vantagem '!
nío ser tintura e dar aos cabellos sua no
primitiva, lentamente, sem queimar ou nrc
judienr o couro calielluilo. E' usada o aciin-Kelhada por notáveis médicos, conforme o_nttestados que cjtãi. sendo pnblicnilos."BELLA COR" c suavemente perfumada,não tem contraindícações c foi approvada
pela Saude Publica, wob n. 2.177.

Encontrii-se em qualquer phiirmnciii ou
perfumaria do Brasil, "et

MACHINAS e FERRAMENTAS )"EISENPUEHR"
Para Officinas e Serrarias

R. PETERSEN & CIA. Ltda.
RIO DE JANEIRO

j Rua Buenos Aires, 178 — Tcl. Xorte 2337 '

___________________________________________________ '

I Sc o seu carro manter I ~

| pneus ds arame (Straighí - Side) \ >,
I Va. Sa. pode agora calçai-o I

I com pneus úz baixa pressão I
I MÍC^WSWIT Vm\ú I

0 "Cablé-Conferi" 1 
|assegura um con/oii mçompai\i.kl I í

mimaild a üiocitltide media, I !
disminw as raparaçoes mecânicas 1 |
faz mais kilomelros do qm \ \

Cabk-Cord ordinário. 6 |

!ív,'< rodas nem ianíes mis m.iúM I

O "Calilí Cenfcri" dc 5.70 « 6.60 Subsiituê et pnVüi 1
Stralcht-Side de . il?, e 5 pallesadas. ,1

I -^ ¦ * i

i no firme pruposllo dc sú atirar nn nur.
I (líilgiinilo a inttrnlhn. ilcixou-so cair no iv

cito. Ma. comi' a iiinrc eslava haijcn, fn|
I .'{raiidc o iliouuc ijiic a moça recebeu unir*

ns pedras, soffreiiilu uma forte contusão na
«•o\n esqucriln. ,

So.voiiiil.i por populares, que ouviram iü*\'tis gritos, c, mnis iiirde, pela Assistência. *.
rcnhorilii Thereza 1'erri-ii.i «lc Carvalho —
nssim se chama a Iresíoticadn — depois {o\
curativos de que careciu, retirou-se para a
sua cnsn. tleciuraiidn li->• |.1 .-.unos «• residir
i rua 1'inln'ir i Machado it. CD.

•___¦_!_—>-

t>. PiBOFFREW/ÒOB 't£8?

ür
"SAL
árias.

TIIA'I \ MArtCI-L"
1'linriiiiicins e Perfumar

ie**
IWDBQESTÃO, GAZES,"

D05?ES E A2JA
ExjicrJnieníae !

.\ Magncsia Divina lorn.i são o vosso tl*
bilitndo eslomngo eni cinco minutos.

Fis uni rcmedld «iuc alllvia os dyspcpllcól
i* faz ilesappareeer a indigesião, gaze3, ;i*.
dor c nzín. quasi iustuiitnneaineiilc.

Toiiuiiidú depois dns refeições, uniu rnilirr
do pó, tui uni ul!'1 ilo.i". comprimidos, i.enlc-54
nJIivio (in cincu minutos. Pròcúrne nn.. plinr.
I11.-ICÍ.-.". i* drogarias. I _ tm comprimidos, >!c-
liciosamcnlc nroniiilisiidos.

App. D. .'*-'. S. I'. n. I.G85. 2-í-8-2.1
—————— -—_;•/'.'_-¦ 

A"_____i*___5i__s__L-^________tr^a^-^^"'"ÂPÍVAROL
! O REI DOS TÔNICOS
Extracto do Olco dc Capivara
—Glycero — loclo-Phocphataclo

Er o mais racionai, o mais ener-
gico e o mais rápido de todos
os fortificantes reoonstitüintes

CASA MARTINS - R. Alfândega 69
Dormitórios, salas dc visita'., c dc jrnilrir'.

Preço d.' fabrica.

Estação do Rocha
PRÉDIO A' RUA JOSÉ' F-F.llX, 17

Leilão, aninnlni. á*. .1 1 2 liore?,
uel.» leiloeiro PAI.Í.ADIO.
.-WMMimmwí-CTapa-waairi!!iw«___s imwiaTSflv
« PE' H ¦ S BÜi.

Comprai' roupns feilns
fazer eom requintada cl

nu maiiilii
úniièin, só

Alfaialarla TrIafi|çiIo
(O

a

a |i

:!""IIIIIIII"J"1""11111" "gg^^
(¦¦¦iiibiiiiiiiiii im 11 .HsaBHearjí v.ex^jimmmmkWm9Mntm&

GOSTAES DE MUSICA ?
Jl/inde ouuir os discos Vietor, nas esníoríaueis, arejadas e

moder.-í-s c-abines do m$% estabelecimento
PAUL J. CHRISTOPH CO.

OUVIDOR, í>8

§l«W_W___M-_MIAfl__-ll---»ttlfcM_l

queima da zo.v..
Cortes d... finas taseittiras para

n õ!)?. Só (hirniilc esle nvv. mi ¦
ventia ile niiiiiviTSiii io. ttidi

riS-inilhrai'.

168 — R. 7 Setembro
.  (l.orln LuriÇu)'¦msmtmmmisMmnmiiWT-mtviRv-wi^tfá-

"' ' »—_^« &tm~< —— "

1 _y^___p5______S»-^
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/-WtmmW&PSLm\tsBSKt^fj-_K «R\
fl \W-_f^^B_B8-í Í' \m\* I \_____M_fl l_H_._fe___F

| 
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Amnnhã, no^ígolSssn. 
'feijoad,, lSfÊl!Í! 

W^completa; irish-sleur dc enrnelro, arroz «Io' '¦'¦'- "' '" ' '
COEKES

pVcntlcni-se. por preços rcdusidissiiiios usafainados cofres M..\\. aniericiiriiis íiínVciregistada, «aranlidos, giiartln fiel dc. seus dó-cuineiit.os o valores contra o (og0 P rflt,I)0
Comprem lioje: não esperem. llua Tlieol
philo Ottoni n. lü" "K0

forno á (
le 8(111(1.

: hl..'
iinpeslrc. Ourives. ,'í7. Tel, Nor-

¦—**-<tiStM»*-"-i , 

'21 V

8 Hotel
'íi*_!!_.\

D. Pedro - Gorrêas
Segunda parada adcanlc de Petropolis

Telephone n. 0
Clima ideal cm região ihcotnparavcl

•_*>"•'¦
,,»3_7K5_____.__*.._te_í'
—¦—._¦___¦ n ¦ J—-«1t4»*—• '

Praia de São i

mrnmmm
mmmuwiÊmm

& MILHARESDÉCÍlRADÉ#
'.":¦¦> -' -.. ¦ :.V»-i*(waV.-«'>Jv.'-í.í_*'". ;.•-;: Sf.<,

lOngenheiro foruiatlo peln Escoln Polyte-clinica lecciona porliiguez, francez. inglez emlithêtii.iticns. língnnicnto niliátitndó. Tra-

Cura radical pclii
.  iliallierinin e raiosi.Itrn-violola, iippnrelhós dc nlto-potoíieiiil

| Clechnica dc Nagelsclimltli, IJerlitn, e Kòwir-tln!., Vieiiiin). Dr. Cocin Horccllos, òx-assi».tento tia Vne. de Med. Das íl ás 11 c dns'lns (i. Tel. C. ilSGI, S. José 53.
íil"'»"'"» 'iiiiHiiiminiiTiniiitiiiiiiniiiiiüitt
,mi iiiiiiiiiiitiiiniii 'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnniiiiiriiiiiiiiiiiiii,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,",,, m"nm '?"' '"«lll*'"»»»"".*'''11111111""."
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I CURA DA TUBERCULOSE I

A'PÍÜÍ
BOASCT

--SK»Í><-

LEILÃO DE PENHORES
Em 'J:i tle piitubro dc 11)21 "Casa Contiiier'

llua l.uiz de Camões, 40-17
•" —-—**—csí *ag»*- -»—--..—.,.-.. ,. ..^—,.

««irm $ mm Kff "•
•I. ALMEIDA CAHDOSO & CIA?
II. Marechal floriano.

lar nn travessa
Cnmpista.

Major Ávila IL Aldeia I

Otis*iss'fco' _r«s_o S33: gs-^^»^^
PRED50, SVIARifíHAS e íIMBIlthnÍQf3,m" ?*™ Ü™ dC "

ACCRESCIDOS j
Leilão, sexta-feira, 24 doi

SANATORIO.DE PALMYRA (Minas Cernes) - Altitude .nn ií,n'_í_.. vat- «liiien modelados pelos melhores sanatórios Ia Suissa Tri ,m° 
'i^.tmo*,.e, 

.fE'
Curas dc repouso, tle ar, de enüorda (Mastlur i cte Dir,.ei ," 

"'° 
,'h-vB.'e"P-''et=lic?'.lento: Dr. Alberto Cnvnlcniíli.'' Cóill nais' le í) noos 7 í,''1'''1"0 V IUC(1ÍCÍ ''",''

Suissa o Alicia,:,,, Enfermeiros o .r^0v^^s^^^^^^s^l_^I(««- **$]>$£

0 Expio. Sr. Dr. Plácida Biirb.

garganta
e«í4>|Bs_»

corrente :ís 4 1 •> i»«p .«"».«"• Drs" í,eal Junior e LeaI Neto
! 

"V 
1 • tmtÍ l^18' ,)0" , Especialistas ««" *.oensns dos olhos, ouvi-Io leiloeiro PALTiADIO. I'?!?8' "í1!'-11 co,fi(,.r*-i"-,t,!,: Ç*"*.«'Has de i ..s 5

se. 
çhcsióufo dc improviso no Snnnl r i, . P„ 

%?¦&-?¦» da Tiihcr,iilo-
coiisignntla 110 livro dos visitnnles a scgi, m« ,V.'«ió '"""' A"az úm c deixou
"O traían.eiito tia tiibcrctilosè, mie a ódi . U-

6 «. trutnincnto h.vfiicno-dietctico. 'lJssc ' 
o triiim,.,.i'"le cstil ¦)«*}:«,° nue i, cura,

-lc Palmyra. o sç npplica dc accordo cou, os , ri, cipio- Vi^imn|,,",e*1 
"" 

^—Tgrandes sanatórios europeus, sob a direeção co.^iníi. .laos.,c n *>rftllca llos
do Albuquerque. «*tc.çuo competente do Dr. Alberto Cavalcanti
Palmyra; 4 de março dc 1524. ^- (Assicnadnl rir t m tJ «
Informações no Rio: Tcl. Norte 1259. 

* lladdo Barbosa."
siiiiiiiii.niiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii,ini1i,|||,'||lin.„ül.u
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OS CÁIÍÍPÉOBS OLYMÍ>ICÓS

l:i!i ijue condições, F. Osbornc
bateu ò "record" mundial

dc decnthlon

W—jil»l'ISMS»lPWOHIW
a.xojtk

wvmtmasim mttsmtm
— TtMTii-lvin. 21 rto Outubro fle 1924

ItWWSI ¦—i IWMWM>*

(COMMWKIOADO POIl FIlANIi OBTTY)
SOVA YOiiK, lotombro (U.P.) - Ultima,

ngríuii nn» a menoi', cotio as brilhantes
l'titrcllas" d"> Olytnplídai dr l'J-1. vem
li,,,,1.1 I"'. Cri...,n, d(l lll,n»,s A,,!., ,11.lil..
javen almla o mando "plneirne*", que Im-
[tu um novo iwoiit muntllsl de tleeutlilon,
iVliofiii, vencera anteriormente ., adio 4 nl-
tura, pulando »ds pis e seis pollejailas,

A,i comIIçõm em que Oshoiuc bateu o seu
rtconl dc rii'1'athton eram p.-ssiws». Pu zia
um talar Insiippnrlavcl * ds um Isilo e nu-
si>. calam othletas vencidos pela loalhilra,
A dc peito dls«0. Osüorne logrou o extraor-

„ total «le 7,710.775, (|iic represento um
OÜCl
crel prfw •" ,,r* provas.'. 

I,  —»—*»*»¦¦  ¦

CONTRATO
iVaspAWMO ilo um prédio de Irei

.aumentos, cerra du Galeria Cru»
rir», linn 9 uiinufl de contrato, pn-
ando aluguel de 1:400$. Inf. pelo
ri. C. 11 «•<••» o Sr. (olliut.

MUSICA

Chove, em Belmonte, torren-
eis'. v'.."-o e sem interrupção

BELMONTE íBahiii). 19 (Serviço espe-
dal da A NOITE) -- Hu tres dias que chove]
aqui torrcnclalinehle, tem interrupção, tendo
unido diversas casas.

TESTA DE AP0LL0NIA PINTO
Ni quinta-feira no Theatro Recreio, com

nm dlraenla programma, o novo qundro —
Faaitlno bancando • proieiior Mozart, a co-
media Feitiço e um brilhante .ido variado,
¦ ir. qoe tomam pnrlo ns melhores artistas.
o espectaculo é dedicado ás Exnfas. famílias
n eio homenagem á Banda Lusitana, que tn-
cará em scena, uma rins melhores peças do
jcu esplendido repertório.

4l»
concluída a INSTALLAÇÃO da

NOVA FABRICA DE CERVEJA
DIAMANTINA

DIAMANTINA (Minas). 21 (Serviço espe-
ela] da A NOITE) — Estão concluídos os
trabalhos rie installação ria nova fabrica dc
rerveja Diamantina, dc propriedade do Sr.
Traja no Gomes Ribeiro. A inauguração do
estabelecimento será rcalisada dentro cm
breve.

A fabricação da referida cerveja está a
i-arso dn conhecido profissional allemão
! conardo 1'touffer.

*\»\ *.** »*4 •¦'• t1.»*» »*¦• •*•***•!« »J» tti **- <%* *¦*« A A •£• »J»***»J*»J*»J» *}**«*****{* *!•

: DR.: PIMENTA OE MELLO í
Ourives, 5 — terças, quintas o sabba-4.1

dos, «lc 1 ás 5 horas. Affonso Pcnna, 49,*f
segundas c sextas, de 1 ás 3 horas. Y

.1 despedidu de Mleeio
Hqrtowthy

Mleeio, o mntfo tio plano, linha micado iseu conceito do dcspedlilt para a tnrde delublMdo iillhim. Mas entre ., mn disposiçãoo o dcsejii dus que ¦> idinlisin para que un-Usasse nuis uma audição, venceu esto ulti-mo, por nlnria gcutilc/a ilo guinde artista
polonei, K Mlcdii. atteuilcmio ás sollclt.,-
çoes que lha foram fritas, ilnrá mais umconcerto, quinta-feira; 33, ás 9 horas da noi*lo, no tho.itro Municipal.

Nessa occasISo, o esl,nio soberano do pin-no se dedicará tio lamente a Chopln, ciilnalma ninguém iiiniU melhor coniprciioniicu,I-. como os ciinccrtiis de Mleeio Km lido ou-vidos com êxtase por sclcclo aiiilltoriii. esteuliimo reunirá, cerumeiitr, uranila concofrendj,

O» concerto» da Sociedade da
Cultura Musical

F.' na próxima sexta-feira, 21 dn correu-
te, que so rcallsará, ás 11 lioras da noite, nosalão apropriado dn Instituto Narioiml «lc
Musica, o 311" concerto (extraordinário) d.1
Sociedade de Cultura Musical. A essaaudição está destinado brilhantismo nfiocommmn. pois que a exeeiital-u teremos a
eximia pianista patrícia Magdalena Tagll.v
ferio que se fará ouvir neste excellcnle
prngrnmma:

Chopln — Sonnta. Op. 58, Allcgro mães-toso. Scherzo. I.irgo c fin.ile. Bach —
Ouverturo dc Ia 28 lime cuntnlc. Schumnnn— Berccuse. Schuherl — Momento musical,Wclier •- lloiiilá hrillianle. It. Oswald — II
íiciRc. Dcblissy — Prcliiilio. Alhcniz — Kvn-cncfoiti Granados — Dansu. S.iint-Saens ~
Elude en forme de valse. No próximo domingo, 2U, ás 4 horas
dn tarde o no mesmo local ;, Sodednde fará
realisar o 37" concerto, compomlo-sc o

mesmo «to interessantes musicas hespnnho.lis modernas, de Alheniz. Granados. M. de
Falia, F. Arbôs, .1. Nin, .1. Turinn, alguns
dos quaes inéditos para os nossos meios.
Taes autores ser.io interpretados pelos ap-
plaiidldns arl islãs sciiltoritas Nadi.i Soleda-dc, Itoscltíi Costa Pinto e professor Uuni-ferio Milnno.

O 4° concerto Histórico do"Brasil Musical"
No salão ile concertos dn Inslitulo Na-cional de Musica rcilllsor-sc-á, no próximodia 25, o 4* concerto histórico, penúltimoda sério qne vem fazendo exectit.ii- a fio-1

rescento publicação carioca "Brasil Musl-j
cal".

Organisadas com o critério e apuro exigi-
dos pelo seu caracter, esses concertos tém
sirio ao mesmo tempo uma bella iniciativa;
que o nosso publico muito tem apreciado,!
e nm dos mais significativos êxitos alcan-i
çados pelo esforçado or^ão musical. '

,A execução «lo progranima para essa nu-
«lição estará a cargo rios artistas t.eonidas
Antuori, Newton rie Pariua, II. Pedreira e
Sras. Dyia Soares, .tosclli c Elsn Barroso
Mnrlinho.

Já está funecionando <>
Amparo Thereza

Christina
Cm appello dn sua directo-

ria úh pessoas caridosas
Um sua siíilc, á rua B. Ann.i Nrry n. HOS,

está funcriniinmln. >• com bastante provello
para as classes pobres, o Amp.irn Theiec,
Christina, iloilliradn .-, protegei' a velltlee ••
para n promplo soccorro nos pobres cm ge-
ral. Com o ilm do adquirir mnis alguns i<"
cursos parn a iilllmaçáo das obras dessa
casa de earhludr, estiveram cm musa rc
darçiin nlguiuiii senhoras, que fazem parled.i directo,Ia diiqurlla instltuiçáo chrislá, a-J
quaes. ll OSSO icitido, iipnclliiiii piirii as pes*soas caridosas qne queiram nuxilinl*ns nn
desempenho ,1c tão h,i,n.iiillnrlA c gran,lio*su missão.

1878
ki* dendê cila época quc n cam dc

rou pns dc banho da
R. 8ETE SETEMBRO 52
offerecc aos seus consumidores as
garantia* do sua espccinlidndc, como
sejam 7.i'|iliyrf'H. trienline*, roupaa
dc camu c mesa, camiaariu c roupas
branca» para senhora*
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1'líS — Com m
cfffcluaihií, li-

n BQlIncÁcAo do» cm-
(le |l.i|i:|. ,|,| As,,„.

Fooiball
OS CONCURSOS DC 1'AI.I'agiu offiei,iu, nntc-lioiilcin

011 IPIlllo il ICgllliUu'rciiltis ,'u •, titrneio
ih Clironlstas DoipnrllvonAmtrlcá - llórímnl Aguiar, 'JM pon-'I.Knresi II-üu.uí.i Ndt.i ,Mrt.'luul,),I

il.ln No!!i, Mirii.iil,,. 2?*J - 201 Ofiii.ir Ora-w, 303 - |0| .luiio SIJvj, %. - Ui llrlani• iinlor, 2.,? - Dt; Aiijucto ,1c ,\s«li, •.'.',,', ~
tüi (itimerelnilo ua Cjslro, 2',l — 'Jo l-,-.iicslo 1'lnrei, '.'lõ - iôj ôeUvío Sova. '.'iá¦¦• II; Leito dc Castro. 211 ~* 1,1; Bri..,,.Nolto. SI - ||j; Ccllo .le ILirroi. 2.IS - lá;Lio Osorjo, 11,17 -• |,|; Moraes Cantos». 2.11
_-. I '„• l'.'hi,ii'il„ Mola, 2JQ -II; Itomc.i Fei-ai. J28 — |.i; Carvalho Corre.,, m - 131lui/ Vlnnnii, ai-l — lis Arcy Têitôrlo, 'Ml

ll;. B.ildimirii) Carqueja, 18.'» - lu. O
de «ores CJl) pertenço .vi Sr, M.i*

Gonçalves, O "recorri" '

AS HOMENAGENS RECE-
BIDAS EM M0SS0R0'

PELO GOVERNADOR DO
RIO GRANDE DO

NORTE

7

GANHENHO FÚNEBRE
MlflBAS

Ilcíntn-SB smnnliili
Br, Paulo ri., Silv.i Ar.uijn, As Ih 113. ni.--!¦> ri, Carmo| It. iVni.to.i".! Bibl.in.i

íiiit.s. ás 0. n.i inslrl» ,1* '.. I'"rnuclscn .Sn*
dei'; John '.on.» -. Soares do Oliveira, ás '.'.
un o, .i it de N, S. ile I o,,,,i,<s cm Villa
Irnhelj Alfredo Jnsí fcrrlro (luliharAcs, ;n
ll, n» ciirej.i Úi S, S. d < l' .'tt.it, ; Anlonio
CarloH de Mari/. c llarros, ás it l ü. na Cin"

uiili Mello i' i:

MOSSOrtO' (llin tirando ilo Sorte). 'Jl
íServIçn especial da A NOITE) — Rílile o
,li:i l!í do concilie me*, quanlo «qui chegou
n Sr, governador do Eslado, ndia-se Cita
riilinle em festas,

A' lei-cpçAo de S. Ex„ naquella data, as-
inclnratu-iu os nlumnoi ilu inil1"1 o» rnllc-"
cios c escolas publicas a particulares e f"„..
sítlcrnvol numero ile pòptiiãrci, quc ao som ,
Ho inuilca e nn.espõutfitr tlò foauelcs, «eom-1, ¦.,•.. ., , i < i,...... .
p.inh.iraiii o ogcnto iln executivo catAcluol 1 (-ordeiro. As *.i -• ., feja d- S. Junte.. *

di-l.irlii; .lot.i Peneira
egreja tlc sã', Prancisco ,'. Paiilái Jerõijy»
„ii Alpnlm d.i |'u,iM.'i Mcne/es, ás ti, uu
nutri* da N. >. do Lorota, om Jacsrép»'
;,•„..¦, Atitflalu Moreira Solmiinn da Maiios
tlVqnl), As . ni 1'grcja ilo N, S. das Bo-
iys. iiii T. d.ts ..s viniiis; D, Sylvlo Gomei

I

" record
n,K'l A

«tá n ct(re|.i ihalrlx, onde monsenhor AM ¦'
mciila liam-to lhe dlrli<lii uma íntuliiçAp. 11 '
«m nome .1.1 pnpuInçAo local. Aürntlccenilu
a inanlfcstiçJo, o governador cxpA/., cm
sviuiii-"", o sen progranima político, »|tt-*

nor ria de i.V5n ¦ ,'ohi .,.;,"",;„"' .™', ec '""l1/"', visa acliiar Imparclalmfiilc c cÒitírD«.lf !*>
!!?[ii"5ií!?:''W0!'.<?8» Portonco aoj hm. Ho-|l|iM. u, 0|êntetalo« eapases .paru levar est.-
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O^ifi^f
RESULTADO DAS ELEIÇÕES EM

AYURUOCA
AYUBCOCA (Minas), 'Jl (Serviço espe*

ci.il da A NOITE) — No pleito realisado,
limitem, nosiii cidade pnrn senador federal,
compareceram ás urnas 57 eleitores, tendo
obtido iinnnimiriürio dc votos o deputado An-
tonio Carlos.

Para presidente do Eslado, o Dr. Mello | hontem: Flamengo
Vlnnn.i
votos.

leve seu nome suffragailo por li!21

imrlo .Ndiii Machado e Osmar Gr.iç.iiPrcnlo .1. C. D. - Honorio Netto Ma-chadi». m — ti); Alberllno M. BI.h. 331-• 23; Mello Netto Machado, J.V1 — 'JO;
Custodio Moura. 301) - lll; l.indolpli.i Ili-beiro, 'Jilti - 21 i 1'araclte Netto. !IU.', - li»;
Ramos Nnnuelrn. 302 - IT; .1, Itodrijínei daMoita, ü;>8 - Uj Marino Netto Machado,•J.,j — 18; Eriiani Silveira, 353 — lll; Ou-
inercimlo do Callro, 251 — 20: Ramo» dc
Freitas, 251 - 15) nolllm Pinheiro, 2.11 -
11; Sylvlo Vasqucs, '.MO — 10; Aiumbujallnreellos, 'J20 — 12; Azevedo Santo», -J^i!

II; Gamhctt* Amaral. 222 — 12; Poluir
ria Silva. 'JLS — 15; Amcricn do Burros, 210II; Ovhlio Coelho '.'05 — lt; Jorge Mlr-
lier, 189 — ti.

Acertaram seores os Sr».: «Ic 4x1 d» vi-
ctoria do Flamengo — lleiii.mi Aguiar. Ho-
norio Nelto Machado. Cumcrclrído dc Cns-
tro, Octavio Silva, Luiz Vianna, Llndolpho
Blheiro, F.iriidie Nelto, .1. Rodrigues dn
Motla. Eriiani Silveira. Bolllm Pinheiro. Syl*
vio Vasqucs, Azevedo Santos, Gambelta
Amaral, Bohdc da Silva e Ovidlo Coelho;
tlc .1x0 da vieloria do Fluminense —Briani
Júnior e Ernesto Flores; de .1x0 Ha vido.
ria do Andarahy — Lio Osório e Baldomcro
Carqueja; rie .1x0 da vieloria do Bomsuc-
cesso — .Túlio Silva. Gumrrcindo dc Castro,
liriuni Netto e Azambuja Unrccllos; dc 4 x 0
da victoria do Confiança — Bnhdo da Silva.

OS CLUBS FAVORITOS — Os eoncorrcn-
tc« aos torneios de palpites Hn Associação dc
Cbronlst.15 Desportivos deram as seguintes
Indicações pnra os jogos offid.ics dc anlc-

18. Bangú 1 e cinimte t;

desenvolvi-
Foram M-pulim
No cciniterln «Iv

i if. „,. I Viu «Lis Doresia Escola',,,,,,,., .__,„,. _,
Nlll.l

lllljet
Franèiscu Xavlert Ma-

Gomes Amnrlm, rua Oeneral
filho d,, Juflo l-oni

rua Conselheiro Kacharl
,1(1 l'.lssos 1'oixoto II,.1

!.",, lll
80i Ar."ln-

Campos S*l*

Éslaiin ao máximo possivcl de
i mento e hom estar.' 0 Dr. Elyscn Vianna, illrecior na i«
Normal, nriíiinlsnu um espectaculo em hon.

|ni ile S. Ex. Rcalisou-sc essn hoincuuitein. ,nc.|CH
uo clm-Tliealro. tendo sltlirrrjireienlãoii i*\\tt i;„1; Antônio, filho dc Mari., AuttiiSla,
revista "Enliv sal ç poeira . do lavra (la-. ,.„__ |fjíllc|r(l lk. Mt.||0) ;•„;!!; |.'ellel(ludo
qucllc educador, pelos alumnos «li cseoi.i oI-Aliroii rim Menlo LIshAa. 12; Jnío Canelo
do grupo escolar. ,)_ Mattos, bccco .loilo IgtiocIO 101 Domingos

Na Escola Normal e nn Orande Hotel ro- (jermano «Li Costn. mon-,, dn Provlilèitclá.ram oftcreriilos b.iiiqndes n S. Lx. c h sn.i: v|| . |^„ f,|||:| ()o or|_indo Itlhclro, mm
grande comitiva. Nesse ultimo, usou ,1a pa-1 ,.,„„(,, n„mf|m. ,||),S; |;ulinn de Paula Cos-
lavra „ deputado Baphnel Fernandes, •» i,.,. ||„5,,||„| ,|e ,s, pranclieo de Assis; ller-
quem respondeu o governador, rccctienao m(,-cnco Siqueira Hospital (to S. Síbon-
ninhos muilos applauioi. . HAoi (lírios Severlano daLuí.iiiá Moncorvò

Em trem especial, S. Lx._ viajou, .nojua | |f|,h0( ,, (:|lllt(|j,, rilliú ile Didimo Marques
ladeira do Barroso, 311 Arninndo da

i Silva, iii.i Chaves Faria. 03-A; Mnrgarhlii
iCentí, Asylo dc S. I.ulx; Annibal. filho d*

.Maria Comes, rua Grajahu. sn.; Maria

S, Ex. viajou, no dia
lll, atí Areia Branca, onde foi alvo dc múl- .. . a.
Ias iiiiinlfestnçãfs tamlicm. Bcurcssamlo, o !, ' '
Dr. .Insí Auguslo visitou o Collegio Dloce-
sano Santa Lu/In. cujos corpos docente c

ESPOLIO
TERRENO

Major Ávila
55

Wutlc-sc este bom prédio em Icí-
lio, amanhã, ás 4 horas, pelo JULIO.

¦ *»»m <
() '2o anniversario do govèr-

no pernambucano
RECIFE, 21 (Serviço especial da A NOI-

fE) (Pelo Cabo Submarino) — Foi com-
memorado com muitos festas, aqui o no in-
terior, o 2° anniversario do actual gover-
ao desle Estado. Inauguraram-se os grupos
escolares Amnury de Medeiros e Sérgio Lo-
reto, a Grande Exposição Geral, o Derby, o
mercado em Encruzilhada, o parque, o novo
quartel, rious novos armazéns rio cães rio
porto, grandes melhora mentos na Escola
Normal o a ponlc rin avenida Boa Viagem.

\ exposição tem sido muito visitada.

ALFAIATARIA PARIS
Irmos de eôr, de lã, sob medida, por 180?,

200$ e 2205000
Pereira Filho & Cia.

RUA UKUGliAYANA N. S2
• ¦ —>•»¦ ....

TIJUCA
RUA BOM PASTOR, 132

Vende-se este magnífico prédio,
para familia de tratamento, com
grande quintal, cm leilão, sexta-fei-
ra, dia 24, ás 4 1|2 hs., pelo JULIO.

Dois films super e 15
números no palco por

2$000 no ÍRIS
GERMA1NE CLERMONT em

SANGUE NOBRE
Emocionante super-prodiieção em 7

longos actos
BUCK .IONES em

ESCRAVO DO DEVER
Maravilhosa producção da FOX-FILM

cm 5 actos
NO PALCO 3, G e ll hs.

OS JOTAS — Prof. de concertin.i e
handolião. MARUCIA -- Bailarina
clássica. MUSTAFA BEY - (Força)
Grego romana. ALFREDO DE ALBU-
QUEIÍQUIÍ — Com repertório novo.

I.ADY TOSCA — Cantora clássica. .RE-
MOS — Míinipiilarior com as mãos.
MAHTINA VIVES -- Cantora interna-
clonol. JUVENAL FONTES — (Jeca
Tatu) Rei dos caipiras.

¦Prox. Semana
FRANK MAYO, NORMAN KERRY,

EVELYN BRENT c outros
cm

O espectro do Oriente
Super-protlucçio spccl.il da Fox-Film.

Vende-se o bom terreno ;i Av. Sub-
iii-bnnii. junta ao n. 33, medindo 10

i metros dfe frente, em htiliío, coblnt-
Ido. dia 25, íís 4 112 horns, pelo! s,.'c
! JULIO. '"I-

CIRURGIÃO.
Clinica privada,í Hospital Evangélico. Phone Villa 22(ii.

mtm

Dr, Castro Aiaujo

Por que foi preso um sargento
da policia mineira

JfIZ DE FORA (Minas), -Jl (Serviço cs-
pccial da A NOITE) — Foi recolhido presoá cadeia local o sargento de policia Joaquim
Corrêa da Silva, por ter, em Mathias Bar-
hosa, ante-lioiilem, assossiniido a tiros de
revólver o Sr. Francisco Ferreira, que teu-
tou resistir ;i prisão.1 «»fc. ¦

Fluminense 35, America 4 e empate 1; Mel-
Icnlco .12, Brasil 5 c empato .1; AiiH.irahy 3.1

Io empate '-'; Mncltcnzic .15; Palmeiras 2 o
I empates I!: Confiança .18 c enipates 2: Dom-
i suecesso .10 e Americano I; Engenho de

Oenlro 40. •'") total de goals marcados para
c.nla club i esle: Flamengo 140. Unngii 41.

fluminense llü. America 47. Hellenlco lOR.
I Rrasil 50, Andarahy 103, Rivcr 40, Mnelien-

zia 10.1, Palmeiras 41, Confiança H>2. Es*
! per.snça 41, Bnmsiicccssb 07, AiiicriiMiio 33,
Engenho do Dentro 147 c Ramos 21. As mi-
dins foram ns seguinte?: Flamengo 4x1,
Fluminense 3x1. liellenico .1x1. Andarahy
.1x1, Macliciizii" .1x1. Cbhfiançh :*.xl. Rom*

ccessp '-'xO. Engenho rie Dentro t x 0. Só
gon n mídia (io Flamengo.

(, SCRATCH DO EXERCITO (JUE l*"
FRENTAIU" O DA MARINHA; — Pessoa
bastante illitnrisildilí informou-nos hontem
que o scratch do Exercito, que no próximo
domingo enfrentará o ria Marinha, em dispu-
ln da tnçn "Flamengo", será » seguinte:
lt.il)>": Pcniiaforlo o Mingotl: Ahulte, Jura c
Sá Pinto: Ismael, Lagarto; Phiniilona, Ua-
mon e Ereiicíú.

DESMENTINDO BOATOS — O OUE

discente lhe renderam novas homenagens.
Interpretando o sentir dos manifestantes,
falou então o Jornalista Utilntclla Júnior.

Ao deixar o collegio, S. Ex., acompanha-
do dos professores do mesmo, passou entre
nlns de nhimnns, que cantavam hymnos e
canções patrióticas.

O governador partiu já para o sertão,
tendo lido um embarque grandemente con*
corrido. S. Ex. recebeu, durante sua per-
niiineiieiu «qui, numerosas visitas rins au-
loridadcs e particulares; entre os quacs as
dc delegações ,to Intendencia Municipal, da
Associação Commercial, dos collegios Santa
Luzia v rio Sagrado Coração de Maria, da i
Escola Normal, ria Sociedade União «los Ar-
listas, da Liga Operaria, da Unhio Cal.xcl-
ral c muitas outras associações.

mtm

ESPOLIO
PRÉDIO

Vendc-Mi «í bom prédio, cm centro
de bello terreno, no Largo do Bem-
fica, á Av. Suburbana n. 15, cm lei-
lão, sabbado, dia 25, si» 4 lj2 hora»,
pelo JULIO.
DR.
móis.

PEDRO CARNEIRO
internas, Cons., ás i horas.

- Pnrleiro,
S. José. 10.

. Imite, rn.-, «l.i Providencia. 31.
No cemilerin dc S. Joân üòptlstos AI--

fredo Zrliirlon. CliBa «Ir saudc do Dr. re-
tiro Ernesto; .loáo Rodrigues Ribeiro rui»
rins Inválidos, .12: Elza filhn de Augusto ito
Custa Garcia, rua Lopes Quintos. 110: Or-
limito, filho de Emygdlo Josò de Castro, rua
Frei Cãnecá, 20K. cnsi» II: Antnnio Assuni-
pçáe, run Eslado de Sá. 27; Augusto, filho
de Ollvló Alves Ferreira. Chocarlnha, nl:
.lulicta Lage Vieira de Mello, mn Podre Pin-
lo, 70; Anlonio Pinto, rua Rodrigues de Uri-
to 20, rusii 1: Joaquim Jo.ii Rabello, rua
do lle/nid,-. 11.1, casa VI; Hercules Augusto
da Silveira, rua S. Clemente, 43.

No cemitério rio Carmo: Emitia Fer-
nandes Palhnrcs, Iiospilal do Carmo.

Serão Inhumadás, amanhã:
No cemilerio de Mnnihy. em Niftherny:

\&*l\* Machado tle Bittencourt, cujo feri-
tro. sairá, ás 8 horns, da rua Heraelito cra-
"•"Ll^Vo 

cemilerin de S. João Baptista:
Flbrlsliélia de Paula, saindo o enterro, i.s U
horas da Maternidade do Uio dc Janeiro.

m Éíl
Vende-se esplendido terreno, no

melhor locnl elestu run, medindo
eercn «lc 20x50. por 180:000?; in».
pelo tel. Sul 2662

¦mem

"PADRASTO"
Empolgante romance (le Ch. de Bcrnurd,

por 3Í0OO.
Nas livrarias Francisco Alves, Hraz Lao-

ria, Odeon, Azevedo o no deposito, A run
rio Cnrmo, 35-1",

•mtm

VÃO INSTALLAR APPA-
RELHOS RADIO-TELE-

PH0NIC0S EM SUAS
RESIDÊNCIAS

• .Pela Repartição Geral dos Tclegraphos fo-
rum concedidas licenças pnra insinuação tle
*,,pparcihos radio-tclcphonicoo aos Srs.:;

iNo Dislricto Federal: — Alberto Dal
Crande Bruggemnnn, Ângelo Dl l:rnnco, An-
tonio Gentil Miranda Souzn, Álvaro Furo
í^ago, Alberlo Krnnrisco de Azevedo, Arma,,-
do Ramos rio Azeredo, Ariston rie Souza, lia-
foneza «lo Novaes, Barão rie. VnscbriccIJòo;
Claúdti Ing Linnberger, Eugênio rie Oliveira
Torres, Floriano rie Brito, Francisco rie Oli-"veira Júnior, Francisco Barbosa Simões,
F.racilinn Gonçalves Cruz, 11. D. Iliinc Ju-
mior, Henrique Mohrstoilt, Idalino Rodrigues
Goulart, Joaquim Homem de Oliveira, Jo.i-
quim Tdles, Joaquim Antônio Barroso Nei-
,ío, José Vargas rio Andrade, João Baplista
d'Aviln Frniiça, Lucas Antônio Monteiro rie
Berros, Olegurio Moreira dos Santos e VI-
ctor Rossigncux.

No Estado do Rio de Janeiro: Em Nii lhe-
roy: — Diogo A. Costn, Enrico Gònçiilvos
Bastos, Luiz Machado Cnrrão, Julio Massic-
re da Costa Tlbau.

Em Nova Igunssii': José Lopes dc Castro.
Em São Paulo: — lAddnrdb Sonres Cai

uby, Alfredo Pinto dos Santos, Amnriçu Sa-
xniva, Alexandre lirunco, Charles Neiler, Dn-
vid Ilidiard, Floriano Cardoso, Giíilhevhic
BácklicjisÈ, Henrique Dtiniont Villnres, .Ta-
n,es Itobertson Lcònnrd Lee, Jonqiiim Onn-
fre rie Araújo, JoSê Uiissani, Luiz F.orraa «le
SIcsíjuitii, Mello it" Filho. Nilo Brcsaer Sil- |
veirn, Nelson Penteado, Oswnldo 1'i'oost Ilo. (
riovíillio. Oscar Americano; Orlrn.le, Fornii- |
ga, n.mi Volta, Ulysses Torrai, '\Vilii.ini Ba* |Dntvsoii..

'Em Mogy das Cruzes: -•• Jos* Sarros Sa-
raivai

Em Bello Horizonte: — Lolhj Armando .1-
Cin.

!F.m Pedro Leopoldo": — Christinno Otto-
ni Gonçalvej Ferreira.

Bm Ln\r;is: — José Moura rio Amaral,
¦Km Itajubá" — Luiz Mnrianno P. rie An-

drade.
Em Florianópolis: Alberlo Dnl Grande

Briiggor.iiinn.
Eni Pdnl?.s: — liuslon Gnilnyn ,í- Cia.
Em Ricito: — Carlos Alberto rie Ahiici-

dn Souzn, Jono rio Sá Carneiro, Miltçn Rn
moj Goíncj, Ilíiiriqne. ria Costa Limai

Em Cnt-hieiri! de Tlapenilrim: Arlbiii' Vi.
pii-i elo Rezende e Silvai

Em Sãii Salvador: — Álvaro Pimenli. i!

Nas proximidades de Camela
appareceu, boiando, uma

grande hafeia
CAMET.V (Pnrn), 15 (Serviço especial rin

A NOITE) — A cinco milltns de distancia
tlesln cidade, appareceu boiando, em ariciin-
tudo.estado «lc piitréfacçSo, unia baleia me-
dindo 43 pés «le comprlmoiito por 30 de
largura. Diversos pescadores apanharam-
nn, levahda parii a illia Srcn, neste muni-
cipio.

, 11 m» . .. ¦ .,1,,

... j£\

.«a

Loucas tlc graça

TAÇA OE PRATA
58, AVENIDA PASSOS, 58

Largo do machado,

DESENVOLVEM-SE OS TRABA-
LHOS DA COMPANHIA (AR-
BONIFERA KlO-tiRANDENSE

S. JERONYMO (Rio Grande rio Sill), 21
(Serviço csjíiiiftnl ria A NOITE) — A Com-
panliin CiiriiOiíifcrii Rio-granricnsc, cuja uri-
minisliilvno eslá entregue, no Dr. Azor de
Alineirin, lcm desenvolvido grandemente,
nos ultimou toinpos, os serviços rie extracçáo
de rarvíio.

As (iividns du emprcsn osláo muito ilinii-
n,lidas, gluças ús ecniininias que lèm sirio
feitas, sem prejudicar ncni aos consumido*
res nem no operariado.

. «frff ffm, --iiit „.

DUAS POR DIA
Uniu ao almoço nutra no .innlnr, i n dose

indicaria nns enfermidades rio estomugo, fi*
gado e inleslinos: prisão rie ventre é n causa
tle iunilnieriis docuçns, livre-se tomando PI*
LULAS VIRTUOSAS, Pílulas rie Papnliia e
Porioph.vlinn. Vidro 2S500. Run do Rosurio 17'J

Vende-se um prédio, no.largo do
Mncltado; inf. pelo tel. Sul 2662.

¦ "SO 

Os Tres Mosqueteiros
Nov.i edição do popular romance de Ale-

xnndre Dumas, pelo modesto preço de 35000.
A* venda nus livrarias FRANCISCO AL-

VES, BIUZ LAUIUA, ODEON, AZEVEDO o
no deposito, run rio Carmo, 3,')—1".

... ¦ i <K>m—« ——————

-mt

Romaria de catholicos minei-
rosa •r

PORTO NOVO DO CUNHA (Minas). 21
(Serviço especial (ln A NOITE) -- Pnr mi-
riativa do Revino, vigário padre Jono Ra-
litisln, ii Associação rios Moços Calholicns
rie Alem Pnrnhybn fciilisou umn roínarin ó
elditili: paulista rie Appnreeidu.

Às.ioeiiíriini-sè :i pcnegrliiaçãd ipiiilns pes-
soi.s rios districtos dziiilius, o l|iie ('nutri-
iiüiti parn que fosse biislaiite elevado o ira-
,in:ro rie romeiros, ctijo ti-nusporle (Inqui

,.-, vã iiifüella '.'iriaile foi feito em um tiç.ni

(.•

s-is carros.
— ¦ ¦¦e«i>»

Ei Ilumina: MiiHüibo Coiiceiçãii

j especial de

-VMOR VÈNCliíO^ (|e ""RO Wnst•fWCUIS1ES 
CELEBRES DO

RIO DF, JA-.NEIlíO, 'I» '5''- "^
indo Lima

!) SR. LÜBIN, A HERANÇA
TRÁGICA, ,,e Constaiit (iuéroull

RSTATÜAS VIVAS, ^ i'!?'™
Sales ;•

MADRASTO, ',ó r'h' ,,e I!t'nu"'(I-

OS TRES MOSQUETEIROS,
,(c Alexandre liunuis

IIÀCATELAS! ''o '•i!":' Barreto..
Aolíiitn-sso ã vcntlii „ns

Vives, Braz Linirin.
posito geral á rua

•JÍIKIO

2Í.MI0

:iíoui>

n?oon
3?0ÔÕ

CENTRO
GEWRAL CÂMARA, 217

Vende-se este bom prédio de dous
pavimento», em leilão, quinta-feira,
23, á 1 horu, pelo JELIO.

¦ i«ta>>—.—,

Forneçam mais água ao bairro
de Catumby

V.iliun, noviiuiento os moradores rio linirro
rie Ciilumliv ;, soffrer r.s horrores ria falta
ringua. I-Ilimniiicuie. por un, capricho (ín
is"p:,rtieá.i ícspcelivíi, nr. moradoras rin run
.''atire Mlgiidiiio, por exemplo, só podem go-
/nr daquelle clcineiild depois rins 3 horns
rin tarde, fornecendo agun nlé ás á horns
siiinelilc

•\ sllunçiío, assim, náo pórie eonliiinar, e
os moradores riaqndln via phhlldi, por nosso
inleriiicriin, mnis num vez, nppcHuin pnrn

as liiltorldnilcs, afim rie qne o mnl sejn sn-
nado rie uniu ve/ pur lorins, n htin ila hy-
gicile c rii, saiiile (los moradores de Giituinby;

amofTvencídõ
Lindo romiinct' rie Hugo Wust por 28000".

A' vendi, nas Livrarias FRANCISCO AL-
VES. HRAZ LAUIUA, ODEON. AZEVEDO c
no deposito a rua rio Ciilino, 35, 1".

,_«t.„-Y»~. . ..

Aracaju possue um novo pe-
riodico

LAP.ANOEIRAS. (Sergipe), ' ,'Scrviçò es-
pecinl dn A NOlTIC) — Sob a- dlrcei-no lu-
idleeiiinl do jornalista Gurviisio Barreto
noiihá do ãppiii-eécr, cm Ariiç.ijii', um novo
periódico, que se intitula "Gazela do Povo!

,'IMIHO i
riiflõii

livr.-.rins
Odeon. Azevcd"
do Cnrmo. n. .'!

lu ir propõe abstpr-fiç
pdliliciis, consagríiilido-

| :.n rins interesses eo!l
Franciseo , í.pphr.idc n orletiluçãi

e nu de- (lei Estado riize.inl.n-ii
;, l", J i-i. feridos i.nU-i e:: ¦-¦:..

do intervir nas
?ç liliieiinietite á
IClivoS. ;s,'m olv

,1o iieiunl pres
em h.iiininliu ei

vn,, ;;
uins II
lefc-

DISSE O PRESIDENTE DO MF.TROPOLITA-
NO. — Em torno do campeonato da serie B
tto Liga Metropolitana, o único quo ainda
não está decidido na presente temporada
sportivo', vem fervilhando ultimamente boa-
los sem explicação outro senão a dc deixar
mal rious ou tres clubs que concorrem ao
referido torneio, on dc amedrontai nquelle
que oecupa o primeiro poslo. já tendo derro-
tado todos ns seus ndvcrsnrios, alguns por
seores bem elevados. Assim é que, ainda do-
mingo ultimo, foi .innuiidado nos jornaes o
team rio Americano, que devia enfrentar o
ilomsuccessò, tí nelle sc lin os mimes de jo-
gadores (pie fazem parle dos grandes clubs.
como Nrsi. por exemplo, o conhecido bali
rio Si Cbrlslovão. Mas chegou o momento
rio jogo c () valoroso duh rio llindinelo.
ilerrnbaiiilo estes boatos que ei deixariam
mnl. apresentou o seu team liabilii.il paru
enfrentar o ,1o Bbnísuccesso, que. Iiilvez de-
vido n estes iiicsinos boatos, apresentou-se
mais treinado; vencendo-o Prilhauteineiile
por 3x0. Perdidas eslas esperanças (tos hon-
loiros, qtie visavam a derrota rio duh de
Cnbnloro, as vistas daquelle:". passaram a
envolver o glorioso Metropolitano, único
diili quo iiiniln falta enfrentar n poderosa
equipe rio BoiUStlceesso. A este respeito on'-
vimos, honlem, o Dr. Rodrigues Neves, es-
forçado presidente rio valoroso duh ilnj
Meyer, e por S. S. ficamos aiilorisados n j
declarar quc o Metropolitano apresentará «lo-
mi ligo o seu Iram habitual; não tendo o me- jUor fliiltlunicnto os referidos boatos. Vamos,
pois, ter no domingo próximo uma renhiria
iiiln entre os valorosos Bonistiecesso e Me*,
tropolilano, os tlous velhos rivues das bons j
pnilirins ricnlro rins regras rio verdadeiro I
sporl. que se iiprcsentaráo, como sempre, j
coín os seus habitiiücs jogndures; qne lèm i
siçio os conquistadores dós louros obtidos!
pelos rious valorosos pavilhões.

O HO.MSUCCESSO PREPARA-SE — Tendo
de enfreutiir itoiningo próximo, o Melropo-
liliino, match este rie grande rrsponsuhilirin-
de para o Bonistieressò, uno só pelo valor
rio glorioso club rio Meyer, eomo porque,
sendo esto o ultimo jogo do disciplinado
duh tia I.eopohliiiu, delle depende n con-
quisto do referido cuinpeoiinlo. pois, o Dom-
suecesso está Um ponto, iipenas, iieiinn ri»
segundo coltoeario, que é o S. Piitilo-lUo, os
jogadores do club rie Cabalei'»! estão se en-
Ifegiíndo a nin rigoroso treino individual.
Esle treino envolve tniiilieui os plnyeiii tio
segundo lenm. jiois, o torneio desta classe
to ilibem será decidido domingo pro.timo. cn-
tre o club ria run Uíaiios e o Mclropolitaim.

COMO TRANSCORREU O FESTIVAL DO
SILVA MANOEL F. C. — Agruriilbilissiuiii
foi, sem duviila iilguma, n tnrde spòrtlvn
rie doihiiigd ultimo, piomoviria pelo novel
e valoroso Silvu Manoel F. C... no inagnifl-
co lidei do Jornal rio Co nun creio F. C., si-
tnnrio ii Avenida Francisco líieullio. Do pro-
grnninui, inagiiificiimenle confecdoiinrio,
(lesliieum-se -1 pnilirins rie foothnll, que a
seguir rinmos os resultados:

ln prova — Silvu Mnnod F. C. x S. C.
Diniz — 'teria sido uiiia dns melhorei pnr-
lírins tia tardo', se nâo fosse u faliu rie riis-
clplinu evidenciada pela maioria rios com-
ponenles rio lenm do S. C. Diniz, qtie se
eiiipriigiivií por torios os m.rieis pnrn (|iu, los-
nc o vencedor du pugna. Quanto aos rio
toam rio Silva Manoel, estes porlnrum-se
eomo verdadeiros sporlliien, c nrluariilii
melhor t!n que os seus niilngonii.tns. O re*
Sliltiirio fiiml rin pugna toi mn empate rie
! goal. Apesar ilo empate verilirnilo, a ili-
rccliií-iá do Silva ..Manoel I-', (.'.. ollerttili a"
S, C. Din!/. o liopliéo qne t'!:i desliiinrio
ilo veiiftiliir dn Ililu v- «pie linhn a tleiioml-
nação ile "Só vaie ipitMii leu,'*.

2" prova — Combinndo Siintu Tlieü-zu \
.Minerva 1;. C. Fui um ninléh liem rii-.pn-
tildo dc prfiidpio a 1'ini. ii quc Icriiíiiinii eom
n iileredtlii vicloiin riri Miliei-vii. p"i -
que nssim ciiiiquisli)!, n tuçu " Fii niii".
tes & Irmão".

ü" provi, — Barroso 1"'. li- x Mima
limpiilindo loi 'lório c brilho desta prova,
quando, au Inlliircii, W lllilliil.OS pnrn „ sei.
Ic.rlilino. torcedores rio segundo tlesles dul>s
não se cniifoiinnnilo i-òní iinin decisão nt'"r-
tado dn juiz, inviiiliriint o eiitiipo: uzeO'1''
com que n partida tosse totori-oiriplila M>-
ria menos rie 30 minnlos esteve o jogo sus-
penso Graças nos esforços emprogurtos pc*
l.is riiiectorias tto Silva Manoel F- ,C e a»
Jornal dc, Cóuimcrein F. C, os ânimos lo-
ram acnlniiiitos. podendo, çntn.ii. scr prov-
giiiria n pugna, qiie veiu n

ni empate tle zero n
1' provo — Itonrn

i !•'. C. -.- "A Noite
ln ,-> melhor encoill:

mu c-, iile.nl, . qilihh

MOSCOU, 21 (t.
NOS ia" confirma a noticia

Compra-se ouro!
a H e 12$ 8. Platina a 70$ c 8»$; brilhantes
a 2, .1 e 4 contou o quilate, praturl»* antigas
,lc .100 rei» a 100$ K. Joins com brilhante
mais 30 "'• que outros compradores Praia
moeda r.O """ «• tOfl •". Offeitns Rarantidas.
Joalheria Thesouro do Caatcllo. Uruguayn-
na, 9.

LINDOS HltlLIIANTES '.
Granile quantidade dc grandes c peque

1 nos brilhantes rie oceasião que se vendem
l por preços sem egual •> bem nssim lindos

P.) — A Agencia Ros- cruzes u 300$. Bichas Platina com Brillmii-
dous cidadãos | les „ 2505, Aiuicls com brilhantes a 180-'.

Relógios pulso nuro, dc senhora, .1 7ó«. Rc-
logios Omega desde 8i>í- Despertadores a
18(S. Relógios desde 20$. Collares ouro 11
12*. Joalheria Thesouro do Castello. Uni-
guaynns,!).

mtm

Dous cidadãos polacos atacados
em Leningrado

que
polacos de destaque foram hontem ataca-
rios pela multidão na estação da estrada de
ferro de Leningrado, ficando ambos severa-
mente contundidos.

Um empregado da legaçào polaca em
Moscou lambem foi nggrcdido pelo povo
nas ruas ria capital.

Accrcsccnla .1 Agencia "Rostu" «pio nos
rious casas os aggressores foram presos. O
governo do Sovict apresentou desculpas aos
representante da Polônia, manifestando pe-
z.ir pela oceorreneia.

¦ .mtm •

Lúcio de Mendonça
vago,

lioras.
\«'ii(le-ac cale bom prédio,

cm leilão, amanhã, ns I 1'2
pelo JULIO «s«—-

fr^J^kc» UMPAMETAES

Reune-se a A. de Enfermeiros e
Enfermeiras

0 QUE SERÁ IRRADIADO HOJE
O Radio Club rio Rrasil, pnr intermedia

da S. P. E., ofitiiçüo da Repartição Gcrnl dos
Tclegraphos, irradiará, hoje, o seguinte pro-
granimil:

Dns 7 ás S,4õ «lã noite — Concerto ri«i
orvhcslni «lo Hotel Central, sob a direcção
rio maestro 'Alfonso Unngçreri rins S.l."> iis
ü libras - • lnlcrvullo par.1 os Srs. amadore-s
í-ceelwrem os sighiios horários dn S. P. Y„-
estação de radlogrnphin dn Arppador: d»s

horas cm deante', n orchestra do Radio
tiltib executará nd stuilio ila S. P.E, um
iciiccrto cujo prbgrammn damos obaixo: •__-

Fox-trot aniericuno; '-'. "'Plcoofò Nnvio".
Inilgo argentino, tle Richard; 'A. "Clarão dn

ilua", valsa, de O. Fétrus; 1. Symphonia da
opera "Giiilliennc Tcll". de Rosslnií 5. San-
In Luzia Luntaiia, cunçáo ilnliana. de Tosti;
ii. Arin da opera "Saíisâò o Daliln", dc Salnr
Snens; 7. Snlltc do ballete "Coppolla", de
l.e-o Dnllhesi 8. "lleire Hati", ,1-j iluha.v.
solo ile violino, jxrio maestro Alfnnso Vn-
gerer; 0. "O u-nrieilor de pássaros", de Zd-
ler; c 10. Miu-dia final.

l-isln iissocineao
rios em asscmhlé:
cer ,t.i commissno fisea
tlc 23 rio corrente, nu
iinilor Pompcii n. 121.

seus associa-
votar o pare-

ás 7 Iioihs dn noite
de social, á rua Se-

reunira os
geiul pnra LARANJEIRAS

rio prelio, coube 11 vielorin ao Jornal. (to
Commercio; por 1 gònl contra zero. Com
esta vielorin levantou o .1. do Comniercio,
n linda laça "Silvu Manoel F. (',.". Como
arhiti'0 serviu o Sr. Sylvlo Vinhas de Vilei"
1)6'; cujas decisões, honestas, ügiiidarain.

— Pelo brilhantismo iilonnçutlo neste fes-
livn!, quc a.islgniiloil muis um Iriumpho pii-
rn o valoroso Silva Manoel F. (',., muito se
deve nos esforçados sporl meu .losé ile Assis.
Vlcchlt! Rliuico e Álvaro Eslevcs dos Santos,
respectivamente presidente; I" secretario o
direclor sportivo ,1., duh promotor', A' noi*
te, cm suu série situada á ladeira do Cns-
tro, n directoria ilo Silvu Manoel, fez reiill-
sur ílliia eiieiiiiliidoru soirée iiiliriiu, «iuC
transcorreu ii;, maior alegria e onde coiiipa.r
reeeu granile luiinero tle .senhoritas, adeptas
rio club.

COMO QUEREM O SCRATCH CARIOCA
— Com ii iisSignalnr.ii K. it. I. O. It., rece-
benios .1 seguinle opinião sobre o scratch
carioca, que deverá, no próximo mez rie
iiovcinIno. representai- eslu eapilill no C.11,1-
DiM.nut') Urnsildro rie Fooiball:. Hurolrio,
Pennnforte e Elcio: Fortes, Seahra c Dlhrtj
Zé/c, CiníiliOla, Nilo. .Illiiqiieirii e Morie-
rui o.

Volleyball
NO SPOllT CLUB liüASIL - Realisiiiidó-

Sc sexln-toiru p'rbxipia. -1 do torrenlu, ..
inalei, ollifinl rin Ameii, entre os tònms dn
S. C. Ilrusil e .io ('.. li. Fluiliengo, .. en-
píiiin rin nriiiiciri! jileiries dubs escalou os livn.
séí'iiinli's |(íjiiuhi're's, (|iie dcycrfii) compared ---
eer ás fl liorus da noile, rio local c iliu oci-1 lirnrin
mu indli-uilos: .lueii. Adsl.iiles, Cnrvnlho, ] llorge
Madel llelio. Tiiqiinrn Motim, Uraiiut-, i\jii- nieipi
lino. (IdnviiV, fron, llugo, Rubem; Deltlu- j hcnel
que, Arruri.i e liveiirio . 1 l"to"

Oliliosilii, o iiiesui

Vende-se c»te grande prédio dc 3
puvintontos, em leilão, amanhã, á»
5 borus, pelo JELÍO.

.-W«(p-
os IU-A JORNADA REVISIONISTA mns .„

idéas, o ambiente (Estudo critico da Consti-
tuição), pelo Dr. Castro Nunes—ohrn premia-
da ¦— A' venda em todas ns livrarias.

^NÒfSs DE CAMPO
BELLO

Do nossn Ceirrespondcntc especial cm Can»«
po Hdlo. Minas:"Reulisníiim-sc 110 rtia 12 do corrente n»
eleições pnrn presidente rio Estudo, pnrn pre-
ciiehcr a vngu do saudoso Dr. Raul Soares,
teiiilo ganho o Dr. Mello Vinuua com üüa
votos.

--- 1'ltiiiininentc. os hoindeiros tèm feito
einliiiivui" com ilestino n Snntn Cruz. quns!
riiiiiiaiiieiitf, comboios especiaes conduzindo
guri o.

— Os lavradores, este .-nino, estão triitnn-
idó, com afinco, do pluntio rie feijão, arros

e outros gêneros rie primeira iiccessiilnilf, em
i tisln ilu falta rie generos nlimenticios que sc

observa ,10 corrente anno. *
! -- Consti! que o Caiiipo Bello l?. C. pre-
I !c»:le coiivldar o Minas F; ("... rie S. .Ioão
! (1'Elrl'ey, pnrn iinia griiiiite ilisjiutii spiir-

nos ud.niii esi-ahiil
quo. niiiniihi"). qm
tnrde: linvcrn uni
do dnl, siliiail

.ijijiiiil faz
demais

i::ni-s;' uma missa campai, eè.e-
nosso vigário Revriniõ. Romeu

!•'. uxccti. V liirtie, no jardim i»>"
cíili/iinini-sc diversos feslejós, em
dn Sii li Ia Cnsn eiii foiislrii.eção „
iiiuri', tlé mn "liiirnionhiilr" puni 1»

srirnciii 1 egrcjn-iiliilriz,

Rea
pc!

1:1.1

ll.
Fim-

F. (..

trd-
30 ilu

terminar cm
zero.

— .loni.il rin Commer-
som dn-
nnetori-lê. C-. 1-'.

nl.-
u-Si5 por
desenvolvi e iu I.011 J-\l. final

nisiiriptos,
rlu-loin,, :',s I horns riu
litaich treino. 110 ciinipo

Prniii Vermelha.
Cl.lüt DE REGATAS DO FLAMENGO — O

diiedo, sjioijivi.i rio Flamengo p.c.do o Ooiib
purcfclmento rins Sr.1- jogadores pnra
rn, n reiillsiir-si' aniniilin. 2'i, os $
noile

Husketbalj
\o IIELLENlCti A. Ci — Retilisando-se;

hoie oencoiilro olfirinl con, o S. Cl,ris-
Irivni, A. C no campo ria roa General
Severiano, ;. direcção sporliva do Ih-llenico
pede o rompnrerimdilo rie todos os jogado-
res e reservas ás horas. rcgul.imcntarcs.

Noticiário
A PRÓXIMA VF.SPEBAL DANSANTE DO

Tl.lUCA TENNIS CLUB -— Realisa-se 1,0
próximo ilrtniiiigb. 20 (l«i corre.ntci a reunião
dansanlc rie outubro, rins 7 ás 11 horns 1I.1
imitei Alirilli:).itnrá a tosla excêllchtê 'jn//-
hfiilri". Os Srs. ,.0,'ios (lévéráo aprcsetitiii", á
L*lilv:u1a. íi Rtia O/trtcini tic itlcntiç!íí(|'*( vQ\x\ 0
• ¦(•¦ilm dn mez ¦'•.,,')"Clilc, seiu CÍCcpçãO.

Traje ri. passeio'.

-— llugre.ssoi! rie liamlii.i.hy a coriniruçuo
mnsirnl Lyra Cniiipobelleiise, onc nl. toi p«i.r
(ifcnsliio riu imuigiiritção da illiiniiilnçn., |;u-
liliti, .: parlirillur.-- Duiniile'" u semnn.n. liilleèernlii nestn ci«
ilude, us seguintes pessons: ,le,fn, Pedro, i.'o
!Hj íiniios, solteiro: l.lllz elos Símios, rie (!S
ninios. casario; .loiniiiiin Meirnlllles, dt' S>
,'llinO!l, flIMIlIll-, ICscoliislici, do .I^sus, rio 8.S
nnnos niillionurin e viuva.; D. Murin Ciiiiti-
tibo de Barros. viuva rio lllã anuos-. Zízf.
rülio tlé Allicrlino ll; ria Silvu. Sepultaram-
se seis indigentes.

- - Campo Belló é n uiiit-ii cidade cni todo
o Esllirio tlu Minus (pie náo possue uni jor-
iií,l, sem quo se siijbn por qilç motivo,

Ila tempos vimos nnnuiitinrio o appa-
recimento tle uni periódico, mus. por falta
de auxilio, ale hoje estamos esperando a pu-
blicoÇfrn ilo nicsmo que terá ua sun direcção
uni festejado jornalista mineiro.

-- A "!'!,i!rinaein S. Pedro", sob a dire-
cção rio phariuiiceulico cliimícn Sr. Misseiio
B. Cíirdosò Júnior, neiibi ile ser iKlqiilriria
nela finn:, Araújo Si Pires; O pTiarniaceuliro
Misseiio transferir-sc-á paru u I!::. com sifri
íxinn. f.-.iuiliii. continuando nl.ii n fabricação

ri-.i.s :>¦¦•::. preparados.
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VICTOR iil!! I! â SUA RE*
VOLTA CONTRA AS INJÜS*

TICAS ÉiiS

- Tm«;HiVii'ii, 21 iíi- Oi.dil.i'.. flc 1024
iw^a>iiiiiii»«.ii»«aii^,>».^wiiw<rt.._wau^>iii»i-»'.«WM..-.)i.,>ã'i.

Aos 15 annos, o grande
escriptor revelava já

espantoso senso das
realidades da vida

Interessante carta dirigiria
pelo autor rio "Os Mise-

raveis" a sen pro-
genitor

(COMMUNI&U.O POH JOI.IN 0'DRIEN)
PAUIS. Outubro, ,{'. p.i — A Indignação

ir .Jclor Hugo contra a injustiça do t|ual-
quer noturno, sen espirito du Independeu,
ela c revolta, seu amor i„-l„.s liiiuilliivs, n.in
derivaram do uni profundo estudo <lu Im-
in.itiiil.iil_. Nasceu rom <*ilo. i>mi está ani-
plumcnto demonstrado por nina cnrln aliagora desconhecida e trazida .!¦• Londres pr-Io Sr. Louis l.ouclier, ex-ministro, iiillllona-
rio c collccclonadur. i-.scrfptji i|iian.lo o tu-
turo portu <la "Legenda ,b> Secul.)", c au»
tor dos "Miseráveis" ..,',„ linha ainda quin-«o annos do edade, revela um espantoso
senso das realidades ,lj v.ldri, uma aguda
apreciação da responsablllilado pessoal dc
um profundo seiillincnto, mais tardo desen»volvido cm Iodas as suas obrns poéticas pr-lo lado ideallstlco dn naluresa do liomom.

A cartn escrijita de Londres, rfaando VI*
clor o sen irmão Eugênio s.* nebuvam na
escola, eslá assignado por ambos, E' uma
resposta ás propostas feitas por s»u pae.
relativas As despesas con. a sua manuten»
ção. Os paes dc Hugo viviam entfio sopa*
rados.

Eis aqui um trecho desse documento In-
lerrssanlc da alma joven dn poeta:"Cuidadosamente considerámos as tua»
propostas. Permitta-nos falar francamente,
pedimos-te que nfio respondas aló quc ha-
ias ponderado toda. as razões. Como esta-
mos agora em situação da julgar todas as
cousas, tu' nos offcrcccstcs 25 "lui/«*s"
ícerca dc trezentos mil réis) para vivermos
durante um anno. Concordamos em acecitar
desde quo n dinheiro nos seja entreguo nas
nossas mãos, porque, com n experiência que
lemos ganho, e, sobretudo, pelo auxilio dos
sábios conselhos do nossa mãe, ella, a des-
peito do que illzein, sendo uma hábil e eco-
nomien senhora, poderemos viver decente»
mente, mesmo um pouco mais do que lc-
mos vivido alé ngora,

Mas, se n dinheiro <«*m que ser entregue
a uma terceira pessoa, não poderemos ada-
ptar nossas despesns aos nossos recursos, se-
.mulo o nosso desejo de ser independente,
numa baso dc ordem e economia, e por isso
nesse caso, raro papa, tu' nos permitiinis
de recusarmos.

No caso desta proposta ser aceita dese-
jamos apresentar-te cada Ires mezes uma
demonstração das nossas despesas".

Aqui, o joven Hugo e seu irmão censu-
ram o seu veneravel pae por uma referm-
cia que. numa das suas cartas, fez ;', sua
esposa, como sendo a causa da infelicidade
,lo lar."Não pudemos esconder, escreve o joven
poeta, que ficámos profundamente affcela-
dos coni as luas palavras sobre a nossa
mãe, especialmente porque a lua curta foi
lida antes de nos ser entregue. Nós vimos
a tua correspon,1,-ncia com mamãe. Quc te-
rias feito nos ilias em que. tu' uão podiffs
encontrar felicidade senão na presença
delia ? Que diriiis á pessoa fine ousasse
usar de tal linguagem a seu respeito '.' Que
ella é para ti não sabemos. Para nós ella
será sempre o que lem sido. Sempre pen-
saremos a respeito delia o quo Iu' pensa-
vas naqücllcs primeiros ,li„s. Taes são as
reflexões que a tua carta causou aos teus
filhos. Pcdimos-le que reflietns sobre nós
que fiques certo do amor quc sempre te
dedicámos".

Hn outras cartas dc llugn nn collecção ilo
Sr. Loiichcr, que serão provavelmente cn-
tregues ;', Academia Francéza antes da pu-
blicação,

—«KM»-

OS NOVO.. SERVIÇOS 1)1: CLINI-
CA flPHTAI.Mül (MilCA

Sua inauguração, amanhil, no
Hospital da Santo Casn

. Coin a pre-eiif., dn* Srs, inlnUtm ila .Iu*.
Iie.it provedor ila Kiinla Cima <ta Mlsorlcor*.lia. iliriclnr d,i Puculdailu .1. Medicina, .li.
redor dn llnspltal <l.i Santa ("asa, pri.fi-*..».,iv>., im-it,.• estudantes, liiniiRurtir-ac-Ao
iimaiiliA, iiii-rlii-fclra, 'JS ilo rorreiile, As |nIu.,,i* .l.i im;,iili,"., iiaipiellõ il» |.-!-.l os novosüvrvlcni lio Clinlm ,.,.,,i,ili,„.i..,,. ... ,k> qg.-.* potlieiirnllcn o Pr„f. Abreu ''talho,

A novo clinica, A nllura ilai mais inoder*.nns exigências ilo ensino, dispõe ile ninplil*lli.nlrn pira aulas .* conferências, lalioralo*rn-. de pcumilxn. clinicas, cintara escura.
otiihnlnlorlri para doentes externos, salas ileopcrnede-i para «stes .• para internos, quar-los iliinri.Miin-ut. b,viilnil,-,is parn operado*,
cnmn ns dai boas cimas de *,iu.lr, .« maisneceisorlo» de uma clinica bem montada.

A vlillu imiiuellu .li.i A Clinica òjililnlniò-
ioglen, que liiuccloiiu no Hospital da Mu»
rlcordla, é fraiinueailn a nirdleos, estudante*<• liilerossnílos, Independente do cuhVllo .ti»
pc-clal. *****

, TRES, QUATRO,
URÜGUÀYAXA

10 US MEIAS

BI PAVOR DO ASYLO DOS
CE00S

**** *•¦****

O odor ..enrique* Clmvcs oííe»
rece bilhetes dc theatro

<i oclm* II. ufl.pii' (.liavc. Imuxe.pn.
pnrn ilarmns lim eniivoiilonlp, vliilu cnilol*ros nnrn a mm fcsla, n ivallsnr*so nn llieii.Iro llvci.ln, ,, :iu iluMo nn.**. I.' um auxilio(|iif> n eitllniiiiln nrllibi d.M'j.i preitjir .">
olira dn coiiilriiccAn dn Asylo dos Cogos.*•**

-1*0**
Moderno Irnlaiiien*
Io, pelo pilCUIlin

Ihoriix tlicmpcutlco, Magníficos ri iiillndos nos
casos indicados. Drs, Carvalho Cardoso, Assem»
blén 08, ;iás 7. u Bastos Ncllõ, 7 Sct.Tft, I ás 7.

*****¦•

.«augurada, em Madrid, a expo-
sícão nacional de brinquedos
MADRID; 21. ("U. P.) — Inaugurou-se

no palácio Cbr.vsial d» Iletlro a exposição
nacional th* brinquedos.

MULHER
CONTRA
MULHER
LEIA ADEANTE

Pincéis para barba, ,,,„;:maio.- c mc-
.. r sovliincnto.

Casa Hermanny. rua Gonçalves Dias, 51.
mmtfm*-

TENCIONAM MONTAR EM PORTO
NOVO DO CUNHA UMA FABRICA

PORTO NOVO DO CUNHA (Minas), 21
(Serviço especial da A NOITli)  Diversos
capitalistas, a ciijn frente se acha o Sr. .losé
Mercadantc, pretendem montar aqui uma

fabrica dc pasta c papel, tendo já a casa im-
portadora dns respectivos ninchini.irios cn-
vindo um seu representante a esta locali-
dade.

¦ **•*. .
EU FIZ A BARDA ESTA MANHA COM

UMA GILLETTE. E VOCÊ?

MULHER
CONTRA
MULHER

E' o titulo suggesllvo da iiinrnvllliosa pioilucçflo, com a esculpiur.il Bolly Coinpson
que o PAIHSIENSi: cxlilblnl nnianlifl, dis
Irlbiiidn pelo "Prog. Mai.iruzzn". Nflo pcicn osle trabalho luxuoso e empolgante, i
historia da uma formosa li.illnrhui
dc se ciuvar ante iiii.n riv.it
filho querido,

Sacc

Deliberações da directoria do ,Para evitar a destruição] Ç|J[ FARIA 0 HOMIl
OírciiodosOfHsi^esífíoforma- completa do cáes UIIUTF Ml! ilMUINVdos do Exercito e Armada de Cametá

por
quc teve
amor dn

OS par,

maiii.y.

agua q,lente, forrados nu
não. Artigo garantido. Casa l/cr»
lt. lionçalvcs Dias. M.

A votação que teve o Dr. Anto-
nio Carlos em Muzambinho

MÜZAMBINI.O. (Minas . 21. (Serviço cs-
Pfelal cia .A NOITE) - ,, resultado com-
piclo ,1a eleição para senador federal rcali- neste município, .lá _n Dc. Anlonio

Aimrndei i.fl.i,', votos
*****

sacia
Carlos Ribeiro de

..•uniu..... a |i| ,in ciirreiilü n tllrtvlmii idostu Ümiln, sviiilo presidida nvlu »le_.p.c-'slilcnic, g.<iii-r,,l Augiibin l'iilirlelii ilo MalimAbcrlii a Ms.,,.., ,. »lc.'»|.ri'siflciilc. Iam iu- Iando n auscnoln leinimmrla du nlinlriinl, !
loiinoN .1,, Fonseca, poc iiinllvii dc lc-.Hi.. Iquc o privara do ooiiiparceer a» Circulo, ia. |/ni voloi |.,'l'i seu completo ri-slalioleoliiioii. ilo. (I cspidlcnic eoiitloii de pnipu.la*. d"-'•ovlos. que i.iMin iiéceltos. Um seguida, d,*-iinr.iu ,i ihcsoureiro lerem sldn iwgos ns
pecúlios tm liertlcirnj ,l„,- ,,„.|„s rnscrlnlo.»oh ns. 003, ninjor Augusto 1'crrelrn iin Nas.clmçnlo, c :iir, i' lonotilo Apolllnario OniiipsMartins, rnllceldns, n prltiiciro ., '.u dc se-lembro, o ,, segundo a ".'_ ,lc nbrll d» corinii, nnno. A «"-te herdeiros rontm anirv
j,ues, a» de n. ií(,;i ,¦„ Hi.n \m-y, sonlini-ltn*,..'ura ,. l-.tclvlna NnscliniMilo, peêiilln rav*bido peln ciiiiwiclo coronel Mi ai MaclinduSou.',-. Pinio. á lista du niilorlmiçil.) o o dl»ploina tipresenloiln .', Ihesoiirnrln, ua im-norlniiciii du 1.195.1.000, no mesmo dia dulaiiiviinoiiio do consocln cjdlncln, (juanJnuo segundo, sentiu n herdeiro o nicnor Ahlou!,. .Iodo (ioiiii-s .Martins, .ó f0| cnlregui','„.','• I-í* '''"•''"il'-- '" iii.porliiiicbt do r.-!.
112008000, por intermédio dn Sr. Dr. don*iiiiliij Dlogcnes, procurador e liivenlarlantc
do-, bens dnniielle consoclo, ixir ler s|(|„ -,).„•
ello aprcsciita.lo o nlvnrÃ, ilolailo de II tiocorri-nl,., dn |ut. ,|(. direilo e dc tirnliãus
do Nova Iguas.ii, l-.iailo da Ilio Dr. .1 "
Maria Nunes Percsli-cllu, onde rosldlu
ferido consoclo, Indo como se uelui espu»
çado á pagina ¦') .Io llolctlui n. 7, j.i ilistri-
Iniiilnj pecúlio* este. Instituídos nus livros
I;. Hs. 17 c livro fi", f|s, lll.l, ik- lermos da
Caixa Beneficente, os quais lim
ro* 0, .S e 105.

Nada mais liaveiiil,
a sessão.

I

i'!Hl

rc-

OS lllllll:

paraense, por interme
dio da A NOITE

CAMIÍTA' (l'iii'Ã), '.'- .Scnlci. especial da
JA NOITE) — Eiu vlríuilo das ultimas agi*
llnçilcs ,¦„,,•>,,,l„*< pelas IcnipvsIndeN im rio
I Tnrantliis. cu.L.s águas rornllai voltnroní ii
I leite 1,'i'li'liH'illc os n II ce rei", .In mill',,11...

do liliornl c .. iiIcito rotpcelivn. ;,,.,. •.•¦.,,.
«lo nu.uos eilifielus. .. população local np
pclla, piir ii.tciiiicilio .ia A NOITE, pnrã-ii
rcpresiiili.çA', paraêiiso u*. Congresso Nii*
cional. nõflellanilo uma verba especial dn

jeovcriii. i!,i Hepublica, nflni dc ser impedi
iin, ciuquanln .'• tempo, , ileilruiçilo con.pie
I.i d» nosso efles, por liiiciiilivn do eslliirlu
enuegn Siqueira Men.Ics, enlão ilopiilailn gc
ral ,l.i Império, Aitciiilcndo As inullns vali-
Ingcns que a olira prnpnrcloimvo. iiughícii*
ttiivini-iiu quiii.iio da primoira ntliníuislru*
cão .Io seiui.Ioi' Lauro Sodi'.. o qual. como
varios oulros. rcprcseuinnlcs doslc Usliiilo,
conhece dc vlsu os primitivos l.vchos d.i
iniiralbii quebrados, Iransforilindos. Iiojr,

: cm gran.les estragos,
I Os cnuiclaciises, confiantes na aeção dos
membros ,ln baucaila do I'an',. espornm ,\--
urgentes iiicdldas que n faelo está csi-
nlndo.

.*.¦»*.-¦

Últimos dias

I*»..

Appollo do povo á^bancada 0 profos30,. Mac Curdy, ^_.,... .rt«.tfM.M_ 
j ynjV0r.8jda(je dc Yalo,
i aerodita estar nas vos-
i peras de poder* .cs-

ponder a csaa pergunte
Fórum encontrados, no Sn,

! Intn*aii Ollf.fi na Suissa,
esqncletoH da edade

ilo bronze !...
¦wi

Irnlnr suspendeu-se

0 La Porta quo dlalrl*
bula anil*

1 gament» •
¦orlt ^ela loteria do Ilio Grande,
ngora o faz pela popular Loteria
de Santa Catharina, ie ."-nal são
concessionirioi La Porta & Vis*
conti.

Os sumptuoso.
Modelos

DA

Üpiiipo

LINHO

A fermentação tios restos de comida nos
interstícios dos dentes, é produzida, segun-
ilo estudos seientificos, ,l„„s lioras depois da
sua permanência ua bocea. Y.' a fermentação
desses restos que dá origem A carie. O deu-
tifricio medicinal. Odornns", evitando a fer-
mentação, evita, ao mesmo tempo, a carie.
Muito concentrado, algUmas .otlas apenas
são sufflcientcs. Vidro com pinga-gotas,
3ÍO0O. Para auxiliar a limpeza dos dentes
use a pasta Odorans, 2?õ00. A* venda ein
toda parle, f.ii

I-4—_MBÍÍ!ÍIMS»aíl.*»WaE_J*Jc»7?-«nP

_ TOSSES e GRIPPES'
TOL-JOL-SOEL

Formula do Prof. Sarmento Barata, da
Pae. dc Medicina de P. Alegre".

Dep. Araújo Freitas & Cia. e llodolpliõl
Hess <t Cia. — Ilio.

~t*--***~i&j)r** * ¦¦¦¦¦,¦

PURO
dircctanicntc da lubi-ien uo fregurz só

SERES
Av. Rio Brnnco, lll.]-. Tel. C. 1902
™' " — --> *t*_g*»fr- -— m*
VAE TRABALHAR NO INTERIOR

DE MINAS A COMPANHIA DO
COLYSEU MODERNO

PORTO NOVO DO CUNHA (Minas), -JI
(Serviço especial da A NOITE) — Contrata-
da pelo proprietário do Pavilhão Váscohccl-
los, virá trabalhar aqui, onde chegará breve,
a companhia que, nessa capital, oecupa o
Colyseu Moderno.

Dr. Jorge G. SanfAnna com .' annon
. de prat. cm

hosp. da Europa. ClIttMtGIA E IIYNECO-I.OGIA. Assembléa, Ti. Mnrq. Abrantcs, Ul,*****
Formulários para as companhias

de seguros
A directoria da Associação ile Companhias

do Seguros esteve honlem em demorada con-
içrencià com o Sr. Dr. I-\ T. dc Souza lieis,
1' delegado geral do imposto sobre as ren-
das, ficando deliberado nessa reunião orgn-
nitsarem-sc formulários especiaes jiara as
companhias de seguros.

¦ «sas» ——_____

B. I. C Meias de pura
seda de Lyon
As mais duráveis

EXLÍAM A .IASCA
LM PRESSA

!

Iknnual
AYOBl
PYJAMAS

sc niipõcni aos olhos do ESTHETA.
i[ii« ünl»! npi-ccinr c conhecer u arle
iilliaila á elegância impcccavcl.

Secção do moileliieão nrtistica,
pnrn execução dc cncoinuienclas soli
i|iiali|iier modelo e em 21 lioras.

FABRICA PRÓPRIA
PREÇOS EQUITATIVOS

RUA GONÇALVES DIAS, 62
TEL. C. 13»7

Büm perc
1'ercni super. ...
Typo Smoking .
Padrão du seda

LENC0ES.*
cretone bainha

_c^

LITROLA REINE ,s„„
A RAINHA DAS AOUAS DE COLÔNIA

Perfumaria Ma.cotte — P. Tiradentes 18 o 20

PROVEM

Café raro
O PREFERIDO

Todas as mães. 1.cvcnI. tLT CI," casa a
¦ v.w «s u.mvs Q^ra Qf, Luslosa, cou-
tra a dflr dc dentes. Tubo para 10 applica»
ções, 2-5000. Exigir esta marca.

0 novo ministro do Equador vae
ser apresentado á Casa Branca

WASHINGTON, 21, fü. P.) _ O novo
minislro do Equador, Dc. l-'ranci.*,,o Ochoa
Orliz, visitará, hoje, o ministro das HcIh-
ções Exteriores, Sr. Hughes, sendo depois
apresentado á Casa Branca.*****
Prof. Austrcgesilo7c^su,torio: Rua
A's 3 horas. Telep. C. 1095.

¦ ***** ¦—

Setembro, 211,

^Universal Wcekly"
O n. 7 desse Jornal norte-americano, dc

propaganda da fabrica de films Universal,
Já sc encontra cm circulação nesta capital,
tendo-nos sido offrrecido um exemplar.

•***¦>—*tí3iO Sas—i.

Horquina
o melhor tônico para os cabellos. Formula

do Exmo. .
Dr. Wemeck Machado

A' venda nas principaes casas clc Perfuma,
rias c Drogarias.

Removido de Palmas para São
Matheus

PALMAS (Paraná), 21 (Serviço especial
da A NO ITI-;) — Com pesar da populaçãolocal, foi removido desta comarca para a
do S. Mallieus, o Dr. Cid Campello
durante cinco annos exerceu aqui o
de promotor publico.«-_*-

, 0,11'*
ca rgo

AZEVEDO & BRANCO
ALFAIATES DA ACTIJÂLJDADE

Gonçalves Dias, (il, 1" andar. Fone C. 1212.-ages»
Luvas para fricções. £*li-Sb.i s"i)","*io1'-
rua Gonçalves Dias, 51.

asa Hermanny,

w—*

*.% __%_PlP.!if,Hsin tu AM r?-_iii n ¦ áÊm\ wí\wl*â*\\! PFRF1iSq_íARIA !Í1PK
não fax liquidações porque não tem alçai-
des para liquidar.

No enitiinlo, vende a preços reduziclissinios
toda e qualquer novidade cm perfumaria.

RUA URUGUAYANA, 44
E PRAÇA TIRADENTES,

34, 36 e«38

Pobres serventes de escolas \
primarias! !

Serventes de escolas primarias ue ictrasl
pedem-nos solicitemos a atlcnção dos pode-res públicos sobre sua situação. Healuicn-
te, não c possivel deixar um servidor dos in-teresses públicos reduzido á mendicância, I
que outra coisa não . o ordenado de oilcn-'
tn mil réis mensaes, daquella categoria dorunccipnnlisino .Sem titulo nem garantia,sem direito a gratificações nem vantagens,!
é preciso que, ao menos, elles tenham nnsua dedicação ao trabalho uma compensação
melhor, pouco quc seja.
—¦ -. 

*****  ,

.00 1.10 solteiro
20(1 11(1 solteiro
2011 110 solteiro
200 x 110 
210 100 casal ..
210 IliO casal ..
210 180 casal ...

I3930Õ
MiSOO
lflÇáül)
17880.

ajour
 fl.»r,iin

,... 10.500
....' 125800

MSOOO
..." 11.50II
... 15S800

(COMMUNICADO POH JOHN li ;.n
PAP.IS. Mii-iiibro ,['. p.)

| os nossos niilepassailiis In. *> inu. r.,;¦ atrás? Como viviam? Comn cniuiiun?
O pr ifessor (icorgo <i. MarCiinlv _, I1 1'iilvcrsidnda do Vaie .- direelor ,l,i |'%,*1|! \iiiuri.unn do Pcsqul.as i^ltlslorlciii^SI

: líuropa, iiei.dlla estar nus vcsiieriii de ac]I cnntrnr uma ii.iluçílo pura esses |iicl,i«--„,|
| quo I,, varios se 'ulos lem sido a p;... .-ijii," i
j ciio dos lioiuciis .Iu iick-ncln. u *,, jfa'l

Curdy. quc veiu dc Missnurl, não Ficou n.!i lisf.-ilii com ns Iniba lhos .los nnlliropole» j! *;isl(is IVauce/cs nceiv.i do fanioso SolutrM.
j Cliff, próximo ;. Mncoi i llrauiolnij, „, I
I giiin pcoxlnin .1» Suissa. E decidiu |nir|j«
J fazei' elle próprio as pesqul/ns a respeitu.

As dcHCibcitas d» aiiiio passa,l„ „,, n,,.

Iiiio 

campo lit'<!iam demonstrado qu,- ni ,,.
quclctos encontrados lá pertcucii.ni a io,!,,'
vldlios da edade de lilónzc, Com i-..., ||jf,i nn espirito, o Dc MncCudy, .liiinui., !lr

j grupo do ostuilnii-tcs dn Uuiversiita.la í
; Vale, poz-so a trabalhai' á procura <jc on,,

mentos desse período du lilsloriii ilo m'i».
do. Poi aninlainciitc compensado pelo y.t
trabalho. Náo somente, encontrou „i «ri».
inêntos dc bronze quc procurava, w.
lambeni outros documentos comnrobatorlú
do quc os seus possuidores haviam vlvtd.
muitos séculos niílcs dn cdade do bronze,
lissa cdade foi apenas de dez mil ,-ij.j.j
passados.

Mas o 'De. i.MacCurdy desenterrou um p:da esqueletos mais antigos uns dr; mi'
annos quo os encontrados petos scicntlfln
francezes,"Não tenho nenhuma duvida de que essu
esqueletos perteçam á época tcrciarin. Nij
sóincfrlc os iiinumcros objectos ip,c cann.
Irei nn .sepultura confirmam cv„ i1|..-oí|i,
co'ino lambem os dentes encontrados pi-ovani

li

ilan

TOALHAS para ROSTO
("ores fantasia H por .
Typo francez .1 por ..
Encorpadas .'l por ....
I-elpudas fortes ;i por ,
Grossas grandes .'! por
Muilo'l.-po i

andes
•Joana por

pnr •

quo nno pertencem á edade de l,,«.,,/
ossos eslão em OXCelldltc estado ,|,- ,
vaeão. Ulil OXIlllie mais acurado no
novos conhecimentos sobre o modo d.
tencia c hábitos dos nossos ast-ciuli.-iitcs Jj.
quellas lougimluns eras."

Além dos esqueletos ora descobertos o
Dr. MacCiirdy o os seis collcgas fran:;-
zes encontraram slgnacs do que. sc púji
chamar banquetes niiti-dilliviaiios, nu
quaes a melhor i.liaria era n carne dc et*
salto. .

ds homens desse período do mundo u5.»
iram muito bellos. Parece certo que nii
teriam nenhuma opportunidado cai Hollj.
wòod; se qtlizcsseiii, por exemplo, lenta; i'

15'ijOO I vida cincmãtpgrnphica. Possuíam cl!'í
enormes olhos, narizes dc folie e muito poi;-

I co queixo. |
j Um doa esqueletos será enviado para No'.i

7*5000 Vorl;. ,0'*0 (I,,G o governo francez fermitt»
S»'I00 

' ° s'"'" oinbnrnüe.
8«„(i "*s investigações do professor MacCuntí
'iV-mi1 •'-'•n causado sensação nos meios sceutiwr.•"' ' parisienses. *****108500

125800
33?800

Cretone

"Fragdl" 0 TALCO
DA MODA

Os mais finos perfumesLata srande 3Ç; pei(. 2$ Pelo Correio: 4$ e
¦ ***** 
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"Sabonete do Lar" E' 0
MELII0R
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O MAIS ADHEKENTE
O MELHOR PO' DE ARROZ

. ***** > . ¦

A rua Visconde delta-
maraty precisa de

calçamento
Não é de agora quc a rua Visconde de

Ilaniaraly vem precisando de calçamento. O
que ella lem. está em estado deplorável e
deve ser substituído quanto antes, para evi-
lar o lamaçal qué nclln se vc, quando cáe
a chuva, impossibilitando até dc os mora-
dores por ali passar. Itua muito habitada e
de grande movimento", não devem as nos-
sas autoridades competentes deixar a po-
bre via publica continuar ua situação cm
que se encontra.

•*****¦

Hvnrnrp-.A *-•"'•" s*""' operação pelo Dr.
t.yuru_.l-. iyCOnil'io nibciro, rua S. José
19 — 1" and. Tel. C ji033.

ARTIOOS DE SPORT
ROUPAS PARA BANHO

CALÇADOS FINOS _ u,Umns modelOÍ
lt. OURIVES 23

Tel. N. 2119

Tintura "EUNIGE"
Para o cabello e barba.

De
M. Iliieno

Inoffensiva.

A escolha do Dr. Mario Brant
para sócio da A. B. de Scien-

cias Econômicas, Políticas
e Sociaes

. ?MMANTINA| (Minas), 21 (Serviço espe-ciai da A NOI Iíi) —. Causou boa impres-sao aqui a noticia dc que o Dr. MarioIJrant, secretario das Finanças deste Esta-do, Joi escolhido para occupar a cadeira
n. .10 da Academia Brasileira de Scicnci
beonomiens, Políticas e Sociaes. O novo so-¦•io effeçlivo c perpetuo desse instituto deiestudo de problemas nacionaes vae occupar
a catbedra dc que é patrono Joaquim Miir-Jlinlio. |

Desta cidade, de onde o Dr. Mario Brant'e natural; tém lhe sido
meros tclegrainuuis d

CUIDADO COM OS OLHOS
-i&ÍS?. ¦•]!*T'"ITOS DA VISTA PARA AP-PLICAI.AO EXACTA DAS LENTES AUSAR, POR

iHua da Quitanda,
Aires

MEDICO OCULISTA
esquina da Rua Buenos- A ÓPTICA

gerai da policia che-
gou aquella cidade

cachoiíiho
Sirhlõl n"""r„ ,IK) ,JT'*ri-MiniM (Espirito

»s|-«\ÕriTÍ 
'r/v1 fSm'i,;0 l's|H'd;l1 ',!* AI.Mil I IA -. Chegou ,-, esla cidad

pedes Vallc, delegado geral dec.utnhido do investigar sobrslanles ultihidmcnlc
\ referida

o Sr. liurl-
policia, in-

os roubos con-
verificados nesta zona.

videncias S*» 
Jí ^V^ '"'""

traii-siniltidos iniiu-
felicitações.

Dr. Jayme Posei Mol(-,-'ti!i'i <-e senho-
-., -.. ,, ., .56r 

"'•'•s. cirurgia geral,o",5V c sabb ,1 as B horas. Rua .Marquezde Abrantcs, 102.
—¦ ****** ¦——- .."/,,. NOVELLA SEMANAL»

"Lo 
que se verá «lc verano" é o tituloda capa do numero de "Lii Nòvelin Scina-nal , ultimamente aqui chegado; O slo traz escolhidos contos

snntcs e

:, descoberta dos
policiamento nocturno

furtos.

nítidas illuslrações-*-*******-
seu lex-

inecdotas intorés-

Orippe ?âníípanpyrus
-Vidro 25000HomõeòpáUiia—-Preserva c ciira-

~ DE FARIA & Cia, -•
S. José, /a — H nas boas pharinacias

"Revista Musical"
O numero correspondente á qúLnzi.-,, cor-rente da "Revista Musical" corresponde bem

a expectativa lisonjeira que sc. foi .5 suai
publicações. Alem do excellente collabors-
çao literária c tecbnica, traz esse numero ai
seguintes publicações musicaes: "To .1 wood
\'iolel", idyllio, para violino e piano. ,li
W. -M. Féítoii; "Caihclia-Trot". "Honoiulu
Bines" c '*N'eron", fox-trols; c "Vcnlíebe-
ta", tango argentino.

» ***** .-
O QUE E' DIGA-SE:

NEVA
E' O MELHOR Pó DE ARROZ

¦——I 
****** 

Guia dos Estados Unidos da
America do Norte

Recebemos um exemplar do "Gula doi'Estados Unidos da America", quc sc on-
contra á venda na avenida nio Branco nii-
mero llll. e serve, com inteiro êxito, liaraos visitantes da grande ¦Republicn septen-
Inoiial do continente. NVII. tudo sc ditou-
ira, desde unia déscripção completa ò-,
l„iiz em questão até os melhores detalhes .<
-seus navios, seus boteis, iiistallacões, pavse,os, coinincivio, industrias, etc.******

:^mamm*mm^^

IJI .lpvcn agua dc Colo-
nin, encoiitra-sc na
Perfumaria Lapcnnc
Hua do Theatro, 0

FOLHETIM D'«A NOITE» (69)
LUC. CHAKDALL

A ilha dn ppirn
*m

dis
nha,

fE .traorclinafias aventuras 
"de

gaiato de onze annos)
xt

MAHANCOUIN

- Como é ingênuo, meu pobre i,it,í,;„ !
se cm ar de compaixão. Pois não adivi-

não coiiipí-ehciidc, quo lia uma hora
nue represento uma comedia? Quiz e.xpòri-
mental-o, «Monteliarmoul, e fiquei satisfeita
rom a experiência ! Aqui lem a niinlia mão,
pérmiltó-lbe que a beije como a da sua me-
Ihor amiga. Ha só uma cousa que lbe não
perdôo ainda, céo ter podido acreditar que
eu, Malaga, o deixaria cm lão grave em-
baraço.

E cstcndeu-llie a mão, que o mancebo,
transportado ao sétimo céo, se apressou cm
beijar. Naquelle momento vieram auiitin-
ciar á dansarina que eslava o jantar na
mesa.

— Como primeira penitencia, proseguiu
ella com toda a sua graça ile sereia, vae
jantai* «¦, quando tivermos conversado, dar-
Ihe-ci licença de ir nlé o seu club, porque
« unãò danso esla noite. Consente ?

Por única resposta, Octavio beijou sc-
guiidn vez a mão que conservava ua sua,
c conduziu Malaga á sala dc jantar.

A refeição correu silenciosa entre os dous,
por isso que a presença dos criados impe-
dia toda c qualquer conversação.

Ociavio, quc, a exemplo da maior parte

dos seus semelhantes, teria reputado comouma nddpa na sua reputação de elegante c
geiitlcmaii-ridci* não comer como tnii moçode recados e beber como uni frade guar-diao, poz de parte nossa tarde o seu amor
próprio e comeu e bebeu com moderação.

Malaga foi amável, sem comltido falar
muito, e aproveitou todos os momentos em
que a conversação afrouxava, para refleetir
maduramente.

Acabava de escapar a um perigo immen-
so e nao queria, de futuro, incorrer cm
outro perigo da mesma natureza.Este parvo, dizia ella eomsigo mesma,
sorrindo deliciosamente para Montcbarmont,
se tem outro ataque de seiitimc.ntalismo,
deita-me tudo a perder ! Sc, cm vez dc vir
pedir-me conselho; descobre ao general aexistência da filha, falhavam os íneus pro-jectos ! Ji', pnis,. necessário quc elle. nfio
pratique, uma lal loucura: preciso Iiga'1-o
de pés e mãos. Mas como ? Como despertar
espirito num tolo V

A cousa apresentava, cffectivamciitc, dif-
fiçuIdades som numero, e Malaga, sempre
com o sorriso nos lábios, pediu em vão, du-rante muito tempo, uma idéa ao cérebro.
Todavia, uma mulher como cila não podiaestar, indefinidamente, embaraçada por tão
pouco.

(Jiinndo terminou o jantar, poderia ter
pronunciado o famoso "Eureka", dc Archi-
medes; encontrara uma boa solução.Vamos conversar para o meu gabinc-te, disse ella dando o braço a Octavio; ser-
vir-nos-ão ali o café, o perinittò-lhe quefume um charuto. Será capaz do dizer ain-
dn que não s„u uma boa rapariga ?

Quando se acharam sós no gabinete, ser-
vido o ca Té e acceso o charuto permittido,Malaga nssenlnti-se ao lado do mancebo e
entrou logo „n assuniptò.

A sua idéa dc restituir Margarida ao
general, era simplesmente unia tolice, meu
caro! Quando sc tom duzentos ,; cincoenta
mil francos de rentla "'o alcanc da mão, nin-
guin os deixa fugir. Trata-se agora de asse-
gurar a posse desses duzentos c cincoenta
mil francos.

Quaesquer que sejam os meio5 quc cm-

preguemos, cominelterei sempre uma i ti fa-
mia, observou Mpiiteliarmoii, Desta vez Ma-
laga não pôde r.epriinir uin movimento de
cólera.

Pois bom. Malaga, deu-se pressa cm ac-crescentar o mancebo já assustado, procure-mos os meios c quaesquer que elles .sejam,desde já os acceilo,
Ora, graças n Deus! Os meios eslão iádescobertos, c pode tranquilli.ar-sc, porquenaotem nada de coiiipi-onicttedor. nem deterrível. Ouça-me com nttéheão. O generalmiçr a lodo o custo a filha, não é verdade'.'

l.pis sen. o meu amigo quem lh'a restitua,
çjs nhi tudo! Que diz a isto? Não . bemimaginado'?

-— Hestitiiir-Ihe Margarida!N'áo confundáiiio_-. Hestituir-llie a II-Ilia, sim, mns rèslitüir-lbe Margarida, não.
O general ignora se Margarida é sua filha"sabe unicamente que õ aldeai, que a cliou,ignorando o seu verdadeiro nome, liu* pozo do Margarida, como lbe poderia ler postoo dc Cnlliarina ou de lipbygeniá. O que clledeseja é uma moça qualquer que responda
ao nome de Margarida, que tenha sido acbn-
da pelo boçal aldeáo e educada por elle nuna Borgonlia, na aldeio de Jaiigé. Ora nós
sabemos o suffieiento para lhe ensinar'bem
a lição.

Comprcbcndo, disse o mancebo, queempalHdçccu ouvindo aquelle projecto.Será o meu caro amigo quem n levar.ía seu tio. O seu thema não terá nnda dedifficil. Mais ou meúos o seguinte: "Pro-
eurava-a lia muilo tempo pêlo seu lado, somdizer coisa alguma pnrn não dar ao generaluma esperança illusória. O acaso, a felicidc-
de — o que lhe parecer melhor — IVl-o des-
cobrir afinal .-, pist. da feliz nioç..; desço-
briu o logar onde vivia, em casn dc uma -se-
nhora edosa o respeitável, que ;, recolhei!
na sua chegada a Paris; etc." Lança-,, nos
braços do pae c rotira-sc para o fundo; dc-
pois abraçam-se todos e cada qual vae dor-
mir, cansado das emoções. Não podo haver
nada tão fiunmcntc pntbctlco; tão sublime c
dramático. 1

ÍCcntinúa)

0 general Obregon não será mi=
nistro do próximo governo

mexicano
MÉXICO. 21, (U. P.) _ o presidenteIa Hepublica, gene.ra Obregon, <Ieclaro„ aorepresen Ia n te da United Press, nesta coni-lal nao ter fundamento a iiolleiá q„„ eii-

çnlou 
de ter elle aceeito i„„a pasta iu, ga-binete do futuro presidente, general Callès.Accrcscentou d chefe do listado que .'asua intenção retirar-se á vida particularapós a terminação de seu periodòdeliciai. jiresi-

**•»**.
DOENÇAS 00 ESTÔMAGO SS|i

TAPETES E 0LEA00S
para mesas, corredores c salas. Cortinas

stnres o capachos
O melhor sortimento - Preços reduzidoCASA RAUL CAMPOS

EX-SEGÜUÀ CAMPOS
RUA 7 SETEMBRO, 84

Moveis de viiíic, malas', artigos de
iivjrigem c sports

da

"O SUBLI.BAXO"
Começo,, a circiilar, hoje. o numero destasemana do popular hebdomadário "O Sub-

urbano . Como é do seu progranima apresente edição, lão iiilcressaiito quaiitó asanleriorcs, localisu em seus innumer.s ar-igos ps mais variados Interesses da pbjiii-Inçao dos nossos subúrbios, defeudendo-oscom legitimo ardor c (sincera eilevaçao.

SAS.
prof.

RAIOS X. I)r. Ronalo dc Souza Lopes,•'«euldade. R. Si José 39. Vol. Pátria 33""  ti***

Inauguração de um gru-
po escolar, em Cam-

pina Grande
CAMPINA GRANDE (Parabvba), 21 (Ser-viço especial ,1a A NOITE) -- Com Ioda asolemnidadc, loi inaugurado o grupo esco-lar desta cidade. Compareceram á cerimo-ma o Dr. Álvaro de Carvalho, secretario

do I-.stado, as nossas autoridades civis mi-litares e ecclcsiaslicas, muitas pessoa dedestaque social, vindas especialmente nãoso ria capilal, como de outras partes, os alu-nulos de todos os collogios locnes e
numero de pessoas outras"!

Os Tiros 105 c (ili. do Lvceu c rio
gio Pio X. ria Parabyba, fòrinaram un Ire,,-
le rio eriiticio do novo estabelecimento deensino, prestando as continências dc cslvlo
quando foi hasteado o pavilhão nacio-
nal.

A' entrada da sédc do grupo foi eollòca-
da uma placa comiiieiiiorativa ilo facto, quetanta satisfação cansou em todos os lia.i-
tanlcs desta localidade.

grande

Coile-

JEKEY' sèdii

lt. Go

om todas as cores.
lindos padrões cm

ECHARPES 6 Jerse.
BATTICK

ilves Dias Kl -. |o, Tel. (***** 3907

y

Vicio
So jogam 8 milhares

Vende-se em ioda narte
1BSmVSSB*VSfíStS^**T>»Viíig,'

"Commerce Reporís"

Loteria
Bahia

Amanhã
50:000$00
Por 15$000
75 %EM PRÊMIOS

A' venda em toda parto

| Concessionários La Porta & C.|
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A Esco!a de Canto tfo Theatro
lal

A empresa do llieatro Municipal coiiirail*'.i.a-nos que as aulas da Escola de Càntüdo mesmo theatro funccionnm, desde o dia¦) uo correnlc mez, continuando aberta '¦<
"'-"-ripçao para candidatos aos cursos M

Tncáír V 
'" i-l"-"1'r'"'!.'oau"'!nlo de Cnat"

A l-.scola do The

«ria Ja

calco Municipal,leeçno do maestro Sylvio "'
mesla nffic.icnte coilabonicâo' o professori.nno, Ilorgongino, que diral, prométtò com slneeririnvu. e següranti1novo trabalho

di-
!ili, ao nu-1

professo'
a' classe co

'¦Coinmcrce
, Rcports",publicação dcdeivirlamento do commcreio rios Estad 

'--"'"
c cujo uuinero corresponde,,I,
lembro findo, acabamos dedcsciivolvidamente, -nrése numero, da ,„.,,cao econômica da índia Iug'

. proveitoso parameio musical. Aiiíüh lia pouco,ral tomou narle. l„-m,„„«

ios Unidos,
ao mez dc sé-
receber, traia

leza..

o nosf-o
classe «',"

inqu parle, brilhanteriiénte, rm va-tios .espectaculos du Companhia Lyrica ,i"
llieatro S. Pedro, siilientando-se nns ope-ras . Aida , "Lolicngrin" 

e. "OuarnilJ""-
rruios dc aperfeiçoamento coibidos ns»aulas de arte lyrica, são ainda : a Sra. Mal"

.Vinda Simões c João At lios. que na Cont-
panbia Lynça Nacional, deram apreciável
ç 

satisfatório desempenho; Sras. Lydia Sal-
gado o Dolores Belchoí, festeiadas artista»
paincias que por varias vezes se fizeramouvir,-com grande agrário, na temporada Ij"-
nca olhe,ai; Asdí-ubal Lima, que actual-mente conquista sympatbia e applausos ""
i-ol.vscu tle Buenos Aires; Nanila I.utz. quemuito cedo se apresentará em importante*concertos em Paris c Itonia; .- Antonioít*'00 Souza, cm viagem para a Europa,ler obtido o prêmio do governo par:,prclicndcr a carreira thcatral.Apoiani-se, pois., em factos incontcslavci*oy esforços c os resultados da referida '.""¦-
coia.de Canto do Theatro Municipal-

ipos
em-

A

"¦-':


